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MUHİBBÎ DÎVÂNI (1000 – 1500. GAZELLER)  

(BAĞLAMLI DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜK) 

  

 Bir metni sağlıklı bir şekilde anlamanın temel şartlarından biri sözcüklerin 

anlam çerçevesine vakıf olmaktır. Bu sebeple sözcüklerin gerek dönemsel 

kullanımları gerek metin içindeki bağlamsal anlamları büyük önem taşımaktadır. 

Bu amaçla meydana getirilen TEBDİZ (Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı 

Dizini ve İşlevsel Sözlüğü) sistemi metinleri bağlamsal olarak değerlendirmede 

büyük fayda sağlamaktadır. 

  

 Bu çalışmada sultan şairlerden olan Muhibbî’nin (Kânûnî Sultan 

Süleyman) 501 gazeli (1000 – 1500. Gazeller) TEBDİZ elektronik sistemine 

yüklendi ve gazellerin bağlamlı dizini oluşturuldu. Şiirlerin metinleri için Kemal 

YAVUZ ve Orhan YAVUZ tarafından neşredilen “Muhibbî Dîvânı-Bütün Şiirleri” 

adlı çalışma esas alındı. İhtiyaç duyulduğunda diğer neşirlerle karşılaştırmalar 

yapıldı.  

 

 Şiirlerdeki kelimeler metnin bağlamı çerçevesinde anlamlandırıldı. Elde 

edilen bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük yardımıyla şairin dili ve üslubu, metnin 

içeriği ile ilgili bazı noktalar üzerinde duruldu. Oluşturulan dizin ve sözlük hem 

devri için hem de genel olarak dîvân şiiri için Muhibbî’nin kelime kadrosunu 

göstermesinin yanı sıra sanat anlayışı, hayata bakışı, psikolojisi vs. noktalarında 

ipucu vermekte ve pek çok malzemeyi göz önüne sermektedir. 
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MUHİBBÎ’S DÎVÂN (1000 – 1500. GHAZELS)  

(CONCORDANCE AND FUNCTİONAL GLOSSARY). 

  

One of the basic conditions for understanding a text in a healthy way is to 

be familiar with the meaning frame of words. For this reason, both the periodic 

usage of the words and their contextual meanings in the text are of great 

importance. TEBDİZ (Contextual Index and Functional Dictionary of Historical 

and Literary Texts) system created for this purpose provides a great benefit in 

evaluating texts in context. 

 

In this study, 501 ghazals (1000 - 1500. Ghazals) of Muhibbî (Kânûnî Sultan 

Süleyman), one of the sultan poets, were uploaded to TEBDİZ electronic system 

and the contextual index of the ghazals was established. The texts of the poems 

were based on the work “Muhibbî Dîvanı-Whole Poems” published by Kemal 

YAVUZ and Orhan YAVUZ. When needed, comparisons were made with other 

publications. 

 

The words in the poems were made meaningful within the context of the 

text. With the help of the contextual index and the functional dictionary, the 

language and style of the poet and the content of the text were discussed. The index 

and dictionary created for Muhabbî both for the transfer and for the poetry of 

Dîvân in general, as well as showing the word staff, understanding of art, view of 

life, psychology, etc. points and reveal many materials. 
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GİRİŞ 

 

 Bir metni sağlıklı bir şekilde anlamanın temel şartlarından biri sözcüklerin 

anlam çerçevesine vakıf olmaktır. Bu sebeple sözcüklerin gerek dönemsel kullanımları 

gerek metin içindeki bağlamsal anlamları büyük önem taşımaktadır. “Klasik Türk 

Edebiyatı” veya “Eski Türk Edebiyatı” adlarıyla da anılan Dîvân edebiyatının anlam 

dünyasına girebilmek için de öncelikle bu edebiyat içinde kullanılan kelimelerin veya 

kalıp ifadelerin anlamını kavramak gerekmektedir. Çünkü bu edebiyat dönemi 

yüzyıllarca bünyesinde biriktirdiği kültürel, sosyal, psikolojik ve ferdi alt yapısıyla 

sürekli işlenerek inşa edilmiştir. Anlam katmanlarıyla örülü Dîvân şiirini anlamak ve 

açıklamak için günümüzde birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de 

TEBDİZ (Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizini ve İşlevsel Sözlüğü) projesidir. 

Elektronik bir sistem olan TEBDİZ araştırmacıları ortak bir sözlük ve bilgi havuzunda 

toplayarak metinleri bağlamsal olarak değerlendirmede büyük fayda sağlamaktadır. 

  

 Bu çalışmada sultan şairlerden olan Muhibbî’nin (Kânûnî Sultan Süleyman) 501 

gazeli (1000 – 1500. Gazeller) TEBDİZ elektronik sistemine, sistemin gerektirdiği 

düzenlemeler yapıldıktan sonra yüklendi ve gazellerin bağlamlı dizini oluşturuldu. 

Şiirlerin metinleri için Kemal YAVUZ ve Orhan YAVUZ tarafından neşredilen 

“Muhibbî Dîvânı-Bütün Şiirleri” adlı çalışma esas alındı. İhtiyaç duyulduğunda diğer 

neşirlerle karşılaştırmalar yapıldı.  

 

 Muhibbî’nin ele alınan gazellerindeki söz varlığını, kullandığı özel ifadeleri 

ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada şiirlerdeki kelimeler metnin bağlamı 

çerçevesinde anlamlandırıldı. Elde edilen bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük yardımıyla 

şairin dili ve üslubu, metnin içeriği ile ilgili bazı noktalar üzerinde duruldu.  

 

 İnceleme kısmında bağlamlı dizin ve işlevsel sözlükten faydalanılarak 

Muhibbî’nin gazellerinin içeriği ele alındı. Bu kısımda bilinenleri tekrarlamaktan öteye 

geçmeyeceği için şairin hayatına yer verilmedi. “Giriş”, “yedi bölüm” ve “sonuç” 

kısımlarından oluşan inceleme kısmının birinci bölümünde şairin kendi dilinden şiiri, 

sultanlığı ve nasihatleri ele alındı. Diğer bölümlerde sırasıyla “kalıp ifadeler”, “âhenk 
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unsurları”, “şahıslar”, “coğrafî mekânlar”, “hayvanlar ve bitkiler” ve “meslekler” ele 

alındı. Bu başlıklar altındaki incelemelerde örnek beyitler mümkün olduğunca sıralandı 

ancak sayıca fazla olan örnekler seçme yapılarak alındı. Örnek beyitlerin numaraları 

beytin yanında parantez içinde gösterildi. “Gazel” G. olarak kısaltıldı. Gazel numarası 

ve beyit numarası arasına eğik çizgi konuldu. Eğik çizgiden önceki sayı gazeli, sonraki 

sayı beyti göstermektedir. 

 

Çalışmanın esas amacını oluşturan “bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük” ise “ek” 

başlığı altında çalışmanın sonunda verildi. Sözlük kısmında istifade edilen kaynaklar tek 

tek belirtilmeyip “kaynakça”da genel olarak gösterildi.  

 

Oluşturulan dizin ve sözlük hem devri için hem de genel olarak dîvân şairleri 

arasında Muhibbî’nin kelime kadrosunu göstermesinin yanı sıra sanat anlayışı, hayata 

bakışı, psikolojisi vs. noktalarında ipucu vermekte ve pek çok malzemeyi göz önüne 

sermektedir. 
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I.BÖLÜM 

KENDİ DİLİNDEN MUHİBBÎ’NİN ŞİİRİ, SULTANLIĞI VE NASİHATLERİ 

 

 

1.1.KENDİ DİLİNDEN MUHİBBÎ’NİN POETİKASI 

 

 Şiir sanatı üzerine görüş bildirmek diyebileceğimiz poetika; şiir üzerine 

teorik olarak açıklama yapmak, şiirin ne olduğu veya olmadığı konusunda fikir 

bildirmek için kullanılan bir terimdir. “Lügat anlamının dışında genel olarak poetikanın, 

“şiire dair her meseleyle uğraşan bir bilim alanı” olduğu söylenebilir. Kelimenin sadece 

şiirle ilişkilendirilmesinde terimi ilk kez kullanan Aristo’nun Poetika adlı eseri büyük 

bir rol oynamıştır.”1 Türk edebiyatında modern dönemde görülmeye başlanan poetika 

kavramıyla ilgili eski dönemlerde bugünkü anlamıyla bir örnek görmek mümkün 

değildir. Çünkü poetika edebiyatta ve sanatta bireysel bir tutumun öne çıktığı devirlerde 

kendine alan bulmuş bir kavramdır. 

 

 Dîvân şairlerinin modern anlamda bir poetik eser veya yazı kaleme 

alması söz konusu değildir. Çünkü dîvân şairleri bir geleneğe bağlı olduğu ve bu 

gelenekten beslendiği için onların poetik duruşunu da büyük ölçüde bu gelenek 

belirmektedir. Ancak dîvân şairlerinin beyitlerde şiire ve şaire dair sözleri, kendilerini 

ve şiirlerini tanımlamaları, dîvân dîbâcelerinde şiir için söyledikleri veya tezkirelerdeki 

şiir ve şair değerlendirmeleri birer poetik duruş olarak okunabilir.  

 

 Muhibbî de hemen her dîvân şairi gibi şiire ve kendi şairliğine dair 

beyitler nazmetmiştir. Onun bu beyitlerinden hareketle onun için şiirin ne olduğu, kendi 

şairlik değeri gibi konularda bazı yorumlar yapılabilir.  

 

 Muhibbî beyitlerinde şiir kavramını bir tanım yapmaktan ziyade kendi 

şairliğini övmek, şiirlerinin güzelliğini ön plana çıkarmak için ele almıştır. Muhibbî 

şiiri; “şi’r, gazel, söz, eş’âr, nazm, defter, dîvân” kelimeleriyle karşılamaktadır. Şiir için 

çeşitli sıfatlar kullandığı da görülür: “gevher / cevher, dür, şâhvâr, dür-i meknûn, 

                                                 
1 Âlim Gür, Bedia Koçakoğlu, ““Yeni Türk Edebiyatında Kaynak Olarak Poetika”, Turkish Studies, C. 

14/-I, 2009, s.81 
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gevher-i nâ-yâb, dürr-i ma’ânî, dürr ü gevher, gevher-i has, pür-sûz, rengîn, gammâz, 

lezîz, kand-i mükerrer, dil-pesend, âhen leblebi, eğlence, âbdâr, sûzinâk, özge, gül, gül-

deste, güher-rîz, dil-dûz, ciğer-sûz, rindâne, mümtâz, tâze.” 

 

1.1.1. BEYİTLERİNDEN HAREKETLE MUHİBBÎ’NİN ŞİİRİNİN 

ÖZELLİKLERİ 

 

1.1.1.1.Hakikatten Haber Veren Hakiki Şiir 

 

 Dîvân şairlerine göre şiir içinde hakikati barındıran bir anlam denizidir. 

Söylenen şiirin hakikatten haber vermesi, zahirde kalmaması gerekir. Aksi halde 

söylenen sözün şiir özelliği kazanması söz konusu değildir. Muhibbî de söylediği sözün 

bir hakikat habercisi olmasını ister. Ona göre devrinin şairlerinin söyledikleri hep 

zahirde kalmıştır. Bunlar arasında kendi sözleri hakikatten haber vermelidir. 

 

İy Muḥibbī söyle söz virsün ḥaḳīḳatden ḫaber 

Şimdiki şā‘irlerüñ her bir sözi ẓāhir geçer  (G.1055/5) 

 

 Şiir için, mecaz ve gerçeği birleştirme sanatıdır, denebilir. Şiirin sözleri mecaz 

ancak anlamı hakiki olmalıdır. Hakiki bir aşk talebinde bulunan Muhibbî’nin sözleri 

yani şiirleri de hakikidir, bu sözler mecaz sanılmamalıdır. Şaire göre söylediği her söz 

hakikatten haber verir. Ancak cahil kimseler onun bu sözlerine kulak asmamaktadır.  

 

İy Muḥibbī dürişüp ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī ṭaleb it 

Sözlerüm cümle ḥaḳīḳīdür anı sanma mecaz  (G.1215/7) 

 

Her ne söz kim söyledüñ virür ḥaḳīḳatden ḫaber 

Līk gūş itmege anı degme nādān istemez  (G.1285/6) 

 

 Şairin sözleri hakikatten haber verir. Ona göre bu hakikat de aşkın sırrıdır. Aşkın 

sırrını öğrenmek isteyenler onun hakiki sözlerle dolu dîvânını okumalıdır.  
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Kim ki ögrenmek diler ‘ışḳuñ rumūzın ser-te-ser 

Okusun görsün Muḥibbī defter ü dīvānumuz  (G.1331/5) 

 

1.1.1.2.Sırrı Açığa Çıkaran Gammaz Şiir 

 

 Aşk, dîvân şairi için bir sırdır. Âşık bu sırrı canı pahasına saklamalı ve ifşa 

etmemelidir. Aşkın ve aşk sırrının saklandığı yer de âşığın gönlüdür. Bu sırrın açığa 

çıkması âşık için ölüm demektir. Sırrını açığa çıkarmak istemeyen âşık her türlü eza ve 

cefaya katlanır.  

 

 Muhibbî de aşkı canı gibi saklarken onun şiirleri bu sırrı halka ayan etmektedir. 

Şair o yakıcı aşkı canı gibi saklayıp herkesten gizlemiştir. Kimse şairde böyle bir sır 

olduğunu bilmezken şiirleri cümle âleme bu sırrı ifşa etmektedir. Bu özelliğiyle şiir 

adeta bir gammazdır. 

  

‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān 

Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar  (G.1065/4) 

 

Kimse bilmezdi Muḥibbī sūz-ı ‘ışḳumdan ḫaber 

Ẓāhir eyler ‘āleme bu sırrı eş‘ārum komaz  (G.1336/5) 

  

1.1.1.3.İnsanlar Arasında Kapışılan ve Kolay Ezberlenen Şiir 

 

 Bir şiirin elden ele dolaşması ona değer verilmesinin ve onun beğenilmesinin bir 

göstergesi sayılır. Bir şiirin ezberlenmesi de yine onun beğenilmesinin bir göstergesidir. 

Muhibbî’nin şiirleri de ona göre böyle sevilip beğenilen ve halk arasında kapışılan 

şiirlerdir. Sözlerini bir inciye benzeten şair, gönül denizinden söz incilerini çıkarıp 

dağıtınca etrafındakiler onları kapışmakta ve hemen ezberlemektedir. Bu sözlerin 

hemen ezberlenmesi onun sevilmesinin yanında akıcı, yalın, anlam yüklü olması vs. 

gibi özellikleri hakkında da ipucu vermektedir. Hemen ve kolayca ezberlenen bir şiir 

yalın ve açık olmalıdır. Şairin verdiği bu ipucundan hareketle onun şiirlerine genel 

olarak bakıldığında bu üslup özelliği karşımıza çıkacaktır. 
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Bikr-i fikrinden Muḥibbī iḫtirā‘ itse ġazel  

Kapışurlar sanasın kim gevher agzından düşer  (G.1025/5) 

 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin 

‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş  (G.1446/4) 

 

 Şair aşk denizine dalıp bir mana incisi çıkarmıştır. Aşk ehli de bu mana incisini 

dilinden düşürmeyip sürekli tekrarlamaktadır. Onun şiirleri aşk ehli için adeta bir zikir 

ve dua haline gelmiştir.  

 

Maḥabbet baḥrına taldum sözüm dürr-i ma‘ānīdür 

Anuñçün ehl-i ‘ışḳuñ dāyimā vird-i zebānıdur  (G.1087/1) 

 

 Şair, şiirlerinin böylesine beğenilip rağbet bulmasını üslup ve anlam değerinin 

yanında söz mülkünün sultanı olmasına da bağlamaktadır. Şiirleriyle sözün sultanı olan 

şaire göre şiirlerinin rağbet bulmasının sebebi de budur. Aksi halde bu şiirler böylesine 

rağbet bulup elden ele dolaşmayacaktır. 

 

 Burada şairin aynı zamanda bir padişah oluşu da söz konusu edilebilir. 

Muhibbî’nin şiirlerinin bir padişah olması dolayısıyla elden ele dolaştığı ve beğenildiği 

sanılıyor olabilir. Şair bu yanlış anlaşılmayı bertaraf etmek amacıyla dîvânının padişah 

olduğu için değil şiir sahasında kendisini ispatladığı için beğenildiğini vurgulamaktadır. 

Bu haliyle gönüllerin beğendiği şiirlerini görüp de onlara tazim kılmayacak hiç kimse 

yoktur. 

 

İy Muḥibbī olmasak biz Ḫusrev-i mülk-i suḫen        

Böyle raġbet bulmaz idi defter ü dīvānumuz  (G.1302/6) 

 

Muḥibbī uşbu şi‘r-i dil-pesendi 

‘Acep var mı görüp ta‘ẓīm kılmaz  (G.1261/5) 
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Muhibbî şiirinin üslubu hakkında “rindâne” tanımlamasını yapmaktadır. Bu 

üslup özelliği de onun şiirlerinin halk arasında seçkin kabul edilip kapışılmasının 

sebeplerinden biridir.  

 

Muḥibbī şi‘rini rindāne söyler 

Olursa şi‘r içinde tañ mı mümtaz  (G.1296/5) 

 

 Şaire göre onun namının insanlar arasında yayılmasının tek sebebi şiirleri 

değildir. Halini daha şiirlerinde işleyip bir dîvân oluşturmadan çok önce zaten onun 

kıssası âlemlere destan olmuştur. 

 

Oldı ‘ālemlere destān Muḥibbī ḳıṣṣam 

Yazmadan ben anı bu defter ü tomara henüz  (G.1239/6) 

 

1.1.1.4.Kulaklara Küpe Olan İnci Gibi Eşsiz Bir Şiir 

  

 Muhibbî şiirlerini ve sözlerini kulağa küpe olacak bir inciye veya bir mücevhere 

benzetmektedir. Beyitlerde kulağa küpe olmak iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Birincisi gerçek anlamıyla bir takıyı süs niyetiyle kulağa asmak veya iliştirmek; ikincisi 

de bir deyim olarak bir şeyden ders almak veya söylenen bir şeyi hiç unutmamaktır. 

 

 Muhibbî şiirlerini genellikle bir inciye veya cevhere benzetmektedir. İnci, 

dalgıçlar tarafından denizin dibinden çıkarılan kıymetli bir mücevherdir. Şair de gönül 

veya mana denizine bir dalgıç gibi dalıp inci kıymetinde sözler ortaya koymaktadır. 

Burada şiirine benzetmelik olarak kullandığı inci türleri de görülmektedir. Muhibbî’nin 

şiirleri bir incidir ve onu görenler onu “şâhvâr” yani şahlara yakışır, iri tane taneli büyük 

bir inci olarak nitelemektedir.      

 

Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña 

Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur  (G.1030/5) 

 



 8 

 Muhibbî şiirlerinin orijinal olduğunu “dürr-i meknûn” ve “gevher-i nâ-yâb” 

nitelemeleriyle ifade etmektedir. “Dürr-i meknûn”; saklı olan, henüz ortaya çıkmayan 

çok değerli incilere denir. Şairin şiirleri de şimdiye kadar ortaya çıkmamış değerli bir 

inci gibidir. Onun şiirleri bir “gevher-i nâ-yâb”dır. Bu da bulunmayan, eşi benzeri 

olmayan, ender ve eşsiz inci demektir. Bu inci de ancak sevgilinin kulağına layıktır. 

Şairin şiirleri de sevgili için bulunmaz ve eşsiz bir incidir. Bu özellikleriyle Muhibbî’nin 

şiirleri kendine özgü ve benzersizdir.  

 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña 

Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer  (G.1062/5) 

 

Yār daksun cevher-i naẓmumı lāyıḳ gūşına 

Çün Muḥibbī her sözüñ bir gevher-i nā-yābdur  (G.1072/5) 

 

 İncinin dalgıç tarafından denizin dibinden çıkarıldığı bilinmektedir. Şair, 

şiirlerini inci olarak niteleyince o incileri denizin dibinden çıkaran dalgıç da şairin 

kendisi veya gönlü olmaktadır. Bu dalgıcın daldığı deniz de şair için “mana denizi” 

veya “gözyaşı denizi”dir. Şair veya şairin gönlü mana veya gözyaşı denizine dalıp inci 

gibi sözler çıkarmaktadır. 

 

Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan   

Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler  (G.1129/5) 

 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ 

Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ  (G.1475/1) 

 

Çıkarmaga bu dil söz gevherini 

Yaşum baḥrına san ‘ummāna gelmiş  (G.1438/4) 

 

 Şair için şiirleri kulağa küpe edilmelidir. Onun inci gibi kıymetli şiirleri ders 

alınması gereken, sürekli tekrar edilerek kulaklara küpe olması gereken sözlerdir. Zaten 

onun bu kıymetli sözlerini duyanlar da onları kulaklarına küpe etmektedir. 
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Gel Muḥibbī sözlerini dür gibi tak gūşuña 

Rişte-i cān üzre naẓmın dürr ü gevher gösterür  (G.1122 /5) 

 

İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı 

Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür  (G.1154/5) 

 

Sözüñ gevher olaldan iy Muḥibbī 

İdindi cümle yārān anı mengūş  (G.1420/5) 

 

Naẓm ider lü‘lü‘ dişüñ la‘l lebüñ evṣāfını 

Rişte-i cān üzre dizmiş dürr ü gevher bağlamış  (G.1418/3)  

 

Muḥibbī sözleri dürr ü güherdür 

Gerekdür anı yārān ide mengūş  (G.1411/5) 

 

 Şaire göre gerçek şiir kendi yazdıkları, gerçek şair de kendisidir. Şiir isteyenler 

onun şiirlerine kulak vermelidir. Şiir sahasında başka şairler ve onların gazelleri de 

vardır ancak Muhibbî’nin şiirleri onlardan ayrı, kendine özgü ve gerçek şiirdir. 

 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün 

Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür  (G.1117/7) 

 

 Şair, gerçek ve çeşitli sırlar içeren sözlerinin cahil kimseler eline geçmesinden 

endişe etmektedir. Onun şiirleri bir hakikat incisidir ve sadece sevgilinin kulağına 

yakışır. Gözleri hakikate, gönülleri aşkın sırrına kapalı cahil kimseler onun kıymetinden 

habersizdir. Şair de bir hazine olan şiirlerinin onların eline düşmesini istememektedir. 

  

Cānā Muḥibbī sözlerini dak kulaguña 

Nādān eline düşmeye ol gevheri yitiş  (G.1419/5) 
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1.1.1.5.Şiir Meydanında Yarışılamayan Bir Şair ve Diş Vurulamayan Bir Şiir 

 

 Bir konu hakkında söz söylemek bir iddia sahibi olmak demektir. Hele su söz 

şiir sahasında söyleniyorsa bu iddia daha da katlanmaktadır. Şair bu sahada iddiasını ve 

şairliğini kanıtlamak için diğer söz söyleyenler veya şairlerle sürekli bir rekabet 

içindedir. Dîvân şairleri de şairliklerini ispatlama sürecinde önce diğer şairlere benzeme 

gayretine girmekte ardından da onları geçtiğini kanıtlama çabası içine girmektedir.  

 

 Muhibbî de bu anlamda kendi şiirlerinin kıymetini ve şairliğinin geçilemez 

olduğunu ispatlamak için kendisi karşısında diğer şairlerin durumlarını gözler önüne 

sermektedir. Muhibbî’ye göre kendisi şiir meydanının söz aslanıdır. Bu özelliğiyle o, 

Nizâmî’yi bile alt etmiş bileğini bükmüştür. Bundan sonra kimse onunla boy 

ölçüşemeyecektir. 

 

Niẓāmī pençesin burdum benümle kim tutar pençe 

Muḥibbī ‘arṣa-i naẓmuñ bugün şīr-i zebānıdur  (G.1088/5) 

 

 Muhibbî’nin şiirleri bütün dünyayı kaplamıştır ve bu dünyaya onun gibi söz 

söyleyen bir kimse artık gelmeyecektir. Bu ifadeyle şair bu sahada kendisinin tek ve 

geçilmez olduğu iddiasındadır. 

 

Tutdı Muḥibbī dehri eş‘ār-ı dil-pesendüñ 

Senüñ gibi suḫen-ver bildüm cihāna gelmez  (G.1207/5) 

 

 Şaire göre diğer şairlerin şiirleri onun şiirine benzememektedir. Çünkü onun şiiri 

altın değerinde ise diğerleri ancak birer gümüştür. Altın ve gümüşün de aynı değerde 

olması söz konusu değildir. Bu durumda şair diğer şairleri kendisine akran olarak 

görmemektedir. Onun şiirleri ortaya çıktığından beri diğer şairler pes deyip söz 

söylemeyi bırakmıştır. 

 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ 

Kim ki ṣarrāf ola dir kim bu degül altun gümiş  (G.1416/2) 
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Bu Muḥibbī anuñ içün şi‘rini itdi bülend 

Şimdiki şā‘irleri kendüye aḳrān istemez  (G.1285/ 7) 

 

Şi‘r-i pür-sūzum Muḥibbī olalı ẓāhir benüm 

Şimdiki şā‘irlere tañ mı didürsem ḍarbı bes  (G.1373/7) 

 

 Muhibbî şiirlerini tanımlarken “âhen leblebi” deyimini kullanır ve kimsenin ona 

diş vuramadığını belirtir. “Demir leblebi” deyimi, çok uğraştıran ve baş edilemeyen zor 

işler veya kimseler için kullanılır. Şaire göre şiirleri birer demir leblebidir ve hiç kimse 

ona diş geçirememektedir. Bu özelliğiyle şair zor bir iş başarmıştır ve onunla boy 

ölçüşebilecek başka kimse bulunmamaktadır.   

 

Şi‘rümi gören bir āhen leblebi ancak dimiş          

Anuñ-ıçun degme kimse aña diş uramamış  (G.1416/1) 

 

1.1.1.6.Şiirde Keramet Gösteren Bir Şair, Büyülü ve Sihirli Bir Şiir 

 

Sihir veya büyü birbirinden farklı alanlar olsa da ikisi için genel olarak; bazı özel 

yöntemlerle insan veya nesneler üzerinde etki yaratmak, tanımı yapılabilir. Dîvân 

şairleri kimi zaman sihir ve şiiri birbiriyle alakalı ele almıştır. “Genel anlamda etkili ve 

güzel söz söyleme sanatı olan edebiyat, özel anlamda ise şiir sanatı, gerek kaynağı 

gerekse de muhatap üzerinde oluşturduğu olağanüstü etki sebebiyle sihir ve büyü ile 

doğrudan ilişkisi olan sanatlardır.”2 Sihir birtakım tılsımlı sözlerle etki yaratmaktır. 

Şiirde de tıpkı sihirde olduğu gibi söylenen sözlerle okuyan veya dinleyen üzerinde etki 

yaratmak amaçlanır.  

 

 Muhibbî de şiir ve sihir ilgisini beyitlerine ele almıştır. Şair, her gazelinde nice 

sihir ve büyü yapmıştır. Şair söylediği etkileyici sözlerle güzelleri etkilemek ister. Bu 

sihir gibi etkileyici gazeller ay yüzlü güzelleri etkilemek için söylense de şair güzellerin 

onun şiirlerine kulak asmamasında şikayetçidir. 

 

                                                 
2 Gülay Karaman, “Klasik Türk Şiiri Estetiğinde Sihir”, Turkish Studies, C.10/8, 2015, s.1512 
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Gerçi kıldum her ġazelde niçe biñ siḥr ü füsūn  

Ḫūblar gūşına almaz līk bu efsānemüz  (G.1277/5) 

 

Her ġazelde anuñ içün eyledüm siḥr ü füsūn 

Māh-rūlar ḫūblar gūş ideler efsānemüz  (G.1315/4) 

 

 Muhibbî şiirlerini “âbdâr” ve “sûzinâk” olarak niteler. “Bu iki kelime, şiir için 

sıfat olarak kullanıldığında âbdâr şiirin lafzî yönünü, sûznâk ise mana yönünü ifade 

etmektedir. Âbdâr kelimesinin ‘sulu; parlak’ anlamları ışığında şiirin akıcılığı, açıklığı 

ve söyleyiş güzelliği; sûznâk kelimesinin ‘dokunaklı; coşkun’ anlamları ışığında ise 

şiirin mana bakımından etkileyiciliği nitelenmektedir. Bir arada kullanıldıklarında, 

kelimenin ‘sulu’ ve ‘ateşli’ anlamlarına çağrışım yapılarak ateşle suyun bir araya 

gelemeyeceği söylenmekte ve keramet gösterildiği veya büyü yapıldığı iddia 

edilmektedir.3 Muhibbî de şiirlerini hem âbdâr hem sûznâk eylediğini bu haliyle de ateş 

ve suyu bir araya getirmekle adeta keramet gösterdiğini ifade eder. Bu durum ayrıca 

onun şiirlerinin hem yapı ve üslup hem de anlam olarak etkileyici ve mükemmel 

olduğunu ifade etmenin bir yoludur. 

 

Ābdār eyler Muḥibbī şi‘rini hem sūzināk 

Āteş-ile ābı cem‘ itmiş kerāmet gösterür  (G.1124/5) 

 

1.1.1.7.Aşktan Habersizleri ve Gönülleri Yakan Dokunaklı Şiir 

 

 Muhibbî’ye göre onun şiirlerinin bir özelliği de yakıcı olmasıdır. Şiirlerin yakıcı 

olması onun mana yönüne işaret eden bir özelliktir. Şiirin yakıcı olması onun ‘acıklı, 

dokunaklı, içe işleyen, coşkun’ bir anlama sahip olması demektir. Şairin aşk ateşinden 

izler taşıyan şiirleri onun gönlü gibi ateşli ve yakıcıdır. Şair dert çekerek, aşk ateşiyle 

hararetlenerek yanıp tutuştuğu için şiirleri ateş doludur. Onun şiirleri adeta gönülleri 

delmekte, gönle acı ve elem vermektedir. Şiirlerini okuyanlar da bu kanaate 

varmaktadır. Bu şiirleri görenler onun güzelliğini dile getirmektedir. Çünkü o şiirlerde 

                                                 
3 Ömer Zülfe, Şiirin İzinde Sözün Gölgesinde-Osmanlı Şiirinden Kelimeler, Kavramlar, Deyimler-, 1.b., 

İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2011, s.13,14 
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gizli manalar vardır ve bu gizli manalar insanın ciğerini, gönlünü yakacak kadar etkili 

ve acıklıdır. 

 

İşiden şi‘r-i pür-sūzum okıyanlar diye lā-büd 

Muḥibbī derdmend içün tutuşup oda yanmışdur  (G.1166/5) 

 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla bulduñ ḥarāret 

Anuñçün oldı şi‘rüñ böyle dil-dūz  (G.1270/5) 

 

Muḥibbī şi‘rüñi gören ḥasen dir 

Ki anda gizlü var ma‘nā ciger-sūz  (G.1289/5) 

 

   Bu özelliğiyle onun şiirlerini herkes okumamalıdır. Çünkü herkes bu ateşe güç 

yetiremez. Şair özellikle aşktan habersiz kişilerin şiirlerini okumamasını ister. Çünkü 

böyle kişilerin şiirlerinin yakıcılığına dayanamayıp yanmasından korkmaktadır. 

 

Olmayan ‘ışḳa ḫaberdār okumasun şi‘rümi 

Şi‘r-i pür-sūzum okurken korkaram kim yanalar  (G.1143/5) 

 

1.1.1.8.Gönül Yalnızlığını Gideren Bir Eğlence ve Sevgiliye Yaklaşmaya Yarayan 

Bir Vasıta: Şiir ve Gazel 

 

 Şairler kimi zaman beyitlerinde şiirden ne bekledikleri, şiirin ne işe yarayacağı, 

şiir yazmadaki amaçları gibi konularda fikir bildirmişlerdir. “Dîvânlarda şiir için 

yapılan en önemli tanımlamalardan birisi oyun ve eğlencedir. Dîvân şairleri, kendilerine 

intikal eden edebî geleneğe ait malzemeden zeka ve yetenekleriyle yeni nükteli ifadeler 

çıkarmaktan zevk almışlardır. Şiir Osmanlı ferdi için meşru bir oyun ve eğlence 

gibidir.”4 Muhibbî, gönlün yalnızlık çektiği anlarda şiirin ancak bir eğlenceden ibaret 

olduğunu dile getirir. Yani yalnızlığını gidermek, hoş vakit geçirmek için yazılan şiir ile 

kimse olgunluğa eriştiği zannına kapılmamalıdır. “Cihan sultanı için şair için şiir, bir 

                                                 
4 Menderes Coşkun, “Klasik Türk Şairinin Poetikası Üzerine”, Bilig, S.56, 2011, s.61 
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eğlence, adeta başka âlemlere kaçıştır. Baş olmanın ağır yükünden bir süre uzaklaşmak 

için güzel bir vesiledir.”5   

 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak 

Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var  (G.1169/5) 

 

 Muhibbî bir başka beytinde şiirin amacı olarak sevgiliye yaklaşmayı ve onu 

etkilemeyi ve kucaklamayı göstermektedir. Şaire göre şiirle nice güzeller 

kucaklanabilir. Şiir ve gazelin ne işe yaradığını soranlar bu duruma bakmalıdır. 

  

Şi‘r-ile çünki Muḥibbī niçe dilber kuçılur 

Bunı kim diyebilür şi‘r ü ġazelden ne gelür  (G.1155/6) 

 

1.1.1.9.Kıymet Biçilemeyen Şiir 

 

 Muhibbî şiirlerinin karşılık verilemeyecek ve herkes tarafından anlaşılamayacak 

kadar kıymetli olduğu görüşündedir. Onun şiirlerinin kıymetini ancak dert ehli ve şiir 

ehli olan kimseler anlayabilir. Onun şiirleri birer incidir. Bu incinin değerini de ancak 

bu işten anlayan cevher-şinaslar biçebilir. Bu işin ehli olmayan kimseler onun değerini 

bilemezler.  

 

 Şiirlerin dert ehli tarafından anlaşılması onların dert yüklü olduğunun da bir 

işaretidir. Dolayısıyla derdi olmayan bir kimse bu şiirlerin kıymetini bilemeyecektir. 

Şair için şiirleri sadece dert sahibi kimselere söylenmeli herkese söylenmemelidir. 

Ayrıca Muhibbî’nin şiirlerini bir de şiir ehli olan kimseler anlayabilir. Bu durum şairin 

şiir konusunda iddialı olduğunun bir göstergesi sayılabilir.  

 

Bu Muḥibbī şi‘rinüñ herkes ne bilsün ḳıymetin 

Ehl-i derd olan bilür ḳadrini aña söyleñüz  (G.1284/6) 

  

 

                                                 
5 Semra Tunç, “Muhibbî Dîvânı’nda Şiir ve Şair ile İlgili Değerlendirmeler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Dergisi, S.7, 2000, s.6 
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Gevher-i naẓmuñ Muḥibbī ehl-i naẓm olan bilür 

Ḳıymetini cevherüñ bilmez meger cevher-şinās  (G.1393/5) 

 

 Şiirde gösterilen hüner karşılığında bir bahşiş veya ihsan vermek gelenektir. 

Şairin hükümdara sunduğu şiirin kalitesi ve etkileyiciliği çerçevesinde aldığı ihsan da 

artmaktadır. Hükümdarların şairleri koruma ve yüceltme anlamında sürdürdükleri bu 

gelenek Muhibbî tarafından da söz konusu edilmiştir. Muhibbî ateş dolu, yakıcı 

şiirlerinin Acem iklimine ulaşması durumunda bu şiirlerin bir harfinin kıymetini 

verebilmek için Dârâ’nın tacını bile satacağını ifade eder. Böylece şair şiirinin kıymetli 

oluşunu vurgulama amacındadır. 

  

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine 

Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar  (G.1041/6) 

 

1.1.1.10. Gül Gibi İnce, Taze ve Renkli Şiir 

 

 Gül, dîvân şiirinde en çok söz konusu edilen çiçektir. İnceliği, güzel kokusu, 

şekli vs. gibi özellikleriyle gül daha çok sevgili veya sevgilinin çeşitli unsurları için 

benzetmelik olarak karşımıza çıkar. Bunun dışında zaman zaman şairler şiirlerinin 

güzelliğini vurgulamak için gül ve şiir arasında çeşitli ilgiler kurmuşlardır. 

 

 Muhibbî de şiirlerinin, gazellerinin, sözlerinin veya beyitlerinin güzelliğini ve 

cezbediciliğini anlatmak için bunları güle benzeterek sunar. Muhibbî’ye göre onun 

sözleri gül fidanından bile tazedir. Onun şiirlerinin her beyti bir güldür, dolayısıyla 

gazelleri de birer gül destesidir. O yüzden aşk ehli onun şiirlerini seyretmektedir.  

 

Naḫl-i gülden tāze terdür bu Muḥibbī’nüñ sözi 

Anuñ-ıçun ehl-i ‘ışḳ olan ider her bār seyr  (G.1054/5)  

 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān 

İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür  (G.1132/5) 
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 Gül, baharın müjdecisi ve eğlence yerlerinin vazgeçilmez unsuru olması 

dolayısıyla dîvân şiirinde sıklıkla kullanılmıştır. Gül devri veya gül eyyamı güllerin 

açılmaya başladığı zaman olup baharı karşılar. Muhibbî de gül devrinde yani bahar 

mevsiminde güzellerin verdiği şevkle gül gibi taze ve renkli gazeller söylemektedir. Bu 

özelliğiyle onun şiirleri adeta baharın kokusunu ve coşkusunu taşımaktadır. Bu coşkuyla 

şair gazellerini aniden söylemektedir.  

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine 

Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller bağlamış  (G.1418/5) 

 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel 

Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur  (G.1123/5) 

 

 Bu anlam özelliklerinin yanı sıra Muhibbî’nin şiirleri için yaptığı nitelemeler 

ayrıca şiirlerinin yapısı ve üslubu konusunda da ipucu verir niteliktedir. Şiirin gül gibi 

taze olması yeni ortaya çıktığının ve başka şiirlere benzemediğinin bir göstergesi 

sayılabilir. Renkli şiir de söyleyiş bakımından şiirin güzelliğini ifade eden bir benzetme 

olarak ele alınabilir.  

 

1.1.1.11. Sevgilinin Anılmasıyla Artan ve Şeker Gibi Tatlanan Şiir 

 

 Şiirlerini tanımlarken Muhibbî’nin kullandığı sıfatlardan biri de “tatlı”lıktır. 

Bunun için de “şekerden leziz”, “kand-i mükerrer” ve “şirin eda” ifadelerini kullanılır. 

Şiirin tatlı olması sözlerinin hoşa gitmesini, beğenilmesini, iç açıcı olmasını ifade eder. 

Şaire göre şiirleri şekerden bile tatlıdır ve şirin bir tarzda yazılmıştır. Onun şiirlerine bu 

tatlılığı kazandıran sevgilidir. Sevgilinin dudaklarının vasıfları şairin ağzında tekrarlanıp 

durduğu için sözleri de tatlılık kazanmıştır. 

 

‘Aceb mi şi‘r ü eş‘ārum leẕīẕ olursa şekkerden  

Nigāruñ lebleri vaṣfı zebānumda mükerrerdür  (G.1076/3) 

 

Muḥibbī ẕīkr ider şekker lebüñ çün 

Olur her bir sözi ḳand-i mükerrer  (G.1162/8) 
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Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ        

İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör  (G.1107/5) 

 

 Muhibbî dîvân şairleri arasında en çok gazel yazanlardan biridir. Beyitlerinde 

şiirlerinin çokluğu ile ilgili ipuçları veren şaire göre şiirlerinin bu kadar çok olması 

sevgiliyi anlatması dolayısıyladır. Şair sevgilinin zülfünün kıssasını veya güzellik 

mecmuasından bir sayfayı yazmaya çalıştıkça şiirleri artmış, defter ve dîvânlar 

doldurmuştur. 

 

Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın 

Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur  (G.1095/7) 

 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem 

Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur  (G.1157/4) 

 

 Bu kadar çok şiirin sebebi sevgilidir. Bunun yanı sıra bu şiirleri yakıcı, 

dokunaklı ve inci gibi olmasının sebebi de sevgilidir. Şair sevgilinin dişlerini andığı için 

şiirleri inci saçmakta; güzellik mumunu yani yüzünü andığı için de yakıcı ve dokunaklı 

olmaktadır. Şiirleri sevgiliyi anmasıyla güzellik kazanırken şair de güzeller padişahı 

olan sevgiliyi methettikçe şiir meydanında ünü artmaktadır. 

 

Dişlerüñle şem‘-i ḥüsnüñ bu Muḥibbī añmasa 

Şi‘rini pür-sūz idüp naẓmın güher-rīz eylemez  (G.1237/5) 

 

Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider 

Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur  (G.1032/5) 
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1.2.MUHİBBÎ’DE SULTANLIK VURGUSU 

 

 “Sultan, padişah, şeh, şah” gibi kelime ve kavramlar hemen her dîvân şairi 

tarafından kullanılmıştır. Ancak genel olarak bu kavramlar sevgili için kullanılmıştır. 

Sevgili âşık karşısında bir sultan, güzeller arasında bir padişahtır. Âşık ise bu sultan 

karşısında daima kul köle konumundadır. Kimi zaman da âşık bir padişah olarak 

görülür. Diğer âşıklar arasında kendi farkını vurgulamak isteyen âşık kendisini aşk 

yolunda bir padişah olarak sunar. Bu ve benzeri unsurlar çerçevesinde “hükümdarlık” 

kavramı şairlerin çeşitli hayal tablolarına malzeme olmuştur. 

 

 “Muhibbî”, bilindiği gibi Kânûnî Sultan Süleyman’ın mahlasıdır. Sultan 

Süleyman onuncu Osmanlı padişahıdır ve Osmanlı padişahları arasında kırk altı yıllık 

saltanatı ile en uzun süre hükümdarlık yapmış padişahtır. Devletin en şaşaalı 

dönemlerinde saltanat süren Sultan Süleyman bu hükümdarlık yönünü şiirlerinde de 

işlemiştir. Beyitlerinde Muhibbî’nin sultanlık alameti sayılan “taç, taht, otağ, leşker, 

liva, sancak, ferman, tuğra” gibi unsurları sıklıkla kullandığı görülmektedir.  

 

 Muhibbî’nin şiirlerinde her dîvânda olduğu gibi “hükümdarlık” kavramı 

çerçevesinde hayaller kurulmuştur. Burada dîvân şairlerinin genel hayalleri bir kenara 

bırakılıp sadece onun “sultan”lık yönünü vurgulayan ve daha çok şairin “ben” algısıyla 

oluşturduğu beyitler üzerinde duruldu. 

 

1.2.1. Görünürde Memleket Sultanı Gerçekte Sevgiliye Köle 

 

 Muhibbî şiirlerinde gerçek bir hükümdar olduğunu sık sık vurgular ama onun 

için bu hükümdarlığın bir değeri yoktur. Şairin asıl amacı sevgiliye köle olmaktır. 

  

Bu Muḥibbī’nüñ murādı bendeñ olmakdur hemān 

Gerçi kim ẓāhirde biz de memleket sulṭānıyuz  (G.1256/5) 

  

 Sevgilinin mahallesinde köle olmak ona yetecektir. Öyle ki bu kölelik karşısında 

bütün dünyaya baştanbaşa sultan olmayı bile istemez. Büyük bir devletin hükümdarı 
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olan şair sevgiliye köle olmak karşılığında her şeyinden vazgeçer görünmektedir. 

Dünyaya padişah olsa da sevgili karşısında kendisini köle gibi göstermektedir. Onun 

için sevgilinin kölesi olmak dünyaya padişah olmaktan daha hoştur. 

 

Kūy-ı dilberde Muḥibbī’ye gedā olmak yiter 

Bu cihāna ser-te-ser olmaga sulṭān istemez  (G.1314/5) 

 

Kim ki ‘āşıḳdur Muḥibbī āsitān-ı yārda 

Pādişāh-ı dehr ise kendüyi çāker gösterür  (G.1153/7) 

 

İy Muḥibbī ‘āleme şāh olmadan  

Dilberüñ olmak gedāsı ḫoş gelür  (G.1175/6) 

 

Bu Muḥibbī şeh-i cihān iken 

Şimdi bir ḫūba bendedür dirler  (G.1098/6) 

 

 Sultanlığı sevgilinin köleliğine tercih eden şair, sevgili karşısında boynu bağlı 

bir padişahtır. Sevgili her ne söylese onun için fermandır.  

 

Kuluñam boynı baglu pādişāham 

Her ne itseñ bu bende fermāndur  (G.1068/7) 

  

 Sultanlığını vurguladığı bir başka beytinde ona bu sultanlığı sevgiliye köle 

olmak bağışlamıştır. Şair sevgilinin kapısında kul köle olup onun ayak tozuna yüz 

sürmekte ve bunu başına taç etmektedir. Bu haliyle de yedi iklime hükmeden bir 

padişaha benzemektedir. 

 

Muḥibbī efser itmiş ḫāk-i pāyuñ 

Anuñçün şāh-ı heft-iḳlīme benzer  (G.1179/6) 
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1.2.2. Âşıklara ve Rintlere Sultan  

 

 Mülk sultanlığını vurgulayan Muhibbî bunun yanında aşk sahasında âşıklara ve 

rintlere sultan olduğunu da söyler. Onun aşk sultanlığında sevgiliye köle oluşu ve bir 

âşık olarak içinde bulunduğu durum da söz konusudur. Muhibbî aşk sultanı olsa buna 

şaşılmamalıdır. Çünkü onun gam meclisinde ay gibi bir “çerağ” yanmaktadır.  

 

Sulṭān-ı ‘ışḳ olsa Muḥibbī ‘aceb midür 

Meh gibi var çü meclis-i ġamda çerāġumuz  (G.1242/5) 

 

 Taç takmak, ordu sahibi olmak, bayrak, otağ kurmak gibi unsurlar padişahlığın 

başlıca alametlerindendir. Muhibbî de bu unsurları sultanlığını vurguladığı beyitlerde 

söz konusu etmiştir.  Şair, aşkın padişahı olduğundan beri sevgilinin ayağının toprağını 

baş tacı etmektedir. Ayrıca aşk şahının tacı olarak bir kadeh mey de söz konusudur. 

Kadehin taç şeklinde ve süslü oluşu onun aşığın başına taç olmasında etkilidir. 

 

Muḥibbī pādişāh-ı ‘ışḳ olaldan  

Ayagı topragı ser-tācumuzdur  (G.1113/5) 

 

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter 

Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter  (G.1147/1) 

 

Ḫayl-i rindāna Muḥibbī tañ mı olsam tācdār 

Bir ḳadeḥ meydür başumda efser-i şāhānemüz  (G.1277/4) 

 

Tācdārıyuz Muḥibbī gūşe-i meyḫānenüñ 

Oldı serde bir ḳadeḥ mey efser-i şāhānemüz  (G.1315/5) 

 

 Sevgilinin toprağını veya bir şarap kadehini başına taç edip âşıklara sultan olan 

şair için gözyaşları bir ordu, ahı da bir bayrak veya otağ olmaktadır. Bütün bunlara 

sahip olan şairin gönlü de saltanata heves etmektedir.  
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Çün oldum mülk-i ‘ışḳuñ pādişāhı 

Yaşum leşker baña āhum ‘alemdür  (G.1146/3) 

 

Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm 

Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var  (G.1169/3) 

 

Leşker-i eşki çeküp āhuñ livāsın kaldurup 

İy Muḥibbī şāh-ı ‘ışḳ olduk vilāyet beklerüz  (G.1253/7) 

 

Ḫāk-i pāyın başuma tāc itmek itdüm mültemes 

Gör dil-i dīvāneyi kim salṭanat eyler heves  (G.1397/1) 

 

 Aşkın esiri olması şairi âşıklar arasında sultan yapmıştır. Bu haliyle kendisini bir 

abdala benzeten şair başı açık bir şekilde âleme serverlik etmektedir. “Başı açık olmak 

çaresizlik ve zavallılık ifadesidir. Tasavvuf kültüründe, biri işin gerçekleşmesi arzu 

edilirse, Allah’a yalvarırken zillet, fakr ve mahv alameti olarak baştaki tacı çıkarma 

şeklinde bir gelenek vardır. Kendilerini, kınanmaya aldırmayan yalın ayak başı kabak 

abdallara benzeten şairler, dünya malına değer vermeyip herhangi bir kayıt altına 

girmeyerek sultanlığa layık bir hale gelirler. Bu yüzden beyitlerde abdal kelimesi ile 

birlikte baş açuk padişahlık et- ifadesi özellikle geçmektedir.”6  

 

 Âleme sultan olduğunu vurgulayan Muhibbî bir abdal gibi başı açık bir şekilde 

serverlik ettiğini söyler. Bu duruma sevgilinin dikkatini çekmek isteyen şair, onun 

karşısında acziyetini dile getirmekle beraber âleme sultan olsa da buna değer 

vermediğini ima etmektedir. 

 

Şol esīr-i ‘ışḳ olan abdāla bak gel ḫusrevā 

Baş açup serverlik ider ‘āleme sulṭān olur  (G.1044/2) 

 

 Padişahlık babadan oğula geçmekle beraber eski devirde bir talih sonucu olduğu 

inancı da vardır. Bu talih de hüma kuşu ile ilişki kurularak ele alınır. “Halk inanışına 

                                                 
6 Zülfe, a.g.e., s.35  
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göre daima gökyüzünde yaşayan ve yere bazen kırk arşın yaklaşan hümanın gölgesi bir 

insanın başına rastlarsa taç giyeceğine işaret sayılırdı. Başka bir inanışa göre, eskiden 

bir meydanda bu kuşu uçururlar, kimin başına konarsa onu hükümdar seçerlerdi.”7  

 

 Muhibbî de bu inancı bir beytinde işleyerek âşıklara padişah olmasını sevgilinin 

hümaya benzeyen saçlarından başına bir gölge düşmesine bağlar. Böylece adeta başına 

devlet kuşu konmuştur. Burada sevgilinin şaire iltifatı da söz konudur. Sevgili şaire 

iltifat ederek saçından bir gölgeyi onun başına düşürmüştür ve şair diğer âşıklara 

padişah olmuştur. Sevgilinin şaire bir diğer iltifatı ise ona attığı eziyet taşlarıdır. Şair 

için bunlar bir övünç kaynağıdır ve bu taşlar âşıklar arasında padişah olmasına yarayan 

altın bir taç gibidir. 

 

Anuñçün pādişāh oldum ser-ā-ser cümle ‘uşşāḳa 

Hümā-yı zülf-i dilberden başuma sāye düşmişdür  (G.1042/6) 

 

Seng-i bī-dāduñ gelürse başuma  

Faḫr olur baña geyerem tāc-ı zer  (G.1010/2) 

 

1.2.3. Sultanlıktan Kaçış ve Kanaat Köşesine Sığınma 

 

 Muhibbî bazı beyitlerinde sultanlığını vurgularken sultanlığın verdiği sıkıntıdan, 

debdebeden kaçmak istediğini de dile getirir. Ona göre cihan mülküne sultan olmak 

sıkıntılı bir iş ve baş ağrıtan bir durumdur. Sıkıntı ve eziyeti hep padişah çekerken onun 

yönetimindekiler safa ve zevk sürmektedir. 

 

Hāy u hūdan dil kaçar ancak virür başa ṣudā‘ 

Olmaga cümle cihān mülkine sulṭān istemez  (G.1285/2) 

 

Dāyim cefā vü cevr çeker pādişāh olan  

Her dem ṣafā vü ẕevḳ sürenler gedā imiş  (G.1463/4) 

                                                 
7 Rıdvan Canım, Dîvân Edebiyatının Kaynakları, 1.b., İstanbul: Akıl Fikir Yayınları, 2016, s. 494 
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 Şair, sultanlığın hay u huyundan kaçıp istiğna veya kanaat tahtına oturmak 

istemektedir. Yalnız kalıp kanaat ile şöhret bulmayı dünyanın padişahı olmaya 

değişmez. Padişahlığın verdiği sıkıntıdan kaçmak niyetindedir. 

 

Şol ki istiġnā  serīrinde oturdı şāh-vār 

Ser-te-ser olmaga heft iḳlīme sulṭān istemez  (G.1339/2) 

 

‘Uzlet idüp kim kanā‘at birle buldı iştihār 

Pādişāh-ı dehr olup ol hūy u hāyı istemez  (G.1224/4) 

 

 Ayrıca ona göre sultan giysisi olan atlas elbiseler, kaftanlar vs. kalenler meşrep 

kimselerin giydiği eski püskü elbiseler yanında değersizdir. O kendisine kaftanları değil 

kalenderlerin giydiği yamalı, yırtık hırkaları yakıştırmaktadır. 

 

Şāh olup kim geydi-y-ise aṭlas u dībā ḥarīr 

Yig-durur saña ḳalender gibi olmak jende-pūş  (G.1417/2) 

 

 Gerçek hayatında devletin şatafatlı yıllarında hüküm süren Kânûnî’nin bu 

beyitleri kaleme alması onun psikolojisi hakkında ipucu verir niteliktedir. Ancak dîvân 

edebiyatında şiirlerin yazılış tarihinin belli olmaması sağlıklı bir yorum yapılmasına 

engeldir. Bununla beraber şairin artık her şeyden kaçış psikolojisinde olması bu 

beyitlerin yaşlılık devrinde yazılmış olduğunu akla getirmektedir. Çünkü beyitler yaşlı, 

dünyadan yorulmuş, hayatında sakinlik isteyen bir kimsenin durumunu yansıtmaktadır. 
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1.3.MUHİBBÎ’NİN NASİHAT İÇERİKLİ BEYİTLERİ 

 

Nasihat Arapça bir sözcük olup Türkçe öğüt ile eş anlamlıdır. Edinilen 

tecrübeler sonucunda bir kişinin görüp anladığı şeyleri bir başkasına tavsiye etmesi 

demektir. Bu tavsiyeyle o kişiye doğru yolu göstermek, yapması veya yapmaması 

gereken şeyler üzerinde dikkatini toplamak amaçlanır. 

  

Nasihat kavramı her kültür ve toplumun yazılı eserlerinde işlenmiş bir 

kavramdır. Bu kavram çerçevesinde her toplum kendi algı ve anlayışı sınırlarında 

insanlara çeşitli konularda tavsiyelerde bulunmuştur. Bu kavram Türklerin de ilk yazılı 

kaynaklarından bu yana çeşitli vesilelerle edebiyatta yer almış bir kavramdır. “Bu 

konuda Göktürk Yazıtlarında Türk hükümdarının milletine hitap ettiği sözler başlı 

başına bir nasihat özelliği gösterir. İlk yazılı eserlerden günümüze kadar birçok edebiyat 

ürününde nasihat etme geleneği devam etmiştir.”8 Nasihat etmek her devirde kendisini 

gösteren bir olay olmuştur. Öyle ki Türk edebiyatında nasihat içerikli müstakil eserler 

yazılmıştır. “Nasihatname” veya “pendname” denilen bu eserler her devirde farklı 

konuları işleyerek görülmektedir. Bu müstakil eserlerin yanı sıra dîvânlarda da şairler ya 

doğrudan nasihat şiirleri ya da şiirler içinde nasihat içerikli beyitler kaleme almışlardır. 

 

Nasihatnamelerdeki kadar konu genişliği olmasa da dîvânlara serpiştirilmiş 

nasihat şiirleri ve beyitleri de konu bakımından çeşitlilik gösterir. “Dîvân şiirindeki 

nasihat içerikli beyitlerde ilâhî aşk, dünyaya gönül bağlamamak, makam mevki ve mal 

sevgisinden uzak durmak, hevâ ve hevesi terk etmek, kadere rıza, sabır, şükür, istiğna, 

tevbe, terk, tefekkür… gibi tasavvuf düşüncesinin bilhassa ele aldığı kalbî hallere ilişkin 

konular ele alınmıştır. İnsanlara iyilik etmek, cömertlik, tevazu, şükür, sözü güzel ve 

yerinde söylemek gibi ahlâkî konular da dîvânların nasihat içeriğinde önemli bir yer 

tutar. Günlük hayatın ayrıntılarına, âdâb-ı muaşeret kurallarına ilişkin nasihatlere hemen 

hemen hiç yer verilmez.”9 

                                                 
8 Mustafa Durdu, Türk Edebiyatında Nasihat, (Yüksek Lisans Tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2008, s. 5 
9 Esma Polat, XVII. Yüzyıl Dîvânlarında Nasihat, (Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2018, s. 70 
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Muhibbî’nin ele alınan gazellerine bakıldığında üslubunun genel olarak âşıkâne 

ve rindâne olduğu görülmektedir. Ancak Muhibbî bu üslup arasında nasihat içerikli 

beyitler söylemeyi de ihmal etmemiştir. Çeşitli konularda nasihatler görebileceğimiz 

beyitlerinin ana nasihat konusu ise dünya ile ilgili olanlardır. Dünyanın faniliği, 

geçiciliği, vefasızlığı, dünyaya meyledilmemesi gerektiği gibi konularda daha fazla 

beyit karşımıza çıkmaktadır. Beyitlerde karşımıza çıkan nasihatler içeriğe göre 

başlıklara ayrılıp ele alındı ve nasihatlerle ilgili örnek beyitler her başlığın altında 

sunuldu. 

 

1.3.1. Amel ile Cennet Bulunmaz 

 

 Amel, genel olarak bir amaca yönelik yapılan her türlü iş ve eylem demektir. 

Dinî anlamda ise dinî emirleri yerine getirmek için yapılan eylemlere denir. Dinin 

sunduğu iyi ve güzel işleri yerine getirmenin yanı sıra özelde dine dair ibadetler için de 

kullanılır. Bu iyi ve güzel işlerin karşılığında ise cennet arzu edilir.  

 

 Dîvân şiirinde amele önem veren ve yaptığı ameller karşılığında cennet 

beklentisi içine giren, bu yönüyle de eleştiren tip zahiddir. Muhibbî, zahid gibi cennet 

peşinde olunmaması gerektiği konusunda nasihat eder. Çünkü cennet yapılan ameller 

sonucunda elde edilmez, Allah’ın bir lütfudur. Bu sebeple kuru amelden bir fayda 

gelmez. O yüzden amaç cennet değil “dîdâr” olmalıdır. 

 

Ṭālib olma iy göñül zāhid gibi sen cennete 

Dūn-himmet olma cidd ü cehd idüp dīdārı gör  (G.1110/3) 

 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın  

Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür  (G.1155/4) 

 

1.3.2. Doğru Yoldan Ayrılmamalı 

 

 Doğru yol, bir dinin ve kültürün insana gösterdiği iyi ve güzel işleri karşılayan 

bir kavramdır. İnsana, topluma ve inanca zarar vermeyen her türlü işi ve davranışı ifade 
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etmek için kullanılır. Bunun dışındaki davranışlar ise insanı yanlış şeylere sevk eden 

eğri ve yanlış yol olarak tanımlanabilir.  

 

 Bu bağlamda Muhibbî bu fani dünyada doğru yoldan ayrılmamak gerektiği 

konusunda nasihat eder. Çünkü iyi veya kötü yapılan her işin hesabı sorulacaktır. 

Herkes eğrilik yapıp yanlış yolda olsa da kişi doğru yolda doğru durmalıdır. Çünkü 

gönlünü temiz tutup doğru olan kimseyi Allah da sevmektedir.  

 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān 

Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış  (G.1401/5) 

 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın 

Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur  (G.1064/2) 

 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri 

Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever  (G.1133/5) 

 

1.3.3. Dünya Sevgisini Gönülden Gidermek Gerek 

 

 Muhibbî’nin nasihat içeren beyitlerinde en çok karşımıza çıkan “dünya” ile ilgili 

olanlardır. Bunlardan ilki de dünya sevgisi beslememeye dair olandır. Gerek ayetlerde 

gerek hadislerde insanı dünyaya karşı sevgi beslemekten men eden telkinler vardır. 

Muhibbî’ye göre de insan fani bir dünyada yaşadığının farkında olmalıdır. Bu dünyada 

ebedi kalıp başını kurtaracağını sanmamalıdır. İnsan bunların farkına varıp kalbinden 

dünya sevgisini gidermelidir. Yoksa iki cihanda da dirlik bulamayacaktır. Kalbinde 

zerre kadar dünya sevgisi bulunan bir kişi Hakk’ın yolunda yaşayamayacaktır. 

 

Her kim ki bugün kılmaya dünyā maḥabbetin tırāş 

Budur sözüm itmeye iki cihānda ol ma‘āş  (G.1441/1) 

 

Sanma ki cihān-ı fānīdesin kurtarasın baş 

Pes böyle iken buña maḥabbet niye kardaş  (G.1435/1) 
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Ger bulına ẕerre deñlü dilde dünyā sevgüsi  

İdemezsin sen ṭarīḳ-i Ḥaḳ’da bil hergiz ma‘āş  (G.1425/2) 

 

1.3.4. Dünya Vefasızdır 

 

 Vefa, verdiği sözü yerine getirme, sevgide süreklilik, bağlılık ve sadakat 

anlamlarına gelen bir kavramdır. İnsanda olması beklenen bu olumlu tavır dünyadan 

beklenmemektedir. Dünyanın vefasızlığı ile ilgili beyitlerde dünya kişileştirilerek 

vefasız bir insana benzetilir. Muhibbî vefasız feleği elinde değirmen taşıyla insanları un 

gibi öğütüp duran bir değirmenciye benzetmektedir. 

  

Seḥer gūş it ne dir murġ-ı seḥer-hīz              

‘Ömür gibi bu dünyā bī vefādur  (G.1180/6) 

 

Dünyā kime mihr itdi saña ide Muḥibbī 

Cevr-ile cefā kılmada cānānuma benzer  (G.1189/5) 

 

Nevbet-ile ḫalḳı bir bir ögidür gendüm mis̱āl 

Uşbu çarḫ-ı bī-vefānuñ āsiyābı var-ımış  (G.1401/6) 

 

Dünyadan sevgi, merhamet, vefa gibi tavırları ummak boşunadır. Dünya 

kimseye vefa göstermemiştir. Onda sadece cefa ve sıkıntı meydana gelir. Bu yüzden 

dünyada kimse sevinçli olamamaktadır.  

 

Mihr umma dehr-i dūndan andan gelen cefādur 

Kimse cihānda ḫurrem oldugı yokdur olmaz  (G.1301/4) 

 

 Muhibbî’ye göre dünyanın vefasız olması gibi insanlar da vefasızdır. Bu dünya 

insanın zor anlarında yardım edecek, onun feryadına yetişecek kimse yoktur. O yüzden 

kimseden merhamet beklememelidir. 
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Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res     

Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes  (G.1390/1) 

 

 Dünya vefasız olduğu kadar hileci ve aldatıcıdır. Adeta bir hokkabaz gibi 

insanın aklını karıştıran dünya, her gün yeni bir şekilde doğmakta ve bin türlü alamet 

göstererek insanı aldatmaktadır. 

 

 Ġarra olma bu cihān her gün dogar bir nev‘-ile 

Mührelerle ‘aḳluñı tagıtma olma ḥoḳḳa-bāz  (G.1215/6) 

 

Bir naẓar kıl cān göziyle gör bu lu‘bet-bāz-ı çarḫ 

Bir nefesde saña biñ dürlü ‘alāmet gösterür  (G.1124/2) 

 

1.3.5. Dünya Verdiğini Geri Alır 

 

 Muhibbî tarafından dünyanın geçiciliği ve vefasızlığı birçok beyitte 

vurgulanmıştır. Dünyanın vefasızlığı konusunda nasihat veren beyitlerde vurgulanan bir 

nokta da dünyanın verdiği her şeyi geri almasıdır. Dünya her şeyi insana ödünç 

vermiştir. Ve sonunda verdiklerini bir bir geri alacaktır. 

  

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir 

Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż   (G.1485/5) 

 

 Dünyada elde edilen mal mülk, makam, şöhret kalıcı değildir. Bunlar bir gün 

elbet insanın elinden gidecektir. Muhibbî bu konuyu daha etkili kılmak için Şehname’de 

adları anılan ünlü İran hükümdarlarını öne çıkarır. Bu hükümdarlar bir zamanlar bu 

dünyada hüküm sürerken felek onların da tacını ve tahtını almıştır. O yüzden elde edilen 

şeylerle gurura kapılıp dünyaya aldanmamak gerekir. 

 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek 

Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar  (G.1037/5) 
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Maġrūr olup cihāna aldanma māl u cāha 

Terk ide seni āḫir yokdur cihānda olmaz  (G.1335/4) 

 

 İnsanın elde ettiği maddi şeyler gibi mutluluk, ferahlık, huzur gibi duygular da 

dünya tarafından insanın elinden alınan unsurlardır. Dünya kimi güldürdüyse onu 

ağlatmadan bırakmamakta, bir mutluluğun ardından hemen sıkıntı gelmektedir. O 

yüzden insan mutlu günlerinin sürekli olmayacağının farkına varıp akıllı davranmalıdır. 

 

Zamānuñ işi budur kime bir an vire yüz 

Dönüp aglatmayıcak komaz anı āḫir-i kār  (G.1205/11) 

 

Gelür her şādīnüñ ardınca biñ ġam  

Cihānda ‘āḳil olan gülmek olmaz  (G.1286/3) 

 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur 

Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz  (G.1317/5) 

 

1.3.6. Dünya / Ömür Göz Açıp Yumuncaya Kadar Geçer 

 

 Dünyanın ve ömrün geçici oluşu, süresinin kısa oluşu hemen her şair tarafından 

işlenmiş bir konudur. Muhibbî de bu konuyu birçok beytinde işlemiş ve okuyuculara bu 

konuda nasihatler vermiştir. Şaire göre bu dünyanın süsüne aldanıp ona gönül 

verilmemelidir. Çünkü dünya hayatı göz açıp yumuncaya kadar geçer. Bu dünya 

hayatının kısalığını göz önünde bulundurmalı, gurura kapılarak dünyaya 

meyletmemelidir. Bu dünyaya gelen kişi ne olduğunu anlamadan geçip gitmektedir. 

Hakikat nazarıyla bakıldığında bu dünya hayatının süresi bir iki saattir. 

 

Zīver-i dünyāya aldanma görüp dil baglama  

Sen gözüñ açup yumınca key sakın dünyā geçer  (G.1067/4) 

 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına 

Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer  (G.1088/4) 
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Dilā maġrūr olup virme göñül bu dār-ı dünyāya 

Ḥaḳīḳatle naẓar kılsañ hemān bir iki sā‘atdur  (G.1137/7) 

 

Dünya hayatı sonsuz değildir ve dünyaya gelen insan gitmeyeceğini 

sanmamalıdır. Çünkü bu dünya kimseye kalmamıştır ve kalmayacaktır. Yeryüzünde 

hüküm süren kimselerden bile zerre kadar bir iz kalmamıştır. Onların tantanası, şatafatı 

gelip geçmiştir. Şimdi hepsi bir mezara düşüp inlemektedir. 

 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er 

Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iniler  (G.1024/3) 

 

Bu güni ḫoş görelüm irte günüñ issisi var 

Kalmadı kalmayısar kimseneye gün gicedür  (G.1040/3) 

 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar 

Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur  (G.1166/3) 

 

 Ömrün gelip geçici oluşu konusunda Muhibbî kendi şahsında nasihat edip aklın 

başa devşirilmesi ve gaflet uykusundan uyanılması gerektiğini ikaz eder. Çünkü ecel 

kuşu durmadan insanların ömür tanesini toplamaktadır. Ve gün gelecek insana kolsuz 

bir gömlek yani kefen biçilecektir.  

 

Gitdi ‘ömrüm iy Muḥibbī bir daḫı girmez ele 

Hafta geçer ay u yıllar alımam andan ḫaber  (G.1081/5) 

 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür 

Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz  (G.1238/7) 

 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan  

Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz  (G.1241/5) 
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1.3.7. Dünyaya Meyletmemek Gerek 

 

 Dünyanın geçici oluşu, dünya sevgisinin kalpten giderilmesi gerektiği, dünyanın 

vefasız olduğu gibi nasihatlerden başka Muhibbî beyitlerinde sık sık dünyaya 

meyletmemek gerektiğini de nasihat yoluyla vurdular. Şairin bu nasihatlerinde şüphesiz 

İslam dininin inanç çerçevesi etkili olmuştur. “İslam dini ve tasavvuf düşüncesinde 

insan için dünya geçici bir yurttur. Aslolan bu dünya hayatının geçici saadetine 

bağlanmamak, onun insana sunduğu güzellik ve makamlarının fani olduğunu idrak edip 

ebedî âlem için çalışmaktır. Kainat bütün varlığıyla bir tecelligâhtır, önemli olan bu 

tecelligâhta Hakk‟ı görmek ve ona doğru yönelmektir.”10  

 

 Muhibbî’ye göre bu dünya nimetlerine aldanan insan değil ancak hayvandır. 

Dünyaya aldanıp ona meyleden kişiye insan yerine hayvan demek daha uygundur. 

 

Kim ki dünyā ni‘metine aldanup meyl eyleye 

Aña ḥayvāndur disünler dimesünler aña nās  (G.1379/4) 

 

 Şair dünyayı bir kadına hatta huysuz, suratsız yaşlı bir kadına benzetmektedir. 

Ona göre böyle bir kadına gönül vermek er kişinin yapacağı iş değildir. Er kişi böyle 

acûze bir kadına benzeyen dünyaya gönül vermemeli ve altın ve gümüşle ona 

kanmamalıdır. Bunun aksini yapan ise artık er vasfını taşımayacaktır. 

  

Merd-i meydān ol Muḥibbī virme dünyāya göñül  

Hīç dil virmez zene meyl eylemez merdaneler  (G.1143/7) 

 

Muḥībbī olma dünyānuñ muḥibbi 

‘Acūzeye göñül virmek er itmez  (G.1214/5) 

 

Sanmañ ki göñül meyl ide dünyā-yı ‘acūza 

Kāni‘ olıcak ültifet-i sīm ü zer itmez  (G.1291/4) 

 

                                                 
10 İbrahim Gültekin, “Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Dîvânı’nda Nasihatname Türünde Yazılmış Şiirler ve Bu 

Şiirlerin Konuları, Dili ve Üslubuna Dair Bazı Hususiyetler”, Turkish Studies, C.8/9, 2013, s. 1532 
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Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak 

Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez  (G.1258/4) 

 

Aldanma göñül virme bu dünyā-yı ‘acūza 

Her kim ki göñül virdi bu dünyāya er olmaz  (G.1234/7)  

 

Dünya bir büyü ve efsaneden ibarettir. Bu özelliğiyle de sürekli insanları aldatır. 

Öyle ki gayet yaşlı olmasına rağmen kendisini genç göstermektedir. Takındığı süslerle 

insanların gönlünü çelen dünyaya karşı şair onun suretine değil manasına bakılmasını 

gerektiğini ifade eder.  

 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür 

Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer  (G.1102/4) 

 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç 

Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur  (G.1084/5) 

 

Naḳş-i dünyāya Muḥibbī dil virüp aldanmazuz 

Ṣūrete meyl itmezüz zīrā ki ma‘nāsındayuz  (G.1305/9) 

 

İnsan dünyanın manasına bakmayıp suretine aldandığı zaman sonu pişmanlıkla 

bitmektedir. Burada şair Karun’u örnek vererek onun dünyaya meyledip altın ve gümüş 

biriktirdiğini ama sonunda yerin dibine geçip inlediğini söyler. Karun, dünya malıyla 

hırslanmış ve ona meyletmiştir. Ancak bunun sonunda hiçbir fayda elde edememiştir. 

 

Meyl-i dünyā-y-ıla cem‘ itdügiçün sīm ü zeri  

Düşüben ḳa‘r-ı zemīn içine Ḳārūn iniler  (G.1019/4) 

 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ 

N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor  (G.1106/4) 
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1.3.8. Eğlence İçin Geç Kalınmamalı Çünkü Bahar / Ömür Çabuk Geçer 

 

 İnsanın dünya hayatını anlamlı kılan yönlerden biri de dünyanın nimetlerinden 

faydalanabilmektir. Mutlu olmak, eğlenmek, dünya nimetlerinden zevk almak her 

insanın arzusudur. İnsan belli ölçüler çerçevesinde arzularını yerine getirip mutlu 

olduğu zaman hayatı daha anlamlı hale gelir. Edebiyatta mutluluğun ve eğlencenin 

sembolü olarak genellikle bahar mevsimi bir sembol olarak karşımıza çıkar. Bu 

mevsimde doğanın canlanmasının yanında insanın duyguları da tazelenir. Şairler kısa 

süren bu mevsimde hayattan keyif alınması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunur. 

Baharın çabuk geçmesi ile ömrün kısalığı arasında bağlantı kuran şairler bu zamanının 

boşa gerilmemesinden yanadır. 

 

 Muhibbî hemen her dîvân şairi gibi hayattan zevk alınmasının, dünyada zevk ve 

safa sürülmesinin, şarap içip gönüldeki dertlerin giderilmesinin, baharda gezip 

dolaşmanın gerekliliği gibi konularda tavsiye niteliğinde beyitler kaleme almıştır. 

 

 Şaire göre paslanan gönül aynasını temizleyip cilalayacak olan şaraptır. Ömrün 

geçiciliğinin farkında olan şair eline kadeh alıp safa ve zevk etmekten yanadır. Bu 

konuda sakiye de bade sunması için seslenen şair; dünyanın temelsiz, ömrün berbat 

olduğunu söyler. 

 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı 

Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler  (G.1047/3) 

 

Sāḳī piyāle al elüñe çünki gün geçer 

Bārī ṣafā vü ẕevḳ idelüm ‘ömr çün geçer  (G.1102/1) 

 

Sāḳiyā gör dehri bī-bünyāddur 

Bāde sun kim ‘ömr hem berbāddur  (G.1118/1) 

 

 Ömrün kısalığının yanı sıra bahar mevsimi de Muhibbî’nin eğlenceye dair 

kullandığı sembol olarak karşımıza çıkar. Şaire göre bahar gelince bağlar gezilmelidir. 
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Çünkü bahar zamanı insanın gönlünden dertler yok olur. Bahar mevsimi gelince zamanı 

meysiz geçirmemek, gül ve şarap sohbetini elden kaçırmamak gerek. Çünkü ömür gibi 

baharın da kısalığı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla bahara erişildiği zaman fırsatı boşa 

geçirmeyip yenilip içilmeli ve eğlenmeye bakılmalıdır.   

 

Bahār irdi Muḥibbī geşt-i bāġ it 

Bu demler guṣṣa göñülden gidendür  (G.1112/5) 

 

Bahār eyyāmı gül devri irişdi 

Geçürme ‘ömri meysüz kim hebādur  (G.1180/5) 

 

Gül ü mül ṣoḥbetin fevt itme sāḳī 

Bilürsin kim bahāruñ sür‘ati var  (G.1199/8) 

 

‘İyş ü nūş it iy göñül irdüñ gülüñ eyyāmına 

Furṣatı fevt itme iy ‘ömr-i ‘azīzüm bir nefes  (G.1382/6) 

 

1.3.9. Günahlardan Kurtulmak İçin Pişmanlıkla Tevbe Etmek Gerek 

  

 Dîvân şairleri bağlı oldukları İslam dinini şiirlerinde işlemişler zaman zaman 

dinin emir ve yasaklarını beyitlerinde konu etmişlerdir. Dindar olsun veya olmasın 

hemen her dîvân şairi dine dair ögeleri şiirinde kullanmaktan geri durmamıştır. Dine 

dair işlenen konular arasında “günah ve tevbe” kavramları da yer almaktadır. “Arapça 

bir kelime olan tevbe (tövbe), “geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak” anlamındadır. 

Dinî terminolojide tevbe, “dinde yerilmiş şeyleri terk edip övgüye lâyık olanlara 

yönelme” biçiminde tanımlanır. “Rücû” kelimesinin de tevbe anlamında 

kullanılmasından, tevbenin bezm-i elestte Allah ile kul arasında yapılan ahdin 

tazelenmesini veya her insanın fıtrat çizgisine dönmesini ve onu korumasını ifade ettiği 

anlaşılır.”11  

 

                                                 
11 Polat, a.g.e., s. 312 



 35 

 Muhibbî günah ve tevbeyi beyitlerinde beraber anarak günahlara tevbe edilmesi 

gerektiğini nasihat eder. Günahların yükünden kurtulmanın yolu tevbe etmektir. Bu 

yüklerden kurtulmak sırat köprüsünden geçmeyi de kolaylaştıracaktır. 

  

İy Muḥibbī tevbe kıl tā kalmaya bār-ı günāh 

Tā sebük-pā olmayınca anda geçilmez ṣırāṭ  (G.1499/5) 

 

 Günahtan tevbe etmenin ilk şartı pişmanlıktır. Şaire göre tevbe pişmanlıkla, 

hatasını anıp ağlamakla yapılır. Günahları ancak gözyaşı temizler.  

 

Nālān olup cürmin añup sīne dögmege 

Gerdūn gibi eline alsun dil iki taş  (G.1441/3) 

 

Gözüñ yaşı günāhuñı añ aksun 

Ne deñlü aksa anı silmek olmaz  (G.1286/2) 

 

1.3.10. Güzellik ve Gençlik Geçicidir Bunlarla Gurura Kapılmamak Gerek 

 

 Güzellik ve gençlik insanın ömründe hoşuna giden ve zaman zaman gurur 

duyulan zamanlardır. Muhibbî güzellik ve gençlik konusunda gurura kapılmamak 

gerektiği konusunda nasihat eder. Şair sevgiliye hitaben güzellik devriyle 

gururlanmaması gerektiği, bu dünyada güzelliğin çabuk geçeceği ikazında bulunur. 

Güzelliği zamane güzelliği olan sevgilinin bu çağı da dünya gibi gelip geçecektir. 

  

Nigārā ġarra olma devr-i ḥüsne  

Güzellik tīz geçer uşbu cihāndur  (G.1198/7) 

 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb 

Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer  (G.1088/2) 

 

 Güzelliğin fani olduğunu belirten şair, ömrün gençlik yıllarına aldanıp mağrur 

olmamayı, kendini harmanda ezilen bir dane gibi görmek gerektiğini öğütler. 



 36 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş  

Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür  (G.1087/3) 

 

Ġarra olma sebzezār-ı ‘ömrüñe 

Dāne gibi kendüñi ḫarmanda gör  (G.1089/5) 

 

1.3.11. Hayırlı İşler Yapmalı 

 

 Hayırlı ve iyi işler yapmak her inanç ve kültürde tavsiye edilen erdemli 

davranışlardır. İnsanın insanlara ve diğer canlılara iyi davranması, onların hayrına 

olacak işler yapması ondan beklenen olumlu davranışlardır. Hayır işlemek dinî anlamda 

bir tavsiye olabileceği gibi toplumsal anlamda da insandan beklenen bir tutumdur.  

 

 Muhibbî de hayırlı işler yapmayı tavsiye etmiş, kötü işlerden de uzak durulması 

gerektiğini nasihat etmiştir. Bunun tersi bir tutum sergilemek insanlar arasında kötü 

olarak anılmaya sebep olacaktır. Hayırlı işler yapmamak şaire göre bir pişmanlık 

sebebidir.  

 

Hergiz görürem eylemedüñ ḫayr-ı ‘amel sen 

Āh eyle dilā dīdelerüñden döküben yaş  (G.1435/2) 

 

Düriş ḫayra vü şerden ictināb it 

Dimesünler senüñ içün bed-āmūz  (G.1289/4) 

 

1.3.12. Hevaya Uymanın Sonu Heba Olmaktır 

 

 “Arzu ve istek” kelimeleriyle eş anlamlı olan “heva” kelimesi tasavvufta, “nefsin 

tabiatın gereğine meyl etmesi, süfli cihete yönelip ulvi cihetten yüz çevirmesi. Şer’i 

ölçülere bakmaksızın nefsin hoşuna giden şeylere yönelmesi”12 olarak 

tanımlanmaktadır. Bu bağlamda heva, insanın uymaması gereken olumsuz bir durum 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Dîvân şairleri de insanın bu olumsuz durumdan uzak 

                                                 
12 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 2.b., İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2005, s. 165 
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durması gerektiği, heveslerine uymanın sonunun pişmanlık olacağı noktalarında 

nasihatlerde bulunur. 

  

 Muhibbî’ye göre heveslerinin peşinden gidip onlara uymanın sonu heba 

olmaktır. Nefsinin isteklerine uyan kişi sonunda mahcubiyet yaşayacaktır. Heva ve 

heves konusunda ikazda bulunan şair, bu öğüdü kulağına küpe eden kişinin asla mahcup 

olmayacağını söyler.   

  

Hevāya oyınuñ başı hebā olmak muḳarrerdür 

Daḫı rūşen ola yanuñda şem‘-i encümenden sor  (G.1174/6) 

 

Hevā-yı nefse kim uysa Muḥibbī soñı ḫacletdür 

Bu pendi cān-ıla kim gūş iderse şermsār olmaz  (G.1231/5) 

 

1.3.13. Kanaatle Bakanın Gözüne Çok ve Az Bir Görünür 

 

 Elindekiyle yetinmek, gözü fazlasında olmamak gibi anlamlara gelen kanaat 

kavramı, “tutumlu, gönlü zengin ve tok gözlü olma, hırslı ve açgözlü olmama”13 olarak 

tarif edilmektedir. Dinî anlamda insan için tavsiye edilen olumlu davranışlardan olan 

kanaat dîvân şairleri tarafından da sıklıkla işlenmiştir.  

 

 Muhibbî de beyitlerinde kanaati tavsiye etmiştir. Şaire göre başa her ne gelirse 

gelsin insan bunu kanaatle karşılamalı ve gözüne az ve çok bir görünmelidir.  

 

Her ne gelse saña yigdür ki ḳanā‘at idesin 

Bir görine gözüñe bakar-ısañ çog-ıla az  (G.1215/3) 

 

 Kanaati tercih etmenin sonu uzlettir. Kanaati tercih eden kişi Anka gibi 

gözlerden uzak olur ve kimseye görünmez. 

 

 

                                                 
13 a.g.e., s. 206 
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Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet 

Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler  (G.1047/2) 

 

 Kanaati tercih eden kişinin gözü mal mülk, giysi, servet vs. gibi maddi şeylerde 

gözü olmamalıdır. Fakirlikle kanaati seçen bir kişi altın ve gümüşten yapılmış kasırları 

bile istemez. Böylesine tok gözlü olan bir kişi için gam azığından başka azık yoktur.  

 

İy Muḥibbī faḳr-ıla iden ḳanā‘at iḫtiyār 

Sīm ü zerden yapılan ḳaṣr-ıla eyvān istemez  (G.1266/5) 

 

İḫtiyār-ı faḳr iden dergāh u eyvān istemez 

Zād-ı ġamdan özge hergiz kendüye nān istemez  (G.1339/1) 

 

 Tokgözlü bir kimse için elindeki her şey bir emanettir. Sahip olduğu bedenin 

bile emanet olduğunun farkında olan şair başka bir şey istemekten utanmakta ve 

dünyanın süslü kılık kıyafetlerini istemediğini söyler. Onun için eski ve yamalı elbiseler 

yeterlidir, diba ve atlas peşinde değildir.  

 

‘Āriyetdür ten libāsından daḫı ‘ār eylerüz 

Ne pelāsın isterüz dehrüñ ne dībāsındayuz  (G.1305/4) 

 

Dilā yitmez mi bir peşmīne jende 

N’idersin isteyüp dībā vü aṭlas  (G.1388/3)  

 

1.3.14. Kibirli Olmayıp Kendini Değersiz Görenin Değeri Feleklere Ulaşır 

 

 Kendisini büyük görüp büyüklük taslama, kendisini herkesten üstün görme, 

başkalarını küçük ve değersiz görme, alçakgönüllü olmama gibi anlamlara gelen kibir 

kavramı gerek dinî gerek toplumsal olarak insanın uzak durması gereken bir durum 

olarak karşımıza çıkar. Kur’an-ı Kerim ve hadisler başta olmak üzere her dinî kaynakta 

kibir ve kibirli olma hoş karşılanmamış ve kibirden uzak durulması gerektiği konusunda 
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ikazlara yer verilmiştir. Bu bağlam da dîvân şairleri de kibir kavramını şiirlerinde 

işlemişlerdir.  

 

 Muhibbî’ye göre kibir, insanın dinini yıkacak kadar tehlikelidir. Kişi büyüklük 

taslamayıp kendisini alçak görmelidir. Çünkü ezelden beri söylendiği üzere kibir olan 

yerde din olmaz.  

 

Tekebbür eyleyüp kendüñi yüksek görme alçak gör 

Ezelden kibr olan yirde dimişlerdür ki dīn olmaz  (G.1238/6) 

 

 Kendisini büyük görmeyip tevazu içinde kendisini toprakla bir tutan kişinin 

kıymeti feleklere ulaşırsa şaşılmamalıdır. Kişi padişah bile olsa kibre kapılmayıp 

kendisini kul köle seviyesinde görmelidir.  

 

Her kim ki tutar kendüzini ḫāke berāber 

Ḳadri ne tañ irse anuñ eflāke beraber  (G.1125/1) 

 

‘Āşıḳ-ısañ kendüñi efgende gör 

Pādişāh-ısañ özüñi bende gör  (G.1089/1) 

 

Kim ki ‘āşıḳdur Muḥibbī āsitān-ı yārda 

Pādişāh-ı dehr ise kendüyi çāker gösterür   (G.1153/7) 

 

1.3.15. Sabredip Şikayetten Uzak Durmalı 

 

 Dinî ve ahlaki anlamda sabır kavramı insanlara en çok tavsiye edilen 

noktalardan biridir. “Dayanma, dayanıklılık” anlamına gelen sabır kelimesi tasavvufi 

olarak “başa gelen musibetlerden dolayı Allah’tan başka kimseye şikayetçi olmamak, 

sızlanmamak, yakınmamak, kendini acındırmamak”14 şeklinde tarif edilir.  

 

                                                 
14 a.g.e., s. 302 
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 Dîvân şiirinde sabır ile ilgili öğütler daha çok sevgili ve âşık etrafında yapılır. 

Bunun yanında doğrudan sabır kavramına dair nasihat içerikli beyitler de karşımıza 

çıkar. Muhibbî’nin ele alınan gazellerinde iki beyitte sabırla ilgili nasihat görülmektedir. 

Şaire göre er olmanın şartı sabredip sıkıntılara dayanmak ve şikayet etmemektir.  

  

Er odur kim ṣabr idüp çeke cefā vü cevrini  

Sanmañuz itmek şikāyet söz er agzından düşer  (G.1025/4) 

 

 Şair, sevgilinin dudağından kam almayı beklerken bir zerre kam bulamadığını 

söyler. Burada “sabırla koruk helva olur” atasözünü hatırlatır. Bu atasözüyle sabrın 

insanı olgunlaştırdığı nasihatinin yanı sıra sevgilinin dudağının da bekledikçe helva gibi 

tatlanacağı anlamı da kastedilmektedir. 

 

İntiẓār-ıla lebüñden bulmadum bir ẕerre kām 

Bir söz-miş ṣabr-ıla dirler koruk ḥelvā olur  (G.1156/2) 

 

1.3.16. Sır Saklanmalı ve İnsanlarla İçli Dışlı Olunmamalı 

 

 Bilinmesi, duyulması, açığa çıkması istenmeyen, gizli kalması istenen şey veya 

gizlilik anlamına gelen sır kavramı hem tasavvufi hem ferdi olarak dîvân şiirinde 

sıklıkla işlenmiş bir kavramdır. “Dîvân şairleri, muhataplarını ruhlarının derinliklerinde 

taşıdıkları gamları, aşk acılarını, başka insanlarla paylaşmaları halinde zarar 

görebilecekleri hayatlarına dair gerçeklikleri muhafaza edip kimse ile paylaşmamaya 

davet ederler.”15 

 

 Muhibbî de sırrın kimseye söylenmeyip sinede saklanması gerektiğini nasihat 

eder. Bu bağlamda dünya ehli ile içli dışlı olunmamalıdır. Şaire göre sırrını saklayıp 

insanlara karışmamak huzurlu olmanın yoldur. Burada Mansur’u anarak onun, sırrını 

açığa çıkardığı için başına neler geldiğini hatırlatır.   

 

 

                                                 
15 Polat, a.g.e., s. 449 
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Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı 

Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ  (G.1499/4) 

 

Sakla esrāruñı her demde ḥużūr eyleyesin 

N’oldı Manṣūr’ı gör oldugı-y-ıçun keşf-i rāz  (G.1215/2) 

 

 İnsanlar konusunda okuyucuyu uyaran şair, dünya halkının kardeş deyip yüze 

gülmesine aldanmamak gerektiğini, insanlarla söyleşip dedikodu yapmayı bir bırakıp 

sessizliği seçmeyi nasihat eder.  

 

Cihānuñ ḫalḳına sakın inanma  

Yüze güler dir-ise saña kardaş  (G.1436/6) 

 

Niçe bir ḫalḳ-ı cihān ile idersin güft ü gū 

‘Uzlet eyle ḫalḳdan artuk saña yigdür ḫamūş  (G.1402/3) 

 

1.3.17. Sözü Kısa Tutmak Gerek 

 

 Söz, bir düşünce veya bir isteği yazılı veya sözlü şekilde ifade etmeye yarayan 

sözcükler veya cümleler topluluğudur. Söz söylenirken amaç muhatap ile sağlıklı bir 

iletişim kurmaktır. Dolayısıyla bu iletişimin bazı kuralları olması gerekir. Konuşurken 

veya yazarken sözü uzatmamak, muhatabın anlayacağı şekilde konuşmak veya yazmak, 

gereksiz sözcük veya ifadeler kullanmamak gibi özellikler bu kuralların başlıcalarıdır. 

 

 Dîvân şairleri söz mahiyeti ile ilgili çeşitli durumları beyitlerinde işlemişler, 

zaman zaman sözün nasıl söylenmesi gerektiği ile ilgili nasihatlerde bulunmuşlardır. 

Muhibbî de bu bağlamda sözü uzatmamaya dair ikazlarda bulunur. Muhibbî’ye göre 

sevgili onun ah ve inlemelerinden halini anlayacaktır. Dolayısıyla sözü uzatmaya gerek 

yoktur. Çünkü arife bir nükte yeterlidir. 

 

Āh u nāleñden Muḥibbī yār añlar ḥalüñi 

Sözüñi uzatma çün kim ‘ārife bir nükte bes  (G.1382/7) 
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 Şair sözü uzatmamakla ilgili mum örneğini vererek nasihatte bulunur. Nasıl 

mumun dili yani fitili uzun olunca kesilirse insan da dilini yani sözünü uzatınca sonu 

mum gibi olacaktır.  

 

Kesilür şem‘ gibi itme zebānuñı dırāz 

‘Āḳil-iseñ bu sözüm levḥ-i dilüñ üstine yaz  (G.1215/1) 
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II. BÖLÜM 

MUHİBBÎ DÎVÂNI’NDA KALIP İFADELER 

 

2.1.AYET, HADİS, DUA VE YEMİN İFADELERİ 

 

 Kur’an-ı Kerim, dîvân şiirinin başlıca kaynaklarındandır. Şairler söyledikleri 

beytin anlamı çerçevesinde ya mana olarak ya da doğrudan iktibas yoluyla Kur’an 

ayetlerini kullanmışlardır. Hadisler Kur’an ayetlerinden sonra şairlerin sıklıkla 

başvurdukları kaynaklardandır. Şairler İslam kültürüyle yetişmeleri, söylediklerine dini 

temelli bir dayanak oluşturmak istemeleri, bazı çevrelerin şiire karşı olumsuz tavrını 

bertaraf etmek istemeleri gibi sebeplerle bu iki kaynaktan çokça istifade etmiştir.  

 

 Muhibbî de her dîvân şairi gibi ayet ve hadisleri beyitlerinde kullanmıştır. Şairin 

bu kaynakları ya iktibas yoluyla söylediğine destek oluşturması için ya da sevgilinin 

çeşitli unsurlarına benzetme yapmak için kullandığı görülmektedir. Sûre veya ayetler 

kendi anlamlarının yanı sıra mecaz yoluyla da kullanılmıştır. 

 

2.1.1. AYETLER / SÛRELER 

2.1.1.1.Bakara Sûresi 

 

Muhibbî Bakara Sûresi’nden iki ayeti iktibas yoluyla iki beytinde kullanmıştır. 

Bunlar 115. ve 164. ayetlerdir. Bakara Sûresi’nin 115. ayeti mealen şöyledir: “Doğu da, 

Batı da (tüm yeryüzü) Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. 

Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”16 Şair bu ayetin “Allah’ın yüzü 

(zatı) işte oradadır.” anlamındaki “semme vechu’llah” kısmını iktibas etmiştir.  

 

Şair, her nereye baksa Hakk’ın yüzünü gördüğünü, “semme vechu’llah” ayetini 

gördükten sonra masivayla ilgilenmediği ifade eder. 

Her neye kılsañ naẓar biz rūy-ı Ḥaḳḳ’a nāẓıruz  

S̱ümme vechu’llāhı gördük māsivāya bakmazuz  (G.1337/4) 

                                                 
16 https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-115/diyanet-isleri-baskanligi-

meali-1 

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-115/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1
https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-115/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1
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Şairin Bakara Sûresi’nden iktibas ettiği diğer ayet 164. ayet olup mealen 

şöyledir: “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca 

gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın 

gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit 

canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip 

çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.”17 Şair bu ayetin “yer ile 

gök arasında” anlamına gelen “beyne’s-semai ve’l-arz” kısmını iktibas etmiştir. Bu 

iktibasın kullanıldığı beyit sevgilinin yüzü ile güneşi kıyaslayan bir beyittir. Şaire göre 

güneş boş yere hararetlenip güzelliğini sergilememelidir. Çünkü ona nispet olarak 

sevgilinin yüzü bulunmaktadır. İkisinin arasındaki fark da “yer ile gök arasındaki” fark 

kadardır. 

Germ olmasun iñen gün ḥüsnini kılmasun ‘arż  

Nisbet yüzüñle günde beyne‘s-semāi ve’l-’arż  (G.1485/1) 

2.1.1.2.İhlas Sûresi 

 

 İhlas Sûresi İslam’ın temeli olan tevhid akidesini özlü bir şekilde anlatan sûredir. 

Ölülerin ardından Fatiha Sûresi ile birlikte okunması âdet olmuştur. Muhibbî de bu âdeti 

söz konusu ederek gam yolunda dertle can verdiği zaman dostlarına arkasından İhlas 

Sûresi’ni okumalarını vasiyet etmektedir. 

Rāh-ı ġamda iy refīḳān cān virürsem derd-ile  

Benüm içün sūre-i İḫlāṣı okuñ ez-ḫalāṣ  (G.1480/4) 

2.1.1.3.Nûr ve Duhân Sûreleri 

 

Kur’an-ı Kerim’in 24. sûresi Nûr ve 44. sûresi Duhân sureleri Muhibbî 

tarafından sadece isimleri anılarak sevgilinin yüzüne ve ayva tüylerine teşbih edilerek 

kullanılmıştır.  Burada “nur” kelimesinin “ışık, aydınlık”, “duhan” kelimesinin “duman” 

anlamları söz konusu edilmektedir. Şair sevgilinin yüzündeki ayva tüylerini ezbere 

okumaktadır. Bunu duyanlar da onun Nûr ve Duhân sûrelerini ezberlediğini 

                                                 
17 https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-164/diyanet-isleri-baskanligi-

meali-1 

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-164/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1
https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-164/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1
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sanmaktadır. Beyitte sevgilinin yanağı parlaklığıyla Nûr Sûresi’ne, yanak üzerindeki 

ayva tüyleri de şekli ve rengi itibariyle Duhân Sûresi’ne teşbih edilmiştir.  

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ Muḥibbī su gibi ezber okur  

İşiden dir sūre-i Nūr u Duḫān ezberlemiş  (G.1446/5) 

2.1.1.4.Şems Sûresi 

 

 Kur’an-ı Kerim’in 91. sûresi olan Şems Sûresi isminin “güneş” anlamıyla 

kullanılmıştır. Sevgilinin yüzüne parlak ve aydınlık olması dolayısıyla “Ve’ş-Şems” 

demişlerdir.  

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün  

Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz  (G.1334/3) 

2.1.1.5.Leyl Sûresi 

 

 Kur’an-ı Kerim’in 92. sûresi olan Leyl Sûresi, “leyl” kelimesinin “gece, siyah, 

karanlık” ilgileriyle anılmıştır. Sevgilinin saçı gece gibi simsiyah olduğu için ona “Ve’l-

Leyl” demişlerdir. 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün  

Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz  (G.1334/3) 
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2.2.HADİSLER 

 

 Muhibbî’nin bir hadisi iktibas ettiği görülmektedir. Üç farklı beyitte karşımıza 

çıkan bu hadis “hayrü’l-umuri evsatuha”dır. “İşlerin en hayırlısı orta olanıdır” anlamına 

gelir. “Peygamber Efendimiz’e isnad edilen bu sözle ifrat ve tefritten uzak durulması ve 

her işte ölçülü olunması gerektiği nasihat edilmiştir. Sahih hadis kitaplarında yer 

almamaktadır.”18 

 

 Bu hadis Muhibbî tarafından “hayru’l-umur olur vasat” ve “ hayru’l-vasat” 

şeklinde iktibas edilmiştir. Şairin sevgiliden merhamet beklentisi yoktur. Onun 

sevgiliden tek isteği eziyeti aşırıya gitmeden ölçülü yapmasıdır. Çünkü Hz. Peygamber 

böyle söylemiştir. Ayrıca âşığa sevgilinin nazik beli çok hoş gelmektedir. Çünkü 

Peygamberin dediği gibi her işin ortası hayırlıdır. 

Dimezem mihr eyle bārī cevr kıl oran-ıla  

Faḫr-ı ‘ālem çün dimiş ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ  (G.1500/2) 

Dōstum cevr ü cefānı eylegil evzān-ıla  

Hīç işitmedüñ mi her yirde dinür ḫayrü’l-vasaṭ  (G.1496/3) 

Ḫoş gelür ben ‘āşıḳa ġāyet miyān-ı nāzüküñ  

Çünki peyġāmber dimiş ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ  (G.1497/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Reyhan Keleş, Dîvân Şiirinde Âyet ve Hadis İktibasları, 1.b., İstanbul: Kitabevi, 2016, s. 351 
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2.3.DUA VE YEMİN İFADELERİ 

 

2.3.1. Bi-Hamdillâh / El-Hamdülillâh / Hamdülilâh 

 

 Muhibbî’nin beyitlerinde dua ve şükür ifadesi olarak kullandığı “bi-hamdillâh, 

el-hamdülillâh, hamdülillâh” ifadeleri övmek ve teşekkür etmek için kullanılan ifadeler 

olup “Allah’a şükür olsun, hamd Allah’a mahsustur” anlamlarına gelir. Şair beyitlerinde 

çeşitli unsurlara şükrü sebebiyle bu ifadeleri kullanmaktadır.  

 

 Şairin şükrettiği şeylerinde başında sevgili ile ilgili olanlar gelir. Şair, servi 

boylu sevgili için gözyaşı akıtıp durmaktadır. Ancak bu durum onun için şikayet değil 

bir şükür sebebidir. Çünkü bu gözyaşlarına sebep olan sevgilidir. Şair ay yüzlü bir 

sevgilisinin olduğuna şükrederken seher vakti göklere ulaşan ahının sebebi olarak yine 

onu göstermektedir. 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var  

Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var  (G.1169/1) 

Bi-ḥamdillāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur  

Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur  (G.1145/1) 

Âşık, uzun süredir ney gibi ağlayıp inlemekte, içli sesler çıkarmaktadır. Ancak 

bunun sonunda sevgiliye kavuşmuştur. Bu kavuşma âşık için bir şükür sebebidir. 

Sevgilinin saçını ve yanağını görmesi de âşık için ayrı bir şükür sebebidir. Sevgilinin 

saçı Kadir Gecesi’ne, yanakları da Nevruz Bayramı’na benzetilince âşık için bunları 

görmesi bir bayramdır.  

Niçe demler iñleyüp nā gibi kıldum ben nefes  

Ḥamdülillāh kim viṣāl-i yāra buldum dest-res  (G.1389/1) 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi  

Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş  (G.1462/5) 
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Âşığın aşk yolunda en yakın arkadaşı daima dert ve sıkıntıdır. Şair de bu aşk 

evinde gamından başka mahremi olmadığı için şükretmektedir. 

Bi-ḥamdillāh muḥabbet ḫānesinde  

Ġamuñdan ġayrı kimse maḥrem olmaz  (G.1232/5) 

Muhibbî’nin şükür olarak ifade ettiği bir diğer durum da rakibin ölümüdür. 

Rakip ölünce şair “el-hamdülillâh” deyip şükretmektedir. Devamında da ölünün 

ardından hamd edilir diyerek bunu genel bir ölüm ifadesi olarak ele almaktadır.  

Raḳīb ölmiş didüm el-ḥamdülillāh  

Ölen[de] ḫōş dil eyler ḥamde āġāz  (G.1295/2) 

Şair ayrıca kalbinin temiz olmasına, fesattan ve dedikodudan uzak olmasına da 

şükretmektedir. Şairin gönül aynası güneş gibi tertemizdir ve dedikodudan uzaktır. Bu 

sebeple kimseye kin beslememektedir. Bu durum da şair için bir şükür sebebidir. 

Ḥamdülillāh gün gibi çün ṣāfdur āyīnemüz  

Ol sebebden kimseye bir ẕerre yokdur kīnemüz (G.1241/1) 

Ḥamdülillāh ġıll u ġışdan pākdür āyīnemüz  

Ol sebebden yok-durur kimseye hergiz kīnemüz (G.1254/1) 

Bu ifadeleri kullanarak şükrettiği diğer bir durum ise Hz. Muhammed 

ümmetinden olmasıdır. Şair Hz. Peygamber’i candan sevmektedir ve şaire göre onun 

ümmetinden olmak şükredilmesi gereken bir durumdur. 

Ḥamdülillāh Muḥammed ümmetiyüz  

Cān-ıla Muṣṭafā’yı kim sevmez  (G.1311/8) 

2.3.2. Billâh / Billâhi 

 

 “Billâh veya billâhi” ifadeleri “Allah için, Allah hakkı için” anlamlarına gelen 

bir yemin ifadesidir. Şair bu ifadeleri söylediklerine veya içinde bulunduğu duruma 

inandırıcılık kazandırmak için veya bir istekte bulunmak kullanmaktadır. Sevgili şairin 
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aşk ile canını terk etmeyeceğine inandığı zaman şair yemin ederek onun aşk yolunda 

sadık olduğunu söylemektedir.  

Nigārā sanma ‘ışḳ içre Muḥibbī terk-i ser kılmaz  

Yoluñda öldügüm billāh reh-i ‘ışḳuñda ṣādıḳdur  (G.1138/6) 

Diğer iki beyitte de şair ecelden ve dostlarından istekte bulunmak için bu ifadeyi 

kullanmaktadır. Ecele, biraz daha sabredip gönül mülküne gelmemesini söylemektedir. 

Çünkü orada hâlâ peri yüzlü sevgilinin hayali misafirdir. Dostlarından ölmeden önce 

tedbir edip halini sevgiliye anlatmalarını isterken de “billâhi” ifadesini kullanmaktadır. 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine  

Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henüz  (G.1271/8) 

Dōstlar ben ölmedin billāhi tedbīr eyleñüz  

‘Işḳ içinde ḥālümi ol yāra taḳrīr eyleñüz  (G.1281/1) 

2.3.3. Çok Şükür 

 

 Bir şükür ifadesi olan “çok şükür” kalıbı, sevgilinin gözlerinde sevgiyle âşığa bir 

an bakması dolayısıyla kullanılmaktadır.  

Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār  

Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş  (G.1470/4) 

2.3.4. Vallâhu A’lem 

 

 "En doğrusunu, hakikati Allah bilir" anlamında Arapça bir ifade olan “vallâhu 

a’lem” kalıbı bir yemin olarak veya söylenen bir şeye haklılık kazandırmak için 

kullanılır. Şair sözü uzatmayıp kısa tuttuğunu ifade etmek için bu ifadeyi 

kullanmaktadır. 

Niçe bir hicrān elinden çok şikāyet ideyin  

Söz tamām vallāhu a‘lem iy Muḥibbī sözi kes  (G.1383/5) 
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2.3.5. (…) Hakkı İçin 

 

 “(…) hakkı için” ifadesi sevilen veya kutsal sayılan şeyler üzerine bir yemin 

ifadesi olarak kullanılmaktadır. “(…) hürmetine, (…) hakkı için, (…) üzerine yemin 

olsun ki” gibi anlamlarda kullanılan bu kalıp, sözün gerçekliğini ispatlamak, söze 

inandırıcılık katmak gibi amaçlarla kullanılır. “Bu şekildeki yemin kalıplarını, kültürel 

olarak, devamında “yemin ederim” sözcüğü varmış gibi anlamak gerekir.”19 Muhibbî bu 

ifadeyi “mısr-ı hüsn”, “safâ vü merve” ve “Ka’be” ile birlikte kullanmaktadır.   

  

Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur  

Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider  (G.1100/5) 

 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı  

Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras  (G.1373/5) 

 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın  

Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras  (G.389/3) 

 

Ṣafā vü Merve ḥaḳḳıyçün şu kim kūyuñ ṭavāf eyler  

Eger cān itmeye ḳurbān degül ‘āşıḳ ḫilāf eyler  (G.1047/1) 

 

Şikeste-ḫāṭır olmışdur Muḥibbī göñlüñi sa‘y it  

Ele al Ka‘be ḥaḳḳıyçün buña beñzer s̱evāb olmaz  (G.1328/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Ahmet Yılmaz, “Muhibbî Dîvânı’nda Yemin Kalıpları”, İstem, Yıl:5, S.9, 2007, s. 87  
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2.4.ATASÖZÜ, DEYİM VE KALIP İFADELER 

 

2.4.1. Atasözleri 

 

 Atasözü ve deyimler bir dilin işlenmiş ve kalıplaşmış yapıları olup bir tecrübe ve 

birikimin ürünüdür. Atasözleri daha çok tarihin tecrübesiyle ders verme, bir konu 

hakkında yargı bildirme gibi işlevlerle söylenen ve genellikle bir cümle yapısıyla 

karşımıza çıkan ifadelerdir. Deyimler ise herhangi bir yargı bildirmeden bir durumu 

ifade etmek, söyleyişi daha çekici kılmak için kullanılan yapılardır.  

 

 Dîvân şairleri dilin bu kalıp ifadelerinden mecaz, istiare, teşbih, kinaye gibi 

sanatlarla beraber sık sık faydalanmışlardır. Muhibbî de atasözü ve deyimlerden sıklıkla 

istifade eden şairlerdendir. Ele alınan gazellerde Muhibbî’nin on yedi atasözü kullandığı 

tespit edilmiştir. Şairin kullandığı atasözleri örnekleriyle beraber şöyledir: 

 

 Arife tarif gerekmez: 

Āh u nāleñden Muḥibbī yār añlar ḥalüñi 

Sözüñi uzatma çün kim ‘ārife bir nükte bes  (G.1382/7) 

 

Leblerin ẕikr eylesem ḳaṣdum nedür eyler ḫayāl 

‘Ārife bir söz yiter ḥācet degül tekrār ‘arż  (G.1487/3) 

 

 Âşık arsız olur: 

 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i  

Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz  (G.1279/4) 

 

 Ateş olmayan yerden duman çıkmaz: 

 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem 

Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş  (G.1454/3) 
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O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil 

Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş  (G.1456/3) 

 

Yandı cānum ‘ışḳ-ıla ger āh idem ma’ẕūr ola 

Dūd olur ol yirde ẓāhir düşicek āteş-i baḥs  (G.1392/3) 

 

 Avcı avını kan ile gözler 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū  

Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler  (G.1129/4) 

 Baş kesilmekle bitmez: 

‘Uşşāḳı işigüñde öldürmegil ḥabībüm  

Meşhūr bu mes̱eldür kesilse baş bitmez  (G.1292/3)  

 

 Diken zahmını bülbül götürür: 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb  

Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür  (G.1083/3) 

 

 Hali perişan olan kişi uyuyamaz: 

Şāneler görsem eger zülfeyni uyḫum aparur  

Bu mes̱eldür olıcak kişi perīşān uyumaz  (G.1356/3) 

 

 Her gündüzün bir gecesi vardır: 

Viṣālüñ çünki bāḳīdür firāḳı 

Muḳarrerdür ki her rūzuñ şebi var  (G.1160/4) 

 

 Her işin bir sonu vardır: 

Ben şeb-i hicre nihāyet bulmadum ‘ālemde āh  

Bu söz-imiş māhitābum her işe pāyān olur  (G.1095/4) 
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 İnsan ettiğini bulur: 

İy güzeller şāhı ẓulm itme bugün ‘uşşāḳa gel  

Bu mes̱eldür her ne kim kılsa kişi yarın görür  (G.1131/3) 

 

 Kibir olan yerde din olmaz: 

Tekebbür eyleyüp kendüñi yüksek görme alçak gör 

Ezelden kibr olan yirde dimişlerdür ki dīn olmaz  (G.1238/6) 

 

 Kimse zindana meyletmez: 

Ne’yçün eylersin dilā fikr-i ẕeḳan dīvānesin  

Bu mes̱eldür hīç kimse meyl-i zindān eylemez  (G.1218/3) 

 

 Kin ile din dağılır: 

Dōstum kīn eyleyüp ebrūlaruñ çīn eyleme 

Böyledür dirler mes̱eldür kīn ile dīn tagılur  (G.1015/6) 

 

 Kurunun yanında yaş da yanar: 

Nār-ı āhumdan nigārā sebze-i ḫaṭṭuñ sakın 

Bu mes̱eldür kim yanar kurı yanınca bile yaş  (G.1444/3) 

 

 Sabırla koruk helva olur: 

İntiẓār-ıla lebüñden bulmadum bir ẕerre kām 

Bir söz-miş ṣabr-ıla dirler koruk ḥelvā olur  (G.1156/2) 

 

 Sağlıklı kişi hastanın halinden anlamaz: 

Gözüñden sor dil ü cānum niçe bīmār-ı ‘ışḳ oldı  

Mes̱eldür ḫasta aḥvālin ki bīmār olmayan bilmez  (G.1361/4) 
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 Seven sevenindir: 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm 

Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür  (G.1016/4) 

  

2.4.2. Deyimler ve Kalıp İfadeler 

 

Atasözlerinin yanı sıra deyimler de şairin sıklıkla kullandığı kalıp yapılardır. 

Deyimler çok olması sebebiyle tablo olarak sunuldu. Deyimlerin yanında mecaz anlam 

ifade eden kalıp yapılar da listeye dahil edildi. Tabloda deyimlerin ve kalıp yapıların 

geçtiği beyitler belirtilmiş olup anlam ve beyitler için dizinden ilgili maddelere 

bakılabilir. 

   

 

TABLO I: Muhibbî Dîvânı’nında Kullanılan Deyimler ve Kalıp İfadeler 

Deyim Kullanıldığı Beyit Deyim Kullanıldığı Beyit 

A 

âbâd eylemek 1245/1, 1473/3 ana rahmine düşmek 1455/3 

âbdar eylemek 1124/5 araya girmek 1054/3 

acı söz 1073/7 ârı terk etmek 1042/4 

acı yaşlar dökmek 1170/5 arkası yere gelmek 1375/6, 1381/4 

ad etmek 1191/4 as / assı eylemek 1106/4, 1481/3 

ad koymak 1436/4 asma basma 1184/4 

âdem olmak 1232/1, 1232/6 âşık olmak 

1033/4, 1054/2, 1086/4, 1257/5, 

1286/4, 1377/4, 1411/2, 1470/1, 

1475/3, 1485/4  

âdet olmak  1253/4 aşka düşmek 
1120/4, 1156/1, 1209/1, 1353/3, 

1362/2, 1390/2 

adı var 1007/5 at salmak 1338/2 

âferîn etmek 1153/6 atâ etmek 1199/6, 1432/2 

âgâh eylemek 1253/4 ateş urmak 1471/2 

âgâz eylemek 1295/2 ateşe düşmek 1202/4 

âğışte olmak 1208/1 ateşe tutuşmak 1312/2 

ağzından düşmek 1025/1, 1025/2, 1025/4 ateşe yakmak 1312/4 

ağ çekmek 1161/3 âvâre düşmek 1341/1 

âh çekmek  1021/2 ayağına nisâr etmek 1179/3, 1358/5 

ahd etmek 1369/4 ayağına yüz sürmek 1078/7 

ahdine vefa kılmak  1283/6 ayağını öpmek 1301/2 

âhen leblebi  1416/1 âyân etmek 1471/1 

âheng eylemek 1466/5 âyân görünmek 1225/1 

âhını almak 1058/3, 1067/3 âyân olmak 1065/4 

âhını yerde komamak 1145/3 ayâr olmak 1141/3 

aklı dağılmak 1434/1 ayb eylemek  
1027/3, 1263/4, 1370/3, 1377/5, 

1402/2, 1493/2 

aklı gitmek 1026/1 ayb olmak 1359/5 

aklı kalmamak 1432/5 ayb-pûş olmak 1402/4 

aklını almak 1493/3 âyîn eylemek 1015/4, 1400/2 

aklını dağıtmak 1215/6, 1136/5 aynına almak 1320/1 

aklını devşirmek 1238/7 ayyuka çıkmak 1251/4 
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alâmet göstermek  1124/2 âzâde getirmek 1014/3 

amân vermemek 
1096/6, 1275/1, 1298/2, 1349/2, 

1415/5, 1456/4  
  

B 

bâda getirmek 1035/5 başını sakınmak 1257/3 

bâda vermek 1321/3 başını vermek 1236/3 

bağrı hûn dolmak 1019/5 başına al(ma)mak 1458/3 

bağrı taş 1459/3, 1465/1 başına kaldır(ma)mak 1314/3 

bağrı yanık 1138/1 başını taşa çalmak 1012/5 

bağrına basmak 1063/5 başı üzere etmek 1411/3 

bağrına taş basmak 1453/5 başına taç etmek 1397/1 

bağrı yanmak 1248/2 başında hûş kalmamak 1434/1 

bağrını dağlamak 1472/5 başına taş yağmak 1436/5 

bağrını delmek 1283/2, 1340/3 bayrak çekmek 1161/1, 1253/7 

bahâ vermek 1271/9 bâz etmek/eylemek 1287/3, 1329/2 

baş açmak 1036/3, 1044/2, 1143/1, 1251/5, 1393/1 bâzâr etmek/eylemek 1134/2, 1313/5, 1342/3, 1394/5, 1489/5 

başı açık 1303/3 bedel olmak 1391/1 

baş açıp el kaldırmak  1344/2, 1460/3 belaya uğramak 1390/2 

baş aşağı eylemek 1442/6 bel bağlamak 1205/3, 1283/2 

baş çatmak 1045/5, 1467/1 beraber olmak 1125/2, 1125/3, 1416/3 

baş çekmek 1442/3 beraber tutmak 1125/1 

baş çıkmak 1360/2, 1469/1 berî olmak 1419/1 

baş eğmek / eğdirmek 
1032/2, 1112/3, 1221/2, 1229/3, 

1375/6, 1425/1, 1441/2  
berk urmak 1250/1 

baş götürmek 1451/4 berre düşmek 1081/3 

baş göz çıkmak 1298/5, 1349/5 bet beniz kalmamak 1284/1 

baş indirmek 1431/1, 1432/1 beyana gelmek 1207/1 

baş koymak 1451/1 bildiğini işlemek 1139/3 

baş kurtarmak 1435/1 bin can terk etmek 1117/2 

baş olmak 1366/1, 1444/4, 1453/4, 1459/6 bir deri bir kemik kalmak 1419/4 

baş oynamak 1475/3 bir habbeye satmak 1332/3 

baş terkin urmak 1280/2, 1286/4 bir ramak kalmak 1284/3 

baş vermek 1422/1, 1451/3 bir yumup bin dökmek 1003/4 

başa çıkmak 1084/4 birbirine baş koymak 1453/1 

başa devlet erişmek 1219/7 biri sad olmak 1075/3 

başa / başına gelmek 
1010/2, 1010/5, 1298/5, 1312/5, 

1349/5, 1353/2 
bismil eylemek 1256/4 

başa iletmek 1234/8, 1251/5 bisyar etmek 1134/4 

başa koymak 1246/5 boyun sunmak 1036/3 

başa suda’ vermek 1285/2 boyun eğmek 1442/6 

başa varmak 1360/2 boyun uzatmak 1143/1 

baştan / başından aşmak 1210/3, 1221/5, 1414/4, 1445/3 buluttan nem kapmak 1043/2 

baştan çıkmak 1499/1   

C 

can almak / canını almak 
1016/3, 1043/3, 1165/4, 1213/1, 

1302/1, 1399/3 
canı gitmek 1091/2, 1227/1, 1291/2, 1321/1, 1489/2 

can atmak 1202/7 canı yanmak 1331/1, 1392/3 

can gözüyle bakmak 1128/5, 1131/5, 1202/2 can ile gûş etmek 1231/5 

can revan olmak 1228/1 canına geçmek 1345/1 

can teslim kılmak 1261/1 canına kast etmek 1084/3, 1092/3 

can u gönülden sevmek 1130/1 canını kurban etmek 1011/1, 1047/1, 1199/10 

can / ser terk etmek 

1111/4, 1123/1, 1177/8, 1178/2, 

1237/3, 1309/5, 1419/1, 1444/4, 

1486/4, 1490/5 

can / canını nisar etmek 
1071/2, 1104/4, 1205/2, 1205/13, 

1205/26, 1493/5  

can / ser vermek 

1004/3, 1012/4, 1023/3, 1029/5, 

1073/5, 1094/3, 1117/2, 1118/5, 

1136/3, 1165/3, 1168/4, 1189/2, 

1189/3, 1205/13, 1231/2, 1271/9, 

1279/5, 1285/1, 1354/2, 1377/4, 

1384/5, 1390/3, 1434/4, 1451/3, 

1453/2, 1465/5, 1472/2, 1480/4, 

1486/1, 1493/2  

canlar bağışlamak 1341/2 
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cana basmak 1475/5, 1477/5, 1483/4 cetvel çekmek 1424/3 

cana gelmek 1207/1, 1438/1 cihana gelmek 1207/5, 1489/4 

cana kıymak 1073/2, 1296/1, 1416/4, 1481/2 cihanı başına dar eylemek 1316/1 

canı ağzına gelmek 1088/1, 1239/5 cülus etmek 1387/1 

canı çıkmak 1283/4 cür’a saçmak 1280/3, 1327/5 

canı feda kılmak 1454/5   

Ç 

çâk çâk olmak 1079/3, 1486/5 çeng eylemek 1080/6, 1159/4, 1466/5  

çâk eylemek 
1125/5, 1266/2, 1270/4, 1289/2,  

1336/2, 1338/6, 1449/5, 1472/5 
çeng olmak 1099/4 

çâk olmak 1462/3 çerağ yakmak 1457/3 

çâk-i giribân eylemek 1277/3 çeşm / çeşmini süzmek 1036/1, 1377/2 

çare bulmak / bulunmak 1295/3 çeşminden sürmesini almak 1064/4 

çare etmek 1239/3 çeşmine hâb gelmemek 1373/3 

çarh urmak 1212/2, 1444/2 çöpe say(ma)mak 1357/3 

D 

dâd / dâd-hâh eylemek 
1245/2, 1265/2, 1268/1, 1288/1, 

1294/1,  
dediklerince var 1470/2 

dâd istemek / dâda varmak 1095/6, 1487/5 dil almak 1095/5, 1158/4, 1447/2 

dâdını almak 1317/3 dil bağlamak 

1067/4, 1084/4, 1111/2, 1111/5, 

1166/3, 1220/1, 1259/1, 1329/4, 

1415/1, 1469/3 

dağ çekmek 1161/5 dil uzatmak 1494/3 

dağ yakmak / dağ urmak 1016/2, 1339/7 dil vermek 

1013/3, 1016/3, 1057/1, 1074/5, 

1084/5, 1088/4, 1100/4, 1139/3, 

1143/7, 1210/4, 1231/4, 1305/9, 

1351/6,  1450/5, 1457/1, 1467/3 

da’va eylemek 1031/2, 1077/4, 1123/1 diline gelmek 1374/5 

deng etmek 1159/1 dilini dügmek 1481/4 

dert ve gam yemek 1146/1 dilini kesmek 1494/3 

dert ve mihnet çekmek 1449/1 diş bilemek 1472/1 

derman eylemek 1100/1, 1176/1, 1218/5, 1284/3, 1489/3 diş urmak / uramamak 1416/1 

derman getirmek 1115/1 dişini dürmek 1170/5 

derman olmak 1195/5, 1196/2, 1331/3 divan kurmak 1184/4 

dest-res bulmak 1378/5, 1389/1, 1390/3 divane olmak 1019/2, 1020/2, 1108/5, 1203/3, 1428/1 

destine girmek 1157/1 doğru durmak 1064/2 

deva etmek/kılmak 1001/2, 1107/4, 1149/3, 1491/1 dûş olmak 1312/5, 1402/1, 1445/2 

deva olmak 1326/1, 1341/5 dünya gamı yememek 1253/2 

E 

efsane olmak 1428/5 eli boş 1219/3 

eksik etmemek 1284/2, 1353/5, 1459/4, 1470/3 eli titremek 1460/4 

eksik olmamak 

1059/5, 1219/5, 1235/1, 1235/2, 

1235/3, 1235/4, 1235/5, 1254/3, 

1254/4, 1375/2, 1377/3, 1465/4 

eli ermek / eli erişmek 
1205/21, 1210/4, 1239/1, 1385/2, 

1411/4 

el bir eylemek 1059/2, 1158/4, 1427/3, 1467/1 elif çekmek 1053/3, 1407/5 

el çekmek 1196/2, 1224/2, 1331/3 elinde tutmak 1116/3 

el koymak 1457/4 eline almak 

1026/2, 1083/5, 1096/6, 1102/1, 

1156/3, 1251/3, 1309/3, 1343/2, 

1400/3, 1441/3, 1444/2 

el salmak 1062/2 eline düşmek 1419/5 

el sunmak 
1059/3, 1144/6, 1205/14, 1224/3, 

1263/5, 1377/6, 1405/5, 1437/5 
Elini almak 1001/4 

el tutmak 1205/3 ellerini karsmak 1078/4 

el urmak 

1092/5, 1097/4, 1098/4, 1109/3, 

1143/1, 1157/5, 1162/5, 1173/3, 

1234/6, 1283/5, 1314/4, 1427/1 

epsem olmak 1206/7 

el uzatmak 1036/3, 1057/2, 1381/2, 1472/4 erbaine girmek 1494/5 

el-me’mur ma’zur 1071/2 eser etmek 

1002/5, 1038/4, 1049/4, 1058/5, 

1118/4, 1223/1, 1234/2, 1290/1, 

1291/1, 1291/6, 1360/4, 1386/2 

elden koymamak 
1009/5, 1039/5, 1102/2, 1213/3, 

1321/5, 1358/3, 1474/4 
eşk dökmek 1221/3, 1386/4, 1443/4, 1485/3,  
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elden ne gelir 1083/2, 1155/3 ezber okumak 1496/2 

ele almak 

1064/3, 1147/3, 1161/3, 1170/2, 

1182/5, 1184/3, 1197/3, 1251/1, 

1321/4, 1328/7, 1425/3, 1447/2, 1469/4 

ele girmek 

1081/5, 1111/4, 1121/2, 1199/9, 

1213/5, 1246/5, 1262/1, 1262/2, 

1262/3, 1262/4, 1265/5, 1313/1, 

1313/2, 1313/3, 1313/4, 1313/5, 

1313/6, 1313/7, 1346/1, 1346/2, 

1346/3, 1346/4, 1346/5, 1346/6, 

1346/7, 1406/2, 1431/5 

F 

farz olmak 1485/4, 1486/1, 1495/4 feryad etmek 

1133/4, 1167/2, 1205/1, 1245/5, 

1249/4, 1288/5, 1297/3, 1369/1, 

1382/2, 1383/1, 1384/3, 1389/2, 

1407/2, 1440/4 

faş etmek / kılmak 

1156/5, 1188/3, 1233/3, 1260/3, 

1269/4, 1298/4, 1349/4, 1357/4, 

1435/3, 1451/5, 1453/6, 1460/1, 

1465/3, 1469/2 

feryada gelmek 1129/2 

faş olmak 1188/3, 1366/1, 1444/1, 1459/1  feryada getirmek 1014/1, 1035/2, 1087/4  

feda olmak 1032/1 fevt etmek 1199/8, 1382/6 

feragat etmek 1414/3 feyz etmek 1494/1 

feramuş etmek / kılmak 
1251/3, 1406/3, 1407/4, 1420/3, 

1434/3, 1452/5 
fikir etmek 

1017/2, 1064/2, 1125/3, 1141/4, 

1218/3, 1223/5, 1373/3, 1406/2, 

1437/4, 1443/2, 1466/3, 1499/3 

ferda gamı çekmek 1433/3 fikrine gelmek 1156/3 

ferdaya / ferdalara salmak 1010/4, 1140/5, 1199/7, 1283/1, 1300/3 firar etmek  1205/20 

feri gitmek 1421/4   

G 

gafil olmak / gaflet etmek 1055/3, 1241/5, 1243/4, 1412/2, 1439/4 gözden kan akmak 1013/2, 1141/4, 1321/2 

galat düşmek 1497/1 göze uyku gelmemek 1091/1 

galat etmek 1496/1, 1497/5 gözü üstünde kaşı var demek 1163/3, 1423/2 

gam değil 

1037/2, 1067/2, 1120/5, 1131/5, 

1202/2, 1216/3, 1341/2, 1384/5, 

1462/3, 1489/2 

gözü nem / yaş olmak 1345/4, 1453/3 

gam kapmak 1037/4 gözünü açmak 1223/5 

gam ye(me)mek 

1100/2, 1144/4, 1180/7, 1226/5, 

1235/4, 1240/5, 1242/3, 1246/5, 

1273/1, 1280/3, 1348/5, 1445/2, 

1448/5, 1495/3 

gözünü yummamak 1013/4 

gamda olmak 1306/5 gözleri yollarda kalmak 1272/2 

gamgin olmak 1351/3 gözlerinden dûr olmak 1365/2 

garet etmek 1069/5 gözü gönlü açılmak 1054/4, 1078/8 

gark etmek 

1066/2, 1085/1, 1091/3, 1105/2, 

1210/3, 1221/5, 1227/5, 1308/2, 

1381/1, 1414/2, 1445/3  

gözü kalmak 1290/4 

gark olmak 1009/4, 1135/4, 1239/2, 1440/2 gözünden gitmemek 1225/3 

garka vermek 
1067/3, 1079/4, 1335/2, 1338/5, 

1401/4, 1500/3 
gözüne gel(me)mek 1395/1 

garra olmak 1089/5, 1198/7, 1215/6 gubar etmek 1205/17 

geçit ver(me)mek  1230/4, 1399/4, 1414/4 gubar olmak 1085/5, 1205/10 

genez olmak 1364/1 gûş tutmak 1002/2, 1406/6, 1417/4, 1434/4, 1452/3 

germ etmek / olmak 1169/2, 1421/5, 1485/1 gûş etmek / kılmak 

1102/3, 1117/7, 1133/1, 1139/3, 

1148/2, 1149/5, 1180/6, 1196/4, 

1250/5, 1285/6, 1288/1, 1302/4, 

1306/1, 1315/4, 1374/4, 1380/6, 

1398/3, 1402/1, 1420/2, 1435/4, 1468/5 

gece ve gündüz bir olmak 1078/1 gûşuna al(ma)mak 1242/4, 1277/5, 1487/5 

gönlünü açmak 1072/2 gûşuna takmak 1062/5, 1072/5, 1122/5 

gönlü düşmek 1341/1, 1341/2, 1341/5 gûşunu burmak 1466/5 

gönlüne gelmek 1000/1, 1389/5 güft ü gû etmek 1402/3 

gönlünü almak 1091/2, 1061/6 güftara gelmek 1105/3 

gönül bağlamak 1004/1 güftarsız kalmak 1369/5 

gönül vermek 
1019/2, 1033/2, 1137/7, 1143/7, 

1214/5, 1234/7, 1243/2 
güm güm etmek / ötmek 1085/1, 1277/3, 1344/4, 1420/2 
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gönülden bağlı olmak 1050/1 güm olmak 1394/4 

göz açıp yumuncaya kadar geçmek 1067/4 gün gibi ruşen olmak 1110/5, 1239/4 

göz değmek 1481/6 gün göstermemek 1185/2 

göz göre (göre) 1040/4, 1448/5 güp güp düşmek 1246/3 

göz yaş olmak / dolmak 1233/1, 1349/1 göz yummak 1218/6 

göz yaşı dökmek 1335/2, 1347/4, 1365/1, 1389/3   

H 

haba varmak 
1073/4, 1144/5, 1178/5, 1373/6, 

1375/5, 1468/4 
helak etmek 1012/1, 1345/5, 1371/2, 1439/5, 1473/4 

habdan geçmek 1440/4 helak olmak 1079/1, 1268/2, 1288/2, 1294/2 

haber almak 1081/5, 1362/3 hem-dem olmak 1206/1, 1255/3, 1343/5, 1385/3 

haber etmek / haber vermek 
1008/4, 1055/5, 1069/2, 1285/6, 

1291/2, 1381/5 
hem-nefes kılmak 1375/2 

haberdar olmak  1013/1, 1143/5, 1269/3 hem-nefes kılmak 1389/2 

hacet değil 1045/5, 1120/3, 1376/4, 1487/3, 1496/2 hem-nişin olmak 1194/7, 1238/1 

hadden aşmak 1272/2 hem-rah olmak 1228/4, 1291/2 

haddi ve payanı olmamak 1455/5 hem-ser olmak 1428/3 

haddinden tecavüz eylemek 1481/4 hercailik etmek 1133/3 

hâk etmek 
1027/6, 1183/3, 1223/2, 1300/4, 

1327/5, 1434/5 
hizmete bel bağlamak 1366/4 

hâk ile yeksan olmak 1077/5, 1351/5 hıram kılmak 1333/2 

hâk olmak 1076/2, 1079/2, 1307/2, 1390/3 hıram/hıraman olmak 1255/1, 1295/1 

hakikat nazarı kılmak 1024/2, 1137/7 hıraman salınmak 1287/1, 1324/1 

hakister olmak 1387/5 hırka-puş olmak 1445/5 

hakk eylemek 1328/5, 1432/6 hesap olmamak 1328/4 

hakk olmak 1120/5 hışm eylemek 1006/5, 1184/1, 1400/1, 1423/2, 1489/5 

hakk-ı nân gözlemek 1096/7 hîz eylemek 1343/1 

halas bulmak 1473/1 hod-fürûş olmak 1402/2 

halel gelmek 1379/5 hodbin eylemek 1400/3 

halel vermek 1400/4 hoş gelmek 

1175/1, 1175/2, 1175/3, 1175/4, 

1175/5, 1175/6, 1293/4, 1408/1, 

1408/2, 1408/3, 1408/5, 1411/3, 

1464/3, 1464/4, 1497/2 

hâmûş olmak 1297/3, 1407/2, 1409/3, 1417/1 hoş görmek 1040/3, 1232/6, 1359/1, 1396/1 

haraba vermek 1045/2 Huda bilir 1060/5 

haram olmak 1132/2, 1216/4, 1369/2 hûn içmek 1213/2 

hararet bulmak 1270/5 hûn olmak 1080/1, 1236/1 

hararet vermek 1044/3 hûn-ı ciğer içmek 1007/1, 1190/5 

harc eylemek 1186/5, 1254/4 hûna kast etmek 1145/4 

harc olmak 1052/5, 1271/5 hurûş etmek 1417/1, 1445/3 

hasta yatmak 1136/3, 1326/5, 1404/3 hûş kalmamak 1406/1, 1420/1 

hat getirmek 1281/3, 1497/4 huşyarlık bulmak 1044/5 

hayra girmek 1483/5 huzur etmek 1215/2, 1433/3 

hayran olmak 1195/2, 1196/4, 1242/3, 1256/2, 1460/4 huzur-ı kalp ile 1042/5 

hayret basmak 1298/1, 1349/1, 1443/3 hükmü geçmek 1173/1 

hayret gelmek 1026/1 huşyar olmak 1250/3 

hayrette kalmak 1269/3 hazır tutmak 1162/4, 1213/3 

I-İ 

ihtiyarını elden almak 1058/1 imana gelmek 1167/4 

iki gözü iki çeşme olmak 1330/1 isme müsemma olmak 1017/4 

iki gözüm 1272/2 istiğna satmak 1041/5, 1082/5 

ikrara gelmek 1239/4 iştihar bulmak 1224/4 

iman getirmek 1115/2   

K 

kaddini bükmek 1159/4, 1441/2 karşı gelmek 1027/5, 1096/7, 1129/3 

kadem basmak 1049/5, 1076/2, 1300/4, 1483/1, 1498/4 karşı durmak 1125/4, 1254/2, 1393/1 

kadrini / kıymetini bilmek 
1095/3, 1106/2, 1121/1, 1154/3, 

1154/5, 1252/4, 1284/6, 1361/3, 1393/5 
kast etmek 1026/5, 1400/4 

kadrini gözlemek 1366/3 kaş göz etmek 1436/2 

kâfirî bünyad eylemek 1094/5 kaş çatmak 1163/3 

kâfirî mihrab 1072/4 katline kast etmek 1308/3, 1461/3 

kâl eylemek 1174/3 kavl ü karar etmek 1205/24 
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kâl olmak 1141/3 kemal bulmak 1498/5 

kalbe cila vermek 1159/2 kendini yenmek 1338/1, 1338/2, 1338/6 

kalbe safa vermek 1355/4 kendini alçak görmek 1238/6 

kâm bulmak 1156/2 kendi eliyle 1218/2 

kâma ermek 1439/2 kendinden habersiz olmak 1443/3 

kamet getirmek 1162/3 kendini yitirmek 1136/5 

kamet etmek 1183/4, 1215/5, 1253/5, 1253/6 kendinden geçmek 1243/1 

kan ağlamak 1006/4, 1283/3, 1308/2, 1322/1, 1383/2 kendini vermek 1481/1 

kan dökmek 1096/6, 1129/4, 1181/2, 1313/3, 1341/2  kendini yüksek görmek 1238/6 

kan etmek 1181/2, 1205/17, 1393/1 kendini bilmez 1335/1 

kan içmek / kanını içmek 

1017/4, 1040/4, 1170/2, 1178/4, 

1202/5, 1207/2, 1213/1, 1271/4, 

1428/2, 1439/4, 1466/4 

keramet göstermek 1124/5 

kan ile gözlemek 1129/4 kıpkızıl kana boyanmak 1194/5 

kan olmak 1032/5, 1095/2, 1482/4 kıya bakmak 1236/2 

kan yutmak 1174/7 kıyametler kopmak 1183/4 

kana girmek 1473/4 kıymet vermek 1041/6 

kana kan gözlemek 1096/5 kızıl kana boyanmak 1138/4, 1166/1 

kanaat etmek 1215/3 kul olmak 1041/2 

kâni olmak 1096/4, 1291/4 kulağını çekmek 1161/6 

kanlı yaş dökmek 1040/4, 1425/5, 1444/1, 1459/1, 1469/1 kulağına takmak 1419/5 

kâr etmek 1205/15, 1316/5, 1333/4  kulaktan aşık 1164/1 

kara cahil 1008/4 kurban etmek 1304/2, 1426/1, 1460/5 

kara yazı 1425/4 kurban olmak 1095/5, 1196/5, 1308/4 

karar etmek 
1238/5, 1277/2, 1371/1, 1371/3, 

1371/5, 1378/3, 1393/2, 1421/7 
kuru laf etmek 1047/5 

kararı kalmamak 1030/1 kuş dili 1102/3, 1111/3 

karîn olmak 1238/1 kühl etmek 1223/4, 1228/3, 1290/5 

karşı çıkmak 1150/3, 1438/1 kül etmek 1358/4, 1457/2 

  kül olmak 1264/5, 1282/5 

L 

laf etmek 1288/3 lazım olmak 1081/2, 1431/4 

lâl olmak 1227/3 leşker çekmek 1031/3, 1047/4, 1150/5, 1421/2 

layık görmek 1441/5   

M 

mahrem olmak 1232/5, 1295/5, 1365/4, 1371/4, 1478/5 merdümlük etmek 1205/24, 1380/5 

mat kalmak 1167/3 merhaba etmek 1310/4, 1405/5 

matem tutmak 1274/5 merhem urmak 1057/4 

mazur tutmak 1170/4 mesken tutmak 1205/7 

methi okumak 1078/2, 1205/12, 1395/4 mihman olmak 1195/3, 1342/4 

mekan etmek 1391/3 Minnet et(me)mek 1120/2, 1339/6 

mekan tutmak 1209/3 murada ermek 1111/4, 1292/4 

melamet etmek 1333/5 münkir gelmek 1121/3 

mengûş etmek 1411/5, 1420/5 müstedam olmak 
1273/2, 1274/4, 1375/4, 1378/4, 

1380/5, 1470/3 

menzile ermek 1145/2 müyesser olmak 1054/3, 1270/2, 1281/2, 1477/1 

N 

na’l kesmek 1339/7 nevaya başlamak 1126/4 

nâ-hak yere 1237/1, 1285/4 nevbet beklemek 1252/2, 1307/4, 1363/3 

nasip olmak 1044/5, 1196/5 nihayet bulmak 1095/4 

nasihat vermek 1323/4 nispet etmek 1028/4 

ne hikmettir ki 1421/7 nişan dikmek 1297/2, 1448/4 

nedamet göstermek 1124/4 nişan vermek 1330/4 

nefes alıp verdikçe 1305/8 nokta dökmek 1122/4 

nefes tutmak 1390/2 nûş-ı can olmak 1457/5 

nefes kılmak 1389/1 nutka gelmek 1124/3 

nem kapmak 1037/3   

O 

oda yakmak 1421/5, 1463/3 olur olmaz 1042/7, 1479/5 

oda yanmak 1166/5, 1140/8, 1205/9, 1327/3 ortada kalmak 1239/1 

oda düşmek 1251/2 ortaya almak 1440/2 

olacak iş değil 1351/2 otağ çekmek 1161/7 
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Ö 

ölümlü hasta 1465/5 öpüp başına koymak 1199/9 

ömr-i dıraz bulmak 1215/4, 1368/4 öpüp yüzüne sürmek 1336/3 

ömr-i kerkes bulmak 1388/5 özünü bil(me)mek 1135/5, 1438/2 

önüne düşmek 1127/4   

P 

parmağına kamış yürümek 1472/4 perva ye(me)mek 1052/4, 1500/3 

parmak ısırmak 1194/9 pervane olmak 1428/1 

pâya düşmek 1042/3 pervaz etmek 
1015/2, 1229/1, 1255/2, 1295/4, 

1324/4, 1378/3  

pâyına ser koymak 1229/4 pervaz urmak 1399/6 

pençe tutmak 1087/5 pervaza gelmek 1398/2 

pençesini burmak 1087/5 perveriş bulmak 1405/1 

per açmak 1255/2, 1295/4, 1324/4 pes demek 1375/6, 1381/4 

per tutmak 1006/2 pest etmek 1034/5 

perakende olmak 1015/5 pest olmak 1193/3 

perhiz eylemek 1236/4, 1237/1 piyade olmak 1050/4 

perişan olmak 1039/5, 1356/3, 1474/5 pul pul etmek 1081/4 

pertev salmak 1339/3   

R 

râ eylemek 1442/1 reva görmek 1205/10 

rağbet bulmak 1302/6 reva olmak 1326/1 

rağbet eylemek 1337/3 revnak bulmak 1496/4 

rahat olmak 1090/1 revnak vermek 1231/3, 1318/2 

rahata varmak 1144/3 ruşen görünmek 1500/1 

raksa girmek 1078/4 ruyunu türaba basmak 1482/2 

rayegan almak 1491/5 rüzgarı muvafık esmek 1272/3 

rayegan olmak 1059/4 rüzgarı yarı kılmak 1282/7 

rehne almak 1417/3   

S 

sabaha çık(ma)mak 1283/1 sevda çekmek 1425/4 

sabak almak 1116/5 sevdaya düşmek 
1042/1, 1042/7, 1202/3, 1222/5, 

1348/3, 1465/4 

sabrı gitmek / sabrı kalmamak 
1086/3, 1278/3, 1308/1, 1373/5, 

1383/4, 1409/2, 1445/1 
sevdaya vermek 1426/1 

saf tutmak 1047/4 sıhah ile okumak 1387/3 

safa ve zevk sürmek 1463/4 sıhhat bulmak 1054/4 

sağar çekmek 1031/1 sine dövmek 1441/3, 1469/4 

Sahib-firaş olmak / kalmak 1431/3, 1469/5 siper etmek 1426/3, 1427/2 

sahralara düşmek 1042/1, 1161/5 siper olmak 1234/1, 1443/1 

salâ demek 1308/4 sırrını açmak 1178/1 

sayda getirmek 1101/4 siyaset eylemek 1473/2 

saye salmak 1311/6, 1449/3 söz açmak 1452/4 

sebil kılmak 1273/2 söz tutmak 1139/3 

sebük-pâ olmak 1499/5 söze gelmek 1105/4 

secde etmek 1495/4 sözü kesmek 1381/5, 1383/5 

selamet olmak 1086/4, 1490/4 sözüne uymak 1245/4 

sen sen ol 1416/3 sözünü dağıtmak 1412/4 

ser çekmek 1031/4 sözünü uzatmak 1382/7 

ser terkini eylemek/urmak 1049/5, 1107/3 su gibi ezber okumak 1446/5 

ser-pâ bürehne 1411/2 suda’ vermek 1397/3 

sesi kesmek 1373/6 seslilik et(me)mek 1144/3 

Ş 

şecaat göstermek 1213/6 şimden girü / sonra 
1246/5, 1281/3, 1284/2, 1303/3, 

1341/3, 1341/5, 1486/1, 1486/3, 1497/4 

şefaat etmek 1291/7, 1404/5 şöhret tutmak 1457/3 

şeref bulmak 1442/4 şule vermek 1378/2, 1463/3 

şeref vermek 1267/2 şur u şer koparmak 1372/1 

T 

tahrire almak 1300/5 ten gözü 1103/3, 1202/2 

tahrire getirmek 1050/6 ten libası 1044/4 

takarrüb bulmak 1211/4 tenha kalmak 1004/5 
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takat getirmek 1061/3, 1150/5 terane bağlamak 1482/3 

takati kalmamak 1369/5 teraziye gelmek 1152/3 

takati tak olmak 1308/1 terk-i can etmek 1009/2, 1165/3, 1205/27, 1432/1 

tan değil 
1084/3, 1117/3, 1210/3, 1342/2, 

1352/2, 1390/4, 1402/5 
teşneye gelmek 1265/5 

tana kalmak 1421/4 tevbe kılmak / tevbe vermek 1071/5, 1499/5 

Tanrı selamı ver(me)mek 1306/3 tımarsız kalmak 1322/2 

tapu eylemek 1091/5 toprak olmak 1205/21 

tas tas içmek 1393/4 toz koparmak 1476/3 

taş dikmek 1201/2, 1282/4 tuğra çekmek 1114/2 

taşa çalmak 1012/1, 1359/5 tuz ekmek hakkını gözlemek 1129/3 

taze can / hayat bulmak 1267/5, 1293/1, 1375/4 temiz etmek 1343/3 

U - Ü 

uğrun uğrun 1330/3 uykuda kalmak 1492/4 

uyku getirmek 1155/5 uykudan göz açmak 1241/5 

uyku yüzü görmemek 1373/3 ülfet tutmak 1080/4, 1151/5 

V 

vade etmek 1282/2, 1302/1, 1321/3 vatan kılmak 1419/3 

vadilere düşmek 1228/4 vefa etmek 1035/4, 1145/3, 1177/1, 1282/2, 1404/4 

vakıf olmak 1145/2, 1164/4, 1387/3, 1391/4 viran etmek / viran olmak 
1120/6, 1205/22, 1218/2, 1331/2, 

1428/4, 1473/3 

vallahu a’lem 1383/5 vuslata ermek 1136/3, 1385/3 

varlık terkini urmak 1056/5 vücuda getirmek 1232/2 

Y 

yüzünü yerlere sürmek 1352/1, 1352/5 yerini tutmak 1407/3 

yüzüne bak(ma)mak 1136/2, 1136/5, 1287/5, 1408/5, 1440/5 yere geçmek 1274/2 

yüze / yüzüne gülmek 1140/5, 1231/4, 1436/6 yer etmek 1045/3, 1214/4, 1333/4, 1427/5 

yüz ver(me)mek 1205/11, 1373/4 yediği içtiği kan olmak 1196/1 

yüz sürmek 
1038/3, 1043/4, 1078/7, 1079/2, 

1285/3, 1410/6, 1455/2 
yaşı kana dönmek 1174/2 

yüz suyu dökmek 1382/4 yaş sürmek 1465/5 

yüz karası 1441/4 yaş geçirmek 1441/4 

yüz göster(me)mek 1093/2 yaş dökmek 

1182/2, 1159/5, 1194/4, 1298/1, 

1298/3, 1349/3, 1425/3, 1435/2, 

1460/2, 1466/3 

yüz döndürmek 1310/4, 1332/2, 1348/2 yarına çık(ma)mak 1010/4 

yüz çevirmek 
1055/1, 1213/5, 1278/2, 1296/2, 

1410/1, 1410/6, 1494/1 
yaradan hakkı 1137/4 

yolunu almak 1345/3 yar olmak 1127/5, 1231/2 

yolunda ölmek 1191/4 yapıya gelmek 1152/4 

yolu düşmek 1060/3, 1174/7 yanıp yakılmak 1143/4, 1304/5 

yol göstermek 1445/4 yanıp kül olmak 1302/3, 1387/5 

yok yere 1097/4 yana geçmek 1057/5 

yok olmak 1325/4 yağmaya vermek 1409/2, 1424/5 

yig görmek 1010/1 yâda getirmek 1014/1, 1014/2, 1035/1, 1035/4 

yig bilmek 1339/6   

Z 

zahmete girmek 1196/2 ziya bulmak 1419/2 

zâr çekmek 1150/1 ziyan etmek 1454/1, 1456/1 

zehir olmak 1066/4, 1196/1 ziyankar olmak 1388/5 

zerreye almamak 1339/3 ziynet vermek 1500/1 

zeval olmak 1205/4 zulmete vermek 14393 

zindan olmak 1195/1 zulüm görmek 1192/5 
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III. BÖLÜM 

MUHİBBÎ’NİN GAZELLERİNDE ÂHENK UNSURLARI 

3.1.VEZİN 

Muhibbî, Kanuni Sultan Süleyman tarafından XVI. yüzyılda ele alınan 

Muhibbî Dîvânı adlı eserden 501 Gazel (1000 – 1500. Gazeller) incelenmiştir.  

Bu gazellerde toplamda 16 vezin kullanılmıştır. Söz konusu vezinlerden 

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün vezni %51.1 oran ile 256 kez kullanılmış en fazla 

vezindir.  

Muhibbî’nin söz konusu gazellerinde kullandığı vezinler arasından en çok 

kullandığı yedi vezine bakıldığında bunların üç tanesinin “hezec bahri”ne, üç tanesinin 

de “remel bahri”ne ait olduğu görülür. Bu iki bahir Türk edebiyatında en çok kullanılan 

bahirlerdir. Şiirin vezni ve anlamı arasında bir ilgi kurulacak olursa Muhibbî’nin bu 

vezinleri tesadüfen kullanmadığı yorumu yapılabilir. “Arapçada güzel sesle şarkı 

söyleme anlamına gelen hezec”20 ve “koşma, hızla yürüme anlamına gelen remel”21 

bahirleri kelime anlamları ve ritimleri düşünüldüğünde Muhibbî’nin en çok kullandığı 

bahirler olarak onun şiirlerinin anlamı ve ritmi hakkında ipucu vermektedir. Muhibbî 

şiirlerinde âşıkâne ve rindâne bir üslupla aşktan, sevgiliden, âşığın çeşitli hallerinden, 

bahardan, eğlenceden vs. bahsederek adeta kendi şarkısını söylemektedir. Şiirlerin ritmi 

ise sürekli koşar gibi tempolu ve hareketlidir. 

  Kullanılan vezinlerin listesi, kullanım sayısı ve 501 gazeldeki oranları tablo 

olarak gösterildi. 

 

 

 

                                                 
20 Beyhan Kesik, Özer Şenödeyici, Aruz Teori ve Uygulama, 1.b., İstanbul: Kesit Yayınları, 2015, s. 28 
21 a.g.e., s. 58 
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3.2.REDİF 

 

 Redif, kâfiyeden sonra her dizenin sonunda tekrarlanan ek, kelime veya 

kelimelerin oluşturduğu ahenktir. Şiirde ahengi sağlayan önemli unsurlardan olan redif 

aynı zamanda beyitler arasında bir bütünlük sağlanmasında da önemli bir etkendir. 

Redif kafiyenin göze hitap ettiği dîvân şiirinde mısra sonlarındaki simetriyi de 

sağlamaktadır. Kafiyeye ses ve anlam olarak destek veren redif, şiirde sesin ve anlamın 

bir nokta üzerinde toplanmasını sağlar. “Redif, şiirde ahengi artırarak 

okuyucuyu/dinleyiciyi etkilemenin yanı sıra şiirin çağrışım dünyasını da zenginleştirir. 

TABLO II: Gazellerdeki Vezinler ve Kullanım Sıklığı 

S.N. VEZİN 
KULLANIM 

SAYISI 

ESERDE 

ORANI (%) 

1 Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 256 51.1 

2 Mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 65 12.97 

3 Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 42 8.38 

4 Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 41 8.18 

5 Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 32 6.39 

6 Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü faʿūlün 32 6.39 

7 Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 14 2.79 

8 Mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün 6 1.2 

9 Fāʿilātün Mefāʿilün Feʿilün 3 0.6 

10 Müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün 3 0.6 

11 Feʿilātün feʿilātün feʿilün 2 0.4 

12 Müstefʿilün feʿūlün müstefʿilün feʿūlün 1 0.2 

13 Mefʿūlü mefāʿīlün mefʿūlü mefāʿīlün 1 0.2 

14 Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün 1 0.2 

15 Fāʿilātün fāʿilātün 1 0.2 

16 Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün 1 0.2 
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Bu bakımdan dîvânlarda redifli gazellerin sayısı redifsizlerden fazladır.”22 Anlamla 

redif arasında bir ilişki olmasının yanı sıra redif şiire ritim katan bir unsurdur. Dîvân 

şairleri rediflerde genellikle Türkçe kelimeleri ve bunlar arasından da fiilleri kullanırlar. 

Redifte kullanılan fiiller ve fiillerin çekimli halleri şiire hareket katan bir yöntemdir.  

 

 Muhibbî’nin ele alınan 501 gazelinde rediflere bakıldığında bunların 103 tanesi 

redifsizken 398 tanesi rediflidir. Redifli 398 şiirde 194 farklı redif karşımıza 

çıkmaktadır. Redifi bu kadar sık kullanması geleneğe uymanın bir sonucu olmakla 

beraber Muhibbî’nin şiirlerinin hareketliliğinin ve ritminin bir göstergesidir. 

Muhibbî’nin farklı redif formlarını kullandığı görülmektedir. Bunlar “ek halinde redif”, 

“ek + kelime halinde redif”, “kelime halinde redif”, “kelime grubu halinde redif”, “ek + 

kelime grubu halinde redif” şeklindedir. Redif formlarının kullanım sayıları şu 

şekildedir: 

 

 Ek Halinde Redifler:    37 

 Ek + Kelime Halinde Redifler:  67 

 Kelime Halinde Redifler:   64    

 Kelime Grubu Halinde Redifler:  16 

 Ek + Kelime Grubu Halinde Redifler: 10 

 Toplam:  194 

  

 Bu formlar tablo şeklinde gösterildi. Redifler formlarına göre gruplandırıldı ve 

kullanım sıklığı gösterildi. Rediflerin kullanıldığı gazeller ise alfabetik redif tablosunda 

gösterildi.   

   

 

 

 

 

 

                                                 
22 Muhsin Macit, Dîvân Şiirinde Âhenk Unsurları, 3.b., İstanbul: Kapı Yayınları, 2016, s. 92 
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TABLO III: Redif Formları 

1. Ek Halinde Redifler 

Redif 
Kullanım 

Sayısı 
Redif 

Kullanım 

Sayısı 
Redif 

Kullanım 

Sayısı 

-ar / -er 1 -lar 2 -müz 5 

-dur/-dür 17 -lardanuz 1 mıdur / midür 2 

-dur 13 -laruz / -lerüz 3 -suz 6 

-dür 7 -laruz 2 -süz 2 

-dedür 1 -ler 4 -umdur 4 

-durur 2 -lerüz 1 -umuz 12 

-ıdur 3 -ludur 1 -umuzdur 1 

-ımış 3 -makdadur 1 -ümdür 1 

-ıyuz 1 -maz / -mez 2 -ümüz 5 

-idür 1 -mez 1 -üñdür 1 

İmiş 8 -mış 1 -veş 4 

-lar / -ler 4 -mışdur 1 -yımış 3 

    -sındayuz  1 

2. Ek + Kelime Halinde Redifler 

Redif 
Kullanım 

Sayısı 
Redif 

Kullanım 

Sayısı 
Redif 

Kullanım 

Sayısı 

-a/-e geçer 1 -dan geçmiş  1 -ını bilmez 1 

-a ‘arż 2 -dan ḫalāṣ  2 -lar kopar  1 

-a bakmazuz 2 -din yiñemez 1 -laruz biz  1 

-a bas  1 -den açılur  1 -ler bilür  2 

-a beñzemez  1 -den sor  1 -lık sever  1 

-a benzer 2 -dur henūz 2 -mek olmaz  1 

-a çalar 1 -dür dirler 1 -sı var  1 

-a düşmez 1 -e beñzer 2 -suz/-süz olmaz  1 

-a gelmez  1 -e berāber  1 -um / -üm var  3 

-a gelmiş  1 -em henüz 1 -um aldılar  1 

-a getür 2 -ı / -i var 3 -um kandadur  2 

-a gider  1 -i var 5 -um komaz  1 

-a heves 1 -ı eylemez 3 -um söylemez  1 

-a henūz 1  -ı gör 2 -um var imiş  1 

-a sor 2 -ı henūz 1 -uma benzer  1 

-a yasdanmış 1 -ı n’eylerüz  1 -umuz vardur  1 

-an / -en bilür  1 -ı var-ımış  2 -üñ var  1 

-da / -de göre  1 -ı yokdur  1 -ya bakmazuz  1 

-da / -de var  1 -ıdur diñüz  2 -ya düşmişdür  1 

-dan / -den çıkar  1 -ın çeker  1 -ya gelür  1 
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-dan geçemez  1 -ın görür 1 -yı getür  1 

-dan geçer  1 -ın yiñemez  1 -yı gör  2 

    -yı istemez  1 

3. Kelime Halinde Redifler 

Redif 
Kullanım 

Sayısı 
Redif 

Kullanım 

Sayısı 
Redif 

Kullanım 

Sayısı 

añılur 1 gelür  1 ‘ivaż 1 

‘arż 1 gerekmez 2 kapar  2 

āteş 3 getürür  1 kılmaz  3 

baglanur 1 geyer  1 kılur  1 

baglamış 2 görinmez 2 kopar  1 

begler 1 gösterür 4 mebāş  1 

beklerüz 4 götürür 1 olmaz  10 

bes  1 göz 4 olmış  5 

bilür  1 gözler  1 olmışuz  1 

bilürüz 2 güneş  1 olur  11 

biraz  1 henūz 1 özgedür  1 

çeker 3 hergiz 2 satar  2 

dimez 3 ḫoş 2 sebz  1 

ditrer 2 içündür  1 sensüz  2 

ehliyüz 2 ider 6 seyr  1 

eylemez 7 iderler 1 tagılur  1 

eylemiş 5 iñiler 2 tutar  1 

eyleñüz 1 istemez 6 uyumaz  1 

eyler  2 ister  1 uyur  1 

ezberlemiş  1 isterüz  2 üstindedür  1 

geçer 4 itmez  5 yiter  3 

    yitiş  2 

4. Kelime Grubu Halinde Redifler 

Redif 
Kullanım 

Sayısı 
Redif 

Kullanım 

Sayısı 
Redif 

Kullanım 

Sayısı 

agzından düşer  1 hergiz görinmez 1 oldugı yokdur olmaz  1 

benzer 

benzemez 
2 ḳabūl itmez 1 olmayan bilmez  1 

didüm ne dirsiz  1 kıldı ‘ivaż 1 olmış yatur  1 

eksük olmaz  1 kılma heves  1 olursa çok mıdur  1 

ele girmez 3 kim ne bilür  1   

gelür geçer  1 kimüñ var  1   

5. Ek + Kelime Grubu Halinde Redifler 

Redif 
Kullanım 

Sayısı 
Redif 

Kullanım 

Sayısı 
Redif 

Kullanım 

Sayısı 
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-a düşdi 

göñlümüz 
1 -ı gördüm bir naẓar 1 -sı ḫoş gelür  1 

-dur çün garaz 2 
-ı gül midür bülbül 

midür  
1 -um var imiş  1 

-em gibi gelür 1 
-sı gül midür bülbül 

midür  
1 -ümi sormaz mısız  1 

    -yı kim sevmez  1 

 

TABLO IV: Alfabetik Redif Tablosu ve Rediflerin Kullanım Sıklığı 

 Redif 
Kullanım  

Sıklığı 

Kullanıldığı  

Gazel(ler) 
Redif 

Kullanım  

Sıklığı 

Kullanıldığı  

Gazel(ler) 

A 

-a/-e geçer 1 G1057 -a gider  1 G1002 

-a ‘arż 2 G1484, G1492 -a heves 1 G1377 

-a bakmazuz 2 G1212, G1350 -a henūz 1  G1239 

-a bas  1 G1482 -a sor 2 G1069, G1106 

-a beñzemez  1 G1360 -a yasdanmış 1 G1430 

-a benzer 2 G1099, G1135 agzından düşer  1 G1025 

-a çalar 1 G1012 -an / -en bilür  1 G1111 

-a düşdi göñlümüz 1 G1341 añılur 1 G1191 

-a düşmez 1 G1222 -ar / -er 1 G1116 

-a gelmez  1 G1207 ‘arż 1 G1487 

-a gelmiş  1 G1438 āteş 3 
G1454, G1456, 

G1471 

-a getür 2 G1014, G1035    

B 

baglanur 1 G1157 bes  1 G1376 

baglamış 2 G1418, G1424 bilür  1 G1060 

begler 1 G1091 bilürüz 2 G1210, G1240 

beklerüz 4 
G1252, G1253, 

G1307, G1363 
biraz  1 G1251 

beñzer beñzemez 2 G1304, G1347    

Ç çeker 3 
G1031, G1114, 

G1150 
   

D 

-da / -de göre  1 G1089 didüm ne dirsiz  1 G1362 

-da / -de var  1 G1061 dimez 3 G1265, G1297, 

G1354 

-dan / -den çıkar  1 G1065 -din yiñemez 1 G1338 

-dan geçemez  1 G1345 ditrer 2 G1026, G1063 
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-dan geçer  1 G1038 -dur/-dür 17 

G1059, G1076, 

G1087, G1132, 

G1137, G1146, 

G1168, G1182, 

G1184, G1197, 

G1029, G1033, 

G1034, G1040, 

G1004, G1178, 

G1202 

-dan geçmiş  1 G1440 -dur 13 

G1017, G1023, 

G1064, G1066, 

G1068, G1072, 

G1073, G1097, 

G1118, G1138, 

G1180, G1198, 

G1046 

-dan ḫalāṣ  2 G1474, G1478 -dür 7 

G1052, G1056, 

G1112, G1119, 

G1183, G1192, 

G1203 

-dedür  1 G1126 -dur çün garaz 2 G1488, G1490 

-den açılur  1 G1204 -dur henūz 2 G1271, G1367 

-den ne gelür  1 G1155 -durur 2 G1008, G1148 

-den sor  1 G1174 -dür dirler 1 G1101 

E 

-e beñzer 2 G1179, G1187 -em henüz 1 G1300 

-e berāber  1 G1125 eylemez 7 

G1218, G1237, 

G1245, G1316, 

G1333, G1342, 

G1353 

ehliyüz 2 G1246, G1344 eylemiş 5 

G1400, G1413, 

G1427, G1442, 

G1467 

eksük olmaz  1 G1235 eyleñüz 1 G1281 

ele girmez 3 G1262, G1313, 

G1346 
eyler  2 G1047, G1094 

-em gibi gelür 1 G1136 ezberlemiş  1 G1446 

G 

geçer 4 
G1055, G1067, 

G1102, G1173 
görinmez 2 G1228, G1249 

gelür  1 G1000 gösterür 4 
G1039, G1122, 

G1124, G1153 

gelür geçer  1 G1088 götürür 1 G1083 

gerekmez 2 G1230, G1257 göz 4 
G1233, G1264, 

G1298, G1349 

getürür  1 G1115 gözler  1 G1096 

geyer  1 G1062 güneş  1 G1421 

H henūz 1 G1326 hergiz görinmez 1 G1325 
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hergiz 2 G1275, G1310  ḫoş 2 G1408, G1464 

I 

-ı / -i var 3 
G1108, G1160, 

G1186 
-ı yokdur  1 G1005 

-i var 5 

G1013, G1021, 

G1050, G1149, 

G1199 

-ıdur diñüz  2 G1330, G1340 

-ı eylemez 3 
G1268, G1288, 

G1294 
-ıdur  3 

G, 1053, G1200, 

G1201 

-ı gör 2 G1009, G1110 -ımış 3 
G1399, G1403, 

G1450 

-ı gördüm bir naẓar 1 G1003 -ın çeker  1 G1161 

-ı gül midür bülbül 

midür  
1 G1188 -ın görür  1 G1131 

-ı henūz 1 G1220 -ın yiñemez  1 G1319 

-ı n’eylerüz  1 G1334 -ını bilmez 1 G1269 

-ı var-ımış  2 G1401, G1423 -ıyuz 1 G1256 

İ 

içündür  1 G1011 istemez 6 

G1247, G1266, 

G1285, G1314, 

G1339, G1359 

ider 6 

G1051, G1100, 

G1104, G1159, 

G1165, G1171 

ister  1 G1130 

iderler 1 G1134 isterüz  2 G1303, G1357 

-idür  1 G1176 itmez  5 

G1214, G1223, 

G1290, G1291, 

G1299 

imiş 8 

G1412, G1426, 

G1433, G1448, 

G1455, G1462, 

G1463, G1470 

‘ivaż 

 
1 G1493 

iñiler 2 G1019, G1024     

K 

ḳabūl itmez 1 G1258 kılur  1 G1018 

kapar  2 G1037, G1043 kim ne bilür  1 G1001 

kıldı ‘ivaż 1 G1491 kimüñ var  1 G1140 

kılma heves  1 G1396 kopar  1 G1109 

kılmaz  3 
G1244, G1261, 

G1358 
   

L 
-lar / -ler  4 

G1139, G1143, 

G1167, G1170 
-laruz  2 G1209, G1217 

-lar  2 G1092, G1194 -ler bilür  2 G1121, G1154 

 -lar kopar  1 G1105 -ler 4 
G1045, G1098, 

G1129, G1172 
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-lardanuz  1 G1219 -lerüz  1 G1243 

-laruz / -lerüz  3 
G1211, G1332, 

G1348 
-lık sever  1 G1133 

 -laruz biz  1 G1280 -ludur  1 G1084 

M 

-makdadur  1 G1103 -mış  1 G1415 

-maz / -mez  2 G1292, G1335 -mışdur  1 G1166 

mebāş  1 G1439 mi gelür  1 G1074 

-mek olmaz  1 G1286 -müz  5 

G1241, G1250, 

G1254, G1277, 

G1315 

-mez  1 G1364 mıdur / midür 2 G1049, G1123 

O

Ö 

oldugı yokdur 

olmaz  
1 G1301 olmışuz  1 G1366 

olmayan bilmez  1 G1361 olur  11 

G1030, G1044, 

G1080, G1093, 

G1095, G1127, 

G1128, G1156, 

G1158, G1195, 

G1196 

olmaz  10 

G1206, G1231, 

G1232, G1234, 

G1238, G1259, 

G1318, G1328, 

G1355, G1365 

olursa çok mıdur  1 G1032 

olmış  5 

G1428, G1429, 

G1443, G1447, 

G1461 

özgedür  1 
G1117 

 

olmış yatur  1 G1079    

S 

satar  2 G1041, G1082 -sı var  1 G1020 

sebz  1 G1267 -sındayuz  1 G1305 

sensüz  2 G1227, G1371 -suz / -süz olmaz  1 G1226 

seyr  1 G1054 -suz  6 

G1263, G1279, 

G1320, G1322, 

G1369, G1370 

-sı gül midür 

bülbül midür  
1 G1142 -süz  2 G1216, G1225 

-sı ḫoş gelür  1 G1175    

T tagılur  1 G1015 tutar  1 G1006 

U -um / -üm var  3 
G1151, G1164, 

G1169 
-umdur  4 

G1077, G1085, 

G1185, G1190 
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-um aldılar  1 G1058 -umuz  12 

G1221, G1242, 

G1272, G1278, 

G1282, G1283, 

G1293, G1302, 

G1317, G1321, 

G1331, G1351 

-um kandadur  2 G1075, G1090 -umuz vardur  1 G1145 

-um komaz  1 G1336 -umuzdur  1 G1113 

-um söylemez  1 G1306 uyumaz  1 G1356 

-um var imiş  1 G1449 uyur  1 G1144 

-uma beñzer  1 G1189    

Ü -ümdür  1 G1048 -üñ var  1 G1022 

 -ümi sormaz mısız  1 G1312 -üñdür  1 G1016 

 -ümüz  5 

G1208, G1213, 

G1273, G1274, 

G1276 

üstindedür  1 G1181 

V -veş  4 
G1410, G1437, 

G1457, G1466 
   

Y 

-ya bakmazuz  1 G1337 -yı istemez  1 G1224 

-ya düşmişdür  1 G1042 -yı kim sevmez  1 G1311 

-ya gelür  1 G1152 -yımış  3 
G1414, G1458, 

G1468 

-yı getür  1 G1070 yiter  3 
G1120, G1147, 

G1177 

-yı gör  2 G1028, G1107 yitiş  2 G1404, G1419 

  

 Dîvân şairleri redif olarak daha çok Türkçe kelimeleri seçmişlerdir. “Ancak, 

özel isimler ve isim soylu kelimelerden çok, fiiller ve çekimli halleri kullanılır. Bilhassa 

bil-, et-, eyle-, gör-, göster-, ol- köklerinden türetilmiş fiillerin çekimli şekilleri ile bu 

kelimelerle yapılan birleşik fiillerin redif olarak kullanıldığı görülür. Fiillerden 

türetilmiş rediflerin kullanım sıklığı şiirde ritmik akışkanlığın bir göstergesidir.”23 Aynı 

durum Muhibbî için de geçerlidir. Muhibbî’nin genellikle redif kullanımında Türkçe 

kelimeleri ve daha çok fiilleri tercih ettiği görülür. Bunun yanında az sayıda da olsa 

Arapça ve Farsça kelimelerden redif oluşturduğu da görülür. Şairin Arapça ve Farsça 

kelimelerle oluşturduğu redifler gruplandırılarak tablo şeklinde listelendi: 

 

                                                 
23 a.g.e., s. 92 
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TABLO V: Türkçe Harici Kelimelerle Oluşturulmuş Redifler 

1. Arapça Kelimelerle Kurulmuş Redifler 

Redif 
Kullanım  

Sıklığı 

Kullanıldığı  

Gazel(ler) 
Redif 

Kullanım  

Sıklığı 

Kullanıldığı  

Gazel(ler) 

-a ‘arż 2 G1484, G1492 -ı gördüm bir naẓar 1 G1003 

-a heves 1 G1377 ‘ivaż 1 G1493 

‘arż 1 G1487 ḳabūl itmez 1 G1258 

āteş 3 
G1454, G1456, 

G1471 
kıldı ‘ivaż 1 G1491 

-dan ḫalāṣ  2 G1474, G1478 kılma heves  1 G1396 

-dur çün garaz 2 G1488, G1490 seyr  1 G1054 

ehliyüz 2 G1246, G1344    

2. Farsça Kelimelerle Kurulmuş Redifler 

Redif 
Kullanım  

Sıklığı 

Kullanıldığı  

Gazel(ler) 
Redif 

Kullanım  

Sıklığı 

Kullanıldığı  

Gazel(ler) 

-a henūz 1  G1239 ḫoş 2 G1408, G1464 

bes  1 G1376 
-ı gül midür bülbül 

midür  
1 G1188 

-dur henūz 2 G1271, G1367 -ı henūz 1 G1220 

-e berāber  1 G1125 mebāş  1 G1439 

-em henüz 1 G1300 sebz  1 G1267 

henūz 1 G1326 
-sı gül midür bülbül 

midür  
1 G1142 

hergiz 2 G1275, G1310  -sı ḫoş gelür  1 G1175 

hergiz görinmez 1 G1325 -veş  4 
G1410, G1437, 

G1457, G1466 
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IV. BÖLÜM 

MUHİBBÎ’NİN ŞAHIS KADROSU 

 

4.1.PEYGAMBERLER 

 

 Peygamber kıssaları ve mucizeleri İslam kültürü ile yetişmiş dîvân şairlerinin 

Kur’an-ı Kerim’den sonraki önemli kaynaklarındandır. Şairler peygamber mucizelerini 

ve kıssalarını beyitlerinin anlamı çerçevesinde ya doğrudan ya da dolaylı olarak telmih 

unsuru olarak kullanmışlardır. Diğer dîvân şairleri gibi Muhibbî de peygamber 

kıssalarını, işlediği peygamberin adını da anarak beyitlerinin hayali çerçevesinde 

kullanmıştır. Muhibbî’nin ele alınan gazellerinde çeşitli yollarla işlediği dokuz 

peygamber karşımıza çıkmaktadır. 

 

4.1.1. Hz. Âdem 

 

 Bütün semavi dinlerde ilk insan ve ilk peygamber olduğuna inanılan Hz. Âdem 

divan şiirinde sıkça işlenen peygamberlerdendir. Şiirlerde farklı özelliklerini 

görmemizin yanında daha çok insanlığın atası olması ve cennetten çıkarılması 

yönleriyle şiirlere yansımaktadır. Cennetten çıkarılmasının sebebi olarak Hz. Havva ile 

birlikte şeytanın vesveselerine uyup yasak meyveyi yemeleri gösterilmektedir. Bu yasak 

meyvenin ne olduğu konusunda hem din bilginleri hem şairler farklı şeyler 

söylemektedir. “Klasik edebiyatımızda yılan, şeytan, Havva, buğday kelimeleri ile 

tenasüp içerisinde zikredilen Âdem kelimesi, dem(kan), adem(yokluk) kelimeleri ile de 

cinaslı bir şekilde kullanılır. Sevgilinin yüzündeki “ben”ler Âdem’e yasaklanan buğday 

olarak tasavvur edilir ve sevgilinin âşığa kurduğu tuzağın bir malzemesi sayılır.”24  

 

 Muhibbî de cennetten çıkarılma olayını bir beytinde işlemiş ve yediği yasak 

meyveyi dane olarak sunmuştur. Şair kendisine nasihatte bulunarak sevgilinin 

yanağındaki daneye benzeyen bene el uzatmaması gerektiğini, Hz. Âdem’in bir dane 

yüzünden cennetten çıkarıldığı söylemektedir. 

                                                 
24 Canım, a.g.e., s. 189 
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‘Ārıżında dāne-i ḫāline el sunma sakın  

Ādem’i cennet içinden çıkaran çün dānedür  (G.1059/3) 

4.1.2. Hz. Eyyüp 

 

Sabrın simgesi olan peygamberdir. Çok zengin olduğu ve birçok evladı olduğu 

rivayet edilir. Allah’ın onu imtihan etmek istemesiyle malı mülkü elinden gider, 

çocuklarının hepsi ölür, vücudunda yaralar oluşur, yaralarına kurt düşer. Ancak o, bütün 

bunlara sabrederek Allah’ın yardımıyla şifa bulur, tekrar mal mülk ve çocuk sahibi olur. 

Divan şairleri de bu sabrı çeşitli vesilelerle beyitlerinde işlemiştir.  

 

Şair, bela kurtları etini yese bile ah etmemektedir. Bunu görenlerin onu Hz. 

Eyyüb ile özdeşleştireceklerini ümit etmektedir. Hz. Eyyüb’ün vücudundaki yaralara 

kurt düşmesi gibi bela kurdu da âşığın etini yemektedir. Ancak âşık da Hz. Eyyüb gibi 

bu duruma sabretmektedir. 

Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem  

Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış  (G.1447/3) 

4.1.3. Hz. İbrahim 

 

Hz. İbrahim Kur’an-ı Kerim’de adı en çok anılan büyük peygamberlerden 

biridir. Birçok mucizesinin olmasının yanında daha çok içine atıldığı ateşin gül 

bahçesine dönüşmesi ve kurban mucizeleri ile anılmaktadır. Halil veya Halilullah Hz. 

İbrahim’in lakabıdır ve “dost”, “Allah’ın dostu” anlamına gelir. Hz. İbrahim’i ifade 

etmek için kullanılan bu lakabın yanında Halil İbrahim, İbn-i Âzer ve Halil-i Âzer de 

Hz. İbrahim için kullanılır.  

 

Muhibbî Hz. İbrahim’i içine atıldığı ateş ile anmıştır. Bilindiği üzere Hz. 

İbrahim, Nemrut tarafından büyük bir ateş yaktırılıp içine atılmış, Allah’ın yardımıyla 

bu ateşten kurtulmuştur. Muhibbî bu olayı “nâr-ı Halil” ifadesiyle hatırlatmaktadır. 

Şairin ahı o kadar artmıştır ki Hz. İbrahim’in atıldığı ateş bile onun ah ateşi yanında bir 

kıvılcım gibidir. 
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Āteş-i āhum yanında bir şerer nār-ı Ḫalīl  

Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür cūy-ı Aras  (G.1380/3) 

 

4.1.4. Hz. İsa 

 

Hz. İsa, kendisine kitap indirilen peygamberlerdendir. Dîvân şiirinde birçok 

mucizesiyle anılmaktadır. Babasız dünyaya gelmesi, çocukken konuşması, hastaları 

iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, dokunduğunu canlandırması, göğe çekilmesi gibi birçok 

mucizesi beyitlere konu olmuştur.  

 

Muhibbî beyitlerinde Hz. İsa’yı; “îsâ, îsî, îsî-nebî, îsî-nefes, mesîh, mesîhâ, 

mesîhâ-dem” ifadeleriyle anmaktadır. Sevgili ve sevgiliye dair birçok unsur Hz. İsa ve 

onun mucizeleriyle ilgi kurularak sunulur. Muhibbî de sevgiliyi ve sevgilinin 

dudaklarını Hz. İsa yerine koymuş, onun ölüleri diriltme mucizesiyle birlikte anmıştır. 

Sevgilinin dudakları tıpkı Hz. İsa gibi ölüleri diriltmektedir, bu yüzden âşığın ölmesi 

üzülecek bir durum değildir. Sevgilinin gözleri ve gamzesi âşığın canına kıyar ancak İsa 

dudakları âşığa tekrar can verir. Âşık, ayrılık yüzünden ölmüşken veya ölmek 

üzereyken dudakları İsa nefesli sevgiliyi görünce tekrar canlanmıştır. Sevgilinin mesih 

gibi can bağışlayıcı dudakları bir ölümsüzlük suyudur. Bunun yanında Hızır’ın suyu 

ancak küçük bir kaynak suyudur. 

 

Öldürürse ġam degüldür tīġ-ı ġamzeñ ‘āşıḳı  

Dirgürür iy dil ṭabībi leblerüñ ‘Īsā geçer  (G.1067/2) 

Gerçi kim çeşmi Muḥibbī öldürür merdümleri  

Lebleri emvātı iḥyā itmede ‘Īsā-y-ımış  (G.1414/5) 

Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı  

Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör  (G.1110/2) 

Ġamzeñ öldürse Muḥibbī’yi ne ġam ġam yimezüz  

Leblerüñ mürdeler iḥyāsına ‘Īsī bilürüz  (G.1240/5) 
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Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi  

Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez  (G.1359/2) 

Dilā ölseñ ne ġam ger ġamzesinden  

Dirildür çün lebi ‘Īsī nebī-vār  (G.1160/6) 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim  

Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar  (G.1003/7) 

Kimüñ yolına cān u seri virdi Muḥibbī  

Mecnūn ṣıfat ‘Īsī-nefes ḫulḳı ḥasendür  (G.1029/5) 

Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes  

Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz  (G.1264/4) 

Āteş-i hicrān-ıla yanmazdan evvel cān u dil  

Sora-gelmez mi ‘aceb ol lebleri ‘Īsī-nefes  (G.1384/48) 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş  

Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş  (G.1404/1) 

İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür  

Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür  (G.1183/1) 

Ölüleri diriltme mucizesi yanın Hz. İsa, mücerret olma, babasız olarak Allah’ın 

hikmetiyle Hz. Meryem’den dünyaya gelme mucizeleriyle de anılmıştır. 

 

Çün Mesīḥā gibi ‘ālemde mücerred geçerüz  

Tañ mı ḳudsīler eger olsa bizüm maḥremümüz  (G.1274/3) 

Ḥaḳ’uñ emriyle ‘Īsī’yi vücūda  

Getürmez her nisā bil Meryem olmaz  (G.1232/2) 
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4.1.5. Hz. Muhammed 

 

İslam peygamberi olan Hz. Muhammed, dîvân edebiyatında önemli bir yer 

tutmaktadır. Hakkında yazılan özel şiirler yanında birçok mucizesi beyitlerde farklı 

vesilelerle işlenmiştir. Muhibbî’nin beyitlerinde “Muhammed, Mustafa, Muhammed 

Mustafa, Peygamber, fahr-ı âlem” kelimeleriyle ifade edilen Hz. Muhammed 

mucizeleriyle değil; bir şükür sebebi olarak, ümmetine şefaatçi olması ve hadisleriyle 

karşımıza çıkmaktadır. 

Ḥamdülillāh Muḥammed ümmetiyüz  

Cān-ıla Muṣṭafā’yı kim sevmez  (G.1311/8) 

Muḥibbī ġam yime çog-ısa cürmüñ  

Şefā‘atçi Muḥammed Muṣṭafā’dur  (G.1180/7) 

Ḥamdülillāh Muḥammed ümmetiyüz  

Cān-ıla Muṣṭafā’yı kim sevmez  (G.1311/8) 

Hep ümmet-i Muḥammed’e itdüñ şefā‘ati  

Mücrim Muḥibbī bendeñe iy Muṣṭafā yitiş  (G.1404/5) 

Ḫoş gelür ben ‘āşıḳa ġāyet miyān-ı nāzüküñ  

Çünki peyġāmber dimiş ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ  (G.1497/2) 

Dimezem mihr eyle bārī cevr kıl oran-ıla  

Faḫr-ı ‘ālem çün dimiş ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ  (G.1500/2) 

4.1.6. Hz. Nuh 

 

Kur’an-ı Kerim’de adı ve mucizesi anılan peygamberlerden olan Hz. Nuh dîvân 

şiirine tufan hadisesi dolayısıyla girmiştir. Bu vesileyle çeşitli hayal unsurlarına konu 

olan Hz. Nuh âşığa teşbih olunur veya onun yaptığı gemi âşığın gönlü olarak karşımıza 

çıkar. Tufan hadisesi de âşığın sel olup taşan gözyaşlarına benzetilir. Muhibbî’nin bir 

beytinde de âşığın gönlü Hz. Nuh’un gemisi gibi gözyaşı denizi içinde seyretmektedir. 
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Baḥr-i eşk içre sefīne-i dil  

Seyr ider keştī-yi Nūḥ’umdur  (G.1190/2) 

 

4.1.7. Hz. Süleyman 

 

 Hz. Süleyman, hükümdar peygamberlerden biridir. Kendisine olağanüstü bir güç 

ve saltanat verilmiştir. Hayvanların dilini bilme ve onlarla konuşma, hükümdar olması, 

rüzgara hükmetme, cinlere hükmetme, mühürlü yüzüğü, Belkıs’la olan mücadelesi gibi 

pek çok özelliğiyle şiirlere konu olmuştur. Hz. Süleyman’ın onlarca mucizesi çeşitli 

vesilelerle şairler tarafından işlenmiştir. Sevgili de şairlere göre zamanın Süleyman’ıdır.  

 

Muhibbî, Hz. Süleyman’ın mucizelerinden kuşların dilini bilme ve karınca ile 

diyaloğunu beyitlerinde işlemiştir. “Kur’an-ı Kerim’de de anlatıldığı üzere cin, insan ve 

kuşlardan oluşan ordusuyla sefere çıkan Hz. Süleyman, Karınca Vadisi’ne geldiğinde 

karınca beyi olması muhtemel bir karıncanın “Ey karıncalar, yuvalarınıza girin; 

Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin!” dediğini duyar. Karıncanın bu 

sözlerini duyan Hz. Süleyman gülümseyerek verdiği nimetlerden dolayı Allah’a 

şükreder. Atından inerek karınca ile görüşür. Karıncadan öğütler alır. Ve onun armağan 

ettiği çekirge budunun yarısıyla bütün ordusunu doyurur, kalan yarısını da yol erzakı 

olarak yanında götürür.”25  

 

Âşık için sevgili zamanın Süleyman’ıdır. Âşığın gönlü de karıncanın Hz. 

Süleyman’a hediye ettiği çekirge kanadıdır. Âşık da tıpkı karınca gibi çekirge kanadına 

benzeyen gönlünü zamanın Süleyman’ı olan sevgiliye hediye etmektedir. 

Çün Süleymān minneti murġāna hergiz itmeyem  

Başum üzre sāyebānum āh-ı dūd-efzā yiter  (G.1120/2) 

Sen Süleymān-ı zamāna tuḫfe idüp cānumı  

Eyleyüp pāy-ı cerād getürdüm anı mūr-veş  (G.1437/3) 

                                                 
25 Canım, a.g.e., s. 497 
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Dergehüñde hediyye-i dil ü cān  

Tuḥfe-i mūr-ıla Süleymān’dur  (G.1068/5) 

4.1.8. Hz. Yakup 

 

 Hz. Yakup “eski edebiyatımızda özellikle oğlu Hz. Yusuf ile birlikte anılır. Oğlu 

Yusuf’u arayışı, oğluna ağlamaktan gözlerine perde inmesi, oğlunun gömleğinin 

kokusuyla gözlerinin açılıp tekrar görmeye başlaması konusu sürekli işlenir. Evlat 

acısından çok sıkıntı çektiği evi, hüzünler evi anlamında kulbe-i ahzân, beytü’l-ahzân 

olarak geçer. Bazen şairin kendisi, bazen de şairin gönlü Yakup’tur. Gönlün Yakup’a 

benzetilmesi, sevgilinin Yusuf oluşuna dayanmakta ve böylece tenasüb 

yapılmaktadır.”26  

 

Şair için sevgili Yusuf-ı Ken’an’dır. Şairin gönlü Yakup gibi ağlayıp inlese de o 

sevgili görünmemektedir. Sevgilinin gidişiyle gönül Yakup’u hüzün içinde kalmaktadır. 

Ayrılık acısının yanında şair, sevgilinin ayva tüylerini görünce bu sefer de gözyaşlarına 

engel olamayıp mutluluktan Yakup gibi ağlamaktadır. 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī  

Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz  (G.1238/2) 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini  

Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż  (G.1484/2) 

Kılur Ya‘ḳūb-veş dil āh u zārı  

Kaçan ol Yūsuf-ı Ken‘ān görinmez  (G.1249/2) 

Aglar-ısa bu Muḥibbī tañ mıdur Ya‘ḳūb-veş  

Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez  (G.1319/5) 

 

 

                                                 
26 Canım, a.g.e., 230,231 
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4.1.9. Hz. Yusuf 

 

 Kur’an-ı Kerim’de kıssası en ayrıntılı anlatılan peygamberlerdendir. Hz. 

Yusuf’un kıssası Kur’an-ı Kerim’de “ahsenü’l-kasas” yani “kıssaların en güzeli” olarak 

adlandırılmaktadır. Kur’an’daki kıssaya ve İsrailiyata dayalı olarak Hz. Yusuf etrafında 

pek çok motif oluşmuş ve bu motifler şairler tarafından farklı yollarla işlenmiştir. 

Beyitlerde işlenmesinin yanında Yusuf u Züleyha veya Yusuf u Zeliha adıyla birçok 

mesnevi de yazılmıştır.  

 

 “Hz. Yusuf divan şiirinde adı en çok zikredilen peygamberlerdendir. Eşsiz 

güzelliğinden dolayı sevgili, Yusuf’a benzetilir. Hatta sevgili Yusuf-ı sânî yani ikinci 

Yusuf’tur. Kur’an’da Yusuf kıssasıyla ilgili temel motifler şairlerin çok kullandığı 

temsil ve mazmunlardandır. Yusuf’un güzelliği, kardeşlerinin onu kıskanması, kuyuya 

atılması, yok pahasına satılması, daha sonra Mısır’da ağırlığınca altın değerinde alıcı 

bulması, Zeliha ile olan ilişkileri, zindana atılması ve orada yıllarca kalması, rüya 

tabirini bilmesi, bir köle ve mahpusken bilâhare Mısır’a sultan olması vesileleriyle 

birçok beytin mazmunu olmuştur. Adı bazen Mâh-ı Ken’an olarak zikredilir. Babası 

Yakup peygamber de, Yusuf’un hasretiyle bir kulübeye çekilerek ağladığından bu 

kulübenin adı da külbe-i ahzân (hüzünler kulübesi) veya beytü’l-ahzen (hüzünler evi) 

olarak geçer. Yakup şiirlerde daima Yusuf’la beraber zikredilir. Yusuf’un hasretinden 

yıllarca ağlaması, gözlerinin kör oluşu, sonunda Yusuf’un gömleğiyle gözlerinin 

açılması en fazla kullanılan mazmunlardır. Sevgilinin Yusuf olduğu yerde tabii ki âşık 

da Yakup olu ve onun gibi acı çeker, hasret çeker, onun gibi külbe-i ahzânında ağlar.”27 

 

 Muhibbî Hz. Yusuf’u birçok mucizesinden ziyade Hz. Yakup ile beraber 

anmaktadır. Sevgili Yusuf-ı Ken’an’dır. Âşık veya âşığın gönlü de sevgili karşısında 

Yakup’tur. Sevgilinin âşıktan uzak olması sebebiyle âşığın Yakup’a benzeyen gönlü 

hüzün içinde kalmaktadır. 

Kılur Ya‘ḳūb-veş dil āh u zārı  

Kaçan ol Yūsuf-ı Ken‘ān görinmez (G.1249/2) 

                                                 
27 Canım, a.g.e., s. 235 
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Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini  

Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (G.1484/2) 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr  

Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (G.1152/3) 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī  

Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (G.1238/2) 

 

 

4.2.ŞEHNAME KAHRAMANLARI 

 

 Şehname, “İranlıların Müslüman olmadan önceki bin yıllık tarihini anlatan 

manzum İran destanıdır.”28 Bu eser İran’ın ünlü şairi Firdevsî (934-1020) tarafından 

derlenip yazıya geçirilmiştir. İran kültür ve edebiyatı için önemli olan bu eser dîvân 

şairleri için de bir kaynak niteliğindedir. Şehname’de geçen kahramanlar hemen her 

dîvân şairi tarafından farklı yollarla işlenmiştir. Özellikle buradaki hükümdar 

karakterler beyitlere konu olmuş, başta malın mülkün ve dünyanın gelip geçici oluşunu 

anlatmada baş unsurlardan biri olarak kullanılmışlardır. Sevgilinin ve övülecek kişinin 

nitelikleri sıralanırken bu hükümdar karakterler yine söz konusu edilmektedir. Veya 

âşık ile bu karakterler arasında çeşitli ilgiler kurulmaktadır. 

 

 Muhibbî de Şehname’de geçen çeşitli karakterleri anmış, onları çeşitli hayal ve 

benzetme unsurlarıyla beyitlerinde işlemiştir. Muhibbî’nin ele alınan gazellerinde 

Şehname karakteri olarak on kişi karşımıza çıkmaktadır. 

 

4.2.1. Cem 

 

 "İran’da hüküm süren Pişdâdî sülalesinin dördüncü ve en büyük hükümdarı olan 

Cem, rivayetlere göre yedi yüz yıl İran’da egemenlik sürdükten sonra Sâbiî dini 

                                                 
28 İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, 20.b., İstanbul: Kapı Yayınları, 2011, s. 424 
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bağlılarından Dahhâk tarafından yenilgiye uğratılarak tahtı ele geçirilip 

öldürülmüştür.”29 

 

 Pers tarihinde önemli bir yeri olan Cem, Pers kaynaklarında üstün bir kişilik 

olarak gösterilir ve hakkında çeşitli özellikler belirtilir. Teknik ve mesleki gelişmeleri 

destekleyici bir kişilik olmasının yanında anlatılardan ona bir peygamber sıfatı 

yüklendiği de anlaşılmaktadır.  

 

 “Şarabı ve şarap kadehini ilk yapan da Cem’dir. Bu yüzden bezm-i Cem veya 

meclis-i Cem bileşikleri kullanıldığında anlatılmak istenen eğlence meclisi ve şarap içip 

eğlenmektir. Rivayetlere göre Cem, dört mevsimde de üzümden yararlanmak için 

suyunun çıkartılarak saklanmasını emretmiş, ancak bir süre sonra bu su acılaşınca Cem 

zehirlenebileceğini düşünüp içmemiş ve bir küpe doldurarak ağzı kapattırmış. Günün 

birinde şiddetli bir hastalığa yakalanıp çaresiz kalan cariyelerinden biri kendini 

öldürmek için o küpten bir bardak içtiğinde harika bir lezzet alıp iyileştiğini hissetmiş. 

Olanları duyan Cem de bu üzüm suyundan içmiş ve onu birçok hastalığın tedavisinde 

ilaç olarak kullanmış. Böylece şarabın özelikleri ortaya çıkmış. Fars edebiyatında, 

özellikle de tasavvuf edebiyatında cam-ı Cem terkibi de bu gerekçeyle kullanılmıştır.”30 

 

 Divan şiirinde, Şehname kahramanları içinden en çok işlenenlerden biri 

Cem’dir. Daha çok; şarap, cam, kadeh, ayna, bezm gibi unsurlarla birlikte anılır. 

Hükümdarlığı ve gücü, şarabın mucidi oluşu, üzerinde yedi hat bulunduğuna inanılan 

kadehi, düzenlediği eğlence meclisleri, tahtı ve tacı vb. yönleri beyitlere mazmun 

olmuştur. Muhibbî de bu özellikleriyle Cem’i işlemiş, tıpkı Cem gibi âlemi gezip 

eğlence düzenlediğini ifade etmiştir. Ayrıca feleğin Cem’in tacını götürdüğünü, 

dünyada onun bile kalmadığını nasihat yoluyla dile getirmiştir. 

 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup  

Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (G.1211/3) 

                                                 
29 Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, 1.b., İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2008, s. 204 

 
30 a.g.e., s. 205 
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Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān  

Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (G.1450/3) 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek  

Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (G.1037/5) 

 

4.2.2. Dârâ / Dârâb 

 

Dârâ veya Dârâb, Şehname’nin ünlü kahramanlarından olup İran'ın Keyâniyân 

sülalesinin dokuzuncu ve sonuncu hükümdarıdır. Türk şiirinde ululuk ve ihtişam timsali 

olarak anılmaktadır. Dârâ kelimesi mecazen hükümdar, şan ve azamet anlamlarına da 

gelir.  

 

“Dârâ, Klasik Türk edebiyatında adı en çok geçen Acem hükümdarlarından 

birisidir. Büyük bir saltanat ve şa’şaaya malik olması, İskender’le olan efsanevi 

savaşları, taç ve tahtıyla dillere destan olmuş bir hükümdar olması, hem Acem, hem de 

Türk şiirinde adından çokça bahsedilmesine sebep olmuştur.”31 

 

Muhibbî Dârâ’yı beyitlerinde kendi şiirlerinin değerini belirtmek, Mecnun’un 

aşk vadisindeki halini dile getirmek, dünyanın geçiciliğini ve dünya malının 

değersizliğini ifade etmek, sevgilinin üstünlüğünü anlatmak için anmaktadır. 

 

Şairin şiirleri öylesine kıymetlidir ki onun gönül yakan şiirleri Acem iklimine 

vardığı zaman onun bir harfinin değerini vermek için Dârâ tacını satacaktır. 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine  

Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (G.1041/6) 

 Şaire göre Mecnun aşkın sultanıdır. Ve bu makamda tacı Dârâ’ya, hükümdarlık 

kaftanını Keyhüsrev’e vermez. Aşkın tacını ve kaftanını kendisi giyer. 

                                                 
31 Canım, a.g.e., s. 262 
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Efseri Dārā’ya virmez ḫil‘ati Keyḫusrev’e  

Tāc-ı ‘ışḳ-ıla maḥabbet ḫil‘atin Mecnūn geyer (G.1062/4) 

 Dârâ güçlü hükümdarlığıyla gücün ve ihtişamın sembolüdür. Ancak bu geçici 

dünyada onun bile tantasından, ihtişamından eser kalmamıştır, bir kuyuya (mezara) 

düşüp inlemektedir. 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er  

Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (G.1024/3) 

 Âşık için sevgilinin kapısının toprağı bir mutluluk tacıdır. Bunun yanında 

Dârâ’nın tacının bile bir değeri yoktur. Ayrıca âşık rint meşreptir. Rint yeri gelir bir 

bade karşılığında Feridun’un mülkünü, Dârâ’nın ve Hüsrev’in tacını bile satar. Rint için 

bunlar değersizdir. 

Gerekmez efser-i Dārā yiter çün ḫāk-i dergāhuñ  

Yaradan ḥaḳḳı ol baña hemān tāc-ı sa‘ādetdür (G.1137/4) 

Dem olur rind-i ḫarābātī olan bir bādeye  

Mülk-i efrīdūn u tāc-ı Ḫusrev ü Dārā satar (G.1082/4) 

4.2.3. Efrasiyab 

 

“Efsanevi Turan hakanıdır. Şehname’ye göre Efrasyab da Feridun’un 

torunlarındandır. Feridun’un oğlu Tur’un torunu Peşeng’in oğludur. Şehname’nin 

büyük bir bölümü, İran hükümdarlarının Turan hükümdarı Efrasyab’la yaptığı savaşlara 

ayrılmıştır. Efrasyab adı Divan-ı Lügat’it-Türk’de de geçer. Kaşgarlı Mahmud’a göre 

Efrasyab Türklerin büyük hakanıdır. Asıl adı Tonga Alper (Alper Tunga)dir. Bebür 

(kaplan cinsi bir hayvan) gibi kuvvetli, yiğit bir adam demektir. Tarihçi Cüveyni ise 

Efrasyab’ın Büyük Uygur hakanı Bögü Han olduğunu söylemektedir. Efrasyab da 

kahramanlık, hükümdarlık ve saltanat sembolü şahsiyetlerden biridir.”32 

 

                                                 
32 Canım, a.g.e, s. 266 
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 Muhibbî Efrasiyab’ı savaşçılığı dolayısıyla anmaktadır. Şair, sevgilinin yağmacı 

gamzesini aşığın gönlünü yıkmakla Efrasiyab’a benzetmektedir.  

Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst  

Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (G.1135/3) 

4.2.4. Ehremen 

 

“Avesta’da ve Mezdiyesna dinsel edebiyatında Ehrimen bütün devler, cadılar ve 

perilerin önderi olarak Ahura Mazda’nın en büyük düşmanıdır. Tüm kötülükler, 

pislikler, olumsuzluklar, anlaşmazlıklar, kavgalar, karanlıklar, bilgisizlikler ve zulmün 

kaynağı odur. Avesta’da Angra Meinyeva şeklinde geçen bu ismin birinci parçası “yok 

eden, eksilten” ikinci parçası da “ruh ve akıl” anlamlarına gelir. “yok eden ruh, kötü 

akıl” karşılığındaki bu isim Âhrîmen ve Ehrimen şeklini alıp “kötü akıl, şeytan” 

anlamlarında kullanılmıştır.”33  

 

 Muhibbî Ehremen’i rakibin karşılığı olarak kullanmıştır. Rakip sevgilinin 

eşiğindedir. Şaire göre sevgili bir peridir ve o peri elbette Ehremensiz olmayacaktır. 

Görüñ aġyārı yāruñ işiginde  

Perī olmaz imiş āh Ehremensüz (G.1225/4) 

4.2.5. Feridun / Efridun 

 

“Pîşdâdî hanedanının altıncı hükümdarı olan Feridun beş yüz yıl saltanat 

sürmüştür. Cemşid’den sonra İran tahtına geçen Feridun, İran’ın en büyük mitolojik 

kahramanıdır.”34 İran tarihinde önemli bir yeri olan Feridun hükümdarlık, güç, adalet, 

uzun ömür vb. birçok kavramla beraber şiirlerde işlenmiştir. Muhibbî’nin de iki beytine 

konu olmuştur. Şarabı hürmetle tutup içmesi öğüdünü veren şair, Feridun’un bile 

toprağa karışıp gittiğini söyleyerek dünyanın gelip geçiciliğini hatırlatmak ister. Âşık 

rint kişiliğiyle yeri geldiğinde bir badeye Feridun’un eşsiz mülkünü bile satar. Âşığın 

gözünde o mülkün bile bir değeri yoktur. 

                                                 
33 Yıldırım, a.g.e., s. 272 
34 a.g.e., s. 307 
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Meyi tut ḥürmet ile cāmı gözle  

Ferīdūn ḫāke [bir] ḫūb ḫiyemdür (G.1197/4) 

Dem olur rind-i ḫarābātī olan bir bādeye  

Mülk-i efrīdūn u tāc-ı Ḫusrev ü Dārā satar (G.1082/4) 

4.2.6. Hüsrev 

 

“İran/Sâsânî padişahı Nuşirevan’ın torunu, Hüsrev ü Şirin mesnevisinin erkek 

kahramanıdır. Hüsrev, İran’ın efsanevi hükümdarlarından biridir. Hüsrev adını taşıyan 

birkaç padişah varsa da içlerinden en meşhuru budur. Kendisine Pervîz lakabı 

verilmiştir.”35  

 

 Hüsrev, beyitlerde hükümdarlık özelliğiyle işlenmesinin yanında daha çok 

Hüsrev ü Şirin hikâyesinin erkek kahramanı olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda 

genellikle Ferhad ve Şirin ile birlikte anılmaktadır. Ayrıca Hüsrev kelimesi “padişah” 

anlamına da gelip sevgili için kullanıldığı da görülür.  

 

 Muhibbî’nin beyitlerinde “Hüsrev, perviz ve şah-ı perviz” olarak anılmaktadır. 

Hüsrev, bir hükümdar olarak gücün, ihtişamın, dünya hayatının sembolü olarak 

karşımıza çıkar. Dünyanın değersizliği, gelip geçici oluşu Hüsrev’in tacının ve tahtının 

yok olup gidişiyle ifade edilmektedir. Dünya hayatının sonunun bir mezar olduğunun 

farkında olan bir kişi Hüsrev’in tacını bile istemez. Bu felek Hüsrev’in tacını, tahtını 

bile yok etmiştir. Ayrıca rint meşrep aşığın gözünde Hüsrev’in tacının bir kadeh bade 

kadar değeri vardır. 

Menzilin gūr oldugını ‘āḳıbet her kim bilür  

Efser-i Ḫusrev’le ol taḫt-ı Nerīmān istemez (G.1266/4) 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek  

Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (G.1037/5) 

                                                 
35 Canım, a.g.e., s. 289 
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Dem olur rind-i ḫarābātī olan bir bādeye  

Mülk-i efrīdūn u tāc-ı Ḫusrev ü Dārā satar (G.1082/4) 

 

Âşık için sevgili güzellik ülkesinin Hüsrev’idir. Âşık sevgili karşısında yerle bir 

olsa da bu durum onun için utanılacak bir durum değil bir övünç kaynağıdır. 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i  

Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (G.1279/4) 

Hüsrev, meşhur aşk hikâyesinin kahramanı olarak da işlenmektedir. Bu 

bağlamda Hüsrev, Şirin, Ferhad etrafında bir aşk üçgeni kurulmaktadır. Muhibbî 

beyitlerinde Ferhad’ı Şirin’in gerçek âşığı olarak ele almıştır. Hüsrev ise onun 

karşısında bir rakip konumundadır. Ferhad, Şirin için canını terk edip başını veriyorken 

Hüsrev onun yaptıklarını yapmamaktadır.  

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün  

Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (G.1237/3) 

Virüpdür kūhken kūh içre başın  

Leb-i şīrīni emdi şāh-ı Pervīz (G.1236/3) 

4.2.7. İskender 

 

“Eski kültürümüzün hemen hemen bütün alanlarına girmiş, tarihi-efsanevi bir 

şahsiyet olan İskender; İslam tarihindeki –Kur’an’da da kıssası anlatılan, peygamber 

olup olmadığı hususunda ihtilaflar olan- Zülkarnenyn, Yunan (Makedon) tarihinde ismi 

zikredilen Büyük İskender ve bunların karıştırılmasıyla meydana gelmiş olan ab-ı hayatı 

arayan İskender olmak üzere üç farklı kimlikle karşımıza çıkmaktadır. Klasik şiirde 

bahsi geçen İskender, Zülkarneyn’le Makedonyalı Büyük İskender’in karışımı bir 

şahsiyet olup ikisinin maceraları ve hayatları birbirine karıştırılmış ve adeta bunların 

ayrımı imkansız hale gelmiştir.”36  

 

                                                 
36 Canım, a.g.e., 298 
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 Dîvân şiirinde İskender; Hızır’la hayat suyunu araması, seddi, Kaydafe ile 

hikâyesi, zindanı, aynası, kahramanlığı gibi pek çok özelliğiyle birlikte anılmaktadır. 

Muhibbî bunlar arasından hayat suyu motifini ele almıştır. Âşığın gönlü gam vadisinde 

susuz bir şekilde tıpkı İskender gibi hayat suyunu aramaktadır. Ancak susuzluktan 

canının çıkacağından endişe edip sonsuz hayat kaynağının çeşmesi olan sevgiliden 

yardım istemektedir. Ayrıca İskender savaşçılığı yönüyle de ele alınmaktadır.  

Vādi-i ġamda Sikender gibi bu dil teşnedür  

Çıkmadan cānum meded iy çeşme-i ḥayvānumuz (G.1283/4) 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup  

Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (G.1211/3) 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān  

Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (G.1450/3) 

4.2.8. Keyhüsrev 

 

“Keyaniler hanedanının ünlü hükümdarlarından ve Şehname’ye göre üçüncüsü 

olan Keyhüsrev, Siyaveş’in Efrasiyab’ın kızı Ferngis ile evliliğinden olma oğlu ve 

Kavus’un torunudur. Keyanilerin en büyük ferr sahibi sultanlarından olan ve 

hükümdarlığı altmış yıl süren Keyhüsrev, rivayetlere göre hayatının büyük kısmını 

babasının intikamını almaya çalışarak geçirmiştir.”37 Keyhüsrev, beyitlerde gücün ve 

iktidarın sembolü olarak kullanıldığı gibi mecazi olarak derecesi pek yüksek padişah 

manasına da kullanılmıştır. 

  

Muhibbî’ye göre Mecnun aşkın sultanıdır. Ve sultanlıkta tacı Dârâ’ya, sultanlık 

kaftanını Keyhüsrev’e bırakmadan kendisi giymektedir. 

Efseri Dārā’ya virmez ḫil‘ati Keyḫusrev’e  

Tāc-ı ‘ışḳ-ıla maḥabbet ḫil‘atin Mecnūn geyer (G.1062/4) 

 

                                                 
37 Yıldırım, a.g.e., s. 464 
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4.2.9. Neriman 

 

““Kahraman, erkek yaradılışlı” anlamlarına gelen bu sözcük Avesta’da aslında 

dünya pehlivanı Gerşâsp’ın çok sayıdaki sıfatlarından biri olarak geçer. Ama zamanla 

özel isme dönüşüp Gerşâsp’ın oğlunun adı olmuştur. Neriman, Rüstem’in atası ve 

Sâm’ın babasıdır.”38 Neriman da şiirlerde gücün, yiğitliğin sembolü olarak anılan 

kişiliklerdendir. Muhibbî Neriman’ı dünyanın geçiciliğini ifade etmek için 

hatırlatmaktadır. Şaire göre sonunda yerinin mezar olduğunu bilen bir kişi Neriman’ın 

tahtını bile istemez. Çünkü o taht ona bile kalmamıştır. 

Menzilin gūr oldugını ‘āḳıbet her kim bilür  

Efser-i Ḫusrev’le ol taḫt-ı Nerīmān istemez (G.1266/4) 

4.2.10. Rüstem 

 

“İranlıların, Şehname’de adı en fazla zikredilen efsanevi kahramanıdır. Rüstem, 

yine kendisi gibi adı ve kahramanlıkları efsanelere karışmış ünlü Şehname kahramanı 

Zal’ın oğludur. Daha küçüklüğünde kimsenin baş edemediği devler vesair korkunç 

yaratıklarla savaşmış, İranlıların Turanlılarla olan savaşlarında her zaman büyük bir 

hami ve cengâver olarak rol almış, insan üstü güçlere sahip yarı insani yarı mitolojik bir 

şahsiyettir.”39   

 

Gücün, savaşçılığın, kahramanlığın sembolü olarak Rüstem çeşitli vesilelerle 

beyitlere konu olmuştur. Yenilmez gücün timsali olarak âşık karşısında sevgilinin çeşitli 

durumları Rüstem’le beraber sunulmuştur. Sevgilinin kaşı ve kirpikleri öldürücülük 

bakımından Rüstem’in yayına teşbih edilmiştir. Sevgilinin kaş ve kirpiklerinden oluşan 

silahı o kadar serttir ki onu gücün sembolü haline gelmiş pehlivan Rüstem bile çekemez 

ancak aşığın gönlü onu çekmeye meyletmektedir. 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı  

El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (G.1097/4) 

                                                 
38 a.g.e., s. 545 
39 Canım, a.g.e., s. 326 
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4.3.ŞAİRLER 

 

 Dîvân şairleri beyitlerde başka şairlerin adlarını çeşitli sebeplerle anmaktadır. 

Anılan bu şairler genellikle söz ve anlam olarak belli bir seviyeye ulaşmış ve üstat 

olarak kabul edilen şairlerdir. Kimi zaman andıkları şairlerle bir yarış içinde olduğu 

görülen şairlerin kimi zaman da onlardan üstün olduğunu ispatlama yoluna gittiği 

görülür. Anadolu sahasındaki şairlerin veya Türk şairlerin yanı sıra İran sahasındaki 

şairler de bu bakımdan sıklıkla beyitlerde görülmektedir.  

 

 Muhibbî’nin beyitlerinde de üstat saydığı ve zaman zaman onları geçtiğini ifade 

ettiği şairler yer almaktadır. Ele alınan gazellerde sekiz şairin ismiyle karşılaşılmış olup 

bunlardan sadece Nevâî Türk şairdir, diğerleri ise İran’ın ünlü ve üstat kabul edilen 

şairleridir. 

 

4.3.1. Câmî 

 

 Molla Câmî, XV. yy.da yaşamış İranlı şair ve din bilginidir. Kendisinden sonra 

gelen pek çok şairi etkilemiş ve onlara örnek olmuştur. İran’ın önemli sanatçılarından 

olmasının yanında Türk edebiyatında da örnek alınmış ve adı sıkça zikredilmiştir. Şiir 

sahasında söz söyleyenler kendilerini zaman zaman onunla kıyaslamışlar, bazen de ona 

üstünlüklerini iddia etmişlerdir. Muhibbî de şiirlerinde anlam kutusunu açtığını 

söylemekte, buna sebep olarak de Câmî’nin kadehinden içmesini göstermektedir. 

Câmî’nin kadehinden içerek şiirlerini onun gibi anlam dolu bir mücevher kutusu haline 

getirmiştir. 

Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini  

Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (G.1409/5) 

4.3.2. Hâce 

 

“Hoca, üstat, mahir kimse” anlamlarına gelen bu kelime, aynı zamanda İran şairi 

Hacu-yı Kirmânî’nin de mahlasıdır. Şair bu iki anlamı tevriyeli olarak kullanmakta ve 

manada “Hâce” gibi olduğunu söylemektedir. 
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Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar  

Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (G.1468/5) 

4.3.3. Hâfız 

 

“Hâfız-ı Şîrâzî. İranlı şair. Asıl adı Şemsüd’dîn Muhammed, mahlası Hâfız olup 

Hâce Hâfız-ı Şîrâzî namıyla anılır. Bazı İran kaynaklarına göre Fars Edebiyatı’nın üç 

büyük şairinden biri, gazelde ise en büyüğü olarak anılır. Yaşadığı dönemde Şîrâz’da ve 

Fars ülkesinde parmakla gösterilen bir şairdi. Nazım şekillerinden gazelde büyük bir 

yeteneği vardı. Gazellerinde coşkulu ve içli bir söyleyişi olduğundan gazelde üstat 

olarak kabul edilir.”40 Muhibbî de şiirde Hâfız’ı üstat olarak kabul etmekte, şiirlerindeki 

anlamı Hâfız’ın şarabından içmesine bağlamaktadır. 

Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini  

Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (G.1409/5) 

4.3.4. Hüsrev 

 

“Moğol hükümdarı Cengiz’in zulmü nedeniyle memleketi Türkistan’ı terk edip 

Hindistan’a giden bir ailenin çocuğudur. Hindistan’ın Dihle kasabasında doğduğu için 

Husrev-i Dihlevî adıyla anılır.”41 Şiir sahasında üstat kabul edilen şairlerden biri olan 

Emir Husrev-i Dihlevî, Türk şairler üzerinde de etkili olmuştur. Şairler onun ismini 

şiirlerinde anmışlar, şiirlerinin onun şiirleri gibi sanat ve mana yüklü olduğunu 

belirtmişlerdir. Ayrıca Hüsrev kelimesinin “padişah” anlamıyla birlikte tevriyeli olarak 

kullanıldığı da görülür. 

 

Muhibbî de beyitlerinde Hüsrev-i Dihlevî’yi anarak hem kendi şiirlerinin 

üstünlüğünü vurgulamış hem de Hüsrev’in şiir konusundaki üstatlığını kabul etmiştir. 

Şaire göre kendi şiirlerinin bu kadar rağbet bulup beğenilmesinin sebebi onun şiir 

mülkünün Hüsrev’i (sultanı) olmasıdır. Şiirleri Hüsrev’in şiirleri gibi olduğu için 

meşhur olmuştur. Ayrıca Hüsrev kelimesinin “padişah” anlamıyla da kendi sultanlığına 

                                                 
40 Gencay Zavotçu, Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, 1.b., İstanbul: Kesit Yayınları, 2013, s. 304 
41 a.g.e., s. 351 
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gönderme yaparak dünya saltanatı sürdüğü gibi şiir sahasında da bir hükümdar 

olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca şair Hüsrev’i kendi şiirlerine dikkatle bakması gerektiği 

konusunda uyarmaktadır. Çünkü şaire göre şiirleri tarz olarak Nizâmî’den mana olarak 

da Hâce’den izler taşımaktadır. 

İy Muḥibbī olmasak biz Ḫusrev-i mülk-i suḫen  

Böyle raġbet bulmaz idi defter ü dīvānumuz (G.1302/6) 

Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar  

Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (G.1468/5) 

4.3.5. Nevâî 

 

 Çağatay sahası Türk edebiyatının ve Türkçesinin XV. yüz yıldaki en önemli 

şairidir. Anadolu sahası Türk şairlerini de büyük ölçüde etkilemiştir. Şairler sanatlarını 

onunla kıyaslayarak ispatlama yoluna gitmişlerdir. Ona nazireler yazıldığı, onun 

etkisiyle zaman zaman şiirlerde Çağatayca kelimeler kullanıldığı hatta Çağatayca şiirler 

yazıldığı da görülmektedir. Muhibbî de bir beytinde sanatını kıyaslayarak Nevâî’yi 

anmaktadır. Şairin aniden söylediği renkli gazeller şiir tarzı olarak Nevâî’nin şiirleri gibi 

üstündür.  

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel  

Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (G.1123/5) 

4.3.6. Nizâmî 

 

“Selçuklular devrinde İran’ın en büyük şairi sayılan Nizâmî Azerbaycan’ın 

Gence şehrinde doğdu. Nizâmî-i Gencevî adıyla tanındı. İran edebiyatında ilk kez beş 

mesneviyi bir araya getirerek hamse oluşturdu. Böylelikle, şairler arasında beş 

mesneviyi bir araya getirip hamse oluşturma geleneğine ön ayak oldu. Dünyaya değer 

vermeyen kanaatkâr ve mutasavvıf bir şairdi.”42  

 

                                                 
42 a.g.e., s. 568 
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Nizâmî hem İran hem de Türk edebiyatı için önemli bir şairdir. Dîvân şairleri 

onu örnek almışlar ve onun gibi söz söyleyip şiir yazmayı ustalık saymışlardır. Muhibbî 

de şiir sahasında Nizâmî ile boy ölçüştüğünü ifade ederek onu anmaktadır. Muhibbî’nin 

şiirleri ince hayalleri ve şirin tarzıyla Nizâmî’nin şiirlerine benzemektedir. Şair, şiir 

sahasında bir aslan olduğunu, kimsenin kendisiyle yarışamayacağını, Nizâmî’yi bile alt 

ettiğini ifade etmektedir. Tarz olarak Nizâmî’nin şiirlerine benzeyen şiirlerini Nizâmî 

duysa mezarından başını kaldırıp şairi alkışlayacaktır. Şairin can ipliği üzerine inci gibi 

dizdiği şiirlerinin değerini de ancak Nizâmî anlayacaktır. 

Niẓāmī pençesin burdum benümle kim tutar pençe  

Muḥibbī ‘arṣa-i naẓmuñ bugün şīr-i zebānıdur (G.1087/5) 

Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ  

İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör (G.1107/5) 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī  

Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (G.1435/4) 

Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar  

Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (G.1468/5) 

İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı  

Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür (G.1154/5) 

4.3.7. Sâdî 

 

“Şeyh Sa’dî-i Şîrâzî. Lakabı Muslihü’d-dîn’dir. Atabek Sa’d bin Zengî 

zamanında doğduğu ve babası Atabek’in mülazımlarından olduğu için Sa’dî’yi tahallüs 

ettiği söylenir. Yüz iki yıllık ömrünün otuz yılını ilim öğrenmekle, otuz yılını da 

dünyanın dörtte birini gezip dolaşmakla geçirmiştir. Geri kalan otuz yıl taat ve ibadetle, 

on iki yıl da tarikat erlerinin yoluna girip sakalık yapmakla geçirmiştir. Söylentiye göre 

ömrünün son zamanlarında Şîrâz yakınlarında bir tekkeye çekilmiş, günlerini ibadetle 

geçirmiştir. İran edebiyatının Firdevsî ve Hâfız’la birlikte üç büyük isminden biri olarak 
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bilinir. Eserleri eğitici ve öğretici niteliktedir. Gülistan ve Bostan en çok tanınan ve 

okunan eserleridir.”43  

 

Muhibbî Sa’dî’nin ismini söylemeden eserlerini zikrederek onu anmaktadır. 

Şairin gönlü aşkın kitabını ezberlemiştir. Gül bahçesi içindeki bülbül gibi Gülistan’ı 

ezbere okumaktadır. Ayrıca şair sevgilinin iki yanağını Sa’dî’nin eserlerine teşbih 

etmektedir. Sevgilinin iki yanağı bir cilt içinde yazılmış Gülistan ve Bostan gibidir. 

Dil okur ‘ışḳuñ kitābını revān ezberlemiş  

Gūyiyā gülşende bülbül Gülsitān ezberlemiş (G.1446/1) 

Gūyiyā iki ḥaddi bir cildde  

Yazulu Gülsitān u Būstān’dur (G.1068/6) 

4.3.8. Selmân 

 

“Asıl adı Cemâleddîn Mehmet olan İranlı şair. M. 1309 yılında Save’de doğdu. 

Bu nedenle Selmân-ı Sâvecî adıyla tanındı. Selmân, her nazım şekliyle şiir yazdı, 

şiirlerinde anlamdan çok söz oyunları ve sanatlara yer verdi. Divan şiirinde şiire 

yatkınlığı ve yeteneği ile anılan bir şairdir.”44  

 

 Güzeller padişahı olan sevgiliyi her an metheden Muhibbî bu özelliğiyle şiir 

sanatında tıpkı Selmân gibi olduğunu ifade etmektedir. 

 

Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider  

Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (G.1032/1) 

 

  

 

 

 

                                                 
43 a.g.e., s. 619, 620 
44 a.g.e., s. 639 
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4.4.MESNEVİ KAHRAMANLARI 

 

 Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında klasik hale gelmiş aşk hikâyeleri mesnevi 

formatının yanı sıra gazellerde de sıklıkla işlenen motiflerdendir. Muhibbî’nin de 

beyitlerinde meşhur aşk hikâyelerini ve bu hikâyelerin kahramanlarını zikrettiği 

görülmektedir. Muhibbî’nin ele aldığı mesnevi kahramanları şöyledir: 

 

4.4.1. Ferhâd 

 

 Ferhâd ü Şîrîn veya Hüsrev ü Şîrîn aşk mesnevilerinin erkek kahramanıdır. 

Hüsrev’in ana karakter olduğu mesnevilerde Ferhâd üçüncü karakter olarak karşımıza 

çıkarken bazı şairler de çeşitli sebeplerle Ferhâd’ı ana karakter olarak işlemiştir. 

Hakkında fazla bilgi bulunmayan Ferhâd kaynaklarda dağı delmesi, bir nakkaş oluşu ve 

Şîrîn’e âşık oluşu ile kısaca ele alınmıştır. Şîrîn’e duyduğu aşk dolayısıyla hakkında 

çeşitli hikâyeler anlatılmış ve etrafında efsaneler oluşmuştur. 

 

 Türk edebiyatında yirmi civarı örneği görülen mesnevinin altı tanesinin ana 

olayı Ferhâd üzerine kurulmuştur. Türk edebiyatında Ferhâd’ın ana karakter olarak 

görüldüğü ilk mesnevi ise Ali Şir Nevâî’nin eseridir. Sadece mesnevilerle sınırlı 

kalmayan bu hikâye hemen her dîvân şairi tarafından gazellerde çeşitli yollarla 

işlenmiştir. Gazellerde daha çok “Şîrîn, Hüsrev, Bîsütûn, kûh” gibi unsurlarla birlikte 

anılan Ferhâd, gerçek âşığın sembolü olarak işlenmektedir. Şairler aşk yolunda kimi 

zaman Ferhâd’ı örnek almış, kimi zaman bu yolda onunla boy ölçüşmüşlerdir. Ferhâd’ın 

aşk yolunda canını vermesi şairlerin ele aldığı temel özelliktir. 

 

 Muhibbî Ferhâd’ı beyitlerinde sıklıkla ele almıştır. Şaire göre Şîrîn sevgilinin 

dudağı için can vermek aşkın bir gerekliliği ise can vermek gerekir. Gerçek âşık olan 

Ferhâd bu yolda böyle davranmışsa şair de onun gibi davranmalıdır. Şairin sevgilinin 

dudağına “Şîrîn” demesi yerindedir. Çünkü şairin avare gönlü de Ferhâd’a 

benzemektedir. Sevgilinin saçı “leylâ”, dudakları “şîrîn” olunca âşık da aşk yolunda 

Ferhâd ve Mecnûn ile beraber sohbet ehli olmuştur. Şairin Ferhâd ile tanışıklığı çok 

öncelere gitmektedir. Çünkü onunla ezel mektebinde aşk dersinin beraber okumuşlardır.  
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La‘l-i şīrīnüñe cān virmek-ise ‘ışḳa ṭarīḳ  

İdelüm biz de anı nite ki Ferhād eyler (G.1094/3) 

Yiridür dir-isem şīrīn lebüñe  

Ki Ferhād’a dil-i āvāre beñzer (G.1099/3) 

La‘l-i şīrīn ü dehānı yādına  

Bu Muḥibbī cān virür Ferhād’dur (G.1118/5) 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā  

Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (G.1246/4) 

‘Işḳ dersin okıduk Ferhād-ıla Mecnūn-ıla  

Mekteb-i rūz-ı ezelde biz sabaḳdaş olmışuz (G.1366/3) 

 Ferhâd gerçek âşığın sembolü olarak şairlerin örnek gösterdiği bir kişiliktir. 

Hikâyelerde Şîrîn için Hüsrev’in karşısında aşk yolunda canını vermesi ile şairler 

Hüsrev’i değil Ferhâd’ı öne çıkarmaktadır. Muhibbî’ye göre de sevgilinin şirin dudağı 

için herkes canını veremez. Onu sadece Ferhâd yapar Hüsrev’in böyle bir şey yaptığı 

görülmemiştir. Ayrıca Muhibbî, Ferhâd ve Mecnûn’u da karşılaştırarak aşk için can 

vermesiyle Ferhâd’ı üstün tutmaktadır. Şair Kays’a aşkın sırrını sorduğu zaman o 

bilemeyip şaire sormaktadır. Şair de ona aşkın sırrının Ferhâd gibi can vermek olduğu 

söylemektedir. 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün  

Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (G.1237/3) 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi  

Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (G.1141/5) 

 Beyitlerde şairin kimi zaman âşıklık sıfatıyla Ferhâd’dan üstün olduğunu 

vurguladığı da görülür. Şair aşkın satrancını oynadığı zaman bu yolda Ferhâd’ı bile mat 

etmektedir. Şair karşısında Ferhâd sadece bir efsaneden ibarettir. Âşık bela dağının 

yollarını tırnaklarıyla kazıyarak açmaktadır. Ferhâd Bîsütûn dağını delmekle meşhur 

olsa da âşığın yaptığı karşısında onun yaptığı hiçbir şeydir. Sevgili şairin efsanesini 
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dinleyecek olsa Ferhâd’ın kıssasına kulak asmayacaktır. Ferhâd ömrünü tamamlayıp bu 

dünyadan göçmüştür. Ancak onun gitmesiyle aşk dağı boş kalır sanılmamalıdır. Çünkü 

şair o dağda aşk ile kendinden geçmiş halde sohbet beklemektedir. 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını  

Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (G.1167/3) 

Sorma ‘ışḳuñ ḥāletin Mecnūn’a bir dīvānedür  

Açma ‘ışḳuñ sırrını Ferhād’a kim efsānedür (G.1178/1) 

Ben belā kūhınuñ açdum yolların dırnag-ıla  

İtdügümi Bī-sütūn kūhında Ferhād eylemez (G.1245/3) 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın  

İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (G.1250/5) 

Tehī sanmañ n’ola gitdiyse Ferhād  

Degül ‘ışḳ kūhı ḫālī pīşe olmaz (G.1259/3) 

Geçdi Ferhād-ıla Mecnūn tagıdup hengāmesin  

Dōstlar kurduk anuñ yirine biz hengāmumuz (G.1351/4) 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays  

Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (G.1363/5) 

Ferhâd ile ilgili öne çıkan beyitler buraya alınmış olup bu konudaki diğer 

beyitler için dizinin ilgili maddelerine bakılabilir. 

 

4.4.2. Hüsrev 

 

 Hüsrev ü Şîrîn konulu aşk mesnevilerinin erkek kahramanıdır. Tarihî gerçekliği 

olan bu hikâyenin kahramanı Hüsrev, Sâsânî hanedanının son hükümdarlarındandır.  

Tarihî yönü hakkında “Şehname Kahramanları” başlığı altında bilgi verilmiştir. 

Beyitlerde hükümdarlık yönünün yanı sıra mesnevi karakteri olması dolayısıyla da söz 

konusudur. Muhibbî’nin “Pervîz” lakabıyla söz konusu ettiği Hüsrev, aşk yolunda 



 98 

Ferhâd’ın rakibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ferhâd, sevgili için canını verse de 

Hüsrev Perviz böyle bir davranış ortaya koymamaktadır. Ferhâd aşk için canını vermiş, 

sevgilinin dudaklarını ise Hüsrev Pervîz öpmüştür. Muhibbî için Ferhâd gerçek âşığın 

sembolü iken Hüsrev âşıklık iddiasında bulunan sahte bir âşıktır. 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün  

Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (G.1237/3) 

Virüpdür kūhken kūh içre başın  

Leb-i şīrīni emdi şāh-ı Pervīz (G.1236/3) 

4.4.3. Leylâ 

 

 Leylâ vü Mecnûn hikâyesinin kadın kahramanıdır. Bu hikâyenin 

kahramanlarıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Arap kabileleri arasında ortaya 

çıkmış gerçek bir aşk hikâyesine dayandırılan bu hikâye Türk edebiyatında çokça 

işlenmiştir. Mesnevi sahasında olduğu gibi diğer şiirlerde de bu hikâyenin sıklıkla söz 

konusu edildiği görülür. Şairler için hikâyenin erkek kahramanı Kays veya Mecnûn 

gerçek âşığın sembolü iken kadın kahraman Leylâ da sevgilinin sembolü olarak ele 

alınmaktadır. Ayrıca “Leylâ” kelimesinin “gece ve karalık” anlamı da beyitlerde çeşitli 

hayal unsurlarıyla ve sevgilinin siyah saçı ile birlikte kullanılmaktadır. 

 

 Muhibbî’ye göre sevgili güzelliği ve sümbül saçıyla Leylâ’ya benzemektedir. 

Şairin Mecnûn gönlü de Leylâ sevgili karşısında şeydadır. Sevgilini siyah (Leylâ) 

saçlarını düşünmek âşığın mecnûnlaşmış gönlünü daha da şeydalaştırmaktadır. 

Sevgilinin Leylâ’ya benzeyen siyah saçları âşığın gönlünü dertlere salan, onu hasta eden 

ve delirten başlıca etkendir. O saçların vasıflarını işiten gönül, o saçlar boynuna zincir 

olsun diye mecnûn olmaktadır. 

Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz  

Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (G.1210/1) 

Leylī zülfüñi fikr ideli senüñ  

Dil-i Mecnūn ki ‘aceb ki şeydādur (G.1017/2) 
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Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup  

Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (G.1019/2) 

Leylī zülfüñi görelden dōstum mecnūnuñam  

Baġludur boynumda zencīr ayagumda künde var (G.1061/2) 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil  

Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (G.1080/5) 

Leylâ ile ilgili öne çıkan beyitler buraya alınmış olup diğer örnekler için dizinin 

ilgili maddelerine bakılabilir. 

4.4.4. Mecnûn 

 Leylâ vü Mecnûn mesnevilerinin erkek kahramanıdır. Hikâyenin Arap kabileleri 

arsında ortaya çıktığı söylenmektedir. Mecnûn’un gerçek isminin Kays olduğu ve Âmîrî 

kabilesine mensup olduğu da aktarılan bilgilerdendir. Leylâ ve Mecnûn hikâyesi 

mesnevilerin yanı sıra gazellere de konu olmuştur. Şairler çeşitli hayal unsurlarıyla 

beraber Mecnûn’u sıklıkla anmışlardır. Gerçek âşığın sembol isimlerinden olan 

Mecnûn, kimi zaman şairlerin özendiği kimi zaman da üstünlük iddiasında bulunduğu 

bir kişiliktir. Mecnûn efsaneleşen kimliğiyle ve hikâyelerde oluşan çeşitli motiflerle 

beyitlerde sıklıkla işlenmiştir. 

 Muhibbî de beyitlerinde Mecnûn hikâyesini işlemiştir. Şair gerçek bir âşık 

olarak Mecnûn’dan daha üstündür. Şaire göre Mecnûn’un kıssası onun sıkıntı dolu hali 

yanında kuru bir efsaneden ibarettir. Mecnûn’un sadece adı vardır. Hâlbuki şair 

Leylâ’ya benzeyen sevgilinin derdini ve sıkıntısını ondan daha çok çekmiştir. Mecnûn, 

şair yanında ancak aşkın sırrından habersiz bir kara cahildir.  

Benüm āhvāl-i pür ġuṣṣam yanında ḳıṣṣa-i Mecnūn  

Muḥibbī beñzemez ancak kurı efsānedür dirler (G.1101/5) 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ  

Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (G.1007/5) 
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Baña sor ‘ışḳuñ rumūzın vireyim bir bir ḫaber  

Sorma Mecnūn’a ne bilsün bir kara cāhil-durur (G.1008/4) 

Mecnûn çöllerde yaşaması dolayısıyla da beyitlerde söz konusu edilmektedir. 

Muhibbî’ye göre Mecnûn’un böyle davranması insanların tavrı dolayısıyladır. Kimse 

Mecnûn’u divane sanmamalıdır. O, insanlarda vefa kokusu olmadığını gördüğü için 

kaçmaktadır. Şair için Mecnûn bir divane değil aşk ülkesinin padişahıdır. Çölde onun 

yanında yürüyen vahşi hayvanlar ve kuşlar da onun ordusudur. 

Berre düşmiş sanmañuz Mecnūn bir dīvānedür  

Gördi yok būy-ı vefā insanda anuñçün kaçar (G.1081/3) 

Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur  

Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (G.1053/1) 

Şairin Mecnûn karşısında üstünlük iddiasında bulunmasının yanı sıra kendisini 

onunla eş tuttuğu ve onu örnek aldığı da söz konusudur. Şair uzun yıllar Mecnûn’un 

matemini tutmaktadır. Kendisinden başka gerçek bir âşık görmemiş olacak ki 

ölümünden sonra onun matemini kimin tutacağını sormaktadır. Şair aşk yolunda 

Mecnûn ile aynıdır. Durum böyle olunca da her nereye baksa Leylâ’nın (sevgilinin) 

suretini görmektedir. Şairin başına konan bela kuşları Mecnûn’un başında yuva yapan 

kuşlara benzemektedir.  

Niçe yıldur ki bugün mātem-i Mecnūn tutaruz  

Kankı ‘āşıḳ tutısar biz ölicek mātemümüz (G.1274/5) 

 ‘Işḳ-ıla olduñsa Mecnūn’a mu‘ādil iy göñül  

Her neye baksañ yazılmış ṣūret-i Leylā’yı gör (G.1009/3) 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā  

Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (G.1018/5) 

Mecnûn ile ilgili öne çıkan beyitler buraya alınmış olup diğer örnekler için 

dizinin ilgili maddelerine bakılabilir. 
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4.4.5. Şîrîn 

 Hüsrev ü Şîrîn veya Ferhâd ü Şîrîn mesnevilerinin kadın kahramanıdır. Tarihî 

kaynaklarda Hüsrev ile birlikte anılsa da hakkında çok az bilgi mevcuttur. Kaynaklarda 

Hüsrev’in cariyesi veya Ermen hükümdarı Mehin Banu’nun kardeşi olarak 

anılmaktadır.  

 Mesnevilerin yanı sıra gazellere de konu olan Şîrîn, sevgilinin benzetildiği 

sembol isimlerden biridir. Sevgili “Şîrîn” olunca âşık onun karşısında aşkla canını veren 

Ferhâd olmaktadır. Ayrıca “şîrîn” kelimesinin “tatlı, hoş, latif” anlamlarıyla tevriyeli 

kullanıldığı görülmektedir.  

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā  

Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (G.1246/4) 

Per ü bāl açdı murġ-ı cān-ı Ferhād  

İrüp ḳaṣrına Şīrīn itdi pervāz (G.1324/4) 

La‘l-i lebinüñ yādına cān virsem ‘aceb mi  

Virdi ġam Şīrīn-ile Ferhād’ı görüñ baş (G.1451/3) 

4.4.6. Vâmık 

Vâmık u Azrâ hikâyesinin erkek kahramanıdır. Muhibbî’nin beyitlerinde Ferhâd 

ve Mecnûn’la birlikte anılır ve şairin örnek aldığı veya yarış içinde olduğu âşık olarak 

karşımıza çıkar. Şair aşk satrancında Ferhâd’ı, Mecnûn’u ve Vâmık’ı mat etmektedir. 

Sevgili eğer şairin efsanesini dinleyecek olsa Ferhâd’ın, Mecnûn’un ve Vâmık’ın 

kıssalarına kulak asmayacaktır. Bu eski âşıklar bu dünyadan geçip gitse bile şair gam 

meclisinde sarhoş olup aşk yolunda sohbet beklemektedir. 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını  

Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (G.1167/3) 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın  

İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (G.1250/5) 
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Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp  

Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (G.1252/3) 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays  

Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (G.1363/5) 

 

4.5.DİĞER ŞAHISLAR 

 

 Bu başlık altında, yukarıda tasnif edilen şahısların haricinde karşımıza çıkan on 

dört şahıs ele alındı. 

 

4.5.1. Hz. Ali 

 

Dört büyük halifenin sonuncusu, Hz. Muhammed’in amcasının oğlu ve aynı 

zamanda damadıdır. İslam’ı ilk kabul eden kişilerdendir. Hz. Ali birçok özelliğiyle 

dîvân şairleri tarafından işlenmiştir. Hz. Muhammed ve dört halife ile birlikte 

anılmasının yanında yiğitliği, cesareti gibi özellikleriyle işlenmektedir. Kölesi Kanber 

de Hz. Ali ile beraber anılıp sevgili karşısında âşığın köle olduğu ifade edilir. Muhibbî 

bir beytinde her ikisini birden anarak kendisini piyade olarak önde yürüyen Kanber’e, 

sevgiliyi de at üstünde giden Hz. Ali’ye benzetmektedir.  

Olam Ḳanber gibi öñce piyāde  

Süvār olsa ḳaçan dilber ‘Alī-vār (G.1050/4) 

4.5.2. Ayâz 

 

 Gazneli hükümdarı Sultan Mahmûd’un kölesidir. Güzelliği, zekiliği ve 

güvenirliği ile anılmaktadır. Şiirlerde Gazneli Mahmûd’la beraber anıldığı gibi adına 

Mahmûd u Ayâz mesnevileri de kaleme alınmıştır. Şairler genellikle sevgiliyi 

Mahmûd’a kendilerini de Ayâz’a teşbih ederler. Muhibbî ise kendisini Mahmûd’a 

sevgiliyi de güzelliği ile Ayâz’a benzetmiştir. Şair aşkıyla Mahmûd’dur. Sevgili de 

bütün güzelliğiyle Ayâz’dır. 
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Muḥibbī olalı ‘ışḳ-ıla Maḥmūd  

Dimişlerdür aña ḥüsniyle Āyāz (G.1229/5) 

4.5.3. Ebû Derdâ 

 

 Sahabeden ve ensardandır. Daha çok lakabıyla bilinir ve anılır. Asıl adı Uveymir 

bin Zeyd olup Hz. Muhammed'in sahabelerindendir. İslamiyet’i geç seçmiş olmasına 

rağmen İslamî ilimlerde çok ilerlemiştir. Dünyevî hevesler peşinde koşmayan, derviş 

görünümlü bir kişi olarak bilinmektedir. Muhibbî de bir beytinde bu özelliğiyle Ebû 

Derdâ’yı anmaktadır. Ayrıca beyitte Ebû Derdâ’nın kelime anlamı olan “dertlerin 

babası” anlamına da atıfta bulunulmuştur.  

Genc-i vaṣl ister-iseñ ara göñül ḫānesini  

Bulınur anı yıkuk çün Ebū Derdā bilürüz (G.1210/6) 

4.5.4. Edhem 

 

 Tasavvuf erbabının büyüklerinden biri kabul İbrahim bin Edhem önceleri Belh 

hükümdarı iken tacını ve tahtını terk ederek dervişlik yoluna girmiştir. Ömrünün geri 

kalanını insanlardan uzak inziva içinde geçirmiştir. Hakkında çeşitli rivayetler 

aktarılmıştır. Bu rivayetlerin bazılarında efsanevi bir kimlik kazandığı da görülmektedir. 

Onun kerametlerle süslenmiş rivayetleri dîvân şairleri tarafından işlenmiştir. Daha çok 

dünyaya değer vermeme, malın mülkün boş oluşu gibi kavramların sembolü bir kişilik 

olarak ele alınmaktadır. Muhibbî de kendisini Edhem’e benzetmekte; gece gündüz 

Edhem gibi aşk ateşi ile yandığını, bazen meyhanede şarap içtiğini, bazen aşk tekkesi 

içinde olduğunu söylemektedir. Böylelikle kendisine rint bir karakter çizmektedir. 

Dil çerāġın şu‘lelendürsem ‘aceb mi sīnede  

Gice gündüz nār-ı ‘ışḳ-ıla yanar Edhemlerüz (G.1332/4) 

Gāh olur meyḫānelerde içerüz cām-ı şarāb  

Ḫānḳāh-ı ‘ışḳ içinde gāh olur Edhemlerüz (G.1348/4) 
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4.5.5. Hârut ve Mârut 

 

 Hârut ve Mârut Kur’an’da (Bakara:102) isimleri zikredilen iki melektir. 

İnsanlara sihir öğretmeleriyle anılır. Kur’an’da kısaca bahsedilen bu iki melek 

İsrailiyattan gelen rivayetlerle tefsirlerde ve tarih kitaplarında sayfalarca anlatılır hale 

gelmiştir. Bu rivayetlerle dîvân şiirine de giren Hârut ve Mârut birçok mazmunun 

kaynağı olmuştur. Sihir yapma özelliği etrafında sevgilinin bazı unsurları Hârut ve 

Mârut’a benzetilmiştir. Muhibbî’ye göre sevgilinin gözleri sadece âşığı değil bütün 

dünyayı büyüleyen bir cadıdır. Hatta öyle bir cadıdır ki bu sahada Hârut ve Mârut’u bile 

geride bırakmıştır.  

Seni degül bir naẓarla dehri tesḫīr eyledi  

Gözleri Hārūt-ıla Mārūt’dan cādū-y-ımış (G.1458/2) 

4.5.6. Hızır 

 

 Rivayetlere göre Hızır, âb-ı hayat içtiği için ölümsüzlüğe erdiğine, bereketi 

temsil ettiğine ve kul sıkıştığında imdadına yetiştiğine inanılan, bir görüşe göre 

peygamber, bir görüşe göre velî olan zattır. Kur’an’da Hz. Musa’ya yolculuğunda 

rehberlik ettiği söylenen bir zattır. Aslında Hızır, birçok toplumda örneği ve yansıması 

olan bir inançtır. Hızır’ın kimliği ve kişiliği etrafında çeşitli görüşler olsa da kim olduğu 

ve ne zaman yaşadığı konusunda somut bir delil söz konusu değildir. Etrafında farklı 

rivayetler ve efsaneler oluşmuştur. Özellikle İslam kültürü çevresinde önemsenmiş ve 

edebiyatta da işlenmiştir. Halk edebiyatından dîvân edebiyatına, tasavvuf edebiyatından 

modern edebiyata kadar her edebiyat dairesinde bir sembol olarak yer etmiştir.  

 

 Hızır dîvân şiirinde; Hz. Musa ile olan yolculuğu, İskender’le olan maceraları, 

âb-ı hayatı içmiş olması, Hızır-yeşil kelime ilişkisi, kıyamete kadar yaşayacak olması, 

darda kalanlara yardım etmesi gibi değişik özellikleriyle işlenmektedir.  

 

 Muhibbî Hızır’ın âb-ı hayat ile olan ilgisini beyitlerinde işlemiştir. Hızır âb-ı 

hayatı arayarak bulmuştur. Onun bulduğu ölümsüzlük suyunu şaire pir-i meyhane her 

zaman sunmaktadır. Yani şaire göre içtiği şarap Hızır’ın ölümsüzlük suyu gibidir.  



 105 

Ḫıżr eger arayarak buldı ise āb-ı ḥayāt  

Pīr-i meyḫāne keremden anı her an getürür (G.1115/4) 

Sevgili ve sevgilinin çeşitli unsurları Hızır’la ve âb-ı hayatla ilişkilendirilir. 

Muhibbî’ye göre sevgili elinden bir kadeh içen bir kişi ölmek üzere olsa bile Hızır’ın 

ölümsüzlük suyundan istemez. Çünkü sevgilinin sunduğu şarap âşık için ölümsüzlük 

suyudur.  

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen  

Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (G.1339/8) 

Sevgilinin dudakları da âşığa ölümsüzlük bağışlayan âb-ı hayattır. Âşığa göre 

sevgilinin dudakları âb-ı hayatın ana kaynağıdır. Hatta öyle ki Hızır’ın suyu sevgilinin 

dudakları yanında küçük bir kaynaktır. 

İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür  

Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür (G.1183/1) 

4.5.7. Kanber 

 

 Hz. Ali’nin siyahi ve sadık kölesidir. Daha sonra azat edilmiştir. Dîvân şiirinde 

genellikle Hz. Ali ile birlikte anılır. İkisinin ilişkisi sevgili ve âşık arasındaki ilişkiye 

benzetilerek ele alınır. Âşık da Kanber gibi sevgili karşısında bir köledir.  

Olam Ḳanber gibi öñce piyāde  

Süvār olsa ḳaçan dilber ‘Alī-vār (G.1050/4) 

4.5.8. Kârûn 

 

 Kur’an’da adı Firavun ve Hâmân ile birlikte anılmaktadır. Hz. Musa devrinde 

yaşamıştır. İsrailoğullarından bir kişi olup zenginliği, cimriliği, zenginliğin verdiği 

gururu, Allah’a olan isyanı, sonunda malı ve mülküyle beraber helak olmasıyla anılır. 

Bu yönleriyle dîvân şiirinde mala değer vermeme, dünyaya meyletmeme gibi 

kavramların sembol ismi olarak ele alınmıştır.  
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 Muhibbî de dünyaya meyletmeme konusu çerçevesinde; Kârûn’un dünyaya 

meyledip altın ve gümüş biriktirip zenginleştiğini ama sonunda yerin dibine geçerek 

yok olduğunu hatırlatmaktadır. Şair gönlüne nasihat ederek dünya malına hırs etmemesi 

gerektiğini söylemektedir. Çünkü Kârûn bile biriktirdiği servetten bir fayda elde 

edememiştir.  

Meyl-i dünyā-y-ıla cem‘ itdügiçün sīm ü zeri  

Düşüben ḳa‘r-ı zemīn içine Ḳārūn iñiler (G.1019/4) 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ  

N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (G.1106/4) 

Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine  

Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (G.1274/2) 

4.5.9. Mahmûd 

 

 Gazneli hükümdarı Sultan Mahmûd, dîvân şiirinde daha çok güzel ve sadık 

kölesi Ayâz ile birlikte anılmaktadır. Bu iki isim etrafında Mahmûd u Ayâz mesnevileri 

de oluşturulmuştur.  

Muḥibbī olalı ‘ışḳ-ıla Maḥmūd  

Dimişlerdür aña ḥüsniyle Āyāz (G.1229/5) 

4.5.10. Mânî 

 

 Maniheizm’in kurucusu sayılan kişidir. Ancak dîvân şiirinde bu özelliği ile değil 

ressamlığı ile ele alınmaktadır. Mânî, Çin’in meşhur ressam ve nakkaşıdır. Behram 

Şâpûr zamanında İran’a yerleşmiş ve Zerdüştlük ile Hristiyanlığı birleştirerek 

Maniheizm adı verilen yeni bir mezhep veya inanç sistemi geliştirmiştir. Mânî’nin 

kurduğu bu inanç sistemi daha çok Çin’de yaygındır. Bu inancın kutsal saydığı kitaplar 

güzel resimler ve nakışlarla süslüdür. Mânî, yaptığı bu resimleri müridlerine bir mucize 

olarak sunmuştur. Nigâristan, Erteng ve Erjeng adlarındaki resim mecmuaları ile şöhret 
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bulmuştur. Dîvân şiirinde de ressamlığı ve eserleri ile anılır. Sevgilinin güzelliği ile 

onun meşhur resimleri arasında ilgi kurulur. 

 

 Muhibbî sevgilinin hayalinin resmini gönül levhasına öyle nakşetmiştir ki onun 

bir benzerini meşhur Mânî bile yapamaz. Ayrıca şair yaptığı bu nakışla Mânî’den bile 

usta bir nakkaş olduğunu iddia eder. 

Levḥ-i dilde yazmışam cānā ḫayālüñ naḳşını  

İtdügüm naḳşı benüm Mānī de taṣvīr eylemez (G.1353/3) 

Ḫūblar naḳşın Muḥibbī sīnede naḳş ideli  

Mānī-i Çīn’i begenmez özge naḳḳāş olmışuz (G.1366/5) 

4.5.11. Mansûr 

 

 Tasavvuf erbabının en ünlü isimlerindendir. Dîvân şiirinde adı en çok zikredilen 

sûfîlerdendir. Kaynaklarda tasavvuf sahasında bir hayli ilerlediği, etkileyici bir hatip 

olduğu, aşırı bâtınî söylemleri yüzünden tekfir edildiği söylenmektedir. “Ene’l-Hak 

(Ben Hakkım)” sözünden sonra hakkındaki ithamlar iyice artmış ve devrin halifesi 

tarafından idam hükmü verilmiştir. Hakkında birçok menkıbe anlatılan Hallac-ı Mansûr 

dîvân şiirinde daha çok idamı ile ele alınmış ve “dâr, berdâr, ene’l-hak” kelimeleriyle 

birlikte işlenmiştir.  

 

 Mansûr, aşk ve sevgili için canını veren âşığın sembolü haline gelmiştir. 

Sevgilinin saçları da âşığın idam edildiği darağacı olarak karşımıza çıkar. Muhibbî’ye 

göre aşk ehlinin hepsi Mansûr değildir. Kimse canına kıymaz. Sadece Mansûr gibi 

gerçek âşık olanlar canını verir. Her âşıklık iddiasında bulunan kişiyi Mansûr 

sanmamak gerekir. Kendisini aşk eri olarak niteleyen kişi aşk meydanına ayağını mertçe 

basmalı ve Mansûr gibi kendisini sevgilinin saçlarına asmalıdır. 

Degme nākes cāna kıymaz ‘ışḳ ara ber-dār ola  

Ehl-i ‘ışḳuñ cümlesini sanma kim Manṣūr’dur (G.1073/2) 
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Sanma her ‘āşıḳ olan cān vire cānān yolına  

Degme Manṣūr daḫı eylemeye dāra heves (G.1377/4) 

‘Işḳ eri olmak dilerseñ ayaguñ merdāne bas  

Kendüñi Manṣūr-vār vir kākül-i dildāra as (G.1481/1) 

Dîvân şairlerine göre aşk bir sırdır ve gönülde saklanması gerekir. Onun ifşa 

edilmesi demek aşığın ölümü demektir. Muhibbî’ye göre Mansûr da gönlündeki sırrı 

ifşa ettiği için asılmıştır. Sırrın saklanması gerçeğini bilen şair bazı beyitlerinde 

Mansûr’u hatırlatarak kendisine ve gönlüne nasihat etmekte; sırrın saklı kalması 

gerektiğini, yoksa sonunun Mansûr gibi olacağı ikazında bulunmaktadır. Bazı 

beyitlerinde ise sevgilinin saçına asılıp ölmek için gönlündeki sırrı isteyerek ifşa ettiği 

görülmektedir.  

Ḥayātı ebedīdür saña kim vāṣıl ola  

N’ola Manṣūr gibi zülfüñe kılsañ ber-dār (G.1205/6) 

Sakla esrāruñı her demde ḥużūr eyleyesin  

N’oldı Manṣūr’ı gör oldugı-y-ıçun keşf-i rāz (G.1215/2) 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi  

Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (G.1269/4) 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār  

Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (G.1247/4) 

Muḥibbī sırr-ı ‘ışḳı itme iẓhār  

Sakın Manṣūr-veş ber-dār iderler (G.1134/5) 

Sırr-ı ‘ışḳı çünki fāş itdi göñül Manṣūr-veş  

Zülfi dārında anuñ olmaga ber-dār isterüz (G.1357/4) 
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4.5.12. Meryem 

 

 Meryem, Hz. İsa’nın annesidir. Dîvân şiirinde Hz. İsa'yı doğurması, Cebrail 

tarafından üfürme yoluyla gebe bırakılması hususiyetleriyle temizlik, namus, iffet, 

bekâret simgesi olarak ele alınır. Muhibbî’ye göre her kadın Hakk’ın emriyle İsa vücuda 

getiren Meryem gibi olamaz. 

Ḥaḳ’uñ emriyle ‘Īsī’yi vücūda  

Getürmez her nisā bil Meryem olmaz (G.1232/2) 

4.5.13. Rıdvân 

 

 Cennetin kapıcısı olan büyük melektir. Muhibbî’ye göre zahid, huri ve Rıdvân 

arzusuyla cenneti hayal etmektedir. Ancak şair bunları hiç istememektedir. Çünkü ona 

cennet olarak sevgilinin güzel yüzü yeterlidir. 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū  

Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (G.1395/3) 

4.5.14. Ye’cüc 

 

 Ye’cüc Me’cüc, Kur’an’da adları zikredilen, adları daha çok zulüm ve fitne ile 

anılan iki kavimdir. Kur’an’da adları kısaca anılmasına rağmen tefsir ve tarih 

kitaplarında haklarında ayrıntılı bilgiler verilir. Kur’an’da onları engellemek için 

Zülkarneyn tarafından bir set çekildiğinden bahsedilir. (Kehf/97, Enbiya/96) Dîvân 

şiirinde bu setle beraber anıldığı gibi, bir kötülük, şer ve yağma sembolü olarak da ele 

alınır.  

 

 Muhibbî gamı Ye’cüc olarak nitelemiş ve onun âşığı yıkıcı özelliğini ifade 

etmiştir. Şaire göre gam Ye’cüc’ü gönül ülkesini öyle yağma etmiştir ki onun karşısında 

kapı kapatmak veya set çekmek mümkün değildir. 

Gelse ġam Ye‘cūci yagmaya vire dil kişverin  

İy Muḥibbī var mıdur karşu aña der baglamış (G.1424/5) 
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V. BÖLÜM 

MUHİBBÎ’NİN COĞRAFYASI 

 

Dîvân şiiri geniş bir coğrafyada asırlarca yaşamış bir gelenek olup yaşadığı her 

coğrafyadan farklı kültür özellikleri de devşirmiştir. Şiirlerde ele alınan çeşitli ülkeler, 

şehirler, akarsular vs. beyitlerin anlamı çerçevesinde ve sevgili ile âşık etrafında 

mazmun oluşturacak şekilde sıklıkla işlenmiştir. Muhibbî’nin beyitlerinde de bazı 

coğrafi mekânlar farklı özellikleriyle söz konusu edilmiştir. 

 

5.1.Acem / İran 

 

İran bölgesine verilen isimdir. Bu bölge dîvân şiirinde “Acem” ve “İran” 

isimleriyle en çok zikredilen bölgelerdendir. Dîvân şairleri kültür ve şiir alanında bu 

bölgeden ve bu bölgenin sanatçılarından oldukça etkilenmiştir. Zaman zaman onlara 

özenmişler, kimi zaman da onlardan üstün olduklarını savunmuşlardır. Muhibbî şiir 

sahasında bu bölgeye üstün olduğunu iddia etmektedir. Onun yakıcı şiirleri Acem 

iklimine ulaştığı zaman Dârâ bu şiirlerin bir harfinin değerini karşılamak için tacını bile 

satacaktır. Ayrıca İran, sevgilinin yanağına benzetmelik olarak kullanılmıştır. 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine  

Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (G.1041/6) 

Gören ḫaṭṭuñ didi ruḫsāruñ üzre  

Meger ceyş-i Ḥabeş Īrān’a gelmiş (G.1438/3) 

5.2.Aden 

 

“Güney Arabistan’da daha çok körfeziyle tanınmış, Yemen’in Kızıldeniz’e 

yakın bir sahil şehridir. Burada eskiden beri inci çıkarılırmış. Bugün hala o bölgede inci 

üretimi yapılmaktadır. Aden, klasik edebiyatımızda inci ile birlikte kullanılmıştır.”45 

İncileri ile ünlü bu şehri Muhibbî’nin iki beytinde “dürr-i ‘aden” şeklinde görmekteyiz. 

                                                 
45 Canım, a.g.e., s. 571 
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Bu bölgenin değerli incisi bir beyitte sevgilinin dişleri, diğerinde de âşığın gözyaşları 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar  

Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (G.1041/1) 

Muḥibbī düşeli baḥr-ı ġam içre  

Ṣadef çeşmi yaşı dürr-i ‘Adendür (G.1203/5) 

 

5.3.Aras Nehri 

 

 Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde doğup Kura Nehri ile birleşerek Hazar 

Denizi’ne dökülen nehirdir. Beyitlerde âşığın gözyaşlarının benzetildiği nehirlerden biri 

olarak karşımıza çıkar. Âşık, sevgili için o kadar ağlamaktadır ki gözlerinin biri Nil 

Nehri diğeri Aras Nehri olmuş âlemi suya boğmuştur. Âşığa göre; Aras, Ceyhun ve Nil 

nehirleri birleşse bile âşığın gözyaşı seline denk olamayacaktır. Âşığın gözyaşları 

yanında Aras Nehri adeta bir damladır.  

Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi  

İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (G.1375/7) 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras  

‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (G.1381/1) 

Cem‘ olsa eger bir yire Ceyḥūn u Aras Nīl  

Olmaya kamu dīde-i nemnāke berāber (G.1125/2) 

Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb  

Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (G.1374/3) 

Āteş-i āhum yanında bir şerer nār-ı Ḫalīl  

Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür cūy-ı Aras (G.1380/3) 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın  

Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (G.1389/3) 
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Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı  

Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras (G.1373/5)  

5.4.Bağdat 

 

Günümüzde Irak’ın başkenti olan Bağdat, tarih boyunca önemli şehirlerden biri 

olmuştur. “Tarih boyunca birçok medeniyete beşik olmuş Bağdat şehri özellikle 

Abbasîler zamanında olağanüstü bir güzelliğe erişmişti. Dillere destan olan bu şehir 

edebiyatta Mısır gibi güzellik ve güzel şehir kavramlarının sembolü haline gelmiştir. Bu 

sebeple bir yerin güzelliğini ifade etmek için “Bağdat’tan bile güzel” ifadesinin 

kalıplaştığı görülmektedir.”46 “Şehir Dicle kenarında, Dicle ile Fırat’ın birbirine en 

yakın olduğu verimli topraklar üzerinde kurulmuştur. Bu yüzden Bağdat, Dicle veya 

Dicle ve Fırat’ın birleştiği yer olan Şatt’la birlikte anılır.”47 Bu yönleriyle Bağdat, 

Muhibbî’nin beyitlerinde sevgilinin mahallesi için benzetme unsuru olarak 

kullanılmıştır. Âşığın gözyaşları artmış ve Nil Nehri veya Şat Nehri haline gelmiştir. 

Nasıl ki bu iki nehir Bağdat şehrine güzellik katıyorsa âşığın gözyaşları da sevgilinin 

mahallesinde akarak sevgilinin Bağdat’a benzeyen mahallesini güzelleştirmektedir. 

Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni  

Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (G.1496/4) 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl  

Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (G.1497/3) 

Kūy-ı dilberde gözüm yaşı revān olur revān  

Nite kim Baġdād şehri içre akar nehr-i Şaṭ (G.1500/4) 

 

 

                                                 
46 Ahmet Atillâ Şentürk, Osmanlı Şiiri Kılavuzu 2, 1.b., İstanbul: OSEDAM (Osmanlı Edebiyatı 

Araştırmaları Merkezi), 2017, s. 25 
47 YENİTERZİ Emine, “Klasik Türk Şiirinde Ülke ve Şehirlerin Meşhur Özellikleri”, Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.3, S.15, 2010, s. 306 
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5.5.Bedahşan 

 

““Diyâr-i Bedahş” diye de bilinen bu ülke Horasan ve Sind’in kuzeyinde 

bulunan dağlık bir bölge olup bugün bir kısmı Afganistan bir kısmı da Tacikistan 

sınırları içinde kalan yukarı Sind ve Horasan bölgesinde, Kabil ve Yarkent arasındadır. 

Çok eski zamanlardan beri “bedahş” denen yakuta benzeyen lâl taşının buradan 

çıkartıldığı bilinir. Bedahş tarih boyunca yakut ocakları altın ve gümüş madenleriyle ün 

yapmıştı. Edebiyatta daha çok lâl taşıyla birlikte anılır.”48 Bu bölge Muhibbî’nin bir 

beytinde “la’l-i Bedahşan” tamlamasıyla geçmektedir. Sevgili konuşmaya başladığı 

zaman ağzından değerli Bedahşan yakutu dökülmektedir. Sevgilinin dudakları âşığın 

hayalinde yakut veya lâl taşı gibi kırmızıdır. Sevgili konuşmaya başlayınca dudağın 

açılıp kapanması onun ağzından yakut saçılması olarak sunulur. 

Ger gülerse ḥoḳḳa-i yāḳūtı dürler gösterür  

Söze gelse luṭf-ıla la‘l-i Bedaḫşānlar kopar (G.1105/4) 

5.6.Bîsütûn Dağı 

 

 Ferhâd’ın Şîrîn için deldiği ve su akıttığı meşhur dağın ismidir. Beyitlerde de bu 

durum dolayısıyla ele alınmaktadır. Muhibbî’nin bir beytinde karşımıza çıkan bu dağ, 

şair ve Ferhâd arasındaki âşıklık yarışının bir malzemesi konumundadır. Şair bela 

dağının yollarını tırnaklarıyla açmıştır. Şaire göre onun bu yaptığını Bîsütûn’da Ferhâd 

bile yapamaz. 

Ben belā kūhınuñ açdum yolların dırnag-ıla  

İtdügümi Bī-sütūn kūhında Ferhād eylemez (G.1245/3) 

 

5.7.Ceyhun Nehri 

 

“Pamir dağlarından çıkıp Aral gölüne dökülen nehrin ismidir. Kelime büyük 

nehir anlamına da gelmektedir. Divan edebiyatında aşığın gözyaşları nehirler gibi akar. 

                                                 
48 Şentürk, a.g.e., s. 145 
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Nil, Dicle, Aras, Fırat vs. bu türden nehirlerdir. Ayrıca şairin gerçek coğrafi 

nedenlerden dolayı da bu tür nehirlerden bahsettiği görülür.”49   

 

Muhibbî’nin beyitlerinde bu nehir âşığın gözyaşlarının karşılığı olarak 

görülmektedir. Âşık gözyaşlarını durduramayınca Ceyhun Nehri gibi olmaktadır. 

Ayrıca Ceyhun’un âşığın gözyaşlarıyla yarışıp onunla beraber olması da mümkün 

değildir. 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına  

Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (G.1080/3) 

Kūy-ı dilber çevresinde cūş iden Ceyḥūn gibi  

Gözlerümüñ yaşıdur kim ırmag olup çaglar (G.1194/2) 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid  

Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (G.1399/4) 

Cem‘ olsa eger bir yire Ceyḥūn u Aras Nīl  

Olmaya kamu dīde-i nemnāke berāber (G.1125/2) 

5.8.Çaç 

 

““Çaç” Türkistan’daki Taşkent yahut Kaşgar şehirleri için alem olmuş bir isim 

olup burada üretilen yaylar Acemler arasında çok meşhur olduğundan bunlara “Çâçî” 

yahut “kemân-i Çâçî” denirmiş. Aslında “Çâçî” kelimesi “Çaç şehrine mensup” 

anlamına gelmekle beraber buradaki yaylar o kadar şöhret bulmuş ki kelime Çaç yayı 

anlamında kullanılmıştır.”50 Yay sevgilinin kaşları için bir benzetmeliktir. Çaç yayı da 

meşhur olmasıyla sevgilinin kaşına benzetme unsuru olarak kullanılmıştır. 

Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān  

Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (G.1405/2) 

 

                                                 
49 Pala, a.g.e., s. 91 
50 Şentürk, a.g.e., s. 433 
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5.9.Çin 

 

“Bu isim bugünkü Çin bölgesini ifade etmenin yanı sıra dîvân şiirinde uzak 

hayalî memleketler için kullanıldığı da görülmektedir. Dîvân şiirinde adı en çok anılan 

memleket isimlerinden biridir. Bu ülke isminin Çin civarında Tavgaç yahut Hoten 

bölgesinin bir diğer ismi olduğu düşünülen “Mâçîn” gibi kısmen hayalî denebilecek 

ülke isimleriyle birlikte ikileme olarak da “Çîn ü Mâçîn”, “Çîn ü Hoten”, “Çîn ü 

Ferhâr” yahut “Çîn ü Tübbet” vb. şeklinde kullanıldığı da görülür. Eski edebi 

metinlerde ipek kumaşları, orada yetişen misk ceylanından elde edilen çok değerli 

kokular ve insanları hayran bırakan resimleriyle hayal edilir.”51  

 

 Sevgilinin büyücü gözleri zülfünün her bir kılında Rum bölgesini Çin olarak 

göstermektedir. Ayrıca sevgilinin saçları sümbül kokuludur. Sevgilinin saçlarının 

kokusu Çin bölgesinin meşhur misk kokularıyla boy ölçüşecek güzelliktedir. Hatta o 

bölgenin kokusundan daha üstündür. Sabanın sevgilinin saçlarından Çin bölgesine koku 

iletmesi orası için büyük bir armağan olacaktır.  

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim  

Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (G.1039/3) 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ  

Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (G.1198/6) 

 

İy büt-i Çīn rence virme nālemi gūş eyleyüp  

İşigüñ büt-ḫānedür efġānumı kıldum ceres (G.1374/4) 

 

5.10. Fırat Nehri 

 

 Diğer büyük akarsular gibi Fırat Nehri de âşığın gözyaşlarının çokluğunu ifade 

etmek için kullanılan benzetme unsurlarındandır.  

 

                                                 
51 a.g.e., s. 552 
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Fırāt’a döneliden uşbu yaşum  

Benüm çeşmüme mā hergiz görinmez (G.1325/3) 

 

5.11. Habeş 

 

“Günümüzdeki adı Etiyopya olan Habeşistan, Afrika’nın doğusunda Yemen’in 

karşı kıyısının iç kesiminde yer alır. Halkı siyahî renkte olduğu için divan şiirinde 

sevgilinin siyah saçları veya beni, bazen de gecenin karanlığı için Hindû yanında en çok 

kullanılan benzetmelerden biridir. Ayrıca Habeş, beyazlığı temsil eden Rûm ile tezat 

oluşturur. Habeşliler şiirde sultan, asker, köle veya çocuk olarak ele alınır.”52 

 

Muhibbî’nin hayal dünyasında sevgilinin yanağı üzerindeki ayva tüyleri rengi 

dolayısıyla bir Habeş ordusuna benzetilmektedir. Yanağı üzerinde ayva tüylerini 

görenler, sanki İran üzerine Habeş ordusu yürümüş diyerek hayret etmektedir.  

Gören ḫaṭṭuñ didi ruḫsāruñ üzre  

Meger ceyş-i Ḥabeş Īrān’a gelmiş (G.1438/3) 

5.12. Hıtâ 

 

“Çin’in kuzeyi ile Türkistan topraklarına verilen ad. Bugünkü sınırları 

Moğolistan ve Mançurya ile Sibirya topraklarının bir bölümünde kalır. M.S. X. 

Yüzyıldan itibaren Moğolların “Hatâ” adlı kabilesi bu bölgede yaşadığından bu adla 

anılmıştır. Kıtâ, Kıtay, Hıtâ, Hoten, Huten olarak da geçer. İpek ve pamuklu tezgahları, 

civar dağlardaki altın, kömür ve demir madenleri, bol pirinç ve buğday mahsulü, misk 

ve ahularıyla şöhret kazanmıştır. Özellikle ahu ve misk ile birlikte anılır.”53   

 

 Bu bölge Muhibbî’nin beyitlerinde, güzellerinin, ceylanlarının ve misk 

kokusunun meşhurluğu özellikleriyle ele alınmaktadır. Sevgili “Hıtâ mahbubu” ve 

“ahu-yı Hıtâ” olarak sunulmakta, sevgilinin sümbül kokulu saçları Hıtâ bölgesinin 

meşhur misk kokusundan üstün tutulmaktadır.  

                                                 
52 Yeniterzi, a.g.m., s. 311 
53 Canım, a.g.e., s. 590 
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Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür  

Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (G.1039/1) 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ  

Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (G.1198/6) 

Görüben çeşm-i şehlāsını yāruñ  

Ki āhū-yı Ḫıṭā hergiz görinmez (G.1325/2) 

5.13. Hicâz 

 

 Arap yarımadasında Mekke ve Medine’nin bulunduğu bölgenin genel adıdır. 

Hicâz aynı zamanda Türk musikisinde bir makam adı olup bu iki anlamıyla tevriyeli bir 

şekilde kullanılır. 

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ  

Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (G.1344/3) 

5.14. Irak 

 

 Bu kelime, Irak bölgesinin adı olmakla beraber Türk müziğinin en eski 

mürekkep makamlarından biridir. Bu iki özelliğiyle tevriyeli olarak kullanıldığı görülür.  

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ  

Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (G.1344/3) 

5.15. Isfahan 

 

 İran’ın önemli şehirlerinden biri olan İsfahan, Selçuklular ve Safevilere 

başkentlik de yapmış bir şehirdir. Dîvân şiirinde birçok özelliğiyle anılan İsfahan’ın öne 

çıkan en önemli özelliği kaliteli sürmenin buradan çıkarılıyor olmasıdır. Bu özelliğiyle 

çokça işlenmiştir. Muhibbî’ye göre İsfahan bölgesinin sürmesi sevgilinin 

ayağının/kapısının toprağından değersizdir. Şair, göze sürme isteyenlere İsfahan 

sürmesi yerine sevgilinin ayağının/kapısının tozunu tavsiye etmektedir. 
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Alma gözüñe küḥl-ı Ṣıfāhān’ı ẕerrece  

Ḫāk-i der-i nigār saña tūtiyā yiter (G.1177/4) 

Varma nesīm mülk-i Ṣıfāhān’a küḥl içün  

Çün ḫāk-i pāy-ı yār göze tūtiyā geçer (G.1173/5) 

5.16. İrem 

 

“Şam veya Yemen’de eski Âd kavminin kralı Şeddâd tarafından tanrılık 

iddiasıyla cennet bahçelerine benzetilerek yapılan güzel bahçe ve köşkün adı, yalancı 

cennet.”54 Genellikle “bağ-ı irem” biçiminde kullanılan bu mekân dîvân şairlerinin 

hayalinde sevgilinin mahallesi, güzelliği, gezdiği yerler vs. gibi unsurlar olarak 

yansıtılmaktadır. Muhibbî’ye göre de sevgilinin güzelliği İrem bahçesidir ve bu bahçeye 

bülbül de güzellik katmaktadır.  Sevgilinin mahallesi âşık için cennettir ve İrem bağına 

benzemektedir ancak sevgili olmadan şair için meşhur İrem bağı adeta bir küllüktür. 

Bahar gelince etrafın renklenmesi ve hareketlenmesi de şaire İrem bağını 

hatırlatmaktadır. 

İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ  

Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (G.1318/2) 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli 

Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (G.1279/1) 

Gülşen-i kūyı baña bāġ-ı irem gibi gelür 

Ḥaḳ naṣīb eyler-ise aña irem gibi gelür (G.1136/1) 

 

Getür sāḳī şarāb-ı erguvanı 

Gül eyyāmı cihān bāġ-ı iremdür (G.1146/5) 

 

Muġannī al ele sāzuñı söylet 

Naẓar kıl ‘āleme bāġ-ı iremdür (G.1197/3) 

 

                                                 
54 Canım, a.g.e., 594 
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5.17. Ka’be 

 

 İslam dini için mukaddes sayılan yapıdır. Hac görevinin yerine getirildiği mekân 

olan Ka’be beyitlerde gerçek anlamının yanında sevgilinin çeşitli unsurlarına 

benzetmelik olarak da karşımıza çıkmaktadır.  

 

 Âşık için sevgilinin mahallesi Ka’be’dir. Sevgilinin Ka’be’ye benzeyen 

mahallesinde olup da gün yüzünü görmeyen kimse nur görmeyen hacıya benzemektedir. 

Sevgilinin mahallesi âşık için Ka’be olunca âşığın gözyaşları da oranın zemzemi 

olmaktadır. Âşık sevgilinin mahallesini tavaf ederek aşk yolunda hacı olmak 

niyetindedir. Hatta orada kendisini kurban edip kurban görevini de yerine getirmek 

ister. Sevgilinin mahallesinde bu görevi yerine getirmekle cehennem ateşinden de 

kurtulmak niyetindedir.  

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm  

Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (G.1003/3) 

Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin  

Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (G.1023/4) 

Ser-i kūyuñ olaldan baña Ka‘be  

Gözümüñ yaşı anda zemzem olmış (G.1461/2) 

Ka‘be’dür kūyına varduk bizi bismil eylesün  

Cānı tuḥfe eyledük itsün ḳabūl ḳurbānıyuz (G.1256/4) 

Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini  

Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (G.1205/16) 

Şikeste-ḫāṭır olmışdur Muḥibbī göñlüñi sa‘y it  

Ele al Ka‘be ḥaḳḳıyçün buña beñzer s̱evāb olmaz (G.1328/7) 

Kā‘be-i kūyında ḳurbān oldum dimiş ṣalā  

Hey müselmānlar meded ‘uşşāḳa i‘lām eyleñüz (G.1308/4) 
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Kārbān-ı ‘ışḳa uydum Ka‘be-i maḳṣūd içün  

Nāle eyler vādi-i ġamda bu dil hem çü ceres (G.1375/3) 

Ka‘be-i vaṣluña mahmil baglasa dil ḥācı-vār  

Bu Muḥibbī iñler ol vādīde mānend-i ceres (G.1395/5) 

Sevgilinin güzelliği ve yanakları da Ka’be’ye benzetilen diğer unsurlardır. 

Âşığın o güzellik Ka’be’sini tavaf etmesi için sevgilinin saçlarına ulaşması 

gerekmektedir. Ayrıca sevgilinin Ka’be’ye benzeyen yanağı âşık için uzun ömür bulma 

sebebidir. 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi  

Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (G.1154/4) 

‘Ārıżı ka‘be’sine irgür eger ister-iseñ  

Şām-ı zülfine iriş tā bulasın ‘ömr-i dırāz (G.1215/4) 

5.18. Kaf Dağı 

 

Kaf dağı, “dünyanın etrafını çevrelediğine ve aşılmasının imkansızlığına 

inanılan dağlar zinciridir.”55 Bu hayalî dağ şairler tarafından çeşitli hayal tablolarıyla 

işlenmektedir. Âşığın çektiği hicran ve dert yükünü Kaf dağı bile kaldıramaz. Ayrıca 

Kaf dağı, anka kuşunun yaşadığı bölge olarak da ele alınır. Şair dünyaya meyletmeyip 

istiğna Kaf’ında yaşadığını söylerken yoldaşı olarak da anka kuşunu göstermektedir. 

Dil çeker hicrān yükin itmez taḥammül Ḳāf aña  

Mest-i üştürdür anuñçün kendüzin ner gösterür (G.1122/2) 

Ser-te-ser bu kā‘inātı almazuz bir ḥabbeye  

Ḳāf-ı istiġnāda biz ‘Ānḳā-y-ıla maḥremlerüz (G.1211/2) 

Yimezüz dünyā ġamın meyl itmezüz hem çün meges  

Ḳāf-ı istiġnāda ‘Anḳā-veş ḳanā‘at beklerüz (G.1253/2) 

 

                                                 
55 Pala, a.g.e., s. 248 
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5.19. Kenan 

 

 Bugünkü Filistin topraklarının eski adıdır. Hz. Yusuf ve Hz. Yakup’un yaşadığı 

bölgedir. Beyitlerde de Hz. Yusuf ile birlikte, “Yusuf-ı Ken’an” tamlamasıyla karşımıza 

çıkar. 

Kılur Ya‘ḳūb-veş dil āh u zārı  

Kaçan ol Yūsuf-ı Ken‘ān görinmez (G.1249/2) 

 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini  

Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (G.1484/2) 

 

5.20. Keşmir 

 

“Himalaya eteklerinde kuzey istikametinde bir bölge olup tarihin çeşitli 

dönemlerinde burada şehirler, devletler, idareler kurulmuştur. Divan edebiyatının 

coğrafyası içinde çeşitli yönlerden anılmıştır.”56 Muhibbî de bir beytinde bu bölgeyi 

güzelleriyle anmıştır. Sevgili bir Keşmir dilberidir. Gözleri adeta bir büyücü olan bu 

güzel, zülfünün her bir kılında Rum bölgesini Çin olarak göstermektedir. 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim  

Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (G.1039/3) 

5.21. Mısır 

 

 Dîvân şiirinde adı sıkça anılan Mısır, daha çok Hz. Yusuf ve Nil Nehri 

dolayısıyla ele alınmaktadır. “Mısır” kelimesinin “ülke, memleket” anlamı da onun 

sıklıkla anılma sebeplerinden biridir. Muhibbî’nin beyitlerinde Mısır, “mısr-ı hüsn ve 

Yusuf-ı mısr” tamlamalarıyla karşımıza çıkmakta; sevgilinin güzelliği ve Hz. Yusuf ile 

ilgi kurulmaktadır. 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini  

Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (G.1484/2) 

                                                 
56 Pala, a.g.e., s. 267,268 
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Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur  

Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider (G.1100/5) 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı  

Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras (G.1373/5) 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın  

Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (G.1389/3) 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl  

Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (G.1497/3) 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr  

Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (G.1152/3) 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī  

Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (G.1238/2) 

 

5.22. Nahçıvan 

 

Bugün Azerbaycan’a bağlı özerk bir cumhuriyet olan Nahçıvan, şairin virane 

olmuş gönlünün benzetmeliği olarak görülmektedir. Şairin gönlü perişanlığıyla 

Nahçıvan olunca gözyaşları da Aras Nehri gibidir. 

Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi  

İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (G.1375/7) 

5.23. Nil Nehri 

 

 Mısır’dan geçip Akdeniz’e ulaşan meşhur nehirdir. Âşığın gözyaşlarına teşbih 

unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Âşık gözlerinin birini Nil veya Şat, diğerini Aras 

Nehri haline getirip sel gibi ağlamaktadır. Nil, Aras ve Ceyhun nehirleri birleşse bile 

âşığın gözyaşı seviyesine ulaşması mümkün değildir.  
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Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb  

Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (G.1374/3) 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın  

Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (G.1389/3) 

Cem‘ olsa eger bir yire Ceyḥūn u Aras Nīl  

Olmaya kamu dīde-i nemnāke berāber (G.1125/2) 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl  

Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (G.1497/3) 

5.24. Rûm 

 

 Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalan bölgenin adı olup Anadolu’yu 

ifade etmektedir. Bu bölge dîvân şiirinde birçok özelliğiyle sıkça anılmıştır. Muhibbî ise 

bu bölgeyi, içinde ceylan olmaması dolayısıyla ele almıştır. Şaire göre Anadolu’da 

ceylan bulunmaz diyenler yanılmaktadır. Çünkü burada misk kokulu sevgili 

bulunmaktadır. Ona misk kokusunu veren de gözünün altındaki siyah benidir. 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim  

Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (G.1039/3) 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn  

Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (G.1355/2) 

5.25. Safâ ve Merve 

 

“Mekke yakınında iki tepenin adıdır. İsmail peygamberin annesi Hacer, Safâ ile 

Merve arasında su aramak için gelip gittiğinden dolayı hacılar bu iki tepe arasında yedi 

defa hızla yürürler.”57 Bu iki tepe daha çok “hac, tavaf, sa’y” kelimeleriyle birlikte 

anılmaktadır. Muhibbî’de şu şekilde geçmektedir: 

                                                 
57 Pala, a.g.e., s. 385 
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Ṣafā vü Merve ḥaḳḳıyçün şu kim kūyuñ ṭavāf eyler  

Eger cān itmeye ḳurbān degül ‘āşıḳ ḫilāf eyler (G.1047/1) 

5.26. Şat Nehri 

 

Dicle ve Fırat’ın birleşmesinden meydana gelen büyük nehir olup Şattu’l-Arap 

olarak bilinen Fırat ve Dicle nehirlerinin Basra Körfezi'nden denize dökülmeden önce 

birleştikleri yerdir. Diğer büyük nehirler gibi âşığın gözyaşlarına benzetilerek 

kullanılmıştır. 

Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni  

Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (G.1496/4) 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl  

Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (G.1497/3) 

Kūy-ı dilberde gözüm yaşı revān olur revān  

Nite kim Baġdād şehri içre akar nehr-i Şaṭ (G.1500/4) 

5.27. Şam 

 

“Bugünkü Suriye’nin başkenti olan Şam tarihi oldukça eski bir şehirdir. Şam, 

kelimesinin Farsçası “akşam” anlamına gelir. Bu nedenle çoğu zaman eski şiirimizde 

tevriyeli olarak kullanılır.”58 Akşamla siyahlık arasında çokça ilişki kurulan beyitlerde 

bu durum sevgilinin siyah saçına da benzetilmektedir. Bu ilişki sebebiyle şam ve zülüf 

kelimeleri çoğu zaman birlikte kullanılır.  

 

Muhibbî de Şam kelimesinin siyahlık anlamıyla sevgilinin zülfü arasında bir 

bağlantı kurarak ikisini birlikte işlemiştir. Sevgilinin mahallesi, kendisi veya güzelliği 

âşıklar için Ka’be konumundadır. Müslümanların Ka’be’yi tavaf etmek istemeleri gibi 

âşıklar da sevgilinin güzellik Ka’be’sini tavaf etmek istemektedir. Ancak sevgilinin 

güzellik Ka’be’sine ulaşmak için de onun Şam gibi siyah zülüflerinden geçmek 

gerekmektedir. Gerçek manada da Arap yarımadasında bulunan Ka’be’ye ulaşmak için 

                                                 
58 Canım, a.g.e., s. 611 
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Şam’dan geçmek gerekmektedir. Şair; Şam ve zülüf arasında renk ve hac güzergâhı 

olmak bakımından ilgi kurmaktadır. 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi  

Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (G.1154/4) 

Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur  

Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider (G.1100/5) 

5.28. Tebriz 

 İran’ın önemli şehirlerinden biri olan Tebriz, tarih boyunca önemini korumuş 

yerleşim yerlerindendir. Dîvân şiirinde çeşitli sebeplerle anılan bu şehir Muhibbî’nin bir 

beytinde üzerine seyahat veya sefer yapılması dolayısıyla ele alınmaktadır. 

Muḥibbī geşt kılduñ ‘ālemi çün  

Olupdur vaḳt idesin ‘azm-i Tebrīz (G.1236/5) 

5.29. Tuna Nehri 

 

 Avrupa kıtasının en büyük nehirlerinden biri olan Tuna Nehri de Fırat, Dicle, 

Nil, Aras gibi büyük nehirlerle beraber özellikle âşığın gözyaşlarını anlatmak için 

kullanılır. Muhibbî Tuna Nehri’ni “âdemler alıcı, kanlı, bulanık” olarak nitelemektedir. 

Bu durum da onun engebeli bölgelerde gür akmasından dolayıdır. Tuna gibi âşığın 

gözyaşları da gürleşip taşmaktadır. Onun kanlı olması da çok ağlamaktan gözlerin 

kızarmasıdır. 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid  

Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (G.1034/4) 

5.30. Yemen 

 

“Arap yarımadasının güneybatısında bir yerleşim bölgesidir. Dîvân şiirinde daha 

çok “akik”in Yemen’de bulunuşu ve Süheyl yıldızı ile birlikte anılır. Eski coğrafyada 
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bir iklim ve yerleşim bölgesi olarak da önemli bir yeri vardır.”59 Muhibbî de bir 

beytinde bu ilişkiyi ele almıştır. Sevgilinin inci gibi dişlerine ulaşmak arzusu âşığı 

deryaya daldırmıştır. Ancak buna ulaşamayan âşık kanlı gözyaşları dökmektedir. Bu 

gözyaşları da akike dönüşmekte ve Yemen’i kaplamaktadır. 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi  

Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (G.1227/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Pala, a.g.e., s. 482 
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VI. BÖLÜM 

MUHİBBÎ’NİN ŞİİRLERİNİN DOĞAL UNSURLARI: HAYVANLAR VE 

BİTKİLER 

 

6.1.HAYVANLAR 

 

Dîvân şairleri birçok unsuru hayallerine malzeme yaparken günlük hayata dair 

ögeleri de şiirlerine malzeme yapmaktan geri durmamıştır. Günlük hayatta gördükleri, 

bildikleri hayvanlar da bu ögeler arasındadır. Bunun yanında mitolojik ögeler taşıyan, 

efsaneleşmiş hayvanlar da çeşitli hayallere konu olmaktadır. Beyitlere yansıyan 

hayvanlar kimi zaman gerçek özellikleriyle kimi zaman da şairlerin onlara yüklediği 

hayali özelliklerle karşımıza çıkmaktadır. Bu hayvanlar yansıttığı özelliklerle bazen 

âşığın bazen sevgilinin bazen de rakibin sembolü olmaktadır. Muhibbî’nin incelenen 

gazellerinde de otuz sekiz hayvan ismi karşımıza çıkmaktadır. 

 

6.1.1. Âhû / Gazal 

 

 Ceylan, dîvân şiirinde daha çok gözlerinin güzelliği ve ondan elde edilen 

misk kokusu dolayısıyla söz konusu edilmektedir. Muhibbî de şiirlerinde ceylanı 

sevgilinin gözlerinin güzelliğini öne çıkarmada bir unsur olarak kullanmıştır. Bununla 

beraber beyitlerde zülf, misk, anber, nafe, Hıtâ, Çin kelimeleriyle tenasüp içinde 

kullandığı da görülmektedir. Ayrıca ceylan denilince akla Hıta bölgesi gelmektedir. Bu 

bölge, misk ceylanlarının çok olduğu Çin’in kuzey bölgesinin adıdır. Muhibbî bir 

beytinde halis miskin elde edildiği bu bölgeyi “âhû-yı Hıtâ” tamlamasıyla anmaktadır. 

Çin, Hıta, Tatar bölgeleri ceylanlarıyla ünlü bölgelerdir ve dîvân şiirinde bu yönleriyle 

öne çıkar. Muhibbî buna Rum yani Anadolu bölgesini de eklemektedir. Çünkü sevgili 

buradadır ve şaire göre kim “Rum içinde gazal olmaz” derse hata etmiştir. Bir beytinde 

de şair ceylanların avlanmasının zorluğunu konu etmektedir. Ceylan avlamayı isteyenin 

çöller içinde sarhoş bir şekilde dolanıp duracağını ifade eder. 

 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn  

Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (G.1049/2) 
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Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān  

Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (G.1091/2) 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez  

Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (G.1360/1) 

Görüben çeşm-i şehlāsını yāruñ  

Ki āhū-yı Ḫıṭā hergiz görinmez (G.1325/2) 

Ol ġazālı arayu gitdi Muḥibbī derdmend  

Kim şikār eyler ṭaleb ser-keşte-yi Hāmūn olur (G.1080/7) 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn  

Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (G.1355/2) 

6.1.2. Akrep 

 

Sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan 

bir tür böcektir. Şair akrebi sevgilinin saçına teşbih etmektedir. Sevgilinin akrep 

zülfünün zehrine karşılık âşık onun ilacını sevgilinin dudaklarında bulmuştur. 

Sevgilinin zülfünün akrebi vardır dense de bunda üzülecek bir şey yoktur çünkü âşık o 

zehrin panzehri olan dudaklara erişmiştir. 

Leb-i tiryākine irdi Muḥibbī  

Ne ġam dirlerse zülfüñ ‘aḳrebi var (G.1160/7) 

6.1.3. Ankâ 

 

Ankâ, Kaf dağında yaşadığına inanılan, yere konmayan, avlanmayan ve ele 

geçirilemeyen, ismi olup cismi olmayan efsanevi bir kuştur. Dîvân şiirinde de bu ve 

benzeri özellikleriyle çeşitli sanatlara konu olmuştur. Muhibbî’nin beyitlerinde anka, 

Kaf dağında yaşaması, kimseyeye görünmemesi, avlanıp ele geçirilmemesi 

özellikleriyle ve daha çok kanaat kavramıyla birlikte işlenmiştir. Kendisini ankâya 

benzeten şair istiğna dağında tıpkı anka gibi kanaat beklediğini ifade etmektedir. 

Dünyayı bir habbeye almayacağını, ona değer vermediğini, istiğna dağında ankâ ile 
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mahrem olduklarını dile getirir. Sevgiliyi ankâya, kendi gönlünü de bir sineğe teşbih 

eden şair; o sineğin ankâyı avlamasının mümkün olmadığını söyleyerek görünürde bir 

sineğin bir kuşu hele ankâ gibi kuşu avlamasının imkansız olduğunu söyler. Bunun 

yanında âşığın sevgiliye ulaşmasının güçlüğünü ve ankâ kuşunun asla ele geçirilemez 

oluşunu da ön plana çıkarmaktadır. 

Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet  

Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler ( G.1047/2) 

Ser-te-ser bu kā‘inātı almazuz bir ḥabbeye  

Ḳāf-ı istiġnāda biz ‘Ānḳā-y-ıla maḥremlerüz (G.1211/2) 

Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül  

Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (G.1397/4) 

Yimezüz dünyā ġamın meyl itmezüz hem çün meges  

Ḳāf-ı istiġnāda ‘Anḳā-veş ḳanā‘at beklerüz (G.1253/2) 

6.1.4. Ankebut 

 

Örümcek, Kur’an-ı Kerim’de “Ankebut” isimli bir surenin bulunması ve hicret 

esnasında Hz. Muhammed’in mağarasının önüne ağ örmesi özellikleriyle İslami Türk 

edebiyatında yer almaktadır. Bunun yanında şiirlerde; ağ örmesi, ağının şekli, sinek 

avlaması vs. gibi özellikleriyle de çeşitli mecaz ve hayallere konu olmaktadır. Muhibbî 

de bir beytinde sevgilinin “ben”inin hayalini sineğe kendi gönlünü de ankebuta teşbih 

etmiştir. Nasıl örümcek sineği yakalamak için tuzak kurup ağ örüyorsa kendisi de 

sevgiliyi daha doğrusu onun hayalini gönülünün derininde öyle yakalamaktadır. 

Ġam yimem ḫālī ḫayāli çün derūn-ı dildedür  

‘Ankebūtuñ göñli şād olur megesçün dām ider (G.1100/2) 

6.1.5. At / Semend / Esb 

 

At, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Destanlarda, efsanelerde, halk 

kültüründe ve günlük hayatta öneminin büyük olmasının yanı sıra dîvân şiirinde de 
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birçok özelliğiyle yer etmiştir. Şairler, atların renkleriyle, cinsleriyle, atla ilgili eşyalarla 

vs. geniş bir hayal dünyası kurmuştur. Hatta “rahşiyye” denilen şiirlerde doğrudan atları 

konu etmişlerdir.  

 

Birçok isimle anılan at, Muhibbî’nin beyitlerinde “at”,“semend” ve “esb” 

isimleriyle geçmektedir. Sevgili naz atına binmekte, eline aldığı zülf çevganıyla da 

çevgan oynayan bir kişi görünümünde karşımıza çıkmaktadır. Sevgili ne zaman naz 

atına binip ava çıksa âşığın gönlü onun peşinden giden av köpeklerinden olmak için 

heves etmektedir.  

Naṭ‘-ı ḥüsninde yine çignedür üftādeleri  

At salup her ṭarafa ya‘nī semendin yiñemez (G.1338/4) 

Binse semend-i nāza kaçan cilve eylese  

Dutar elinde zülfini san tāziyānedür (G.1182/6) 

Ger semend-i nāz-ıla iy dōst cevlān eyleseñ  

Zülfüñüñ çevgānına top olmaga bu ser yiter (G.1147/4) 

Yine bir māh sevdüm tonı zer-keş  

İder her yaña cevlān atı ser-keş (G.1436/1) 

Oldı şīrāne bu esb-i çarḫ-ı gerdūna süvār  

Ol sebebden başına urındı zer miġfer güneş (G.1421/3) 

Esb-i nāz-ıla kaçan ‘azm-i şikār itseñ şehā  

İtlerüñden olmaga cān-ıla dil eyler heves (G.1380/4) 

 

6.1.6. Balık / Mâhi 

 

“Dîvân şiirinde deniz veya su içinde oluşu, ağ veya olta ile yakalanışı, uyku 

uyumamaları vs. ile âşığın canı, gönlü ve kurduğu hayallere benzetilir.”60 Muhibbî 

gözyaşlarının çokluğuyla bir deniz oluşturmuş, kendisini ve gönlünü bu gözyaşı denizi 

                                                 
60 Pala, a.g.e., s. 294 
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içinde bir balık gibi hayal etmiştir. Bir beytinde de aşk ehlini balığa teşbih ederek aşk 

denizinin deriniliklerine kimsenin erişemeyeceğini sadece aşk ehlinin tıpkı bir balık gibi 

oraya dalacağını söylemektedir. Bir başka beytinde gökyüzünü bir tandır olarak hayal 

eden şair bu tandırı ahının hararetiyle alevlendirmekte, gökteki ay bu hararetin etkisiyle 

bir balık gibi kebaba dönmektedir. Ayrıca şair ah ve efgana öyle müptela olmuştur ki 

onun gece gündüz inlemesinden yerde balıklar gökte kuşlar uyumamaktadır. 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider  

Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (G.1123/4) 

Baḥr-ı eşküm bād-ı āhumla telāṭumlar urur  

Yürürüz içinde bī-pervā anuñ balıklaruz (G.1217/3) 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim  

Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (G.1044/3) 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür  

Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür (G.1053/4) 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına  

Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (G.1167/5) 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ  

Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (G.1474/2) 

6.1.7. Bat 

 

“Kaz bir su kuşudur. Suda yaşaması ve yiyeceğini dalarak su altından çıkarması 

nedeniyle şiirimizde gözyaşına boğulmuş gözlerin ve aşk, kan vb. denizine dalmış 

gönlün sembolüdür.”61 Balıkla ilgili hayalinde olduğu gibi şair, kazla deniz arasında ilgi 

kurmuştur. Gözyaşlarının dünyayı baştanbaşa suya boğduğunu, gönlünün bu gözyaşı 

denizi içinde bir kaz gibi dalgıçlık ettiğini hayal unsuru olarak sunmaktadır. 

                                                 
61 Ömür Ceylan, Kuşlar Dîvânı: Osmanlı Şiir Kuşları, 4.b., İstanbul: Kapı Yayınları, 2015, s. 157 
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Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider  

Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (G.1496/5) 

Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi  

Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (G.1500/3) 

6.1.8. Bülbül / Hezâr / Andelîb 

 

Bülbül, “bütün edebiyatlarda, özellikle Doğu edebiyatlarında ve tabii ki Klasik 

Türk edebiyatında başta sesinin güzelliği ve aşığın timsali oluşu yönleriyle adı en çok 

geçen ötücü kuştur. Bülbül baharda, güllerin açtığı günlerde daha canlı öttüğünden, eski 

zamanlardan beri gül ile bülbül arasında bir bağ olduğuna inanılmış, aralarında 

muhayyel bir aşk, bir ilişki bulunduğu kabul edilmiştir. Bir efsaneye dönüşen bu inanış 

sebebiyle, Doğu edebiyatlarında bülbül aşığa, gül de mâşuka yani sevgiliye benzetilerek 

aralarındaki bu muhayyel aşk yüzyıllarca işlenen tükenmez bir kaynak olmuştur.”62 

 

“Divan edebiyatı şairleri “gül”den ve “bülbül”den ayrı düşünülemez. O, 

şakıyışlarıyla ağlayıp inleyen, durmadan sevgilisinin güzelliklerini anlatan ve ona aşk 

sözleri arz eden bir âşığın timsalidir. Bazen âşığın kendisi, bazen canı, bazen de gönlü 

olur. Bülbül güle âşık kabul edilir. Bu durumuyla âşığa çok benzer. Üstelik güzel sesi de 

âşığın sözleri, şiiridir. Nasıl bülbül gülsüz olmazsa, âşık da maşuksuz olmaz. Gülün 

dikenleri nasıl bülbülün ciğerini delerse, sevgilinin eziyetleri de âşığın bağrını deler. 

Kısaca bülbülün her özelliği âşıkta mevcuttur.”63  

 

Bülbülü, hemen bütün özellikleriyle Muhibbî de onlarca beytine konu etmiştir. 

Âşıkla yani kendisiyle özdeşleştirerek onun sabahın erken saatlerinde ötüşünü, güle olan 

bitmez iştiyakını, inler gibi çıkardığı sesleri, diken ile olan rekabetini, aşk ile canından 

vazgeçmesini vs. çeşitli manzaralarla sunmakta; “bülbül”, “hezâr” ve “andelîb” 

kelimeleriyle bu kuşu beyitlerinde işlemektedir. 

 

                                                 
62 Canım, a.g.e., s. 484 
63 a.g.e., s. 485 
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Âşığın sabah olunca işi gücü bülbül gibi ah çekip inlemektir. Çünkü bir an da 

olsa gül bahçesinin servisi olan sevgiliyi görmüştür. Sevgili gül, âşık bülbül olunca 

gülün gövdesinde biten dikenler de rakip olmaktadır. Nerede bir gül bitse onun yâri 

diken olmaktadır. Ve bu dikenler gül için bülbülün göğsünü yaralamaktadır. 

Bülbülem tā ṣubḥ olınca āh u efġāndur işüm  

Çünki ol serv-i semen gülzārı gördüm bir naẓar (G.1003/2) 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa  

Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (G.1029/2) 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb  

Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (G.1083/3) 

 Âşığın sevgilinin mahallesinde figanlar koparmasına şaşılmamalıdır. Çünkü 

nerede bir gül bahçesi olsa oradan bülbüllerin feryatları duyulmaktadır.  

Āsitānuñda Muḥibbī tañ mı efġān eylese  

Kanda kim gülşen ola bülbülden efġānlar kopar (G.1105/5) 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm  

Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (G.1129/2) 

 Bülbül gül için durmadan feryat edip inlese de gül bu inlemeleri duymazdan 

gelip sürekli dikeniyle ilgilenmektedir. Ayrıca bülbülü umursamaz görünen bu gülün bir 

özelliği de ra’na olmasıdır. Umursamazlık ve ra’nalık onun en temel özelliğidir. Âşık 

bülbülün inlemelerini dilemeyen gül sevgili mahallesinde onun gibi yüzlerce olduğunu 

söyleyerek âşığı umursamazlığını göstermektedir.  

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ  

İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (G.1131/2) 

Bülbülüñ gūş eylemez gülşende gül efġānını  

Eyleyüp hercāyilik her laḥẓa ra‘nālık sever (G.1133/3) 
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Ḫār elinde gördi gülşende gülüñ dāmānını  

Bülbül itse tañ mıdur feryād u āh u nāleler (G.1167/2) 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār  

Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (G.1086/1) 

Bülbülün gül karşısındaki konumu âşığın sevgili karşısındaki konumuna bir 

semboldür. Âşık da bülbül gibi “bi-çare, gûyâ, nâlân, şürîde, üftade” gibi sıfatlarla 

anılır. Gülün diken ile bayram etmesi karşısında bülbülün kafeste tutulması onun için 

bir çaresizlik ve zulümdür. Şair, sevgilinin güzellik bağını methederek adeta bir bülbül-i 

gûyâdır. 

 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye  

Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (G.1394/2) 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün  

Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (G.1384/3) 

Bu Muḥibbī bāġ-ı ḥüsnüñ her kaçan medḥ eylese  

İy gül-i ra‘nā aña kim bülbül-i gūyā dimez (G.1354/5) 

 

Ẕerre gibi gün yüzüñüñ zār u sergerdānıyuz  

Ṣubḥa dek sen gül-ruḫuñ biz bülbül-i nālānıyuz (G.1256/1) 

 

Nev-bahār eyyāmı geldi geçdi ‘ömrüm yārsuz  

Bülbül-i şūrīde n’itsün çün ola gülzārsuz (G.1279/1) 

Dem-be-dem feryād ider bī-çāre dil dildārsuz  

Bülbül-i üftādedür kim zār olur gülzārsuz (G.1369/1) 

Burada bülbül ile ilgili birkaç örnekle yetinildi. Diğer örnek beyitler için dizinin 

ilgili maddelerine bakılabilir. 
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6.1.9. Ejder / Ejdehâ / Ejderhâ 

“Farsça büyük yılan anlamında bir sözcüktür. Soğuk, korkunç, sinsi, zehirli, 

ürkütücü ve tiksinti verici, saldırgan bir sürüngendir. Ejder masallarda genellikle yedi 

başlı ve kanatlı büyük bir canavar olarak tanımlanır.”64 “Klâsik edebiyatımızda ejderhâ, 

çoğu zaman sevgilinin saçları yerine kullanılır. Çünkü sevgilinin kıvrım kıvrım saçları 

bir ejderhâyı andırır. Saç, aynı zamanda uçlarının bolluğu ile de bin başlı ejderhâya 

benzer. Ayrıca tılsımlı hazineleri de ejderhâların beklediğine inanılır.”65   

Muhibbî de sevgilinin saçı ve ejder arasında ilgi kurarak ele almış ve ejderin 

hazineyi beklediği inancını beyitlerinde işlemiştir. Ayrıca beyitlerde, âşığın ağzından 

çıkan ahlar da onu ejdere benzeterek sunulmuştur. 

Sevgilinin yüzü onun güzellik hazinesidir. Bu hazineyi koruyan bir ejder 

olmalıdır. O da ejdere benzeyen rengi, şekli ve çok başlılığıyla sevgilinin saçıdır. Yüzün 

iki yanına sarkmış haliyle o hazineyi koruyan bir ejderhâ gibidir. Etrafında böylesine bir 

ejderhâ varken o hazineye ulaşmak da mümkün görünmemektedir. 

Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür  

Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (G.1153/2) 

Genc-i ḥüsne zülfini dilber girihler baglamış  

Sanasın zencīr-ile biñ başlu ejder baglamış (G.1418/1) 

Didüm zülfüñ neden gitmez yüzüñden  

Didi bekler o gence ejdehādur (G.1046/5) 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā  

Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (G.1055/3) 

El urayın dime sakın genc-i ḥüsnine  

İki ṭarafda zülfi anuñ ejdehā geçer (G.1173/3) 

                                                 
64 Zavotçu, a.g.e., s. 219 
65 Canım, a.g.e., s. 488 
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Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur  

Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (G.1049/1) 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür  

Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (G.1052/1) 

El urmak mümkin idi genc-i ḥüsne  

Eger zülfeyni olmasaydı ejder (G.1162/5) 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış  

Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (G.1424/1) 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ eyle zülfinden ḥaẕer  

Basma dünbālini ejderdür ki yatmış uyumış (G.1458/4) 

Muḥibbī ister-iseñ genc-i ḥüsnin  

Ḥaẕer kıl ejder ü mār eksük olmaz (G.1235/5) 

Genc-i ḥüsnine Muḥibbī sunma dil eyle ḥaẕer  

Görinen zülfi anuñ biñ başlu ejderhā geçer (G.1067/5) 

Genellikle sevgilinin zülüfleri olarak karşımıza çıkan ejderhâ, âşığın ağzından 

çıkan kıvılcımlı ahlar ve yanan gönlü de olabilmektedir. Âşığın ahları, gönlünde olan 

ateşten kıvılcımlar saçar. Bu haliyle de âşık, ağzından çıkıp göklere ulaşan, etrafa 

alevler saçan ahlarıyla adeta bir ejderhâdır. Bu ahların barınağı da aşığın gönlüdür.  

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter  

Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (G.1147/1) 

Āteş-i miḥnetle her şeb berḳ urur kāşānemüz  

Sanasın bir ejder olmışdur dil-i vīrānemüz (G.1250/1) 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār  

Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (G.1330/2) 
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Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār  

Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (G.1330/2) 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz  

Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (G.1340/1) 

6.1.10. Gülgûn 

 

Bir renk ismi olarak gül renkli, pembe, kırmızı renklerini ifade etmek için 

kullanılır. Ayrıca bir cins al ata da isim olarak verildiği görülür. Hüsrev ü Şîrîn 

mesnevisinin kahramanı Hüsrev’in Şîrîn’e hediye ettiği atın ismi olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. Hüsrev’in atının adı da Şebdîz’dir. Bu iki isim de tenasüp içinde birlikte 

kullanılır.  Dîvân şiirinde hem renk anlamıyla hem de Şîrîn’in atı olarak sıkça tevriyeli 

bir şekilde kullanılmaktadır. Beyitlerde renk bağlamında bazen sevgilinin yanağı çoğu 

zaman da âşığın gözyaşları karşılığında kullanılır.  

Saçı şebdīzine gülgūn eşki  

Koşalum çünki vaṣlı öñdüli var (G.1108/3) 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını  

Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (G.1426/2) 

 

Yarak itdüm bugün gülgūn-ı eşküm  

Koşar mı kandadur ol zülf-i şebdīz (G.1372/2) 

 

6.1.11. Güvercin / Gögercin / Kebûter 

Güvercin, şiirlerde geniş yer tutan hayvanlardandır. Günlük hayatta üstlendiği 

görevler, mitolojik ve tasavvufi anlamlar da yüklenerek beyitlerde yer alan bu kuş daha 

çok âşığın canı ve gönlü için benzetme unsuru olarak kullanılır. Bir av kuşu olan 

güvercin avcı kuşlarla birlikte anılmış, kimi zaman sevgili yerine de kullanılmıştır. 

Muhibbî, beyitlerinde güvercini “gögercin” ve “kebûter” kelimeleriyle anmıştır. 

Güvercin kelimesinin geçtiği beyitlerin hepsinde şahbaz yani doğan kuşu da 
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geçmektedir. Sevgili ve gözleri avcı doğan kuşu olarak düşünülmüş ve karşısında da 

buna av olan, âşığın güvercine benzer gönlü bulunmaktadır. 

Gördi çeşmin şāhinin cān u dil itdiler gürīz  

Şāhbāz itdükçe pervāzı gögercin tagılur (G.1015/2) 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına  

Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (G.1039/4) 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı  

Şikārını alur elbette şahbāz (G.1255/4) 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı  

Şikārını alur elbette şah-bāz (G.1295/6) 

Kapsa tañ mı bu kebūter göñlümi  

Zülfine dirler anuñ çün şāhbāz (G.1309/2) 

6.1.12. Huffâş 

 

Yarasa, iki beyitte zahitle benzetme ilgisi kurularak işlenmiştir. Yarasalar görme 

duyuları zayıf olan hayvanlardır. Zahit de gözünü ve gönlünü hakikate kapatmış kişi 

olarak karşımıza çıkar. Böylelikle zahitin hakikate kapalı gözü “huffâş göz”, zahit de 

“huffâş-sıfat” olarak anılmaktadır. 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar  

Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (G.1233/4) 

Münkir dirilürse n’ola gün yüzine zāhid  

Ḫuffāş-ṣıfatdur aña hergiz baṣar olmaz (G.1234/3) 

6.1.13. Hümâ 

 

Kaf dağında ve dâimî karlar bölgesinde yaşadığı kabul edilen, boz renkli, 

kanatları zümrüt yeşili, gölgesinin bir kimsenin üzerine düşmesi o kimsenin başına 
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devlet kuşu konacağına alâmet sayılan, çok büyük, yırtıcı, efsânevî kuştur. Devlet kuşu, 

talih kuşu, cennet kuşu da denir.  

 

“Şiirimizde hümâ-yı aşk, hümâ-yı himmet, hümâ-yı naz gibi pek çok şeye izafe 

edilerek yaygınca kullanılan hümâ öncelikle devlet ve kut kuşudur. Hümâ-tal’at, hümâ-

sâye, hümâ-pervâz, hümâ-pâye, hümâ-şeref vb. sıfatlar da hümânın güzel hasletlerini 

taşıyan kişi ve nesnelere uygun görülür.”66 “Hümâ aynı zamanda erişilmesi imkansız 

şeyleri de ifade eder. Elbette bunların en başında da vuslatı, ulaşılması, kavuşulması 

mümkün olmayan sevgili gelir. Şiirlerde özellikle bu yönüyle çok kullanılmıştır.”67 

Hümânın öne çıkan özelliklerinden biri de devlet kuşu olmasıdır. Ele geçmesi mümkün 

olmayan ve yere konmayan bu kuşun gölgesi kimin üzerine düşerse onun bir devlete, 

saadete erişeceğine inanılmaktadır. Bu yönüyle hümâ Muhibbî’nin beyitlerinde “saye 

salmak” tabiriyle beraber talih unsuru olarak yer almaktadır. 

Şikār idem umaram sen hümāyı  

Çün idem himmetüm murġını ben bāz (G.1287/3) 

Sāye salsa gedāyı şāh eyler  

Pes ol zülfi hümāyı kim sevmez (G.1311/6) 

Umaram ṣayd idem ben sen hümāyı  

Bu göñlüm himmetiyle eyledüm bāz (G.1329/2) 

Anuñçün pādişāh oldum ser-ā-ser cümle ‘uşşāḳa  

Hümā-yı zülf-i dilberden başuma sāye düşmişdür (G.1042/6) 

Sevgiliyi hümâya teşbih eden şair, gönlünün onu avlamak sevdasına düştüğünü 

ancak bu çabasının boşuna olduğunu ikaz etmektedir. Çünkü o öyle bir kuştur ki avlanıp 

ele geçirilmesi mümkün değildir. Onun uçuş menzili feleğin de üstündedir. Sevgili de 

tıpkı hümâ gibi âşığa uzaktır. Âşığın ona yakın olması, onu elde etmesi düşünülemez.  

                                                 
66 Ceylan, a.g.e., s. 118 
67 Canım, a.g.e., s. 494 
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Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer  

Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (G.1063/1) 

Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül  

Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (G.1397/4) 

Serven gördüm nigārā ḳāmetüñ bālā-y-ımış  

İy hümā-ṭal‘at saña menzil felek-fersā-y-ımış (G.1414/1) 

6.1.14. İt / Seg / Oş 

 

Köpek, gündelik hayatımızda olan hayvanlardandır. Avlanmada, bekçilikte, 

hayvancılıkta çok kullanıldığı gibi sokaklarda da karşımıza çıkmaktadır. Şiirde de sık 

görülen köpek daha çok rakibin sıfatıdır. Sevgilinin mahallesinde dolanan rakipler, o 

mahallenin köpekleri gibi sunulur. Bazen âşık da sevgili karşısında kendisini köpek 

olarak görmekte, onun mahallesindeki köpeklerle bir olup yakınında olmak 

istemektedir.  

 

Sevgili âşığa köpek dediği zaman âşık bundan mutluluk duymakta, sevgili onu 

andığı için sevinmektedir. Sevgili naz atına binip avlanmaya çıktığı zaman âşığın gönlü 

de tıpkı bir av köpeği gibi onun peşinden gitmek için can atmaktadır.  

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber  

Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (G.1016/5) 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār  

Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (G.1271/6) 

Bulurdum dünyada göñül murādın  

İtüm diyü baña bir kez diseñ oş (G.1420/4) 

Bir gördi yine itleri ile bizi ḥabīb 

Devlet irişdi başa dilā oşlardanuz (G.1219/7) 
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Esb-i nāz-ıla kaçan ‘azm-i şikār itseñ şehā  

İtlerüñden olmaga cān-ıla dil eyler heves (G.1380/4) 

Köpek, dîvân şiirinde daha çok rakip olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevgilinin 

mahallesinin sokaklarında gezmekte, âşığın oraya girmesine engel olmaktadır. Bu 

durum hem benzetme unsuru olarak hem de gerçek anlamda düşünülebilir. Şair, 

sevgilinin etrafındaki kişileri köpeğe teşbih ederek sunduğu gibi, sevgilinin 

mahallesindeki köpekler de rakip olarak karşımıza çıkabilmektedir. Çünkü sevgilinin 

etrafında olan ve âşığın ona ulaşmasını engelleyen herkes ve her şey rakiptir. 

 

Âşık, sevgilinin mahallesine yaklaştığı zaman oradaki köpekler karşısına 

çıkmaktadır. Burada iki manzara görülür. Birincisi; âşık bu köpeklerin saldırısına uğrar, 

köpeklerle mücadele eder, köpekler onu sevgilinin mahallesinden uzaklaştırmak için 

uğraşır. İkincisi; âşık artık bu köpeklerle aşina, dost olmuştur ve bu mahallenin 

köpekleri uzun zamandır gelmeyen dostlarını karşılamaktadırlar. Sevgilinin de zaman 

zaman kapısındaki köpeklerle âşığı bir tuttuğu görülür. Bu durum da âşık için bir sevinç 

sebebi olmaktadır. 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup  

Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (G.1027/5) 

Bir gördi yine itleri ile bizi ḥabīb  

Devlet irişdi başa dilā oşlardanuz (G.1219/7) 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben  

Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (G.1459/2) 

Āsitānuñdan revā mı ‘āşıḳı dūr eyleyüp  

İt raḳībi idesin lāyıḳ mıdur yanuñda ḫāṣ (G.1481/5) 

Dün gice kūyında nālem işidüp  

Dir seg-i kūyı bu ne feryāddur (G.1118/3) 

Nigārā kūyuña varsam seg-i kūyuñ gelür karşu  

Ezelden āşinā diyü tuz ekmek ḥaḳḳını gözler (G.1129/3) 



 142 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ  

Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (G.1318/5) 

Ger refīḳ ola seg-i kūyuñ iy dōst baña  

Eyleyem gerdānına rişte-i cānumı meres (G.1391/2) 

Muḥibbī kūyuña varsa gelür karşu seg-i kūyuñ  

Ḳadīmī āşināmuzdur diyüben ḥaḳḳ-ı nān gözler (G.1096/7) 

6.1.15. Kaknûs 

 

“Rüzgâr estikçe çok delikli gagasından nağmeler çıktığına ve sesinin verdiği 

şevk ile kendisini yaktığına inanılan çok iri bir masal kuşudur. Bin sene kadar yaşadığı 

söylenen bu yaratık, bu sürenin sonunda birçok çalı çırpı toplayıp üzerine oturur, hayata 

veda etmenin verdiği hüzünden dolayı, hazin hazin ötmeye başlarmış. Kendi 

nağmelerinin tesiriyle vecde gelerek kanatlarını şiddetle birbirine çarparmış. 

Kanatlarının çarpmasından çıkan kıvılcımlar hem çalı çırpıyı, hem de zavallı kuşu yakıp 

kül edermiş. Fakat bu külden derhal bir yumurta ve yumurtadan da bir kaknûs yavrusu 

çıkarmış.”68 Kendi küllerinden doğan ve bir nevi ateş içinde yaşadığı varsayılan bu 

efsanevi kuş Muhibbî’nin bir beytine konu olmuştur. Kaknûsun ateş içinde kül oluşu 

gibi şair de aşk ateşi içinde tanıp kül olmuştur: 

Āteş-i ‘ışḳa Muḥibbī yana ḫākister ola  

Nār-ı ‘ışḳ ile nite yanup kül oldı Ḳaḳnūs (G.1387/5) 

6.1.16. Kaplan / Meşe Kaplanı 

 

Kedigillerden yırtıcı bir hayvan olan kaplan, çevikliği, rengi ve vücudundaki 

beneklerle şiirlere de konu olmaktadır. Muhibbî de sararmış benzini kaplanın sarı 

rengine, vücudundaki yanık yaralarını da kaplanın vücudundaki beneklere benzeterek 

bela dağında bir kaplan olduğunu dile getirmektedir. 

                                                 
68 Canım, a.g.e., s. 496 
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Geh Muḥibbī dāġ-ıla kūh-ı belā kaplanıdur  

Rūy-ı zerd-ile gehī deşt-i ġama ḍayġamlaruz (G.1332/5) 

Bakuñ bu dāġuma kūh-ı ġam içre  

Benüm gibi peleng-i mīşe olmaz (G.1259/4) 

Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür  

Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (G.1449/4) 

6.1.17. Kerkes 

 

Akbaba dîvân şiirinde uzun ömürlü oluşu, aç gözlülüğü, leş yemesi gibi 

özellikleriyle anılmaktadır. Muhibbî de bir beytinde kendi kendine nasihat ederek; şahin 

gibi zararlı olmaması gerektiğini, akbaba gibi zararsız olup uzun ömür elde 

edebileceğini söyler. Akbaba ömrü bulmak aynı zamanda bir Arap atasözüne de işaret 

etmektedir. “Araplar bir kimsenin uzun ömürlü olduğunu ifade ederken “akbabadan 

daha uzun ömürlü” derler.”69   

Muḥibbī bāz olup olma ziyānkār  

Kem-āzār ol bulasın ‘ömr-i kerkes (G.1388/5) 

6.1.18. Kıtmir 

Ashab-ı Kehf’in köpeğinin adıdır. “Allah’a iman etmiş birkaç gencin peşine 

takılan ve onlarla birlikte mağarada uyutulan köpek. Öyküsü, Üzeyr Peygamber’in 

eşeğinin öyküsü ile benzer mahiyettedir. Cennete gideceklerine inanılan bu iki hayvan 

arasındaki fark, köpeğin kovalanmasına rağmen gençlerin peşinden ayrılmayışı ve 

gençlerle birlikte mağaraya girmekteki kararlılığıdır. Bu kararlılığıyla, Allah’a inanma 

hususunda sadakatini ortaya koyan bir izlenim vermiş ve sadık bir hayvan olduğunu 

sezdirir bir tavır sergilemiştir.”70 Muhibbî de bu özellikleriyle Kıtmir’i konu etmiş; 

ayağını kırsalar bile gönül ehlinin sohbetinden yüz çevirme, Kıtmir gibi onlara sadık ol 

diyerek nasihatte bulunmuştur.  

                                                 
69 Ceylan, a.g.e., s. 28 
70 Zavotçu, a.g.e., s. 433 
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Yüzüñi sür yüz çevürme itseler pāyuñ şikest  

Ehl-i diller ṣoḥbetinden olma dūr ḳıṭmīr-veş (G.1410/6) 

6.1.19. Kirm 

 

Böcek veya kurt cinsi haşerat meyve ve sebzeleri çürütmesi ile günlük hayatta 

karşımıza çıkar. Şair, çektiği bela ve sıkıntıları bir kurda benzetmekte ve bu bela 

kurdunun etini yediğini buna rağmen ağzından ah ve şikayet çıkmadığını söylemektedir. 

Bu durumu da Eyyüp peygamberin kıssası ile bağdaştırmaktadır. Nasıl ki Eyyüp 

peygamber uğradığı hastalıkta vücudunu kemiren böceklere sabredip şikayet etmediyse 

şair de uğradığı belalara öyle sabretmektedir. 

Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem  

Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (G.1447/3) 

6.1.20. Kumru 

 

“Güvercingiller familyasından, tüyleri gri, kahverengi ve kızıl renkte, kuyruğu 

oldukça uzun, kuyruk ucu genellikle siyah ve beyaz olup eti için avlanan bir kuş 

türüdür. Esasen kumru, aşkın ve muhabbetin sembolü olmuş bir kuştur. Âşık kendisini 

sevgili için dem çeken kumruya benzetir.”71 Muhibbî de kendisini dost diye inlemesiyle 

kumruya benzetir.   

N’ideyin dōst diyüp iñledüben ḳumrī gibi  

Nāle kıl gülşene var bülbüli feryāda getür (G.1035/2) 

6.1.21. Mâkiyân 

 

Şair, kendisini bülbüle, rakibi de tavuğa teşbih ederek sevgiliye tavuk rakibe yüz 

vermemesini söyler. Sevgilinin mahallesi bir gül bahçesidir, bülbül (âşık) bu bahçe 

içinde sevgilinin güzelliğini methetmelidir. Bülbül sıfatlı âşık dururken tavuk sıfatlı 

rakip sevgilinin mahallesinde olmamalıdır. Bülbülün yeri gül bahçesi, tavuğun yeri de 

ancak kümestir. 

                                                 
71 Canım, a.g.e., s. 513 
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Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz  

Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (G.1373/4) 

Bāġ-ı ḥüsnüñ bülbülidür murġ-ı cān medḥüñ okur  

Ko raḳīb-i mākiyānuñ yiridür ancak kümes (G.1395/4) 

6.1.22. Mâr / Su’bân 

 

“Dîvân şiirinde sevgilinin saçı ve aşığın ahları şekil yönünden yılana benzetilir. 

Uzunluğu, kıvrımlı oluşu, siyahlığı, zehiri vs. özellikleri ile ele alınır. Hazinelerin birer 

yılan tarafından korunduğu efsanesi, tılsımlı veya yüz yıl yaşayan yılanların ejderha 

oluşları da yer yer anılır.”72 “Mâr sözcüğü dîvân şiir ve nesrinde bazen hakiki bazen 

mecazi anlamlarıyla kullanılır. Hakiki anlamıyla kullanıldığında ya zarar veren ya da 

harabelerde yaşayan ve hazineleri bekleyen bir varlık olarak sunulur.”73  

 

Muhibbî, beyitlerinde sevgilinin zülfü ile yılan arasında benzetme ilgisi kurmuş 

ve yılanın hazineleri beklediği hikâyesini işlemiştir. Sevgilinin yüzü güzellik hazinesi 

olunca zülüfleri de o hazineyi koruyan yılan gibi düşünülmüştür. Hiçbir hazinenin 

yılansız olmadığını söyleyen şair, sevgilinin yılana benzeyen zülüfleri varken onun 

güzellik hazinesine ulaşamayacağının farkındadır. 

Mümkin midür ki görine genc-i cemāl-i yār  

Zülf-i siyāhı her yaña biñ başlu mār olur (G.1030/3) 

İrişilmez zülfi devrinde viṣāli gencine  

Kimse gence mālik olmaz her kaçan mārın görür (G.1131/4) 

Sundum elümi zülfi kemendine irem  

Bilmedüm siḥr-ile her tārını kılmış ol mār (G.1205/14) 

Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine  

Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (G.1263/5) 

                                                 
72 a.g.e., s. 514 
73 Zavotçu, a.g.e., s. 473 
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Muḥibbī ister-iseñ genc-i ḥüsnin  

Ḥaẕer kıl ejder ü mār eksük olmaz (G.1235/5) 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm  

Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (G.1086/2) 

Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer  

Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (G.1144/6) 

Şair kendisini bir yılan avcısı olarak görmekte ve sevgilinin zülfüne el 

uzatmasının sebebi olarak da bu durumu göstermektedir: 

Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu  

Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (G.1377/6) 

Sevgilinin zülfünün hayali âşığın yanan gönlünde yatmaktadır. Şair bu hayali 

ateş içinde yuva yapmış bir yılana benzetmektedir. Ateş içinde yaşayan yılan ejderhâdır. 

Ejderhâ yılanın büyüklerine veya yüz yıl yaşayanlarına verilen isimdir. Sevgilinin 

zülfünün hayalinin ejderhâya teşbih edilmesi o hayalin âşığın gönlünde uzun süredir 

yattığına bir işarettir.  

Tār-ı zülfinüñ ḫayāli sīne-i sūzānda  

Āteş içre iy Muḥibbī mārdur in eylemiş (G.1400/5) 

Ayrıca şair yılanların güneşte yatarak güç toplamasını beyitlerinde işlemektedir. 

Sevgilinin yanakları bir güneş olunca zülüfleri de o güneşte yatan yılan olarak hayal 

edilmektedir. Sevgilinin saçlarının uzun ve gür olması da güneşte yatıp kuvvet bulmuş 

bir yılana benzetilmiştir.  

Ruḫlaruña karşu zülfüñ dem-be-dem efzūn olur  

Günde yatsa kuvveti artmagla olur mār ḫoş (G.1408/4) 

Ḥüsni bāġına irişdüñ eyle zülfinden ḥaẕer  

Ġaflet itme mārdur yatmış güneşde uyımış (G.1412/2) 
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6.1.23. Meges 

 

“Sinek. Dîvân şiirinde sevgilinin beni, bir kara sinek olarak ele alınır. O, 

sevgilinin tatlı yanağı ve bal dudağı kenarına konmuştur. Bazen rakip veya âşık da 

acizlikte sinek olabilmektedir.”74 Sinek, Muhibbî’nin beyitlerine de âşık, rakip ve 

sevgili ilişkisiyle karşımıza çıkmaktadır. Boyutunun küçüklüğü, şeker etrafında 

toplanması, örümcek tarafından avlanması gibi özellikleriyle beyitlerde ele alınmıştır. 

 

Âşık, sevgilinin tatlı dudağı uğruna can vermek istemektedir. Bu durumda 

kendisini o tatlı dudak etrafına üşüşen sinek yerine koymaktadır.  

La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül  

Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (G.1384/5) 

Sevgiliyi bir hümâ veya ankâ olarak gören âşık onu avlamak emelindedir. Ama 

onu avlayacak gönül bir sinek konumundadır. Dolayısıyla sineğin öylesine bir kuşu 

avlaması da mümkün görünmemektedir. 

Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül  

Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (G.1397/4) 

Rakip de şairin gözünde sinek konumundadır. Bir beytinde şair kendisini tuti, 

sevgiliyi şeker, rakibi de sinek yerine koyarak bunlar etrafında aşk ilişkisini ele almıştır. 

Tuti olan âşık şekere yani sevgiliye ulaşamazken o şeker etrafında sinek vasıflı rakipler 

bayram etmektedir. Hâlbuki şekeri asıl hak eden tuti yani âşıktır. Ayrıca şair kendisini 

kanaat ehli olarak görmekte, ankâ gibi istiğna dağında kanaat beklediğini, sinek gibi 

dünya gamı çekmediğini belirtmektedir. 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere  

Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (G.1385/2) 

Yimezüz dünyā ġamın meyl itmezüz hem çün meges  

Ḳāf-ı istiġnāda ‘Anḳā-veş ḳanā‘at beklerüz (G.1253/2) 

                                                 
74 Pala, a.g.e., s. 302 
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Sinek, boyutunun küçüklüğü ve rengi dolayısıyla sevgilinin beni olarak da 

karşımıza çıkmaktadır. Âşık, sevgilinin benlerinin düşündükçe gözüne uyku 

girmemektedir. Bunu da sinek olan yerde uyku uyunmaz diyerek açıklamaktadır. 

Sevgilinin beni, âşığın ulaşmak istediği şeydir. Bu durumda âşık ve onun gönlü bir 

örümcek, sevgilinin beni de sinek olunca; nasıl örümcek sineği avlamak için tuzak 

kuruyorsa âşık da ben için öyle uğraşmaktadır. Ben, yüzün ve vücudun farklı yerlerinde 

bulunabilir. Ancak sevgilinin yüzündeki ben genellikle dudağının çevresindedir. Bu 

durumu şair, sineğin şeker etrafına toplanmasıyla tablolaştırmaktadır. Sevgilinin dudağı 

şeker olunca onun kenarındaki ben de şeker üstüne konmuş sinek olmaktadır. 

Ḫāllaruñ fikr eyledükçe ḫˇāb gelmez çeşmüme  

Uyḫu yüzin göz görmez olıcak cāy-ı meges (G.1373/3) 

Ġam yimem ḫālī ḫayāli çün derūn-ı dildedür  

‘Ankebūtuñ göñli şād olur megesçün dām ider (G.1100/2) 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ  

Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (G.1374/2) 

6.1.24. Mûr 

 

“Karınca; küçük, çalışkanlığıyla bilinen bir böcektir. Klasik şiirimizde karınca, 

küçüklüğü ve acziyeti ile aşığı sembolize ederken, gücü ve kuvvetiyle Süleyman da 

sevgiliyi temsil eder. Yani âşık karıncaya, sevgili de Süleyman’a teşbih edilir. Karınca 

sevgilinin yanağındaki ince tüylere de benzetilir.”75  

 

Muhibbî’nin beyitlerinde karınca daha çok sevgilinin yanağındaki ve 

dudaklarının çevresindeki ayva tüyleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevgilinin 

yüzündeki ayva tüyleri şaire göre bir “leşker-i mûr” (karınca ordusu)dur. Sevgilinin 

dudaklarının çevresinde belirmiş olan ayva tüyleri de şeker etrafında toplanmış 

karıncalar görünümündedir. Ayrıca sevgilinin yüzü bir güzellik bahçesidir ve bu 

bahçede karıncaların olmasına şaşılmamalıdır. 

                                                 
75 Canım, a.g.e., s. 498 
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Görinen ḫaṭ mıdur yā leşker-i mūr  

Ki tutdı kişver-i ḥüsni ser-ā-ser (G.1162/7) 

Sāye-i zülfi midür ḫaddinde yāruñ yoḫsa ḫaṭ  

Lebleri ḳandında cem‘ olmış ve yāḫūd mūrdur (G.1073/3) 

Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān  

Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (G.1097/5) 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen  

Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (G.1183/2) 

Gül yüzüñde çünki ḫaṭṭuñ ẓāhir oldı mūr-veş  

Çarḫ elinden iñler-isem tañ mıdur ṭanbūr-veş (G.1466/1) 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm  

Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (G.1086/2) 

Karıncanın şiire konu olmasının bir sebebi de Hz. Süleyman ile olan 

münasebetidir. “Bilindiği gibi Hz. Süleyman’a pek çok mucizeler verilmiştir. Bunlar 

arasında rüzgara, her çeşit hayvana ve cinlere hükmetmesi, onlarla iletişim kurması 

sayılabilir. Karınca da, Hz. Süleyman ile bir savaş sırasında iletişim kurması ve genelde 

aczi temsil eden bir hayvan olarak şairlerin diline girer. Kur’an-ı Kerim’de de anlatıldığı 

üzere cin, insan ve kuşlardan oluşan ordusuyla sefere çıkan Hz. Süleyman, Karınca 

Vadisi’ne geldiğinde karınca beyi olması muhtemel bir karıncanın “Ey karıncalar, 

yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin!” dediğini duyar. 

Karıncanın bu sözlerini duyan Hz. Süleyman gülümseyerek verdiği nimetlerden dolayı 

Allah’a şükreder. Atından inerek karınca ile görüşür. Karıncadan öğütler alır. Ve onun 

armağan ettiği çekirge budunun yarısıyla bütün ordusunu doyurur, kalan yarısını da yol 

erzağı olarak yanında götürür.”76 Muhibbî de bir beytinde bu kıssaya telmihte 

bulunarak; sevgiliyi zamanın Süleyman’ı olarak görmekte, canını bir çekirge ayağı 

haline getirip karıncanın Hz. Süleyman’a çekirge budu hediye etmesi gibi sevgiliye 

hediye olarak getirmektedir. 

                                                 
76 a.g.e., s. 497 
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Sen Süleymān-ı zamāna tuḫfe idüp cānumı  

Eyleyüp pāy-ı cerād getürdüm anı mūr-veş (G.1437/3) 

Dergehüñde hediyye-i dil ü cān  

Tuḥfe-i mūr-ıla Süleymān’dur (G.1068/5) 

6.1.25. Murg 

 

“Kuş” anlamına gelen “murg” kelimesi genel olarak kuş türlerinin hepsini ifade 

etmektedir. Beyitlerde sıkça karşımıza çıkan bu kelime, karşıladığı hayvanın çeşitli 

özellikleriyle beraber çeşitli sanatlara, hayallere, tamlamalara konu olmaktadır. Daha 

çok âşık ve aşığın gönlü olarak görülen kuş, sevgilinin karşısında bir av konumundadır. 

“Murg-ı dil, murg-ı can” tamlamalarıyla âşığı ifade eden “murg”, bazen de soyut 

kavramlarla birleştirilerek sunulmaktadır: murg-ı ecel, murg- bela, murg-ı heva. 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı  

Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (G.1101/4) 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā  

Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (G.1018/5) 

Bāġ-ı ḥüsnüñ bülbülidür murġ-ı cān medḥüñ okur  

Ko raḳīb-i mākiyānuñ yiridür ancak kümes (G.1395/4) 

Gül mevsiminde murġ-ı çemen zār zār olur  

Kalmaz ḳarārı şevḳ-ile bī-iḫtiyār olur (G.1030/1) 

Murġ-ı dil pervāz urup āḫir irişdi kūyuña  

Şimdi bildüm kim murādı kūyumuñ uçmag-ımış (G.1399/6) 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan  

Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz (G.1241/5) 

Zülfinüñ sevdāsı-y-ıla tolalıdan bu dimāġ  

Başı üstine gelüp murġ-ı hevālar per tutar (G.1006/2) 
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Arturur nālesini görse Muḥibbī ruḫuñı  

Faṣl-ı gülde nite kim murġ-ı ḫoş-elḥān uyumaz (G.1356/5) 

Seḥer gūş it ne dir murġ-ı seḥer-hīz  

‘Ömür gibi bu dünyā bī vefādur (G.1180/6) 

 

İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes  

Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (G.1128/5) 

 

Murg ile ilgili birkaç örnek alınmış olup diğer örnekler için dizinin ilgili 

maddelerine bakılabilir. 

 

6.1.26. Murgâbî 

 

Ördekler suyu çok severler ve daha çok bu özelliğiyle anılırlar. Halk şiirinde 

çokça kullanılan ördek dîvân şiirinde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Daha çok su 

kuşu olması, avcı kuşlara av olması gibi özellikleriyle karşımıza çıkar. 

 

Muhibbî’nin bir beytinde “murgâbî” ismiyle anılan ördek yüzme özelliğiyle 

sunulmaktadır. Şairin gönlü aşk denizi içinde yıllardır dalgıçlık etmektedir. Kendisini 

ördekle kıyaslayarak; sadece ördeğin yüzme bilmediğini, kendisinini yıllarca aşk 

denizinde dalgıçlık yaptığını vurgulamaktadır. 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül  

Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (G.1121/5) 

6.1.27. Mûş 

 

Muhibbî, kendisinin aşk dağının aslanı olduğunu, hırslı bir fare sanılmaması 

gerektiğini söyler.  

 

Şairi kapısından kovan sevgiliye sitem ettiği bir beytinde de kendisini bir aslan, 

rakiplerini de fare olarak nitelemektedir. Sevgili kapısından âşığı (aslan) kovmuş, ağyar 
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(fare) orada kalmıştır. Bu durum karşısında şair, hiç aslanın yerini bir fare tutabilir mi, 

diyerek sevgilinin kapısına fare sıfatlı ağyarın değil, aslan sıfatlı âşığın yani kendisinin 

yakışacağını ifade etmektedir. 

Kūhsār-ı ‘ışḳ pīşesinüñ nerre-şīriyüz  

Sanma ki bizi ḫırṣ-ıla biz mūşlardanuz (G.1219/4) 

Beni sürdüñ kapuñdan kaldı aġyār  

Tutar mı hīç şīrüñ yirini mūş (G.1407/3) 

6.1.28. Nahcîr 

 

Av hayvanlarına verilen genel isimdir.  

Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele  

Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (G.1213/5) 

Umaram pertāb idesin tīr-i ġamzeñ sīneme  

Saçıla her yaña kanum ben olam naḥcīr-veş (G.1410/2) 

6.1.29. Naka 

 

Deve anlamına gelen “naka” kelimesi Leylâ ile birlikte anılmaktadır. Leylâ’nın 

devesi çöllerde mekân tutmuştur. Onun boyun bağı gönül kanıdır. Boynuna takılmış 

olan çan da Mecnûn’un inleyişleridir. 

Nāḳa-i leylī ne vādīlerde kim itdi mekān  

Lālesi ḫūn-ı dil oldı nāle-i Mecnūn ceres (G.1391/3) 

6.1.30. Pervâne 

“Geceleyin ışığın çevresinde dönen kelebek. Şem’ ve pervâne dîvân şiirinin 

temsili sevgili ve âşık kahramanları arasındadır. Beyit ve şiir boyutunda işlenirken 

pervâne muma (şem’) âşık olarak kabul edilir. Mum ışığının etrafında döner, döner ve 

öyle bir an gelir ki kendini mumun alevine bırakır. Bundan dolayı pervâne kendini 
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sevdiğine feda eden sadık âşık yerine kullanılır.”77 Muhibbî de bu klasik ve sembolik 

âşık ve sevgili kahramanlarını şiirinde kullanmıştır. Kendisini veya gönlünü pervane, 

sevgiliyi de mum yerine koyan şair; o mum etrafında dönüp durmakta, onun 

güzelliğinin ve ışığının cezbesiyle ışığında kolunu kanadını tutuşturup yakmaktadır. 

Yandursa n’ola şem‘-i ruḫına beni dilber  

Şem‘üñ daḫı pes yandugı pervāne içündür (G.1011/3) 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ  

Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (G.1028/2) 

Şem‘-i ḥüsni her kaçan ḫūbān yakar  

‘Āşıḳ-ı cānbāz aña pervānedür (G.1056/2) 

Nāṣiḥā men‘ itme yaksam şem‘-i ḥüsne cān u dil  

Yakmaga pervāne perrin gelmez illā nār ḫoş (G.1408/2) 

Şem‘-i ḥüsnine nigāruñ bakmak içün dün gice  

Bāl ü per yakdum kül itdüm kendümi pervāne-veş (G.1457/2) 

Pervâne ile ilgili birkaç örnek alınmış olup diğer örnekler için dizinin ilgili 

maddelerine bakılabilir. 

6.1.31. Semender 

 

“Ateşte olduğu halde yanmadığına inanılan ve bu özelliği itibariyle şairler 

tarafından değişik benzetmelere konu olan bir hayvandır. Bunun bir kuş, tilkiden biraz 

küçük bir hayvan veya fareden biraz daha büyük bir hayvan olduğunu söyleyenler de 

vardır.”78 “Edebi metinlerimizde anılan semender su kertenkelesine benzer bir 

hayvandır. Büyücek bir fare (ya da koyun) kadardır. Vücudunun iki yanında su boşaltım 

kesesi bulunan bu hayvan, kıvılcımlı kül üstünde yürüyeceği tarafları sulayarak 

geçtiğinden yanmaz, ateşten çıksa ölür zannedilirmiş. Beyaz, zümrüt, kırmızı, yeşil ve 

benefşi renklerindeki tüylerini eğirip mendil üretirler; kirlenince ateşte yakarlar, 

                                                 
77 Zavotçu, a.g.e., s. 589 
78 Canım, a.g.e., s. 503 



 154 

beyazlanırmış. Derisinden ve tüyünden yapılan elbise ve şapkalar yaz günlerinde 

kullanılır, asla sıcağı geçirmezmiş.”79  

 

Semender ile ateş arasında sürekli bir ilgi kuran dîvân şairleri âşıkla semender 

arasında da ilgi kurmuşlardır. Semender nasıl ateş içerisinde varlığını devam ettiriyorsa 

âşık da ancak aşk ateşi içinde var olabilmekte ve aşk ateşiyle yanarak olgunlaşmaktadır. 

Muhibbî de âşık ve semender ilgisini iki beytinde anmış ve gönlünün bir semender 

olduğunu ateşten perva yemediğini dile getirmiştir. Her sabah tıpkı semender gibi ateşe 

giren âşık, bunun karşılığında sevgiliden bir tebrik ve iltifat beklemektedir. 

‘İẕārı nārına düşmiş ġıdādur dāne-i ḫāli  

Yimez pervā ol āteşden göñül murġı semenderdür (G.1052/4) 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer  

Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (G.1153/6) 

Genellikle âşıkla ilgi kurulan semender türlü yönlerden başka unsurlarla ilgi 

kurularak da ele alınır. Sevgilinin yanağı bir ateş gibi düşünüldüğünde onun üzerindeki 

ayva tüyleri veya onun üzerine düşmüş saç perçemleri tıpkı ateş içindeki semender 

gibidir. 

‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla  

Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (G.1456/2) 

6.1.32. Şâhîn / Bâz / Şâhbâz / Laçin 

 

Doğan da denilen bu kuş cinsini ifade eden “şâhîn, bâz ve şâhbâz” kelimelerinin 

genellikle birbiri karşıladığı görülür. Laçin de bu kuş cinsine ait bir türü ifade etmekte 

olup Muhibbî’nin bir beytinde anılmaktadır.  

 

“Şâhîn, şiirde sevgilinin gönül avlayan saçlarından kinayedir. Âşık, bakışlarıyla 

bir doğanı andıran saçın perçemleri arasına düşer. Bazen güneş de doğana benzetilir. 

Çünkü o da gece denen kargayı kaçırır. Çoğu zaman şehbâz veya şâhbâz şekliyle 

                                                 
79 Ceylan, a.g.e., s. 212 
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karşımıza çıkan doğan veya şâhîn, avının üzerine elden salınır. Şâhbâz, beyaz renkli, 

evcilleştirilebilen bir avcı kuştur. Şahlar da avlanmak için şâhbâz beslerler. Klasik 

şiirimiz söz konusu olduğunda elbette avlanacak olan âşıktır. Şâhbâz bazen sevgilinin 

gözü veya gamzesidir. Bu avcı kuşların boynunda bir çıngırağı vardır ve ava salınmadan 

önce bağlı bulundurulur. Sevgilinin kendisi, zülfü, kaşı, gözü, bakışı; âşığın gönlü, ahı, 

yarası, ona benzetilir. Benzetme yönü, genellikle şâhbâzın başka kuşları avlaması ve 

kuvvetidir. Sevgili de avcıdır, gönülleri avlamak için, şehbâz veya şâhîn olan saçını 

kullanır.”80  

 

Muhibbî’nin beyitlerinde de şâhîn, yukarıda sayılan özelliklerinin hemen 

hepsiyle karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle şâhîn, sevgili, sevgilinin gözü ve zülfü olarak 

karşımıza çıkar. Ayrıca sevgili gözünün üstündeki kaşlarla beraber, tel takınmış bir 

şâhbâzı andırmaktadır. Bu da aslında şâhînin boynuna takılan çıngıraklara veya diğer 

aksesuarlara işaret etmektedir. Tam olarak bir avcı kuş gibi donanmış olan şâhîn bakışlı 

sevgili karşısında âşık veya âşığın gönlü ise şâhîn tarafından avlanan diğer kuşlar 

konumundadır. Şâhîn sevgili âşığın gönlünü avlamak istediği zaman artık âşık için onun 

pençelerinden kurtulmanın imkanı yoktur.  

Hīç ḫalāṣ olmak baña mümkin degül  

Kapdı dil murġın Muḥib bir şāhbāz (G.1368/5) 

Gördi çeşmin şāhinin cān u dil itdiler gürīz  

Şāhbāz itdükçe pervāzı gögercin tagılur (G.1015/2) 

Gördi çeşmin şāhinin cān u dil itdiler gürīz  

Şāhbāz itdükçe pervāzı gögercin tagılur (G.1015/2) 

Bu göñlüm murġı nāgāh itse pervāz  

Anuñ ṣaydına ḥāżır çeşmi şahbāz (G.1229/1) 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı  

Şikārını alur elbette şahbāz (G.1255/4) 

                                                 
80 Canım, a.g.e., s. 480 
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Minḳārına aldukda göñül didi Muḥibbī  

Beñzer ki göñül murġını kapdı gözi şahbāz (G.1260/5) 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı  

Şikārını alur elbette şahbāz (G.1295/6) 

Gözi üstinde gören kaşlarını  

İki teldür sanur dakındı şehbāz (G.1296/3) 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına  

Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (G.1039/4) 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın  

Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (G.1048/4) 

Kapsa tañ mı bu kebūter göñlümi  

Zülfine dirler anuñ çün şāhbāz (G.1309/2) 

Bir beyitte de şair, kendisine hitaben şâhîn gibi zararlı olmaması gerektiğini 

akbaba gibi zararsız olursa uzun ömür süreceğini söylememektedir. 

Muḥibbī bāz olup olma ziyānkār  

Kem-āzār ol bulasın ‘ömr-i kerkes (G.1388/5) 

Bir beyitte de güneş şâhîne benzetilmiştir. Nasıl ki şâhîn kanatlarını açıp gökte 

süzülünce diğer hayvanlar ona av olmamak için kaçışırsa güneş de bir sarı şâhîn gibi 

gökte görüldüğü zaman gökyüzündeki bütün yıldızlar gözden kaybolmaktadır. 

Murġ-ı vaḥşī gibi siñdi her ṭaraf seyyāreler  

Ṣubḥ-dem şahbāz-veş çün açdı bāl ü per güneş (G.1421/6) 

6.1.33. Şebdîz 

Şebdîz, Hüsrev ü Şîrîn hikâyesindeki Hüsrev’in atının adıdır. Beyitlerde Şîrîn’in 

atı Gülgûn ile birlikte kullanılmaktadır. Ayrıca şebdîz, gece gibi siyah renkli anlamına 

da gelmektedir. Renk anlamıyla ve Hüsrev’in atının adı anlamıyla tevriyeli bir şekilde 
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kullanılmaktadır. Gülgûn ile birlikte kullanıldığı beyitlerde her iki kelimenin renk 

anlamlarıyla beraber kırmızı ve siyah renklerle boyalı bir tablo karşımıza çıkmaktadır. 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını  

Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (G.1426/2) 

Saçı şebdīzine gülgūn eşki  

Koşalum çünki vaṣlı öñdüli var (G.1108/3) 

Düşüp öñine ġāşiyesin götürür ṣabā  

Şeb-dīz-i zülfe yār kaçan kim süvār olur (G.1127/4) 

 

6.1.34. Şîr / Gazanfer / Daygam / Esed 

 

“Arslan, dağda veya ormanda yaşayan pençesi kuvvetli, yırtıcı bir hayvandır. 

İslamiyet’ten önceki ve sonraki Arap ve Fars edebiyatlarında olduğu gibi, Türk 

edebiyatında da arslan, kuvvetin ve şecaatin başlıca timsalidir.”81 Dîvân şairleri başta 

kuvvet ve kahramanlık sembolü olmakla beraber birçok özelliğiyle arslanı şiirlerinde 

kullanmışlardır. Şairler kendilerini arslanın sıfatlarıyla donatıp çeşitli benzetmeler 

yapmışlar, zaman zaman da bir arslanı bile alt edecek kuvvette olduklarını belirtip 

kendilerini üstün tutmuşlardır. Arslanın özelliklerinin sevgiliye yansıtıldığı da 

görülmektedir. Sevgili de arslan gibi can almakta, bakışlarında arslan heybeti 

sezilmektedir. Muhibbî’nin beyitlerinde daha çok “şîr” kelimesiyle karşımıza çıkan 

arslan yerine bir beyitte “gazanfer”, bir beyitte “esed”, bir beyitte de “daygam” kelimesi 

kullanılmıştır. 

 

Sevgili arslan olunca âşık da onun pençesine düşmüş aciz konumunda 

olmaktadır. Muhibbî iki beytinde sevgilinin gözüne arslan sıfatı yüklemiştir. Sevgilinin 

arslan gözünün pençesi şairin gönlünü parça parça etmiştir. Ayrıca bu arslan göz 

sevgilinin güzellik hazinesinin de bekçisidir.  

                                                 
81 Canım, a.g.e., s. 477 
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Şīr çeşmüñ pençesinden uşbu göñlüm merdümi  

Çāre yok hergiz ḫalāṣa çāk çāk olmış yatur (G.1079/3) 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür  

Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (G.1052/1) 

Arslan ehil bir hayvan değildir. Yakalandığı zaman da ancak zincir altında zapt 

edilebilmektedir. Muhibbî de arslanın zincire vurulup elde tutulmasını üç beytinde 

işlemiş ve bu usulün bir adet olduğunu dile getirmiştir. Şair; çıkardığı ahları bir tasma, 

gözyaşlarını da zincir gibi hayal etmiş, kendisini de aşk tekkesi içinde zincire vurulmuş 

bir arslan olarak nitelemiştir.  

Ṭavḳ idüp āhını zencīr idinüp göz yaşını  

Dil-i dīvāneyi gör kim niçe şīrāne geçer (G.1057/3) 

Āhını ṭavḳ eyleyüp gözyaşı zencīr olalı  

Tekye-i ‘ışḳ içre oldı bu Muḥibbī şīr-veş (G.1410/5) 

Bir beytinde de Mecnun’a arslan sıfatı yükleyen şair, ona aşkının zincirlerini 

boynuna takmasını söylemektedir. Böylece şair aşk yarışında olduğu Mecnun’a kendini 

üstün tutmaktadır. 

Eylesün mecnūn ‘ışḳum zülfini zencīrler  

Dāyimā ‘ādetdür olur bend içinde şīrler (G.1045/1) 

Muhibbî, kendisinin aşk dağının aslanı olduğunu, hırslı bir fare sanılmaması 

gerektiğini söyler. Şairi kapısından kovan sevgiliye sitem ettiği bir beytinde de 

kendisini bir aslan, rakiplerini de fare olarak nitelemektedir. Sevgili kapısından âşığı 

(aslan) kovmuş, ağyar (fare) orada kalmıştır. Bu durum karşısında şair, hiç aslanın 

yerini bir fare tutabilir mi, diyerek sevgilinin kapısına fare sıfatlı ağyarın değil, aslan 

sıfatlı âşığın yani kendisinin yakışacağını ifade etmektedir.  

Beni sürdüñ kapuñdan kaldı aġyār  

Tutar mı hīç şīrüñ yirini mūş (G.1407/3) 
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Kūhsār-ı ‘ışḳ pīşesinüñ nerre-şīriyüz  

Sanma ki bizi ḫırṣ-ıla biz mūşlardanuz (G.1219/4) 

Şair, gam çekmekten artık sararmıştır. Yüzü sarı bir hal alan şair bu haliyle 

kendisini gam çölünün arslanı olarak nitelemektedir. 

Geh Muḥibbī dāġ-ıla kūh-ı belā kaplanıdur  

Rūy-ı zerd-ile gehī deşt-i ġama ḍayġamlaruz (G.1332/5) 

Şairler zaman zaman eski devir üstatlarıyla şiirlerinde boy ölçüşmüşler, onların 

isimlerini anarak onları alt ettiklerini çeşitli yollarla ifade etmişlerdir. Muhibbî de şiir 

meydanında bir arslan olduğunu, bu haliyle Nizâmî’nin bile pençesini burduğunu, artık 

onunla kimsenin yarışamayacağını dile getirir. 

Niẓāmī pençesin burdum benümle kim tutar pençe  

Muḥibbī ‘arṣa-i naẓmuñ bugün şīr-i zebānıdur (G.1087/5) 

“Güneş, şekli ve rengi itibariyle arslanın yelelerine benzetildiği gibi, eski 

astronomiye göre güneşin arslan (hamel) burcunda bulunuşu ve hamel burcu döneminde 

yeryüzüne hakim olması sebebiyle de güneşle ilgi kurulur.”82 Bir beytinde Muhibbî bu 

ilgiyi hatırlatarak güneşin bir arslan gibi felek atına bindiğini ve başına altın miğfer 

taktığını söylemektedir. 

Oldı şīrāne bu esb-i çarḫ-ı gerdūna süvār  

Ol sebebden başına urındı zer miġfer güneş (G.1421/3) 

Esed burcından ol ḫurşīd-i enver  

Cihānı eyledi cümle münevver (G.1193/1) 

 Bir başka beytin hayal tablosunda ise Mecnun gam vadisine düşüp saçları 

darmadığınık olunca bu durumu görenler aslanların pençelerini onun saçlarına tarak 

olarak görmektedir. 

                                                 
82 a.g.e., s. 478 
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Olaldan vādi-i ġamda perīşān saçı Mecnūnuñ  

Görenler pençe-i şīri anuñçün şānedür dirler (G.1101/3) 

6.1.35. Tâvûs 

 

Sülüngiller familyasından, tiz sesli, süslü, parlak ve güzel renkli, önceden cennet 

bekçisi olduğu rivayet edilen kuştur. Tâvûs, kibrin sembolü olarak görülür. Kibrinden 

dolayı tüylerinin bütün güzelliğine rağmen ayaklarının ve sesinin çirkin yaratıldığı 

söylenmektedir. Muhibbî’nin beyitlerinde tâvûsun kanatlarını açıp edalı bir şekilde 

yürüyüşü işlenmektedir. Bu edalı yürüyüşten serviler bile salınmayı öğrenmektedir. 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf  

Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (G.1153/3) 

Ṭāvūs-ṣıfat cilve kılup seyr-i çemen kıl  

Tā serv-i sehī ögrene senden salınışlar (G.1139/2) 

6.1.36. Tûtî 

Dîvân şiirinde daha çok tüylerinin renkliliği, konuşma özelliği, şekerle 

beslenmesi, ayna karşısında eğitilmesi gibi özellikleri ile işlenen bir kuştur. Bir 

benzetme unsuru olarak geniş bir yer tutar. Özellikle sevgili için bir benzetme 

unsuruyken zaman zaman âşık için de kullanılır. Sevgili tûtî gibi tatlı dillidir. Bazı 

beyitlerde tatlı dilli olma özelliği ile tûtînin şekerle beslenmesi arasında bağ kurulur. 

Zaman zaman âşık da tûtî gibi düşünülür. Bu durumda âşığın da tûtî gibi sözler 

sarfettiği, sevgili karşında tatlı dil döktüğü ifade edilmiş olur. Beyitlerde “şeker, şîrîn, 

tatlı dil, renk, ayna” kelimeleriyle tenasüp oluşturacak şekilde karşımıza çıkar. 

 Sevgilinin ağzından dökülen sözler tatlıdır. Bu durum da bize tûtînin şekerle 

beslenmesini ve ağzında şeker oluşunu hatırlatır. Sevgili de tûtî gibi tatlı sözler 

söylemektedir. 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer  

Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (G.1025/1) 
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 Âşık da sevgiliden bahis açtığı zaman ağzından tatlı sözler dökülür. Bu durumda 

tûtî benzetmesi âşık için kullanılır. Âşık sevgilinin şeker gibi tatlı dudaklarından 

bahsetmeğe başladığı zaman tûtî gibi tatlı sözler sarf eder. Ona o özelliği kazandıran 

aslında sevgilidir. Âşık sevgilinin tatlı dudaklarından bahsetiği için ağzından çıkan 

sözler de tatlanmıştır. Bu hayalde âşık bir tûtî, sevgilinin dudağı (dudağının bahsi) onun 

ağzındaki şekerdir. 

Eydeli şekker lebi şīrīn zebānın vaṣfını  

Bu Muḥibbī ṭab‘ını ṭūṭī gibi gūyā ider (G.1171/5) 

 Şair bir beytinde sevgiliyi tûtîye, rakiplerini de kargaya benzetmektedir. Tûtî 

sevgilinin etrafında olmak isteyen karga rakiplerin bu isteklerini olumsuz karşılamakta 

ve karga ile tûtînin bir arada olamayacağını onlara hatırlatmaktadır. Tûtî doğada 

yaşadığı gibi aynı zamanda bir kafes hayvanıdır. Kafeste itinayla bakılan ve eğitilen bir 

kuştur. Dolayısıyla böyle değerli bir kuşun, uğursuz sayılan karga ile bir arada olması 

mümkün görünmemektedir. 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa  

Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (G.1194/7) 

 Şairin bir hayal sahnesinde ise tûtînin eli şekere ulaşamazken, sinekler şekerle 

bayram etmektedir. Burada şekerle beslenen tûtînin ondan mahrum kaldığı, o şekerin 

üstüne sineklerin üşüştüğü bir tablo çizilmektedir. Burada tûtî, âşığa; şeker, sevgiliye; 

sinekler de rakiplere benzetilebilir. Bu durumda dîvân şiirinin âşık-sevgili-rakip anlayışı 

ve ifadesi karşımıza çıkar: Âşık sevgiliye ulaşamazken rakipler onun etrafına bir sinek 

ordusu gibi üşüşmüştür. 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere  

Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (G.1385/2) 

6.1.37. Zag / Gurâb 

 

“Şiirlerde zag, bazen de Arapça haliyle “gurab” şeklinde zikredilir. Rakibin 

simgesidir. Kıskançtır, ara bozucudur, karıştırıcı, dışı gibi içi de kara, kötü kalpli, hileci, 
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hırsız, uğursuz, kısacası bütün olumsuzlukları üzerinde toplamış olumsuz bir kuş olarak 

bilinir. Renginin kara oluşu, kara rengin olumsuz çağrışımlarından dolayı renk 

benzetmelerinde önemli rol oynar.”83 Bu özellikleriyle karga, Muhibbî’nin beyitlerinde 

de işlenmiştir. Sevgiliyi bir tuti veya bülbül olarak niteleyen şair onunla bir arada olan 

veya olmak isteyen herkesi kargaya benzetmiş, karga ile bülbül/tuti bir arada olamazlar, 

diyerek onların sevgilinin yanından ayrılmasını istemiştir.  

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa  

Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (G.1194/7) 

İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ  

Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (G.1318/2) 

Rakibin siyah yüzüyle karganın siyahlığı arasında bir ilgi kuran şair, rakibin 

sözlerini de karganın çirkin sesine benzetmiş ve karga gibi ötüp uğursuz şeyler 

söylediğini ifade etmiştir. 

Sakın aldanma raḳīb-i rū-siyāhuñ ḳavline  

Bir ġurāb ötetura niçe şer agzından düşer (G.1025/2) 

 Bir beytinde de kargaların bir bahçeyi talan etmesi sahne edilmektedir. 

Sevgilinin güzellik bahçesinin (yüz) bekçisi olan göz uykuya dalmışken kargaya 

benzeyen zülfü de onun üstüne kanadını asmıştır.  

Bāġ-ı ḥüsni üzre asmış zülfini perr-i ġurāb  

Bāġbān-ı çeşmi yatmış sanki ḫˇāb üstindedür (G.1181/3) 

Bir başka beyitte çarh (gökyüzü) kargaya teşbih edilerek dîvân şiirinde feleğe 

yüklenen olumsuz sıfatlarla karganın olumsuz özellikleri adeta birleştirilmiştir. Âşığın 

bükülmüş beli “yeni ay”a teşbih edilmiş, o da karga feleğin ağzında bir kemik gibi 

durmaktadır. Bu benzetmede de yine karganın karalık özelliği ile gecenin karalığı hayal 

unsuru olarak örtüşmektedir. 

                                                 
83 Canım, a.g.e., s. 514 
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Bükilmiş ḳaddümi görüp anı sen māh-ı nev sanduñ  

Ġurāb-ı çarḫuñ agzından düşürmiş üstüḫˇānumdur (G.1085/3) 

6.1.38. Zenbûr 

 

Arı, Muhibbî’nin iki beytinde iğnesiyle sokması özelliği ile işlenmiştir. Beytin 

birinde şair kendisine nasihatte bulunarak ve dünya hayatını bir arıya benzeterek; 

dünyanın lezzetine aldanmaması gerektiği, eğer aldanırsa arı gibi iğnesiyle ona vuracağı 

konusunda uyarmaktadır. Diğer beyitte de âşık sevgilinin tatlı dudağını ağzına almak 

istemekte ama âşık amacını gerçekleştirmeden sevgili gamze okuyla bir arı gibi onun 

sinesine vurmaktadır.  

Leẕẕet-i dünyāya aldanma Muḥibbī sunma el  

Neşterini tā ki urmaya saña zenbūr-veş (G.1437/5) 

La‘l-i şīrīnüñi cānā almadın ben agzuma  

Ġamze okın sīneme urduñ benüm zenbūr-veş (G.1466/2) 
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6.2.BİTKİLER 

 

 Dîvân şiiri soyut bir edebiyat olmasının yanında şairler günlük hayattan ve 

doğadan faydalanarak çeşitli hayal manzaraları oluşturmuştur. Bitkiler de şairlerin 

sıklıkla başvurdukları doğa unsurlarıdır. Sevgilinin çeşitli unsurlarına ve âşığın bazı 

durumlarına banzetmelik olarak kullanılan bitkiler Muhibbî tarafından da sıklıkla 

kullanılmıştır. 

 

6.2.1. Ar’ar 

 

Ar’ar, dikenli ardıç ağacı, dağ servisi, yabani servi denen ağaç cinsidir. 

Sevgilinin boyunun benzetildiği uzun yapılı ağaçlardandır. Diğer ağaçlarda olduğu gibi 

sevgilinin boyu posu, endamı bu ağaçlardan üstün tutulur. Sevgilinin endamı karşısında 

yenik düşmektedir. Sevgilinin bo yu söz konusu olduğunda bu tür ağaçlarla bir 

tutulması mümkün değildir. Sevgilinin uzun boyu elbette onlardan üstün olacaktır. 

Nigārā ḳāmetüñ serv olalıdan  

Görüp pest oldı ‘ar‘arla ṣanavber (G.1193/3) 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme  

Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (G.1416/3) 

6.2.2. Ayva 

Sonbaharın habercisi, iri, sarı ve sulu bir meyvedir. Dîvân şiirinde daha çok 

sevgilinin çenesi için benzetilen olarak kullanılmaktadır. Muhibbî’nin iki beytinde 

rastladığımız ayva, bu özelliğinin dışında kullanılmıştır. Âşık, sevgiliye gönlünü elma 

diyerek sunmaktadır. Ancak sevgili onun elma diye sunduğu gönlü ayva olarak 

görmektedir. Burada iki meyve arasındaki tat farkı söz konusu olabilir. Bir beyitte de 

sevgili başkalarına şeftali verirken hasta gönüllü âşığa ayva vermektedir. Her iki beyitte 

de ayva ve gönül arasında bir ilgi kurulmaktadır. Bu durum, ayvanın kalbe faydalı 

olması özelliğiyle örtüşmektedir. Sevgilinin hasta gönüllü âşığa ayva sunması bu ilgiyi 

akla getirmektedir. 
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Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü  

Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (G.1041/4) 

Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar  

‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (G.1082/2) 

6.2.3. Bakam 

“Jameika, Zengibar ve Hindistan gibi ülkelerde yetişen, kırmızı ahşabı ve boya 

üretiminde kullanılan öz suyuyla tanınmış büyükçe bir ağaçtır. Mütercim Âsım’ın 

Kâmûs’ta anlattığına göre bu ağacın ahşabı kaynatılarak elde edilen boyalı su kırmızı 

renge boyamada kullanılırmış.”84 Başka özellikleriyle de beyitlere yansıyan bu ağaç 

türü daha çok kırmızı ve kırmızılık ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Bir beytinde 

Muhibbî de gözyaşlarını bakam ağacına teşbih etmiştir. Bakam ağacından elde edilen 

kırmızı su gibi âşığın gözyaşları da ağlamaktan kıpkırmızı olmuştur. 

Nigārā gözlerüm yaşı baḳamdur  

Anuñçün kim yidügüm derd ü ġamdur (G.1146/1) 

6.2.4. Benefşe 

 

“Menekşe, baharın müjdecisi olan, dağlarda, taşlık yerlerde, çalı ve duvar 

diplerinde yetişen, mor renkli, hoş kokulu bir çiçektir. Dîvân şiirinde kokusu, koyu 

rengi, boyunun eğriliği ve şekil yapısıyla sık sık anılmıştır. Şiirlerde daha çok “benefşe” 

şeklinde geçer. Boynunun eğriliği ve toprağa yakın oluşu, baş eğmek, boynunu eğmek, 

kulağını burmak, toprağa secde etmek, kara toprakla beraber olmak gibi deyimlerle 

anlatılır. Baharda ilk önce açan çiçek olarak menekşe, baharın müjdecisi kabul edilir. 

Benefşe şarabından, benefşe şerbetinin hastalıklara iyi geldiğinden söz edilir.”85   

 

Muhibbî de benefşeyi baharın müjdecisi olma, boynunun eğik olması gibi 

özellikleriyle anmıştır. Boynunun eğriliği doğal bir olayken şair bu durumu, söz konusu 

çiçeğin sevgilinin zülfünü gördükten sonra kıskançlığına veya acizliğine bağlamaktadır. 

                                                 
84 Şentürk, a.g.e., s. 46 
85 Canım, a.g.e., s. 519,520 
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Ayrıca şair benefşe içmekten de bahseder. Bu da benefşe şarabına ya da benefşe 

şerbetine işaret etmektedir. 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda  

Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (G.1078/5) 

Yetīmāne benefşe başın egmiş  

Bu kaygular aña bilsem nedendür (G.1112/35) 

İçersem gülşen içinde benefşe  

Ḥarām olsun nigārā baña sensüz (G.1216/4) 

Bāġda zülfüñ benefşe göreli  

Boynın egmiş baş aşaga eylemiş (G.1442/6) 

6.2.5. Bîd 

 

“Söğüt. Su kenarında oluşu ve yapraklarının titreyişi bakımından divan 

edebiyatında teşbihlere konu olmuştur.”86 Mubibbî’nin bir beytinde “bîd” kelimesiyle 

andığı söğüt ağacı, servi ile birlikle sevgilinin boyu için yarış halindedir. Servi, 

sevgilinin boyu ile yarışa girince bunu duyan söğüt kıskançlığından yüzüne hançer 

çekmektedir. Bu manzara da söğüt ağacının yapraklarının titremesini hatırlatmaktadır. 

Serv ḳaddüñ ile da‘vā eylemiş  

Bīd işidüp yüzine ḫançer çeker (G.1031/2) 

6.2.6. Cev 

 

“Tahıllar arasında daha az değere sahip olan arpa daha çok küçüklüğü ve az 

değeriyle beyitlerde karşımıza çıkmaktadır. Arpa şiir ve konuşma dilinde küçüklük ve 

cüziliği temsil eder. Herkesçe bilinen bir tahıl olması bakımından “bir tane arpa” hacim, 

ağırlık, boy ve görüntü itibariyle yaygın bir küçüklük ölçüsü olarak gösterilir.”87 

                                                 
86 Pala, a.g.e., s. 72 
87 Şentürk, Osmanlı Şiiri Kılavuzu 1, s. 350 
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Muhibbî de bu ölçüyü bir beytinde kullanmış, gam harmanında o kadar sıkıntı 

çekmesine rağmen bir arpa kadar bile bir şey elde edemediğini ifade etmiştir. 

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok  

‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (G.1119/2) 

6.2.7. Çemen 

 

Ağaçlı, çiçekli, yeşillik olan yer veya taze yeşil ot anlamına gelen çemen, hem 

bitkilerin yetişme mekânı hem de bir eğlence ve gezinti yeri olarak beyitlerde yer 

almaktadır. Özellikle yeşil olma özelliği ön plana çıkarılır.  

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü  

Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (G.1029/4) 

Gül ġonca ḫandāndur çemen serv-i revānum kandadur  

Olmadı rāḥat cān u ten ārām-ı cānum kandadur (G.1090/1) 

Dil ruḫlaruñı yād idicek işi zār olur  

San kim çemende şevḳ-i gül-ile hezār olur (G.1127/1) 

Reyāḥīn şāhınuñ taḫtı çemendür  

Gelen dīvānına serv ü semendür (G.1112/1) 

Bülbül çemende sanma ki dāyim sür[ū]d ider  

Gül şevḳı-y-ile bülbülüñ işi āh u nāledür (G.1192/2) 

İdenler vaḳt-i gülde geşt-i gülşen  

Didiler ‘iyş ü nūş olmaz çemensüz (G.1225/2) 

Bülbül oldı çün çemende naġme-sāz  

İy yüzi gül sen daḫı kıl bezme sāz (G.1368/1) 

Cihān içre baña kūyuñ çemen bes  

Ki zīrā herkese ḥubb-ı vaṭan bes (G.1376/1) 
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6.2.8. Çiçek 

 

Farklı renklerde ve kokulardaki kır ve bahçe bitkilerinin genel adı olarak 

kullanılan çiçek, bir güzellik ve süsleme unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Şair de 

her bir çiçeğin bir güzele benzediğini ifade ederek çiçek ve güzellik arasında ilgi kurar. 

Bir beyitte de sevgili tülbendinin kenarına bir çiçek iliştirmektedir. Bu manzara da 

çiçeğin süsleneme için kullanıldığına işaret eder. 

Olup her bir çiçek bir ḫūba mānend  

Aralarında nergis ġamze-zendür (G.1112/2) 

Başına sançup çiçek zeyn eylemiş dülbendini  

Dir gören tācına ya‘nī dürr ü gevher baglamış (G.1424/4) 

6.2.9. Çınâr 

 

Çınâr ağacı şiirlerde daha çok uzun ve heybetli boyu, dalları, yapraklarının şekli 

ve uzun ömrü dolayısıyla işlenmiştir. Çınârın bu özellikleri onun birçok benzetmeye ve 

hayale konu olmasını sağlamıştır. Yapraklarının ele benzemesi öne çıkan benzetme 

unsurlarındandır. Yapraklarının bu şekliyle çınar, kimi zaman dua eden kimi zaman 

alkış tutan kimi zaman el bağlayıp duran bir kimse olarak hayal edilmektedir.  

 

Muhibbî’nin çınârı andığı iki beytinde; gül bahçesinde çiçekler ve servi ağaçları 

dans ederken bunlar karşısında çınâr da alkış tutmaktadır. Sevgilinin boyunu seyreden 

çınâr artık onunla yarışı bırakmış sevgili karşısında el bağlayıp onun hizmetine 

girmiştir. 

 

Ṣaḥn-ı gülşen toptolu olmış yine ezhār-ıla  

Raḳṣa girmiş servler hem ellerin karsar çınār (G.1078/4) 

 

Temāşā ideliden ḳadd-i dil-cūñı şehā  

Ḫıdmete bagladı bil karşuña el tutdı çınār (G.1205/3) 
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6.2.10. Çîne 

 

Tane ve kuş yemi anlamlarına gelen çîne kelimesi çene ile tevriyeli olarak 

kullanılmıştır. Şair, eceli bir kuşa benzetmiştir. Dolayısı ile bu kuşun gıdası da 

insanların canıdır. Ecel kuşu, yem gibi gördüğü canları derlemekte, avlamaktadır. 

Beyitte çînenin çene anlamı da sezilmektedir. Ecel kuşu insanların çenesi dermektedir. 

Bu durum da ölülerin çenesinin bağlanması âdetine bir hatırlatmadır. 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan  

Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz (G.1241/5) 

6.2.11. Dâne 

 

Dâne veya tane; arpa, buğday gibi ürünleri oluşturan ufacık meyveye verilen 

genel isimdir. Tohum gibi ufak, yuvarlak şeyler için de kullanılır. Ayrıca kuş avlamada 

kullanılan yem olarak da karşımıza çıkar. Küçük, nokta gibi görünümüyle sevgilinin 

benine benzetilen dâne, Muhibbî’nin beyitlerinde de bu özelliğiyle kullanılır. Sevgilinin 

zülfü âşığın gönlünü avlamak için tuzak olarak dâneye benzeyen benini kullanmaktadır. 

Veya âşık sevgiliyi avlama niyetine girip kendi başını dÂne gibi gösterip sevgiliye 

tuzak kurmak istemektedir. 

Ġarra olma sebzezār-ı ‘ömrüñe  

Dāne gibi kendüñi ḫarmanda gör (G.1089/5) 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı  

Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (G.1101/4) 

Dil murġı görüp ḫālüñi zülfüñe tutıldı  

Bu bend ü belālar hep dāne içündür (G.1011/2) 

Murġ-ı dil ṣaydına itmişdür ser-i zülfin duzaġ  

Yir yirin ḫāli anuñ içinde dökmiş dāneler (G.1170/3) 

Gülşen-i ḥüsninde dil murġın yine ṣayd itmege  

Zülfi āġında Muḥibbī ḫāli anuñ dānedür (G.1178/7) 
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Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil  

Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (G.1317/2) 

Zülfini çīn eyledi dil murġını ṣayd itmege  

Ḫālini kodı içinde eyledi san dāne ‘arż (G.1484/4) 

‘Ārıżında dāne-i ḫāline el sunma sakın  

Ādem’i cennet içinden çıkaran çün dānedür (G.1059/3) 

6.2.12. Diken / Hâr 

 

“Diken, bazı bitkilerin, özellikle de gülün gövdesinde, yaprak veya dallarında 

bulunan sert, ucu sivri ve delici çıkıntılara verilen isim. Günlük yaşamda ve edebiyatta 

genellikle gül ile birlikte anılır. “Gül dikensiz olmaz” sözü de bu gerçekliği anlatmaya 

yöneliktir. Edebiyatta, gül adının geçtiği metinlerde adı anılan diken olumsuz bir kişilik 

olarak sunulur. Divan şiir ve nesrinde güle ulaşmaya çalışan âşık bülbülün önündeki en 

büyük engeldir. Gül dalına konan bülbülün göğsünü tırmalar, gönlü yaralı âşığın bağrını 

kanlar içinde bırakır. Bu davranışıyla sanki gülü bülbülden kıskanır, kendisinden 

başkasına yar etmek istemez.”88  

 

Muhibbî’nin beyitlerin “diken”, “hâr” ve “hâr u hes” biçimlerinde karşımıza 

çıkan diken, gül sevgili karşısında bülbül olan âşığın gönlüne yaralar vurmakta, sürekli 

âşık ve gül sevgili arasında bir engel olarak durmaktadır. Gülün gövdesinde duran ve 

âşığa göre gülle dost olan diken, bülbül ona her ulaşmak istediğinde bağrına yaralar 

açmaktadır. Sevgili âşığın bübbül gibi inlemelerini görmezden gelip daima rakiplere 

iltifat eder. Şaire göre gül nasıl dikensiz olmazsa sevgili de rakipsiz olmaz. Aslında 

âşığın sevgiliye ulaşmasını engelleyen her şey bir rakip ve diken olarak karşımıza çıkar. 

Burada diken ile ilgili birkaç örnek vermekle yetnildi. Diğer örnekler için dizinin ilgili 

maddelerine bakılabilir. 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa  

Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (G.1029/2) 

                                                 
88 Zavotçu, a.g.e., s. 319,320 
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Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb  

Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (G.1083/3) 

Benüm ḥālüm digergūn müdde‘īden  

Nite kim bülbülüñ derdi dikendür (G.1203/4) 

Olurdı yārı kuçmak pīrehensüz  

Eger cān tensüz ola gül dikensüz (G.1216/1) 

Muḥibbī yārı aġyār-ıla gördüm  

Didüm ‘ālemde gül var mı dikensüz (G.1225/5) 

Diken beyitlerde “hâr u hes” yapısıyla da karşımıza çıkar. “Çalı çırpı, çer çöp, 

süprüntü” anlamlarında kullanılan bu ifade yine dikeni ve rakibi karşılamaktadır.  

Hem-nefes kılup raḳībi eyleseñ yanuñda ḫāṣ  

Kim ‘acablar gül yanında eksük olmaz ḫār u ḫes (G.1375/2) 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün  

Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (G.1384/3) 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥa dek kan aglaram  

Ṣoḥbet eyler gice gündüz yār-ıla her ḫār u ḫes (G.1383/2) 

 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün  

Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (G.1384/3) 

 “Hâr u hes” ifadesi değersiz şeyler için kullanılmakta ve dünya malını 

karşılamaktadır. Ayrıca rakiple beraber yine âşığın karşısında olan zahid için de 

kullanılmaktadır. 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi  

Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (G.1389/4) 
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Ḫār u ḫesdür virmeyüz dünyā metā‘ına göñül  

Fāriġuz āzādeyüz dünyāda deryā-dillerüz (G.1243/2) 

 

“Hâr u hes”, âşığın kirpikleri için de benzetme unsuru olmaktadır. Âşık 

gözyaşlarını dizginlemek için kirpiklerini sed olarak kullanmakta ancak gözyaşlarına 

yine de engel olamamaktadır. Bunu da bir okyanus akıntısını durdurmak için çalı çırpı 

kullanılmasına benzetmektedir. 

 

Kirpügüm göz yaşına sedd eyledüm sedd olmadı  

Ḫār u ḫesle kim görüpdür rāh-ı ‘ummān baglanur (G.1157/3) 

 

Şair, ayrıca sevgilinin ayva tüylerini de dikene benzetmektedir. Âşık, sevgilinin 

gül bahçesine benzeyen yanağını seyretmek isterken araya dikene benzeyen ayva tüyleri 

girmekte ve onun seyrine engel olmaktadır. 

Komadı ḫaddüñi görmek girdi ḫaṭṭuñ araya  

Olmadı gülşen müyesser kıldum ancak ḫār seyr (G.1054/3) 

Gül-bülbül ilişkisinden başka diken âşığı üzen, ona eziyet eden başka şeyler 

olarak da karşımıza çıkar. Bir beytinde şair, melamet kavramını dikenle birleştirerek 

sunmaktadır. Melamet dikeni onun eteğine dolaşmış, namus elbisesini yırtmadan da onu 

bırakmayacaktır. 

Dāmenüme dolaşan çünkim melāmet ḫārıdur  

Āḫir ol çāk itmeyince cāme-i ‘ārum komaz (G.1336/2) 

 Har ü hes tamlamasının âşığın zayıflıktan çöpe dönmüş bedeni için kullandığı da 

görülür. 

Götürse eşk-i çeşmüm n’ola cismüm  

Ne tañ deryā getürür ḫār-ıla ḫes (G.1388/4) 
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6.2.13. Elma 

 

Gönlünü elmaya benzeten şair onu sevgiliye sunmakta ancak sevgili onun bir 

elma değil ancak ayva olabileceğini söylemektedir. 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü  

Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (G.1041/4) 

6.2.14. Gendüm 

 

Buğday anlamına gelen “gendüm”, beyitlerde küçüklüğü ve öğütülüp un elde 

edilmesiyle işlenmektedir. Şair, mihmet taşıyla dövülüp un olmaktadır. Ayrıca çarh yani 

felek elinde bir değirmen varmış gibi insanları buğday gibi öğütüp yok etmektedir. 

Seng-i miḥnetle Muḥibbī dögilüp un oldugın  

Anı gendümden tefaḥḥuṣ eyleme gerdūna sor (G.1106/5) 

Nevbet-ile ḫalḳı bir bir ögidür gendüm mis̱āl  

Uşbu çarḫ-ı bī-vefānuñ āsiyābı var-ımış (G.1401/6) 

6.2.15. Giyeh 

 

Ot, taze ot anlamına gelen giyeh, meyvesiz ve faydasız olma özelliğiyle bir 

beyite konu olmuştur. Şair, gam harmanında bir arpa kadar bile elde ettiği bir şey 

olmadığını, bir otu öğütüp durduğunu söylemektedir.  

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok  

‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (G.1119/2) 

6.2.16. Gonca 

 

Açılmamış çiçeklere veya tomurcuklara genel olarak verilen isimdir. Ancak 

gonca denilince ilk akla gelen gülün açılmamış halidir. Kapalı olması yönüyle 

sevgilinin ağzı ve dudaklarının kapalı ve küçük oluşu arasında ilgi kurulur ve sevgilinin 

ağzı ve dudakları goncaya benzetilir. Rengi dolayısıyla yine dudaklar ve içi şarap dolu 
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kadeh yerine istiare yoluyla kullanılır. Bu kapalı çiçeğin açılmasında sabanın da etkisi 

vardır. Açılma özelliği ifade edildiği zaman saba ile birlikte anılır. 

 

“Gonca açılınca çiçeğin (genellikle gülün) kokusu ortaya çıkar. İçinin kırmızılığı 

ve tazeliği nedeniyle de ele alınan gonca, içinde mücevher saklama (la’l dudaklar ve 

inci dişler) özelliği gösterir. Gonca, bazen kadehi andırır, bazen de defter olur. Kadeh 

oluşu, içinin şarap renginde olmasından, defter olması da içinde yapraklar 

bulunmasından dolayıdır. Kapalı ve bakir olması nedeniyle ise bir geline benzetilir.”89  

Ġonca hemyānından alsa zer ‘aceb midür ṣabā  

Nergisüñ çeşminden alur sürmesin bir ogrudur (G.1064/4) 

Beni bülbülleyin her dem getüren āh u feryāda  

Senüñ iy lebleri ġonca yüzüñüñ gülsitānıdur (G.1087/4) 

Gül ġonca ḫandāndur çemen serv-i revānum kandadur  

Olmadı rāḥat cān u ten ārām-ı cānum kandadur (G.1090/1) 

Ġoncanuñ pāyına īs̱ār itmege iy gül‘iẕār  

Kīse-i surḫı içinde zerleri mestūrdur (G.1097/3) 

İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter  

Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (G.1116/1) 

 Gonca ile ilgili birkaç örnek verilmiş olup diğer beyit örnekleri için dizinini ilgili 

maddelerine bakılabilir. 

 

6.2.17. Gül / Verd 

 

Gül, birçok özelliğiyle dîvân şiirinde en çok anılan çiçektir. Daha çok bülbül ve 

dikenle birlikte anılmaktadır. Bu durum da dîvân şiirinin aşk üçgeni olan “âşık-sevgili-

rakip” üçlüsünün sembolü olarak karşımıza çıkar. Gül, sevgilinin yanağına, yüzüne 

hatta kendisine benzetilen çiçektir. Bazen de bu unsurlar güle benzetilir. Sevgilinin yüzü 

                                                 
89 Pala, a.g.e., s. 168 
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ve yanağı gül yaprakları gibi narindir. Renk bakımından da yanaklar kırmızı veya hafif 

pembe olma özelliğiyle güle benzer. Sevgili de gül ve gül fidanı gibi narin olduğu için 

güle benzetilir. Bu benzetmenin ötesinde kimi zaman da gül, sevgiliyi ve onun narin 

yüzünü kıskanır durumda karşımıza çıkar. 

 

Gülün dallarında daima diken, etrafında da bülbül bulunur. Bülbül, güle olan 

aşkından şakıyıp dururken gül ona değil dikene iltifat eder. Bu durum da bülbülü 

kahreder. Bu manzarada gül sevgiliyi, bülbül âşığı, diken de âşığın sevgiliye ulaşmasını 

engelleyen veya sevgilinin yüz verdiği rakibi karşılamaktadır. 

 

Klasik bir aşk manzarası ve mazmunu olan bu tabloyu Muhibbî de çeşitli 

hayallerle şiirlerinde işlemiştir. Şair bu yaygın benzetmelerin yanında şiirlerini veya şiir 

defterlerini de güle benzetmiştir. Ayrıca renginin kırmızı olması ve şekli dolayısıyla 

kadeh içindeki şarap veya kadeh olarak işlediği de görülür.  

 

Gül açmaya başladığı zaman bahar veya yaz başladı demektir. Bu durum “gül-

devri”, “gül eyyamı”, “gül mevsimi”, “gül vakti” ifadeleriyle beyitlerde karşımıza çıkar. 

Şairin özel olarak andığı gül türleri arasında “gül-i ra’na”, “gül-i ter / verd-i ter”, “gül-i 

hamra”, “gül-i nevreste” görülmektedir. Gül-i ra’na; bir tarafı sarı, diğer tarafı kırmızı 

olan güle verilen isimdir. Gül-i hamra, kırmızı gülü karşılar. Gül-i ter ve gül-i nevreste 

ise yeni çıkmaya başlayan güllere isim olarak kullanılır. 

Vir cānı būsesini anuñ ol dem aladur  

İtdi cemāli güllerini çün nigār ‘arż (G.1004/3) 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur  

Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (G.1006/3) 

Beñzerem dimiş nigārā ḫaddüñe  

Bu sözinden sen güli şermende gör (G.1089/2) 

Ḫaṭā-y-ıla yüzüñe gül didümse  

Ḫaṭā itse n’ola kul ādemīdür (G.1176/2) 
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Aglasam ol ġonca-leb ḫandān olursa tañ mıdur  

Her kaçan bārān ola gül açılur ḫandān olur (G.1195/6) 

Her kaçan āh eyleyüp döksem gözüm bārānını  

Gül gibi gülzār-ı ḥüsn içre göñül ḫandān olur (G.1196/3) 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin  

Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (G.1021/4) 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān  

İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (G.1132/5) 

Sa‘y eyleme aġyārsuz yār ele girmez  

Gülşende nite bir gül-i bī-ḫār ele girmez (G.1313/1) 

İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün  

Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (G.1070/5) 

 

İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer  

İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (G.1189/1) 

 

Ol gül-i nevresteyi ḫār-ıla bir yirde görüp  

Ṣūbḥ olınca iñleyüp derdiyle bülbül aglamış (G.1415/3) 

Tañ degül bülbülleyin kūyuñda efġān eylesem  

Sen gül-i pür-ḫārdan cānumda āzār özgedür (G.1117/3) 

Bu Muḥibbī bāġ-ı ḥüsnüñ her kaçan medḥ eylese  

İy gül-i ra‘nā aña kim bülbül-i gūyā dimez (G.1354/5) 

Lebüñden ġoncalar dem-beste oldı  

Ruḫuñ şermendesidür hem gül-i ter (G.1193/4) 

Gül ile ilgili burada sınırlı örnek verilmiş olup diğer örnek beyitler için dizinin 

ilgili maddelerine bakılabilir. 
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6.2.18. Gülnâr 

 

Nar çiçeğidir. Sevgilinin yüzünün veya yanağının rengine benzetme olarak 

kullanılmıştır. Gül ve nar kelimelerini de çağrıştıran kelime de bu renk benzetmesi daha 

da etkili olmaktadır. Gül zaten kırmızı ve pembe tonlarındaki renkleriyle sevgilinin 

yüzüne benzetilir. Bunun yanında nar yani ateş de kırmızı, kızıl tonlarındaki rengiyle 

şair tarafından benzetme unsuru olarak kullanılmıştır. 

Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer  

Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (G.1099/1) 

6.2.19. Haşhaş 

 

Farklı şekillerde kullanılan haşhaş bitkisi, ezilerek elde edilen tozları dolayısıyla 

ele alınmıştır. Âşık sevgilinin mahallesine gittiği zaman başına çokça cefa taşı 

yağmaktadır. Cefa taşları tıpkı haşhaş gibi aşığın başını ezmektedir. 

Şol deñlü yagar seng-i cefā kūyına varsam  

Başum biñ eger olsa olur cümlesi ḫaşḫāş (G.1422/4) 

6.2.20. Kâh 

 

Saman veya saman çöpü demek olan kâh, âşığın zayıf bedeni ve sararmış yüzü 

için teşbih unsuru olarak kullanılmıştır.  

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla  

İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (G.1035/5) 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi  

Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (G.1455/4) 
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6.2.21. Karanfil 

 

“Dîvân edebiyatında sevgilinin yüzündeki ve gerdanındaki benlerin siyahlığı ve 

yuvarlaklığı itibariyle benzetildiği unsurlardan biridir.”90 Muhibbî’nin bir beytinde ağız 

kokusunu giderici özelliğiyle karşımıza çıkmaktadır. Sevgili sarhoş olduğu vakit belki 

de kendinde olmadığından saçının ucunu ağzına götürmektedir. Bu durumu şair ağız 

kokusunu gidermek için olduğu şeklinde yorumlar. Sevgilinin saçı siyahtır ve saçın 

ucunu da renk ve şekil itibariyle bir karabiberi andırmaktadır. 

Zülfi ucını alur agzına mest olsa nigār  

Def‘-i būy-ı mey içün ya‘nī ḳaranfil götürür (G.1083/4) 

6.2.22. Kiraz 

 

Aynı isim verilen ağacın meyvesi olan kiraz, kırmızı rengi ve damlaya benzer 

şekli dolayısıyla âşığın kanlı gözyaşlarına benzetme unsuru olarak kullanılmıştır. 

Ḫūn-ı dil eyler temevvüc her kaçan āh eylesem  

Dāne dāne gözlerümden dökilür hem çü kirāz (G.1323/3) 

6.2.23. Lâle 

 

“Gülden sonra Klasik Türk şiirinde en sık rastlanan çiçek lâledir. Dîvân şairleri 

lâleyi genellikle gövdesi, dalları, çanak yaprakları ve taç yapraklarıyla bir bütün olarak 

ele alırlar. Esasen lâle; zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh 

biçiminde, türlü renkte süs bitkisidir. Aslı kırmızı olduğu ve Farsçada kırmızı renge la’l 

denildiği için bu isim verilmiştir.”91   

 

Lâlenin farklı renkleri olmakla birlikte genellikle kırmızı olarak karşımıza çıkar. 

Kırmızı rengiyle ve yapraklarının narinliğiyle de sevgilinin yanağına benzetilmektedir. 

Lâlenin ortasındaki siyahlık sevgilinin yanaklarını kıskanması dolayısıyla oluşmuş 

                                                 
90 Canım, a.g.e., s. 526 
91 a.g.e., s. 532 
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yanık yarası olarak görülmektedir. Ortasındaki siyahlık ile üzerinde ben bulunan bir 

yanağı andırır. 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür  

Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (G.1004/1) 

Sāġar-ı çeşmümde cānā lāle ruḫsāruñ senüñ  

Cūy-ı āb içre komışlar zeyn içün gül destedür (G.1168/2) 

Bir serv-ḳad lāle-ruḫ sīm bedendür  

Bülbüllerini iñledici ġonca dehendür (G.1029/1) 

Ḥüsnüñ bahārına göre iy lāle-ruḫ senüñ  

Neşv ü nemā-yı bāġ-ı irem bir numūnedür (G.1034/3) 

Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı  

Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (G.1471/2) 

Lâle, şekli, rengi ve ortasında bulunan siyahlık ile âşığın yaralarına da 

benzetilmektedir. Âşığın göğsü çektiği aşk ıstırabıyla lâleye benzeyen yaralarla doludur. 

Bu yaralar önce kırmızıyken dağlandıktan sonra siyah bir hal almış laleye benzemiştir. 

Gögsüme uran lāle gibi dāġı benüm āh  

Ol ḫāl-i siyehkār-ıla ḥoḳḳa dehenüñdür (G.1016/2) 

Bilmez Muḥibbī sīnede dāġ-ı siyāhumı  

Ancak sor anı lāleye dil baglayan bilür (G.1111/5) 

Bir boyı servüñ firāḳından düşüp ṣaḥrālara  

Sīnesine lāle gibi ḫasta dil dāġın çeker (G.1161/5) 

Dāġ-ı ḥasretden bitüpdür sīnem üzre lāleler  

Yagdurur çeşmüm seḥergeh anuñ üzre jāleler (G.1167/1) 

Dāġ-ı dilümle yansa vücūdum ‘aceb midür  

‘Işḳ āteşiyle sīnede ol dāġ lāledür (G.1192/4) 
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Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler  

Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (G.1399/2) 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış  

Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (G.1415/1) 

Benüm gibi meger cānā yüzüñe lāle ‘āşıḳdur  

Anuñçün dāġ-ı miḥnetle dem-ā-dem bagrı yanukdur (G.1138/1) 

Gün yüzinüñ ḥasretinden lāle miskīn sebzde  

Kıpkızıl kana boyanup yüregini dāġlar (G.1194/5) 

Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül  

Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (G.1472/5) 

Lâle aynı zamanda şekil yönünden kadehe de benzemektedir. Bu özelliği ifade 

edilince “mey, sağar, cam, nuş etmek” gibi kelimelerle birlikte anılmaktadır.  

Bencileyin la‘l-i nābuñ yādına iy ġonca fem  

Gülşen içre lāleyi gördüm mey-i ḥamrā çeker (G.1114/3) 

Cām-ı la‘lin nūş ider bāġ içre her dem lāleler  

Nergis-i şehlā elinde sāġar-ı zerrīn tutar (G.1116/3) 

Çün bahār oldı açıldı her ṭarafdan lāleler  

İçmeyen ādem midür gülgūnleyin piyāleler (G.1027/1) 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi  

Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (G.1097/6) 

Lāle gibi koma elden dāyimā peymāneyi  

İy Muḥibbī çün bilürsin tolısar peymānemüz (G.1321/5) 
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6.2.24. Nahl 

 

Yeni yetişmekte olan ağaçların taze ve küçük gövdesine verilen isimdir. Bu 

özelliğiyle de gençliği ve narinliği ile sevgiliyi temsil etmektedir. Sevgilinin boyu bir 

fidan gibi salınmaktadır.  

Naḫl ḳaddüñ yādına serv-i ḫırāmānum benüm  

Göz yaşı pāyuña her dem cūlar olup çaglamış (G.1415/2) 

Şair, fidanın tazeliği ile kendi şiirlerini kıyasyalamakta ve şiirlerini bir gül 

fidanından bile taze bulmaktadır. Aşk ehli de bu tazeliğinden dolayı onun şiirlerini 

seyretmektedir. 

Naḫl-i gülden tāze terdür bu Muḥibbī’nüñ sözi  

Anuñ-ıçun ehl-i ‘ışḳ olan ider her bār seyr (G.1054/5) 

 

6.2.25. Nergis 

 

“Nergis; taç yaprakları şemsiye şeklinde, beyaz ve sarı renkli bir çiçektir. 

Edebiyatta nergis, ortasının göze, yapraklarının kirpiğe benzetilmesiyle anılır. Bu göz 

genellikle sevgilinini gözüdür; mest ve şehladır. Bu nedenle de “nergis-i mahmur”, 

nergis-i mestane” tamlamalarının sıkça kullanıldığını görürüz.”92   

 

Nergis şekli itibariyle gözle ilişkilendirilmiştir. Bu göz genellikle baygın, 

mahmur veya mesttir. Bu da sevgilinin nazlı ve süzgün bakışını ifade etmektedir. 

Şeklinin kadehle benzerlik göstermesinden dolayı şarapla da ilişkilendirilmektedir. Bu 

durumda nergisin baygın bakışı bir sarhoşun bakışını andırmaktadır.  

Ġonca hemyānından alsa zer ‘aceb midür ṣabā  

Nergisüñ çeşminden alur sürmesin bir ogrudur (G.1064/4) 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ  

Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (G.1078/3) 

                                                 
92 a.g.e., s. 536 
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Olup her bir çiçek bir ḫūba mānend  

Aralarında nergis ġamze-zendür (G.1112/2) 

Gözüñ nergis yañaguñ gül olaldan  

Boyuña bendedür serv ü ṣanavber (G.1162/2) 

İçerse nergisi kanum ‘aceb mi  

Şarāb-ı nāz-ıla mestāne olmış (G.1428/2) 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi  

Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (G.1097/6) 

Muhibbî’nin beyitlerinde “nergis-i fettân, nergis-i bîmâr, nergis-i mest, nergis-i 

mestâne, nergis-i şehlâ” tamlamalarıyla da kaşımıza çıkmaktadır.  

 

Nergis-i bîmâr, hasta gibi baygın bakışlı bir gözü ifade etmektedir. Hasta bir 

kişinin kendinden geçmiş halde, uykudaymış gibi baygın bakışı bu tamlama ile dile 

getirilmektedir. 

 

Gözleri uyḫuda kaldı her nefes ḫacletdedür  

Gözleri vaṣfın idelden nergis-i bīmāra ‘arż (G.1492/4) 

 

Nergis-i fettân, ortalığa fitne salan, ortalığı karıştıran bakışı karşılamaktadır. 

Sevgili bu bakışıyla âşıklar arasında fitneye sebep olmakta, onları birbirine 

düşürmektedir. Bu bakış âşığın gönlünü de talan etmektedir.  

 

Ġāret iden göñlini kimdür Muḥibbī’nüñ didüm  

Çünki bilmezsin didi ol nergis-i fettāna sor (G.1069/5) 

 

Nergis-i mest veya nergis-i mestâne tamlamaları baygın gözü, baygın bir bakışı 

ifade eder. Burada daha çok bir sarhoşun baygın, mahmur bakışı akla gelmektedir. Bu 

durum söz konusu olunca daha çok “kadeh, mey, bade” gibi kelimelerle birlikte 

anılmaktadır. 
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Kanumı nūş eyleyen ol nergis-i mestānedür  

Ol sebebden ḫūn-ı dilden gözlerüm peymānedür (G.1059/1) 

Ḥˇāba varmışken nigāruñ nergis-i mestānesi  

İy dil-i şūrīde efġān eyleme gel sesi kes (G.1373/6) 

Hiç olur mı nergis-i mestüñ ide baña naẓar  

Çün degül ḫālī elinden nūş ider bāde-i nāz (G.1352/3) 

 

Nergis-i mestüñle zülfüñden göñül olmaz ḫalāṣ  

Cān u dil yagmasına anlar çün el bir eylemiş (G.1427/3) 

 

Nergis-i şehlâ tamlaması ise baygın ve şaşı bir bakışı anlatmaktadır. Bu şaşılık 

da onun ya sarhoşluğundan ya da uykulu halinden kaynaklanmaktadır.  

 

Ḥˇāba varmış çeşm-i mesti nergis-i şehlā mıdur  

Ya şarāb-ı nāzı nūş itmiş yatur maḫmūrdur (G.1073/4) 

Cām-ı la‘lin nūş ider bāġ içre her dem lāleler  

Nergis-i şehlā elinde sāġar-ı zerrīn tutar (G.1116/3) 

6.2.26. Nesterîn 

 

“Nesrin, nesteren olarak da kullanılır. Ağustos, Mısır ve Van gülü de denilen 

yaban gülüdür. Dîvân şiirinde şekli taca benzetilir.”93 Muhibbî nesterîni bir bahar 

tablosu içinde anmaktadır. 

‘Arż-ı ruḫsār eyledi şādılıg-ıla nesterīn  

Yüz sürer serv ayagına her ṭarafdan cūybār (G.1078/7) 

 

 

                                                 
93 Zavotçu, a.g.e., s. 557 
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6.2.27. Reyhân 

 

“Fesleğen bitkisidir. Klasik Türk edebiyatında güzel ve tesirli kokusu ve şekli 

itibariyle ele alınan fesleğen, sevgilinin saçı, zülfü veya ayva tüyleri için benzetilen 

olarak ele alındığı gibi sevgilinin deste halinde bağlanmış veya fesinden taşan saçı, yani 

kâkülü veya perçemi için de kullanılmıştır.”94 Sevgilinin güzellik meclisi olan yüzüne 

süs katmak için şekli ve kokusu itibariyle sevgilinin reyhan zülfü dökülür. 

Reyāḥīn şāhınuñ taḫtı çemendür  

Gelen dīvānına serv ü semendür (G.1112/1) 

Bezm-i ḥüsninde kaçan zülfi gelür ‘ārıżına  

Meclise ziynet içün sünbül ü reyḥān getürür (G.1115/3) 

6.2.28. Sanavber 

 

Çam fıstığı ağacıdır. Servi gibi uzun yapılı bir ağaçtır ve sevgilinin boyuna 

teşbih unsuru olarak kullanılır.  

Nigārā ḳāmetüñ serv olalıdan  

Görüp pest oldı ‘ar‘arla ṣanavber (G.1193/3) 

6.2.29. Semen 

 

“Yasemin çiçeğidir. Dîvân edebiyatında beyaz rengi, yaprağı ve kokusuyla ele 

alınır. Yüz için yapılan benzetmelerde koku saça, renk yanağa mâl edilir. Siyah ve 

beyaz renklerden oluşan kompozisyonda semen yaprağının şekli saça, çiçeği yüze 

benzetilir.”95 Farklı renkleri bulunmasına rağmen şairler tarafından daha çok beyaz 

olarak ele alınmıştır. Bu rengiyle de sevgilinin teninin rengidir. Sevgilinin teni aynı 

zamanda yasemin kokuludur. Servi ağacına sarılmış yasemin ile sevgilinin saçları 

arasında da benzerlik kurulmaktadır.  

                                                 
94 Canım, a.g.e., s. 525 
95 a.g.e., s. 548 



 185 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür  

Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (G.1016/1) 

Rebī‘ eyyāmı gül devr-i semendür  

Akar su her ṭaraf seyr-i çemendür (G.1203/1) 

6.2.30. Servi 

 

Servi, şiirde önemli bir yer tutan ağaçlardan biri belki de birincisidir. Uzun 

yapısıyla sevgilinin boyu için sembol olmuştur. Hatta bir mazmun olarak doğrudan 

sevgili yerine de kullanılmaktadır. “Sevgilinin servi boylu veya servi endamlı olmasında 

bülend, ser-efraz, hıraman, dil-cu, dil-ara, dil-dar, bala, a’la, mevzun gibi sıfatları 

önemli bir işlev görür. Zira bu nitelikler aynı zamanda sevgilinin boyu ve endamı için 

de geçerlidir.”96  

Serv ḳaddüñ ile da‘vā eylemiş  

Bīd işidüp yüzine ḫançer çeker (G.1031/2) 

Niçe teşbīh idem ḳaddine servi  

Ki servüñ kimse dimez ġabġabı var (G.1160/2) 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme  

Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (G.1416/3) 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme  

Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (G.1416/3) 

Pāyuña dökmege benüm servüm  

Yaşumı sīm idem yüzüm zerler (G.1098/5) 

 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş  

Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (G.1087/3) 

                                                 
96 a.g.e., s. 536 
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Gözüm yaşı ‘aceb midür benüm her sū revān olsa  

Ḫayāl-i ḳaddi bāġ-ı dilde bir serv-i bülendümdür (G.1048/2) 

İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer  

İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (G.1189/1) 

Sīnemi ben gülşen itdüm kılsun ol dildār seyr  

Cūy-ı eşküm eylesün ol serv-i ḫoş-reftār seyr (G.1054/1) 

Görinse nāgeh ol serv-i ḳabā-pūş  

Gider ṣabr-ıla dilden ṭāḳat u hūş (G.1407/1) 

Bir serv-i nāzı sevdüm gün yüzi alnı mehdür  

Meh-pāreler içinde ḥüsn-ile pādişehdür (G.1119/1) 

Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar  

Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (G.1185/3) 

Servi ile ilgili sınırlı örnek verilmiş olup diğer örnekler için dizinin ilgili 

maddelerine bakılabilir. 

6.2.31. Sünbül 

 

“Sünbül, dîvân edebiyatında rengi, şekli ve kokusuyla ele alınır. Gök rengindeki 

elbisesiyle sünbül; gözleri yaşlı, saçları dağınık, hali perişandır. Güzel kokusu insanları 

sarhoşa döndürür. Şekil olarak yaprakları kılıca; çiçeği miğfere, bulut ve kilite 

benzetilir. Sünbül bahçesinin uzaktan görünüşü denize, yaprakları balık ve dalgaya; her 

iki şekilde de sevgilinin saçlarına benzetilir. Sünbül, koyu rengiyle sevgilinin saç rengi, 

kokusuyla saçın kokusu için benzetilen olarak kullanılır. Sünbül ile gül çok zaman 

birlikte bulunur. Bunun nedeni sünbül saçların, gül yanaklar üzerine dökülmesidir. Gül 

ve lale kadar işlenen bir çiçektir. Renk ve koku olarak misk ve anberle mukayese edilir.  

Sünbülün dîvân şairlerinin ilgisini çeken en belirgin bitkisel özellikleri sırasıyla; güzel 

kokulu olması; kıvrımlı, dalgalı ve karmaşık görünümü; genellikle siyaha yakın rengi ve 

açıldığı dönem itibariyle baharın habercisi olmasıdır. Klasik Türk şiirindeki temel işlevi 
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ise; sevgilinin saçı, zülfü, kâkülü vs. için doğal bir benzerlik ögesi olarak 

değerlendirilmesine dayanır.”97   

 

 Muhibbî sünbülü onlarca beytinde kullanmuş ve ağırlıklı olarak sevgilinin saçına 

benzetme unsuru olarak kullanmıştır. Sevgilinin saçları sünbül kokuludur ve şekil 

olarak sünbül gibi kıvrımlı ve dağınıktır. Rüzgar bu dağınık saçlara dokunduğu zaman 

etrafa kokusunu dağıtmakta ve insanlar bu koku sebebiyle sarhoş olmaktadır. Ayrıca 

rüzgarın sevgilinin sünbül saçına dokunup kokusunu Çin ve Hıta bölgesine ulaştırması 

oralar için büyük bir armağandır. Bu bölgelerin anber kokusunun kaynağı olduğu 

düşünülünce sevgilinin saçının kokusu anbere üstün tutulmaktadır.  

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar  

Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (G.1003/1) 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür  

Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (G.1004/1) 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür  

Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (G.1048/1) 

Saçı sünbül ‘ārıżı yāruñ gül-i ḥamrā geçer  

Bāġ ara serv-i sehīden ḳāmeti a‘lā geçer (G.1067/1) 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf  

Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (G.1153/3) 

‘Aceb sünbül midür zülfüñ ya ‘anber  

Dimāġ-ı dehr olur andan mu‘aṭṭar (G.1162/1) 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ  

Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (G.1198/6) 

Alan bir şemme bū sünbül saçından  

Muḥibbī niç’ ola sevdāya düşmez (G.1222/5) 

                                                 
97 a.g.e., s. 543,544 
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Nigārā sünbülüñ ḫam-der-ḫam olmış  

Girih pergār-ı cümle ‘ālem olmış (G.1461/1) 

Düşeli cān u göñül sünbül saçuñ sevdāsına  

Başda sevdā dilde āteş eksük olmaz gözde yaş (G.1465/4) 

Gülsitān içre kızardı göreliden gün yüzüñ  

İşidelden zülfini sünbül perīşāndur henūz (G.1271/7) 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür  

Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (G.1083/1) 

Sünbülî, aynı zamanda bir yazı çeşidinin de ismidir. Şair, iki beytinde hem 

sünbülün bitkisel özelliklerini hem de bu yazı çeşidini hatırlatacak şekilde 

kullanmaktadır.  

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān  

İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (G.1132/5) 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān  

İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (G.1132/5) 

6.2.32. Şeftali 

 

Dîvân şiirinde daha çok buse ile birlikte anılan şeftali sevgilinin tatlı dudaklarına 

benzetilir. Sevgilinin güzellik bahçesi içinde şeftali, cezbedici haliyle âşığın gönlünü 

çelmektedir. Sevgilinin güzellik güneşiyle beraber şeftali daha da olgunlaşıp güzellik 

kazanmaktadır. 

Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar  

‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (G.1082/2) 

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın  

Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (G.1144/5) 
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Yār şīrīndür dilā şeftālū-yı la‘le iriş  

Āfitāb-ı ḥüsn-ile bulmış-durur ol perveriş (G.1405/1) 

 

6.2.33. Şimşâd 

 

Şimşir ağacı, şimşirgillerden, yaprakları her mevsimde yeşil kalan, taşlık, çorak 

bölgelerde kendiliğinden yetişen veya bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, odunu 

sarımsı renkli ve çok sert olan bir ağaçtır. Şimşad da uzun boyuyla sevgilinin boyuna 

benzetilen ağaçlardandır. 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār  

Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (G.1094/6) 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā  

Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (G.1413/5) 

6.2.34. Tohum 

 

Kendisinden yeni bir bitki üreyen taneler için kullanılan genel bir isimdir. Bir 

bitkinin çekirdeği, onu meydana getiren tanesidir. Şair; tohum ile soyut bir kavram olan 

muhabbeti birleştirmekte ve muhabbet tohumunu göğsüne ekmeye çalışmaktadır. 

Sīnem içre ekmege cānā maḥabbet toḫmını  

Nāḫun ile eylerem anuñ-ıçun anı nadas (G.1373/2) 

6.2.35. Tûbâ Ağacı 

 

“Âlem-i şuhûd’un bittiği nokta olan Sidretü’l-münteha’da bulunan ilahi bir 

ağaçtır. Kur’an-ı Kerim’in yalnız bir ayetinde (Ra’d:29) anılan tûbâ, hadislere göre, 

Sidre’de bulunan, kökü yukarıda, dalları aşağıda olmak üzere bütün cenneti gölgeleyen 

olağanüstü büyüklükte bir ağaçtır. Dîvân ve halk şiirinde tûbâ, cennetle beraber 

anılmakla birlikte, sevgilinin boyu da sık sık tûbâ ağacına benzetilir. Yine tûbânın 

Sidre’de baş aşağı bulunduğuna inanılması sebebiyle dîvân şiirinde tûbâ, onların 

eşiğinde ve semtinde tasavvur olunur. Sevgilinin veya övülenin boyları tûbâdan daha 
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üstün gösterilir.”98 Muhibbî de bu ilahi ağacı sevgilinin boyuna benzetme unsuru olarak 

kullanmış, sevgilinin boyunun ondan da uzun olduğunu söylemiştir. 

Gül ruḫlarındandur ḫacīl ḳaddi olaldan mu‘tedil  

Ṭūbī olupdur münfā‘il serv-i revānum kandadur (G.1075/2) 

Muḥibbī eşk-i çeşmidür nihālüñ eyleyen tāze  

Anuñçün ḳadd-i reftāruñ ki ṭubīden bülend olmış (G.1429/5) 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña  

Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (G.1040/5) 

 

6.2.36. Turfanda Yemiş 

 

Mevsiminden önce veya mevsim başında yetiştirilmiş meyve ve sebzeler için 

kullanılmaktadır. Şair, sevgilinin dudaklarını turfanda bir yemişe benzetmektedir. 

Burada turfanda yemişin öpülüp göze sürülmesi âdetini de hatırlatmaktadır.  

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme  

Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (G.1416/5) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 a.g.e., s. 546 
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VII. BÖLÜM 

MUHİBBÎ’NİN ŞİİRLERİNDE MESLEKLER 

 Günlük hayatta dîvân şairlerinin meslekleri farklılık gösterdiği gibi şairler 

beyitlerinde de çeşitli yollarla farklı meslek isimlerini söz konusu etmektedir. Muhibbî 

de birtakım hayal unsurlarıyla birlikte bazı meslek isimlerini zikretmektedir. 

 

7.1.Ases 

 

 Ases, eski devirde güvenlikten sorumlu kişilerdendir. Dîvân şiirinde geceleri 

elinde fenerle gezen, içki ve eğlence meclislerini dağıtan yasakçı bir kişilik olarak 

karşımıza çıkar. Muhibbî gül mevsiminin yani eğlence zamanının geldiğini sâkînin artık 

kadeh dolaştırması gerektiğini söylemektedir. Baharın gelişiyle öylesine coşkundur ki 

gönlünde asesin baskın yapma korkusu yoktur. 

Vaḳtidür kim sāḳiyā devr eylesün la‘līn ḳadeḥ  

Devr-i gül vaḳt-i cevānī dilde yok bīm-i ‘ases (Gazel 1385, Mısra 8) 

7.2.Bağbân 

 

 Bağ bahçe işleriyle uğraşan, çalıştıkları bahçenin düzenlenmesinden ve 

güvenliğinden sorumlu olan kişilerdir. Çalıştığı bağ içindeki çeşitli durum ve 

özellikleriyle beyitlerde işlenmiştir. Muhibbî’ye göre güzellik bahçesi içerisinde 

sevgilinin düzgün boyu bahçıvanın şekil verdiği serviden, sanavberden daha güzeldir. 

Onun endamını bahçıvana nispet etmemek gerekir.  

Bāġbāna nisbet itme serv ü ‘ar‘ardan n’olur  

Bāġ-ı ḥüsn içre biten ol ḳāmet-i bālāyı gör (G.1028/4) 

Sevgilinin yüzü şair için bir güzellik bahçesidir. Bu bahçenin bahçıvanı ve 

bekçisi de onun gözüdür. Sevgilinin gözü de bir bahçıvan gibi bahçesinden sorumludur 

ve yabancıların oraya girmesine engel olmalıdır. Âşık, ancak sevgilinin bahçıvan gözü 
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uykuya vardığı zaman o bahçeye girebilmektedir. Ayrıca sevgilinin bahçıvan gözü 

uyuduğu zaman karga kanadına benzeyen zülüfleri o bahçeye dadanmaktadır.   

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın  

Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (G.1144/5) 

Bāġ-ı ḥüsni üzre asmış zülfini perr-i ġurāb  

Bāġbān-ı çeşmi yatmış sanki ḫˇāb üstindedür (G.1181/3) 

 

7.3.Cambâz 

 

 Kelime “canıyla oynayan” anlamında olup ip üzerinde ve yerde birtakım 

aletlerle çeşitli gösteriler yapan kimselere isim olmuştur. Mecaz olarak da bir işi en ince 

noktalarına kadar bilen ve bunun için aldatılıp alt edilemeyen, çok mahir, kurnaz kimse 

anlamında kullanılır. Muhibbî’nin beyitlerinde cambaz olarak âşık ve aşığın gönlü 

görülmektedir. Âşık, diğer âşıklar içinde adeta canıyla oynayan bir cambaz gibidir. Bu 

cambazın üzerinde çeşitli ve ustaca hareketler yaptığı ip de sevgilinin saçları olarak 

karşımıza çıkar. 

Baş eg zülfe resendür cān u dilden  

Disünler saña ‘uşşāk içre cānbāz (G.1229/3) 

Alup zülfiyle oynar dil resen-bāz  

Kıyar cānına her kim ola canbāz (G.1296/1) 

7.4.Cellat 

 

 Cellat, özellikle idam cezasına çarptırılan kişilerin katliyle görevli kişidir. İdam 

infazlarının yanında farklı ceza infazlarını da yerine getirmektedir. Görevlerini yerine 

getirmek için kılıç, kement, balta gibi aletler kullanır.  

 

 Dîvân şiirinde daha çok celladın öldürücü özelliği ile sevgilinin gözü ve gamzesi 

arasında ilgi kurulur. Göz veya gamze cellat olunca yüzün iki yanından sarkan saçlar 
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çengel, kirpikler hançer veya ok olarak bu celladın kullandığı aletler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

 Muhibbî’ye göre sevgilinin gözü her zaman elinde hançer tutan bir cellattır. 

Onun kullandığı aletler de keskin bir hançere benzeyen kirpikleri ve uzun bir kement 

görünümünde olan saçlarıdır. Şairin gönlü bir hırsız olunca sevgilinin cellat gözü 

zülüfleri ve kirpikleriyle onun infazını gerçekleştirmektedir.  

Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin  

Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (G.1153/4) 

‘Aceb bu ġamze midür yāḫu cellād  

Tutar ḥāżır elinde tīġ u ḫançer (G.1162/4) 

Dutar cellād çeşmi tīġın ‘üryān  

Öñinde ehl-i ‘ışḳ dū-nīme beñzer (G.1187/2) 

Kıya baksa eger cellād çeşmüñ  

İder müjgānın ol dem ḫançer-i tīz (G.1236/2) 

Tīgını cellād ġamzeñ dem mi var tīz eylemez  

Öldürür nā-ḥaḳ yire ‘uşşāḳı perhīz eylemez (G.1237/1) 

Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi  

Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez (G.1359/2) 

7.5.Çoban 

 

 Çoban hayvan bakıcılığı yapan kişidir. Muhibbî de kendisini aşk çobanı olarak 

nitelemektedir. Çobanlık yaptığı hayvanlar da gam vadisindeki vahşi hayvanlardır. 

Şairin gönlü de içli içli inlemesiyle o çobanın kavalıdır. 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet  

Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var(G.1151/5) 
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7.6.Derbân 

 

 Kapı bekçiliği yapan kişilere verilen isimdir. Derbanlar kapısında beklediği evin 

veya binanın güvenliğinden de sorumlu kişilerdir. Ayrıca gelenleri karşılama, dışarıdan 

içeriye haber iletme gibi çeşitli görevleri de vardır.  

  

 Muhibbî sevgilinin mahallesine gittiği zaman sevgili kapıcısına emir verip onun 

mahalleden çıkarılmasını emretmektedir. Burada derban ayrıca âşık için bir rakip 

konumundadır. 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına  

Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (G.1065/5) 

Şaire göre aşk padişahının dergâhı her zaman açıktır. Oraya herkes istediği 

zaman engellenmeden girebilmektedir. Çünkü o dergâhın kapısında bir bekçi yoktur. 

Pādişāh-ı ‘ışḳ dergāhı açuk gelsün gelen  

Men‘ olınmaz hīç kes ‘ışḳ ehli derbān istemez (G.1339/5) 

7.7.Ferrâş 

 Yayıcı, döşeyici, hizmetçi anlamlarına gelen ferraş daha çok süpürme ve 

temizlikle görevlilere verilen isimdir. Muhibbî’nin beyitlerinde ferraş olarak âşık veya 

âşığın gözleri karşımıza çıkmaktadır. Âşığın gözleri su serperken kirpikleri de süpürge 

vazifesi görüp sevgilinin eşiğini temizlemektedir. Âşığa göre bütün ferraşlar bu 

hizmetin nasıl yapılacağını onun gözlerinden ve kirpiklerinden öğrenmelidir.  

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup  

Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (G.1092/4) 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olur  

İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (G.1298/3) 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olup  

İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (G.1349/3) 
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Kirpügüm cārūb olup saḳḳā-yı çeşmüm su seper  

Ḫıdmete bil baglayup kūyında ferrāş olmışuz (G.1366/4) 

 

7.8.Gavvâs / Şinâver 

 

 Dalgıç veya yüzücü anlamına gelen gavvas ve şinaver, denizin dibine dalıp 

kıymetli taşlar çıkaran kişilere verilen isimlerdir. Dîvân şairlerine göre şiir veya aşk bir 

denizdir. Şair veya âşık da bu denizden manalar çıkaran bir dalgıçtır. Dalgıç beyitlerde 

daha çok âşık veya âşığın gönlü olarak karşımıza çıkar. Çeşitli hayal unsurlarıyla başka 

unsurların da dalgıç olduğu görülür.  

 

 Muhibbî’de dalgıç olarak âşık, âşığın gönlü, âşığın gözbebeği görülmektedir. Bu 

dalgıçların daldığı deniz de aşk denizi, gam denizi, gönül denizi, mana denizi veya 

gözyaşı denizidir. Bu denizlerden çıkan kıymetli şeyler de aşığın inci gözyaşları, söz 

incileri veya mana cevheridir. 

 

 Âşık uzun süredir aşk denizi içinde dalgıçlık etmektedir. Buradan elde ettiği tek 

şey de inci gibi gözyaşlarıdır. Bundan başka da varlığı yoktur. Aşk denizine dalarak 

elde ettiği bu serveti de sevgiliye arz etmek istemektedir.   

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum  

Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (G.1480/2) 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi  

Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (G.1115/5) 

N’ola ‘ārż eyler-isem yāra sirişküm gevherin  

Olmışam ḳulzüm-i ‘ışḳ içre dilā ben ġavvāṣ (G.1476/2) 

Şair aşk veya gözyaşı denizine dalmaya o kadar alışmıştır ki artık dalgıçlıkta bir 

ördek, kaz veya balık kadar ustalık kazanmıştır. 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül  

Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (G.1121/5) 
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Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider  

Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (G.1496/5) 

 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider  

Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (G.1123/4) 

Âşık için “mana” bir deniz olunca oradan elde edilen sözler veya şiirler de bir 

inci veya cevher hükmündedir. Bu mana denizi ise âşığın gönlüdür. Âşığın gönlünden 

çıkardığı inciler alelade değil halis incilerdir. Gönül denizinden çıkardığı söz incileri 

herkes tarafından kapışılmakta ve hemen ezberlenmektedir. 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin  

‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş (G.1446/4) 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ  

Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ (G.1475/1) 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin  

Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (G.1477/4) 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri  

Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (G.1004/2) 

İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār  

Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (G.1479/5) 

7.9.Hattât 

 

Güzel yazı yazan, meşk ve saire yazmakla iştigal eden kimsedir. Muhibbî’nin 

beyitlerinde hattât sevgilinin güzelliğini süsleyen, onun yanak sayfasına tılsımlı sözler 

yazan kimse olarak görülmektedir. Sevgilinin ayva tüyleri gül yanağı üzerinde bir hattât 

elinden çıkmış yazılar gibidir. Sevgilinin yanağını süsleyen bu hattât ayrıca âşık 

sevgilinin güzellik hazinesine ulaşamasın diye bu hazine üzerine tılsımlı sözler 

yazmaktadır. 



 197 

Metn-i ḥüsnüñde ḫaṭuñ ḫaṭṭātı yazmış ḥāşiye  

Şerḥ idüp evrāḳ-ı gülden tāze defter baglamış (G.1418/2) 

Genc-i ḥüsne mālik olmasun diyü ‘āşıḳlaruñ  

Hem ṭılısm itdi ḫaṭuñ ḫaṭṭāt hem yazdı ḫavāṣ (G.1479/4) 

Ḫāl-i müşgīnüñ dehānuñ üzre düşmişdür ġalaṭ  

Komadı ḫaṭṭātlar ‘ādet degül mīme nuḳaṭ (G.1497/1) 

Şairin beyitlerinde hattât ayrıca “hattât-ı ezel” tamlamasıyla Allah olarak 

karşımıza çıkar. İnsanların kaderlerini bilip yazması yönüyle Allah hattât olarak 

beyitlere yansımıştır. Hattât-ı ezel olan Allah sevgilinin güzellik metnini çok önceden 

yazmıştır. Ayva tüyleri ise sonradan ortaya çıkıp onun yazdıklarına bir şerh olmaktadır. 

Ayrıca Allah, aşk defterinden Mecnûn’un adını kazıyıp şairin adını oraya yazmıştır. 

Metn-i ḥüsnin gerçi ḫaṭṭāṭ-ı ezel evvel yazup  

Soñradan ḫaṭṭı gelür şerḥ eyleyüp i‘rāb ider (G.1104/3) 

Ḫaṭṭāṭ-ı ezel eyledi Mecnūn’uñ adını ḥakk  

Yazdı Muḥibbī adını itdi anı tırāş (G.1432/6) 

7.10. Hayyât 

 

 Terzi anlamına gelen hayyat kelimesi Muhibbî tarafından felekle 

ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Terzi nasıl insanlara kıyafet dikmek hizmetini görüyorsa 

terziye benzeyen felek de âşığa mihnet kumaşından bir elbise layık görüp dikmektedir. 

Ḥayyāt-ı felek egnüme miḥnet palāsını  

Biçdi Muḥibbī baña görüp lāyıḳ ol ḳumāş (G.1441/5) 

7.11. Hekim /Tabip 

 Muhibbî’nin beyitlerinde tabip olarak sevgili veya sevgilinin çeşitli unsurları 

karşımıza çıkmaktadır. Sevgili haricinde tabip söz konusu edildiği zaman ise âşığın 

derdine derman bulunamamaktadır.  
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 Dîvân şiirinde genellikle sevgilinin dudağı âşıkları iyileştirici ve onlara hayatlar 

bağışlayıcı bir tabip olarak karşımıza çıkar. Muhibbî de sevgiliyi veya onun dudağını bu 

özelliğiyle ele almıştır. Âşık, sevgilinin aşk derdine öylesine tutulmuştur ki bu 

hastalıktan kemikleri titremektedir. Onun bu hastalığına sadece sevgilinin dudakları şifa 

olacaktır.  

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister  

Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (G.1063/3) 

Sevgilinin mahallesi âşıklar için bir darü’ş-şifadır. Hasta olan herkes onun 

kapısında yatmaktadır. Zaten onların hastalığı da sevgili dolayısıyladır. Ama sevgili 

orada toplananlara henüz bir çare bulmamıştır. Hepsi onun kapısında yatmaktadır. 

Kapısına gelen hasta âşıkla ilgilenmeyen gönül doktoru sevgili öyle katı yüreklidir ki 

âşığın ah ve inleyişleri ona tesir etmemektedir. Buna rağmen âşık yıllar boyunca o 

kapıda sıkıntı çekerek beklemekte, sevgilinin iyileştirici şerbet dudaklarını hayal 

etmektedir. 

İy ṭabībā ser-i kūyuñda yatan ḫastalara  

İtmedüñ çāre yatur cümlesi bī-çāre henūz (G.1239/3) 

Özin bilmez katı dil-ḫastedür āh  

Ṭabībā kapuña dermāna gelmiş (G.1438/2) 

Ol ṭabīb-i dil ölürsem daḫı tedbīr eylemez  

Nāle-i āhum dirīġā aña te’s̱īr eylemez (G.1353/1) 

Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz  

İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (G.1363/1) 

Âşık, ayrılık gecesi dert ile hasta yatmakta şifa için sevgiliden ve dudaklarından 

medet ummaktadır. Âşık derdiyle adeta bir deri bir kemik kalmıştır. Âşığın 

iyileştirilemez derdine tek derman sevgilidir. Âşık bu dert yüzünden ölecek olsa bile 

yine de sevgiliden onun derdiyle ilgilenmesini ister. Sevgilinin aşığın adını anması bile 

âşık için bir sevinç ve şifa sebebidir.  
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İy ṭabīb-i cān buyur la‘l-i lebüñden bir cevāb  

Ḫastayuz hicrān şebinde derde tīmār isterüz (G.1357/2) 

Dil ‘ışḳuñ-ıla ḫasta yatur iy ṭabīb-i cān  

Dārū-yı la‘lüñ-ile bulısar şifā yitiş (G.1404/3) 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā  

Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (G.1149/3) 

Leblerüñ dārü’ş-şifāsından cevāb ister göñül  

İy ṭabīb-i dil ölürse olmasun tīmārsuz (G.1263/3) 

Ol ṭabīb-i dil yine bu ḫastasın yād eylemiş  

Bir cevāb itmiş lebinden göñlümi şād eylemiş (G.1413/1) 

Oldum ża‘īf derdüñ-ile iy ṭabīb-i dil  

Bir üstüḫˇān kaldı bile bir deri yitiş (G.1419/4) 

Leblerüñden bu Muḥibbī’ye buyur şāfī cevāb  

İy ṭabīb-i dil meded oldum katı ṣāḥib-firāş (G.1469/5) 

 Sevgilinin tabip olmadığı durumlarda ise âşığın derdine bir çare 

bulunmamaktadır. Tabipler çeşitli tedaviler uygulasa da âşığın derdi ya sevgilidedir ya 

da derdin kendisi onun için bir dermandır. Âşık gönlündeki derdi bir hekime arz 

etmektense sevgilinin güzel yüzüne bakarak iyileşeceğini söyler. Çünkü onun şifası 

sevgilidir. Tabiplerin yaptığı ilaç ve merhemler âşığın derdine deva olmayacaktır. Onun 

derdinin devası yoktur hatta derdi onun devasıdır. O yüzden şair tabipleri boşuna 

uğraşmamaları konusunda uyarır. Âşık için derdinin devası ya kavuşma merhemidir ya 

da ölmektir. Bunlar haricinde tabiplerin yaptığı her şey boşunadır. Çünkü onun hastalığı 

ezelden devasız olarak yazılmıştır. 

Derd-i dilümi ‘arż ideyin dime ḥekīme  

Bak yār liḳāsına ki tā kim gide emrāż (G.1494/2) 
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Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb  

Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (G.1057/4) 

Var iy ṭabīb ḫasta-i ‘ışḳa ‘ilācı ko  

İtmez ḳabūl derdi anuñ bī-devā-durur (G.1148/3) 

Hīç bir ṭabīb itmese dil-ḫastesine em  

Bīmār-ı ‘ışḳ olana derdi devā yiter (G.1177/2) 

Derdi dermāna degişdük fāriġ ol bizden ṭabīb  

Nef‘ ü żarrı ḥālümüzce añlaruz ḥāẕıḳlaruz (G.1217/4) 

Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc  

Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (G.1463/2) 

Ṭabībā sorma ḥālin ehl-i ‘ışḳuñ  

Bularuñ derdi var dermānı yokdur (G.1005/4) 

‘İlāc itme ṭabībā derdüme gel  

Baña dermān yine derdüm ġamıdur (G.1176/4) 

 ‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar derde dermān istemez  

İy ṭabībā ko meni derdüm baña dermān olur (G.1195/5) 

Zaḥmete girme ṭabībā çek elüñ bu ḫastadan  

‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteye derdi yine dermān olur (G.1196/2) 

İy ṭabībā çek elüñ bu sīne-i mecrūḥdan  

Merhem-i vaṣlı gerek özge devāyı istemez (G.1224/2) 

‘Işḳ ḫastasıyım ko beni ḥālümde ṭabībā  

Ölmekden evlā derdüme tīmār ele girmez (G.1262/3) 

İy ṭabībā çek elüñ Ḳānūn-ıla olmaz şifā  

Lā‘l-i nāb-ı dilber olmışdur hemān dermānumuz (G.1331/3) 



 201 

7.12. Kasap 

 

Hayvanları kesen veya kesilmiş hayvanları parçalayarak satan kimsedir. Dîvân 

şiirinde mecazen kan dökücü, hunhar kimse anlamında da kullanılır. 

 

Muhibbî sevgilinin cellat gözlerini bir kasaba benzetmektedir. Onun gamzesi 

hançerini çekip âşıklarını kurban eder. Bu işi o kadar ustaca yapmaktadır ki hiçbir kasap 

onun gözleri ve gamzesine benzeyemez. 

Ġamzesi ḫançer çeküp ‘āşıḳların ḳurbān ider  

Çeşm-i cellādına hīç ḳaṣṣāb beñzer beñzemez (G.1304/2) 

7.13. Kâtip 

 

 Yazı yazan ve bu işi meslek haline getiren kişilere verilen isimdir. Ayrıca 

sarayda birtakım görevleri olan memuriyeti de ifade etmektedir. Beyitlerde “kalem, 

sayfa, defter, divan, mürekkep” gibi unsurlarla beraber zikredilmektedir. 

 

 Muhibbî’nin beyitlerinde aşığın gözyaşları kâtip olarak karşımıza çıkmakta ve 

onun yanak sayfasına gönlünün kanıyla halini yazmaktadır. Şair bir ağlama manzarasını 

kitabet kavramıyla tasvir etmektedir. Gözden çıkıp yanak üzerinde süzülerek dökülen 

kanlı gözyaşlarını âşığın halini yazan bir kâtibe benzetmektedir. Ayrıca bu gözyaşı 

kâtibi âşığın çektiği bütün sıkıntıları bir araya getirip onun göğsünde adeta bir defter 

oluşturmuştur. 

Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre eşk-i çeşmüm kātibi  

Ḫūn-ı dilden bu derūnum ḥālini turmaz yazar (G.1036/4) 

Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi  

Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (G.1122/4) 

 Beyitlerde Allah’ın da bir kâtip olarak ifade edildiği görülmektedir. İnsanların 

kaderini yazmasıyla bir kâtibe benzetilen Allah, sevgilinin güneş yanağına altın kalemle 
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yazmakta ve onu süslemektedir. Bu durumda da sevgilinin yanağındaki ayva tüyleri 

Katib-i kudret (Allah) elinden çıkmış bir yazıdır. 

Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını  

Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (G.1018/2) 

 

7.14. Mimâr / Bennâ 

 

 Yapı işleriyle uğraşan, bina yapımıyla uğraşan kişilere verilen isimdir. 

Muhibbî’nin beyitlerinde mimâr olarak sevgili veya âşık görülmektedir. Âşığın gönlü 

bir evdir. Sevgili âşığın gönül evini yıkıp yerle bir eder. Ancak onu mamûr edip ayağa 

kaldıracak olan da yine sevgilidir. Âşığın gönül mimârı sevgilidir ve onun gibi bir 

mimâr ele geçmez. 

Dil ḫānesini yıksa Muḥibbī yine dildār  

Anı da yapar böylece mi‘mār ele girmez (G.1262/5) 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin  

Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (G.1361/2) 

Âşık da mimâr olarak karşımıza çıkar. Âşık, bir aşk binası yapmıştır ki ona bir 

halel gelmeyecektir çünkü onun temelini sağlam atmıştır. 

İy Muḥibbī ‘ışḳ bünyādına bennā olmışam  

Gelmeyiserdür ḫalel zīrā ki muḥkemdür esās (G.1379/5) 

7.15. Mutrip 

 

 Çalgı çalan ve şarkı söyleyen kimsedir. Bu özelliğiyle eğlence meclisinin 

vazgeçilmez kişilerindendir. Muhibbî’nin beyitlerinde çeşitli müzik aletleri ve terimleri 

ve eğlence meclisi ile birlikte anılmaktadır. 

Muṭrib Nevāda perdeñi uydur Muḥibbī’ye  

Deyr-i cihānda iñlese dil erġanūn geçer (G.1102/5) 
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Muṭrib nevāya başla göñül gel nüvaḫt kıl  

Zīrā ki çokdan göñül ol pīşrevdedür (G.1126/4) 

Bezm-i belāda nāleme āheng içün benüm  

Muṭrib terāne bagla elüñ gel rebāba bas (G.1482/3) 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür  

Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (G.1070/1) 

Muṭribā al sāzuñı eyle ‘amel  

Kim Muḥayyer ola sözüñden Ḥicāz (G.1368/2) 

7.16. Müderris 

 

Medrese ve büyük camilerde yüksek seviyede ders okutan icâzetli âlim, medrese 

hocasıdır. Muhibbî’ye göre müderris bir kitap ehlidir. Öğreneceği her şeyi kitaplardan 

öğreneceğini sanır. Ancak aşk ilmi kitaptan öğrenilmeyecek Allah vergisi bir ilimdir. 

Ancak müderris gibi kitap ehli olanlar bunun farkında değildir. Bu özelliğiyle müderris 

zahit gibi aşktan ve gönülden anlamayan bir tip görünümündedir. 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ  

Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (G.1121/2) 

7.17. Müezzin 

 

 Ezan okuyarak namaz vaktini bildiren ve camide kâmet getiren kimsedir. 

Muhibbî müezzinin kâmet getirmesi ile sevgilinin kâmeti arasında bir ilgi kurmuştur. 

Güzellik camisi içerisinde servi boylu sevgili boy gösterdiği zaman müezzin konuşamaz 

hale gelmekte ve kâmet getirme işini yapamaz olmaktadır. 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur  

Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (G.1124/3)  
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7.18. Müftü 

 

 Fıkhî meseleleri açıklayan, fetva verme işini gerçekleştiren kişidir. Beyitlerde 

müftü de zahit gibi aşktan habersiz bir kişilik olarak sunulur. Muhibbî aşk yolunda 

olgunlaşmasını henüz bir müftüyle irtibat kurmamasına bağlamaktadır. Çünkü müftü 

aşkı anlamaktan ve yaşamaktan yoksundur. Eğer şair bu konuda bir müftüye danışırsa 

muhtemelen aşk yolunda bu kadar kemal bulamayacak belki de aşktan yoksun kalacaktı. 

Tañ mı Muḥibbī bulsa maḥabbetle ger kemāl  

İtdi henūz müftī-i ‘ışḳa çün irtibāṭ (G.1498/5) 

7.19. Müneccim 

 

Astronomi ile ilgilenen, yıldızlarının hareketlerini takip edip birtakım haberler 

veren kişidir. Genellikle gökyüzü veya insanların bahtları ile ilgili haberler veren 

müneccimler beyitlerde falcı olarak da görülebilmektedir. Muhibbî’nin gözyaşlarını bir 

gökyüzü gibi inceleyen müneccim onun talihi hakkında şaire olumlu haberler 

vermektedir. Şairin gözyaşları içinde sevgilinin yüzü görülmektedir. Bu durum da 

müneccim tarafından iyi bir yıldızın var, talihin, bahtın açık şeklinde yorumlanmaktadır. 

 

Gözüm yaşı içinde ‘aḳs-i rūyı  

Müneccim didi eyü yılduzuñ var (G.1022/4) 

 

7.20. Nakkâş 

 

Renkli resim ve tezyînat yapan sanatkâr, kitapları resimleyen, kap ve sayfalarını 

süsleyen, mîmârî eserlerin tavan ve duvarlarını, çinileri, toprak kapları vb.lerini resim 

ve şekillerle bezeyen süsleme ustasıdır. Beyitler nakkâş daha çok sevgilinin güzelliğinin 

resmedilmesi ve bu güzellik karşısında aciz kalmaları dolayısıyla ele alınmıştır. 

 

Şaire göre sevgilinin güneş yüzüne çok yakışan hilal kaşlarını çizmekte bütün 

nakkâşlar aciz kalmaktadır. Sevgilinin ahu gözleri ve yay kaşları benzersizdir. Onların 

tasvirini yapacak olan nakkâş da benzersiz ve işinde son derece mahir olmalıdır. Gönül 
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çeken sevgilinin sureti kilise içinde yazılıdır. Hiçbir nakkâş bu suretin bir benzerini 

yapamamaktadır ve hepsi bu güzellik karşısında hayran ve sarhoş olup elleri 

titremektedir. Sevgilinin suretinin kilise içinde nakşedilmiş olmasıyla şair hem 

sevgilinin kâfirliğine hem de kiliselerdeki nakışlara gönderme yapmaktadır. 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar  

Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (G.1092/1) 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez  

Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (G.1360/1) 

Deyr içre egerçi yazılur ṣuret-i dil-keş  

Teşbīh idemez ṣuretgeh-i naḳşını naḳḳāş (G.1422/3) 

Eli ditrer olur ḥayrān u medhūş  

Yazamaz ṣūret-i naḳşını naḳḳāş (G.1460/4) 

Bazı beyitlerde şairin kendisinin veya gözünün bir nakkâş olduğu görülür. Şairin 

nakkâş gözü kıl kalemle gönül levhasına ay yüzlü sevgilileri resmetmekte oldukça 

mahirdir. Şair güzellerin nakşını göğsüne gönlünün kanıyla tasvir eden usta bir 

nakkâştır. Bu sahada öyle ustalaşmıştır ki artık meşhur nakkâş Mânî’yi bile 

beğenmeyecek bir hale gelmiştir. 

Levḥ-i dilde kıl ḳalemle māh-rūlar naḳşını  

Resm ider naḳşında māhirdür olup naḳḳāş göz (G.1233/2) 

Dil ḫānesini naḳş iderüz ḫūn-ı cigerle  

Taṣvīr-i ḫayāl idici naḳḳāşlaruz biz (G.1280/4) 

Ḫūblar naḳşın Muḥibbī sīnede naḳş ideli  

Mānī-i Çīn’i begenmez özge naḳḳāş olmışuz (G.1366/5) 
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7.21. Nigehbân 

 

 Gözcülük veya bekçilikle görevli kimselere verilen isimlerdendir. Beyitte 

sevgilinin gözü bir bekçi gibi hayal edilmektedir. Şaire göre sevgilinin gözleri onun 

güzellik hazinesini bekleyen birer bekçidir.  

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür  

Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (G.1052/1) 

7.22. Rakkâs 

 

 Dans eden ve oyun oynayan kimsedir. Beyitlerde rakkâs âşık ile birlikte 

anılmaktadır. Âşık için sevgilinin yoluna baş koymak farzdır ve bu görünümüyle âşık 

bir rakkâs gibidir. Âşık sevgilinin zülfünün çevganını görmüş ve başını top haline 

getirmiştir. Bu haliyle kıyamete kadar aşk meydanında bir rakkâs olacağını 

söylemektedir. Âşık gibi Mecnûn da rakkâs olarak görülür. Mecnûn çölde girdabın toz 

koparıp döndüğünü görünce bu durumu kıskanıp bir rakkâs gibi ona ayak 

uydurmaktadır. 

Farżdur ‘āşıḳa baş oynamak evvel ḳademe  

Pes bu ma‘nāda gerek ‘āşıḳ olanlar raḳḳāṣ (G.1475/3) 

Gird-bāduñ göricek toz kopardugını çün  

Reşk idüp deştde oldı aña Mecnūn raḳḳāṣ (G.1476/3) 

Zülfüñüñ çevgānını gördüm başum top eyledüm  

Tā ḳıyāmet ‘ışḳ meydānında olsun raḳḳāṣ (G.1479/3) 

7.23. Ressâm 

 

 Resim yapan kişiler için kullanılır. Muhibbî bir beytinde “ressâm-ı ezel” 

tamlamasıyla Allah’ı ifade edecek şekilde kullanmıştır. Ressâm-ı ezel olan Allah aşk 

şehrini yapmış ve onun surlarını da âşıkların kelleriyle yükseltmiştir. 
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Şehr-i ‘ışḳuñ resmini urdukda ressām-ı ezel  

Kelle-i ‘uşşāḳdan sūrını bünyād eylemiş (G.1413/3) 

7.24. Sâhir / Cadı 

 

 Büyü yapan, efsun ve sihirle uğraşan kimsedir. Beyitlerde daha çok sevgilinin 

gözleri bir büyücü olarak hayal edilmektedir. Âşıkların gönlünü sihir yaparak kapan bu 

büyücü gözler aynı zamandan sevgilinin güzellik hazinesini de korumaktadır. Bu 

konuda yardımcısı da bir ejderhayı andıran zülüftür. Sevgilinin sihirbaz gözler bu işte o 

kadar ustadır ki dünyadaki herkesi etkilemiştir. Şaire göre onun yaptığı sihri hiç kimse 

yapamaz. Hatta o gözler sihir ile anılan Harut ve Marut’tan bile maharetlidir. Sevgilinin 

büyü ve sihir işinde ustalaşmış gözleri saçları bin başlı bir ejder olarak, Rum bölgesini 

de Çin olarak göstermektedir. Şaire göre sevgilinin zülfü, bir ateş olan yanağı içinde 

yanmamasıyla adeta bir sihirbazdır. Beyitlerde saç ve ateşin, saç ve büyünün beraber 

anılması da eski büyü adetlerine bir hatırlatmadır. Bu yolla, büyü yapılırken saç 

kullanılması veya saçın ateşe atılması gibi durumlar akla getirilmektedir. 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar  

Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (G.1037/1) 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim  

Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (G.1039/3) 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā  

Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (G.1055/3) 

Muṭī‘ itdi cihān ḫalḳını cümle  

Gözi itdügi siḥri sāḥir itmez (G.1299/3) 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış  

Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (G.1424/1) 

Seni degül bir naẓarla dehri tesḫīr eyledi  

Gözleri Hārūt-ıla Mārūt’dan cādū-y-ımış (G.1458/2) 
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Siḥr-ile cādū gözüñ iy dil-firib  

‘Ālemi kendüye tesḫīr eylemiş (G.1467/2) 

Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür  

Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (G.1153/2) 

7.25. Sakkâ 

 

Su temin etmek veya dağıtmakla görevli kimselere verilen isimdir. Muhibbî 

sakkayı göz ve gözyaşı ile irtibatlı olarak işlemektedir. Şair sevgilinin mahallesini 

temizlemekle görevli bir ferraş olunca onun kirpikleri süpürge gözleri de sakka olarak 

bu vazifeyi görmektedir. Âşık ağlamasıyla bir ferraş gibi sevgilinin kapısına su serpip 

süpüren hizmetçi gibi hayal edilmiştir. 

Kirpügüm cārūb olup saḳḳā-yı çeşmüm su seper  

Ḫıdmete bil baglayup kūyında ferrāş olmışuz (G.1366/4) 

7.26. Sarrâf / Cevher-şinas 

 

 Altın, madenî ve kâğıt paraları birbiriyle değiştirmeyi, bozmayı, tahvil alış verişi 

yapmayı meslek edinmiş kimsedir. Mecazen bir şeyden iyi anlayan, o şeyin ehli olan 

kimse anlamlarında da kullanılmaktadır. Muhibbî bu meslek erbabını kendi şiirlerinin 

değeri dolayısıyla söz konusu etmektedir. Onun şiirleri başka şairlerin şiirlerine 

benzemektedir. Onun şiiri altın ise diğer şairlerin şiirleri gümüştür. Sarrâflar altın ve 

gümüşün bir olmadığını bilir ve ona göre değer verirler. Muhibbî şiirlerini bir cevher 

olarak nitelemektedir. Onu anlayacak olan da ancak şiir ehlidir. Gerçek incinin değerini 

sadece cevher-şinas olan bir kişi anlayabilir. 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ  

Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (G.1416/2) 

Gevher-i naẓmuñ Muḥibbī ehl-i naẓm olan bilür  

Ḳıymetini cevherüñ bilmez meger cevher-şinās (G.1393/5) 
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7.27. Sayyâd 

 

 Avcılık yapan ve bu işi meslek haline getirmiş kişilere verilen isimdir. 

Beyitlerde sayyad olarak sevgilinin gözü karşımıza çıkmaktadır. Sevgilinin sayyad 

gözleri âşığın gönül kuşunu avlamaktadır. Bunu yaparken de yem olarak daneye 

benzeyen benini, tuzak olarak da bir kafes veya ağa benzeyen zülfünü kullanmaktadır. 

Ayrıca o avcı göz keman kaşlarıyla âşığı avlayacağı zaman kanını dökmektedir. Çünkü 

âdet olduğu üzere avcı avını kan ile takip etmektedir. 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın  

Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (G.1048/4) 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil  

Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (G.1317/2) 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū  

Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler (G.1129/4) 

 

7.28. Tabbâğ 

 

 Hayvan derisini terbiye ederek onu kullanışlı hale getiren kişidir. Uyguladığı 

işlemlerle deriyi çeşitli şekillerde kullanılabilir hale getirir. Muhibbî rakibi öldürmek 

istediği her zaman debbâğlar onun derisine müşteri olmaktadır. Debbâğların hayvan 

derilerini işlediği düşünülünce şairin rakip için yakıştırdığı sıfat da anlaşılacaktır. 

Her raḳībi öldüreyin didügüm her dem bu kim  

Derisine müşterīyüz didiler ṭabbāġlar (G.1194/8) 

7.29. Tâcir 

 

 Ticaret ve alışverişle uğraşan kimsedir. Beyitlerde tacir olarak âşık, gül, âşığın 

gözü karşımıza çıkmaktadır. Âşık sevgilinin busesini almak için gönlünü ve canını 

vermektedir. Bu haliyle bir tâcir olan âşığın ettiği kârı hiçbir tâcir edememiştir.  
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Dil ü cāna meṭā‘ bir būseñ aldum  

Benüm bu assumı bir tācir itmez (G.1299/4) 

Bir başka beyitte gül-bülbül mazmunu etrafında bir ticaret tablosu çizilmektedir. 

Gül, çaresiz bülbülün sabır malını almak için gonca kesesinden altın göstermektedir. 

Almaga ṣabr-ı metā‘ın bülbül-i bī-çārenüñ  

Ġonca hemyānın açup gül tāciri zer gösterür (G.1122/3) 

Âşığın gözü de döktüğü inci gözyaşlarıyla eli boş olmayan bir tâcirdir. Âşığın 

tâcir gözü sevgiliyi elde etmek için o kadar çok ağlamış, inci gözyaşlarını o kadar 

saçmıştır ki sevgili onu eli boş sanmamalıdır. 

Şol deñlü nis̱ār itdi gevher tācīr çeşmüm  

Cānā bizi sen sanma eli boşlardanuz (G.1219/3) 

7.30. Vâiz 

 

Vâiz, ibadethanelerde kalpleri yumuşatacak, sevaba, ibadete, güzel ahlaka, 

iyiliğe, nefsi ıslaha sevk edecek, kötülüklerden tövbe ettirecek şekilde dinî konuşma 

yapan, nasihat veren kimse olarak tanımlanabilir. Vâiz toplum içinde âşığın karşısında 

olan, âşığın sevmediği ve sözlerini önemsemediği kişilerden sayılır. Vâizler insanlara 

şarabı ve meyhaneyi men ederken âşık onun sözlerine kulak asmamakta, meyhaneye 

gitmek istemektedir. Muhibbî’ye göre vâizler ikiyüzlüdür. İnsanlara şarabı 

yasakladıkları halde gizliden gizliye bir şarap için hırkalarını rehin verenleri de 

görülmektedir. 

Zāhidā vā‘iẓleri gördüm ki ḥırṣ-ı cām içün  

Rehne aldı her birinüñ ḫırḳasını mey-fürūş (G.1417/3) 

Varam meyḫāneye da‘vet kılasız  

Ki vā‘iẓ sözine ben dutmazam gūş (G.1452/3) 
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SONUÇ 

 

Çalışmamız XVI. Yüzyıl şairlerinden Muhibbî’nin Türkçe Dîvânı’nından 501 

gazelin (1000 – 1500. Gazeller) TEBDİZ projesi kapsamında oluşturulan bağlamlı dizin 

ve işlevsel sözlüğünden ve bu sözlükten istifade edilerek incelenmesinden oluşmaktadır. 

Bu çalışma ile ele alınan gazellerin söz varlığı, sözcüklerin farklı anlam katmanları, 

şairin sözcükleri farklı çağrışımlarla kullanması gibi durumlar ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır.  

 

Bağlamlı dizin, Muhibbî’nin kelime kadrosunu ortaya koymasının yanı sıra onun 

şiirlerinin incelenmesinde pek çok malzemeyi göz önüne sermektedir. Kelime türlerinin, 

kalıp ifadelerin, ayet, hadis, deyim, atasözü gibi özel ifadelerin tespitinde de kolaylık 

sağlamaktadır. TEBDİZ sisteminden elde edilen sonuçlara bakıldığında şairin deyimleri 

ve kalıp yapıları sıklıkla kullandığı dikkat çekmektedir. Bu durum da onun bir özelliği 

olarak yorumlanabilir.  

 

Hazırlanan bu çalışma, genel olarak Dîvân şiiri alanında, özel olarak XVI. 

Yüzyıl ve Muhibbî üzerine yapılan çalışmalarda bir karşılaştırma kolaylığı sunmaktadır. 

Dîvân şairleri üzerine yapılan bağlamlı dizin çalışmalarının artmasıyla üslup ve 

sözvarlığı incelemeleri karşılaştırmalı olarak ve somut verilerle daha sağlıklı bir şekilde 

yürütülecektir. 
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A 
 

āb: Su. 

Gözlerüm yaşı gibi aksa kaçan āb iñiler / Olıcak bir kişinüñ gözleri bī-ḫˇāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 1). [āb, ] 

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1029, Beyit 4). [āb, ] 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 3). [āb, ] 

Ābdār eyler Muḥibbī şi‘rini hem sūzināk / Āteş-ile ābı cem‘ itmiş kerāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 5). [ābı, -ı ] 

Çeşm-i giryānumla göñlüm ıżṭırāb üstindedür / N’eylesün dil zevraḳı her demde āb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 1). [āb, ] 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [āb, ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [ābdan, -dan ] 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1440, Beyit 3). [ābdan, -dan ] 

Dilümden ‘āleme düşdi dururken nāgehān āteş / Söyindür vaṣluñ ābıyla ider yoḫsa ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 1). [ābıyla, -ı, -y, -la ] 

 

ābād: Bakımlı, güzel, bayındır, mamur. 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 1). [ābād, ] 

 

ābād eylegil: İmar etmek, bayındır hale getirmek. 

Ḫāne-i dil olmadın vīrāne ābād eylegil / Yazılupdur defter-i ‘ışḳa ezelden saña ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 3). [ābād eylegil, -gil ] 

 

ābād eylemez: İmar etmek, bayındır hale getirmek. 

Āh yıllar geçdi dilber göñlümi şād eylemez / Şāh kim zālim ola mülkini ābād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1245, Beyit 1). [ābād eylemez, -mez ] 

 

abdāl: Kalenderi derviş II perişan âşık. 

Şol esīr-i ‘ışḳ olan abdāla bak gel ḫusrevā / Baş açup serverlik ider ‘āleme sulṭān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 2). [abdāla, -a ] 

 

abdāl-ı ‘ışḳ olmışuz: Aşk dervişi olmak. 
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Baş açuk ġam tekyesinde olmışuz abdāl-ı ‘ışḳ / Sanmañuz şimden girü nāmūs-ıla ‘ār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 3). [abdāl-ı ‘ışḳ olmışuz, -mış, -uz ] 

 

ābdār eyler: Parlak etmek, parlatmak. 

Ābdār eyler Muḥibbī şi‘rini hem sūzināk / Āteş-ile ābı cem‘ itmiş kerāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 5). [ābdār eyler, -r ] 

 

āb-gīne: Şişe, sürâhi, kadeh II billûr, sırça, cam II elmas II ayna II gönül. 

Gel şikest itme cefā sengiyle cānā göñlümüz / Bir daḫı olmaz bütün ger sınsa bu āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 4). [āb-gīnemüz, -müz ] 

 

āb-ı engūr: Üzüm suyu II şarap. 

İçen mey buldı ‘ömr-i cāvidānī / Meger āb-ı ḥayāt est āb-ı engūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 3). [āb-ı 

engūr, ] 

 

āb-ı ḥayāt: Hayat suyu, can veren su II içeni ölümsüzlüğe ulaştırdığına inanılan efsanevi su. 

İçen mey buldı ‘ömr-i cāvidānī / Meger āb-ı ḥayāt est āb-ı engūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 3). [āb-ı 

ḥayāt, ] 

 

āb-ı ḥayāt: Hayat suyu, can veren su II içeni ölümsüzlüğe ulaştırdığına inanılan efsanevi su. 

Zehr olur ger ġayr elinden içeyim āb-ı ḥayāt / Yār elinden zehr nūş itsem baña cüllābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 4). [āb-ı ḥayāt, ] 

 

āb-ı ḥayāt: Hayat suyu, can veren su II içeni ölümsüzlüğe ulaştırdığına inanılan efsanevi su. 

Ḫıżr eger arayarak buldı ise āb-ı ḥayāt / Pīr-i meyḫāne keremden anı her an getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1115, Beyit 4). [āb-ı ḥayāt, ] 

 

āb-ı ḥayvān: İçeni ölümsüzlüğe ulaştırdığına inanılan hayat suyu. 

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 8). [āb-ı ḥayvān, ] 

 

āb-ı luṭf-ıla: İyilik,cömertlik suyu. 

Yudı yüzüm karasını āb-ı luṭf-ıla / Ak saçı görüp didi kapumda geçürdi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 
4). [āb-ı luṭf-ıla, -ıla ] 

 

āb-ı revān: Akar su. 

Akıdur āb-ı revān her yaña çeşmüm ḳūzeki / İñiler bī-çāre dil derd-ile san ṭolābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1066, Beyit 3). [āb-ı revān, ] 
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āb-ı revān eyledüm: Akarsu eylemek. // (Gözyaşının) akarsu gibi çok akmasını sağlamak. 

Eyledüm anuñ-ıçun göz yaşını āb-ı revān / Bāġ-ı ḥüsnüñe bu vech-ile girem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 4). [āb-ı revān eyledüm, -dü, -m ] 

 

āb-ı revāndur: Akarsu II. Sevgilinin geçip gitmesi. 

San serv-i sehī ḳaddi arar āb-ı revāndur / Bu çeşme-i çeşmümden akar anuñ-ıçun yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 2). [āb-ı revāndur, -dur ] 

 

‘ābid: İbâdet eden, kulluk eden kimse // Allah’ın emirlerine titizlikle uyan, ibâdete düşkün, takvâ sâhibi kimse [Bu 

anlamda daha çok zâhit kelimesiyle birlikte kullanılır]. 

Eger ‘ābid eger zāhid senüñ ḥüsnüñ ziyād ister / Ki korkarlar ḳarār itmez zemīn ü āsümān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 3). [‘ābid, ] 

 

aç: Örtüsünü veya kapağını kaldırmak. 

Çün niḳāb açduñ yüzüñden āfitāb / Utanup şeb çādırına ser çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 4). 

[açduñ, -du, -ñ ] 

Her yaña başın açar dīvāneler boyın sunar / El uzadup her kaçan zencīr zülfini çözer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 3). [açar, -ar ] 

Gāh olur dilber şeb-i zülfin mu‘anber gösterür / Geh döner gün yüzini açup münevver gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 1). [açup, -up ] 

Almaga ṣabr-ı metā‘ın bülbül-i bī-çārenüñ / Ġonca hemyānın açup gül tāciri zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 3). [açup, -up ] 

Açup çün muṣḥaf-ı ḥüsnin tefe’’ül eyledüm yāruñ / Elifdür ḳāmeti geldi yine ferḫūnde fālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 5). [açup, -up ] 

Aç yüzüñ çāk-i girībān eylesün ‘āşıḳlaruñ / Güm güm ötsün hāy u hūdan gūşe-i meyḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 3). [aç, ] 

Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1291, Beyit 3). [açup, -up ] 

Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini / Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1409, Beyit 5). [açdı, -dı ] 

 

aç: Kapalı şeyi açık hâle getirmek. 

Cān gözin aç bir naẓar ol zülf-i ‘anber-ṣāyı gör / Her kılında baglu yüz biñ ‘āşıḳ-ı şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 1). [aç, ] 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 3). [açmaga, -maga ] 

Geldi dehāna mīmüñ irem gibi murāda / Muṣḥaf cemālüñ açup kimdür tefe’’ül itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 4). [açup, -up ] 
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‘acabla: Şaşırmak, tuhaf karşılamak. 

Hem-nefes kılup raḳībi eyleseñ yanuñda ḫāṣ / Kim ‘acablar gül yanında eksük olmaz ḫār u ḫes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1375, Beyit 2). [‘acablar, -r ] 

 

‘acāyib: Garip, tuhaf, alışılanın dışında, değişik. 

Niçe kim eyledüm pend ü naṣīḥat tutmadı göñlüm / Yürür kūyında dildāruñ ‘acāyib derdmend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 3). [‘acāyib, ] 

 

‘aceb: Acaba; merak, şüphe ve tereddüt bildiren soru zarfı. 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 1). [‘aceb, ] 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [‘aceb, ] 

‘Aceb bilsem gül-i ra‘nā ne yüzden beñzemiş yāra / Ḥayāsuz ‘ārı terk itmiş gelüp ortaya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 4). [‘aceb, ] 

Şol ḳadar bārān-ı eşk āhum seḥābından yagar / Ḳalbine yāruñ es̱er itmez ‘aceb mermer midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1049, Beyit 4). [‘aceb, ] 

Niçe yıldur ki ḫarc olur yolında ol cefākāruñ / ‘Aceb bu kīse-i çeşmüm dükenmez sīm-ile zerdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 5). [‘aceb, ] 

Bilsem cefā kitābını kimden okur ‘aceb / Şimdi cihānda sencileyin yok cefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 4). [‘aceb, ] 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 1). [‘aceb, ] 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür / Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 1). [‘aceb, ] 

Dün iḳrār eylemişken būseyi yār / ‘Aceb n’oldı bugün inkār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 3). 
[‘aceb, ] 

Bir sencileyin būseye cān u dil alan kim / Bu resme ‘aceb dünyede bāzār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 9). [‘aceb, ] 

‘Aceb sünbül midür zülfüñ ya ‘anber / Dimāġ-ı dehr olur andan mu‘aṭṭar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 1). 
[‘aceb, ] 

‘Aceb bu ġamze midür yāḫu cellād / Tutar ḥāżır elinde tīġ u ḫançer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 4). 
[‘aceb, ] 

Ḫāk-i derini gözlerüme küḥl ideyordum / Kandadur ‘aceb bād-ı seḥergāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 3). [‘aceb, ] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [‘aceb, ] 
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‘Aceb bilsem n’içün cānān görinmez / Sitāremde meh-i tābān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 1). 
[‘aceb, ] 

Gülmedi ‘ālemde bir gün bu dil-i ġamnākümüz / Bilmezüz ne gösterür daḫı ‘aceb eflākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 1). [‘aceb, ] 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [‘aceb, ] 

Va‘de-i vaṣl ider-idüñ bir zamān iy dil-firīb / Bāda mı virdi ‘aceb kim bilmezem peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1321, Beyit 3). [‘aceb, ] 

Āteş-i hicrān-ıla yanmazdan evvel cān u dil / Sora-gelmez mi ‘aceb ol lebleri ‘Īsī-nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1384, Beyit 4). [‘aceb, ] 

 

‘aceb: Şaşırtan, hayrette bırakan, tuhaf II öyle bir. 

Leylī zülfüñi fikr ideli senüñ / Dil-i Mecnūn ki ‘aceb ki şeydādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 2). [‘aceb, 

] 

Cān u dil naḳdini virüp göñlüm ister vaṣlını / Ne ‘aceb dīvāne olmışdur ‘aceb sevdāsı var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 2). [‘aceb, ] 

Cān u dil naḳdini virüp göñlüm ister vaṣlını / Ne ‘aceb dīvāne olmışdur ‘aceb sevdāsı var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 2). [‘aceb, ] 

Didüm cānā ‘aceb rūşen yüzüñ var / Didi taḥsīn idüp yaḫşı sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 1). 
[‘aceb, ] 

Bu ‘aceb bārān-ı eşküm ġarḳa virdi ‘ālemi / Hīç teskīn olmadı dil sūznāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1079, Beyit 4). [‘aceb, ] 

Kulakdan ‘āşıḳam ‘āşıḳ ‘aceb düşvār ḥālüm var / Degül mümkin yüzin görmek ne ḫod ṣabr u mecālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 1). [‘aceb, ] 

Gün gibi rūşen olup ‘āleme ‘ışḳuñ nūrı / Bu ‘aceb gelmeye zāhid daḫı iḳrāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 4). [‘aceb, ] 

Ḫāk-i rāh olup būse idüm pāy-ı der idüm / Ol yār-ı cefā-cū bu ‘aceb andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 2). [‘aceb, ] 

Seni uyḫuda görmege olupdur çeşmüm rāżī / Bunı bilmez ‘aceb bu ki göz-i ‘āşıḳda ḥˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 3). [‘aceb, ] 

Şāh-ı ġam dil ḫānesine dāyimā mihmān olur / Pādişehdür bu ‘aceb dervīşden ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 4). [‘aceb, ] 

Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 1). [‘aceb, ] 

‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla / Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 2). [‘aceb, ] 

 

‘aceb degül: Şaşılmaz, garip değil. 



 226 

Bend-i belāda kalsa bu göñlüm ‘aceb degül / Sevdā-yı zülf-i dilbere çün mübtelā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1173, Beyit 2). [‘aceb degül, ] 

 

‘aceb eylemeñüz: Tuhaf karşılamak, şaşırmak II ayıplamak, suçlamak, kınamak. 

İñilerse bu Muḥibbīyi ‘aceb eylemeñüz / Her kaçan bir kişinüñ bagrı tola ḫūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 5). [‘aceb eylemeñüz, -me, -ñüz ] 

 

‘aceb itme: Tuhaf karşılamak, şaşırmak II ayıplamak, suçlamak, kınamak. 

Görmesem ‘ārıżuñı itme ‘aceb / Güneşe bakanuñ olur gözi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 3). [‘aceb 

itme, -me ] 

 

‘aceb kılmañ: Tuhaf karşılamak, şaşırmak II ayıplamak, suçlamak, kınamak. 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 4). [‘aceb kılmañ, -ma, -ñ ] 

 

‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

‘Aceb mi şi‘r ü eş‘ārum leẕīẕ olursa şekkerden / Nigāruñ lebleri vaṣfı zebānumda mükerrerdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1076, Beyit 3). [‘aceb mi, ] 

 

‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 4). [‘aceb mi, ] 

 

‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Muḥibbī olsa dīvāne ‘aceb mi / Görür zencīre beñzer kāküli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 5). [‘aceb 

mi, ] 

 

‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

‘Aceb mi dūd-ı āhumdan felek saḳfı siyāh olsa / Baña göstermeyen gün āh meh-i nā-mihribānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 2). [‘aceb mi, ] 

 

‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Ḫaṭṭuñı göreli artarsa ‘aceb mi ġamumuz / Devr-i ḥüsnüñde şehā var-ıdı ḫoş ‘ālemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 1). [‘aceb mi, ] 

 

‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Çün ġamdan özge kalmadı bir ġam-güsārumuz / Geçse ‘aceb mi nāle ile rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1278, Beyit 1). [‘aceb mi, ] 
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‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Ay olur hafta geçer göstermez oldı gün yüzin / Göklere irse ‘aceb mi nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 4). [‘aceb mi, ] 

 

‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Dil çerāġın şu‘lelendürsem ‘aceb mi sīnede / Gice gündüz nār-ı ‘ışḳ-ıla yanar Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 4). [‘aceb mi, ] 

 

‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

İçerse nergisi kanum ‘aceb mi / Şarāb-ı nāz-ıla mestāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 2). [‘aceb mi, 

] 

 

‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1430, Beyit 3). [‘aceb mi, ] 

 

‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Rūşen eylerse ‘aceb mi bu cihānı nūr-veş / Çün görindi dōstum baña cemālüñ ḥūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 1). [‘aceb mi, ] 

 

‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

La‘l-i lebinüñ yādına cān virsem ‘aceb mi / Virdi ġam Şīrīn-ile Ferhād’ı görüñ baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1451, Beyit 3). [‘aceb mi, ] 

 

‘aceb mi: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Şerār-ı ‘ışḳuñı cānā ‘aceb mi dursa sīnemde / Bulınur küller altında kaçan olsa nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 2). [‘aceb mi, ] 

 

‘aceb midür: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Gözüm yaşı ‘aceb midür benüm her sū revān olsa / Ḫayāl-i ḳaddi bāġ-ı dilde bir serv-i bülendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 2). [‘aceb midür, -dür ] 

 

‘aceb midür: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Dāla dönse ḳāmetüm olsa ‘aceb midür dü-tā / Taglar ṭāḳat getürmez bār-ı ġam arḳamda var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 3). [‘aceb midür, -dür ] 

 

‘aceb midür: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 
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Ġonca hemyānından alsa zer ‘aceb midür ṣabā / Nergisüñ çeşminden alur sürmesin bir ogrudur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1064, Beyit 4). [‘aceb midür, -dür ] 

 

‘aceb midür: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Dāġ-ı dilümle yansa vücūdum ‘aceb midür / ‘Işḳ āteşiyle sīnede ol dāġ lāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, 

Beyit 4). [‘aceb midür, -dür ] 

 

‘aceb midür: Şaşılır mı, tuhaf mı? (şaşılmaz, tuhaf değil). 

Sulṭān-ı ‘ışḳ olsa Muḥibbī ‘aceb midür / Meh gibi var çü meclis-i ġamda çerāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1242, Beyit 5). [‘aceb midür, -dür ] 

 

‘aceb olmaya: Şaşırmak, hayret etmek, tuhaf karşılanmak. 

‘Aceb olmaya ger yārum benümle hem-nişīn olmaz / Gedālar olı-gelmişdür ki şehlerle ḳarīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 1). [‘aceb olmaya, -ma, -y, -a ] 

 

‘aceb olmaz: Şaşılmaz, tuhaf değildir, şaşılacak bir şey yok. 

Ġamzesi kanum içerse dōstlar olmaz ‘aceb / Kāfir-i bed-mest olanuñ meyli dā’im kanadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 4). [‘aceb olmaz, ] 

 

‘aceb olmaz: Şaşılmaz, tuhaf değildir, şaşılacak bir şey yok. 

Ḥayrānuñ olmışuz ġamuñ esrārını yiyüp / Farḳ itmez-isek olmaz ‘aceb sol u sagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1242, Beyit 3). [‘aceb olmaz, ] 

 

‘aceb olmaz: Şaşılmaz, tuhaf değildir, şaşılacak bir şey yok. 

Güm güm ötse na‘ramuzdan tās-ı çarḫ olmaz ‘aceb / Ḥālümüzce ehl-i ‘irfān içre ḥālāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 4). [‘aceb olmaz, ] 

 

‘aceb olmaz: Şaşılmaz, tuhaf değildir, şaşılacak bir şey yok. 

Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb / Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 3). [‘aceb olmaz, ] 

 

‘aceb olmaz: Şaşılmaz, tuhaf değildir, şaşılacak bir şey yok. 

Giceler tā ṣubḥ olınca iñleseñ olmaz ‘aceb / Kār-ı ‘ışḳ āsān mı sanduñ bilmedüñ iy bu‘l-heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 2). [‘aceb olmaz, ] 

 

‘aceb olmaz: Şaşılmaz, tuhaf değildir, şaşılacak bir şey yok. 

Bār-ı ġamdan hicr ara bu ḳaddüm olaldan kemān / İñlesem olmaz ‘aceb sīne rebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 3). [‘aceb olmaz, ] 
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‘aceb olmaz: Şaşılmaz, tuhaf değildir, şaşılacak bir şey yok. 

Nāle vü feryādumı işitmeseñ olmaz ‘āceb / Bülbül ünine çü ‘ādetdür bu tutmaz gül de gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 4). [‘āceb olmaz, ] 

 

‘aceb olmaz: Şaşılmaz, tuhaf değildir, şaşılacak bir şey yok. 

Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 2). [‘aceb olmaz, ] 

 

‘acebdür: Nasıl iştir? Nasıl? Nedendir? Acaba nedendir?. 

Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [‘acebdür, ] 

Güzellerden vefā ummak ‘acebdür / Cefā dirseñ iñen bisyār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 4). 
[‘acebdür, ] 

Geçer āhum oḫı çarḫ-ı felekden / ‘Acebdür katı göñlüñe yir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 4). 
[‘acebdür, ] 

Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 2). [‘acebdür, ] 

‘Acebdür āteş-i dil sākin olmaz / Niçe kim gözlerümden dökerem yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 2). 
[‘acebdür, ] 

 

‘acem: İran ülkesi. 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine / Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 6). [‘acem, ] 

 

‘acep: Acaba; merak, şüphe ve tereddüt bildiren soru zarfı. 

Muḥibbī uşbu şi‘r-i dil-pesendi / ‘Acep var mı görüp ta‘ẓīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 5). 

[‘acep, ] 

 

acı: Tadı ağızda yakıcı bir etki bırakan, dille alınan duygulardan tatlının karşıtı olan // Iztırap verici, üzücü. 

Gerçi vaṣluñ leẕẕetine beñzemez ḳand ü nebāt / Hicrüñ ammā şerbetin içen bilür kim acıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 2). [acıdur, -dur ] 

Didiler cevr ü cefāyı zehrden acı velī / Sor baña şehd ü şekerden leẕẕeti tatlu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 3). [acı, ] 

 

acı: Üzüntü duymak, hâline kederlenmek. 

Ya kaşuñdan tīr-i ġamzeñ gelse buña acıram / Birisi sīnemde turmaz cümle ẓahrumdan çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 3). [acıram, -r, -am ] 
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Acımazdum öldügüme iy ṣanem hicrüñle ger / İledürse bū ṣabā kūyuña āḫir ḫākümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1276, Beyit 2). [acımazdum, -maz, -du, -m ] 

 

acı sözinden: Söyleneni üzecek, dokunaklı söz; sert, kırıcı, ağır söz. 

Müdde‘īnüñ acı sözinden Muḥibbī bu yürek / Zehre döymez yarılur san kāse-i faġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 7). [acı sözinden, -i, -n, -den-inden ] 

 

acı yaşlar dök: Acı gözyaşları akıtmak, acı acı ağlamak. 

İster-iseñ dür dişin dök acı yaşlar iy göñül / Ḳa‘r-ı deryāda Muḥibbī bulınur dür-dāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1170, Beyit 5). [acı yaşlar dök, ] 

 

açıl: Kapalı, örtülü, kilitli, bağlı, toplu veya katlı durumdan çıkarılmak, açık hâle getirilmek. 

Zūr u zār-ıla viṣāline irem dime sakın / Dilberüñ vaṣlı hemān sīm-ile zerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1204, Beyit 1). [açılur, -ur ] 

 

açıl: Başlamak, çıkmak, ortaya çıkmak, zuhur etmek. 

Yaksa eflāki şafaḳ gibi n’ola āhum odı / Āteş-i ‘ışḳum şehā çünki cigerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 

Beyit 2). [açılur, -ur ] 

N’ola yasdansam eger taş işigini ṣubḥa dek / Kim sa‘ādet kişiye vaḳt-ı seḥerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 3). [açılur, -ur ] 

 

açıl: Ortaya çıkmak, zuhur etmek // Bulunduğu yerden uzaklara gitmek, uzanmak, yayılmak. 

Ele sāġar alalum şevḳ-ile rindāne biraz / Gel diñüz açılalum gülşene yārāna biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1251, 

Beyit 1). [açılalum, -a, -lum ] 

 

açıl: (Sır, maksat, üzüntü, dert vb. gizli tutulan şeyler) Anlatılmak, ortaya konmak, söylenmek. 

Noḳṭa dehenüñ sırrını fāş itmeye hergiz / Terk-i dil ü cān eyleye açılmaya bu rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 

Beyit 3). [açılmaya, -ma, -y, -a ] 

Korkaram kim sırr-ı ‘ışḳuñ genci bir gün açıla / Key katı vīrān olupdur bu dil-i vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 2). [açıla, -a ] 

 

açıl: Açık hale gelmek II (çiçek için) büyüyüp gonca hâlinden çıkmak, açmak. 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1006, Beyit 3). [açılur, -ur ] 

Çün bahār oldı açıldı her ṭarafdan lāleler / İçmeyen ādem midür gülgūnleyin piyāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 1). [açıldı, -dı ] 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1092, Beyit 2). [açılur, -ur ] 
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Gördügince gün yüzüñ ‘āşıḳlaruñ nālān olur / Kanda kim açıla gül anda hezār elḥān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 1). [açıla, -a ] 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm / Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 2). [açılmış, -mış ] 

Aglasam ol ġonca-leb ḫandān olursa tañ mıdur / Her kaçan bārān ola gül açılur ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 6). [açılur, -ur ] 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 1). [açılmaz, -maz ] 

Aglamayınca gelüp sen gül gibi açılmaduñ / Bāġ-ı ḥüsnüñ dōstum sanma ki bārān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 5). [açılmaduñ, -ma, -du, -ñ ] 

İder bülbül kılur āh u fiġānı / Kaçan kim güller açılup ola yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 4). [açılup, -
up ] 

Tañ degüldür ger raḳīb olmazsa yanuñdan cüdā / Kanda kim gül açıla lā-büd bulınur ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 4). [açıla, -a ] 

Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 3). [açılsa, -sa ] 

‘Ārıżını ben niçe gülzāra teşbīh eyleyem / Açılur gül ruḫları karşumda benüm yaz u kış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 3). [açılur, -ur ] 

 

‘āciz: Güçsüz, zayıf, beceriksiz. 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 1). [‘ācizdür, -dür ] 

Bilüñ-ile agzuñuñ vaṣfında ‘āciz ḫāmeler / Sırr-ı ġaybı bilmede ḳāṣır-durur ‘allāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1172, Beyit 1). [‘āciz, ] 

 

açuk: Kapalı, örtülü, bağlı, katlı veya kilitli durumda olmayan, açılmış. 

Pādişāh-ı ‘ışḳ dergāhı açuk gelsün gelen / Men‘ olınmaz hīç kes ‘ışḳ ehli derbān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 5). [açuk, ] 

 

‘acūz: Kocakarı, kötü huylu yaşlı kadın // Eski, köhne. 

Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak / Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 4). [‘acūz, ] 

 

‘acūze: Kocakarı, huysuz, suratsız yaşlı kadın // Eski, köhne. 

Muḥībbī olma dünyānuñ muḥibbi / ‘Acūzeye göñül virmek er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 5). 

[‘acūzeye, -y, -e ] 

 

ad: Isim, şan, şöhret. 
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Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 4). [adı, -ı ] 

Ġamla ülfet tutdı göñlüm añmañuz şādī adın / ‘Āşıḳ-ı ġam-ḫōrlar çün şādīden bīrūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 4). [adın, -ın ] 

Zülfini añsam nigāruñ ḫālini medḥ eylesem / Kimse ‘anber adın añmaz müşg-i Tātār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 3). [adın, -ı, -n ] 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 6). [adın, -ı, -n ] 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [adını, -ı, -n, -ı ] 

Dōstlar rāh-ı ‘ademde ġam olaldan zādumuz / Ol sebebden ehl-ı ‘ışḳ içre anılur adumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1317, Beyit 1). [adumuz, -umuz ] 

Bu Muḥibbī şīşe-i nāmūsı çalsa taşlara / Dōstlar ‘ayb olmasun ‘ışḳ ehli çün ad istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 5). [ad, ] 

Ḫaṭṭāṭ-ı ezel eyledi Mecnūn’uñ adını ḥakk / Yazdı Muḥibbī adını itdi anı tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 
Beyit 6). [adını, -ı, -n, -ı ] 

Ḫaṭṭāṭ-ı ezel eyledi Mecnūn’uñ adını ḥakk / Yazdı Muḥibbī adını itdi anı tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 
Beyit 6). [adını, -ı, -n, -ı ] 

 

ad ideyim: Isim yapmak, ad yapmak, ün salmak, şöhret olmak. 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 4). [ad ideyim, -e, -y, -im ] 

 

ad ideyim: Isim yapmak, ad yapmak, ün salmak, şöhret olmak. 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 4). [ad ideyim, -e, -y, -im ] 

 

ādāb: Bir toplulukta uyulması gereken ve insanlar arasındaki davranışları düzenleyen nezâket, saygı ve görgü 

kuralları. 

Meygede ādābını ṣūfī ne bilsün sor baña / Ḥürmetin ol dergehüñ ‘ālī-cenābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1121, Beyit 6). [ādābını, -ı, -n, -ı ] 

Meygede ādābını mest ü ḫarāb olan bilür / Gözlerüz meyḫāne ḳadrin rind ü ḳallāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1366, Beyit 3). [ādābını, -ı, -n, -ı ] 

 

adaş: Aynı adı taşıyanlardan her biri // Dost, arkadaş. 

Beni dīvāne görüp berr-i ġamda / Kodılar adumı Mecnūn’a adaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 4). [adaş, ] 

 

‘adem: Yokluk. 
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Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 2). [‘adem, ] 

Gitdükçe ‘adem mülkine iy rūḥ-ı revānum / Zād-ı ġamuñı eylemişem kendüme yoldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 2). [‘adem, ] 

 

ādem: İnsan, adam. // Birinin yanında hizmet eden kişi. 

Yār bir gün dimedi ḥāl-i Muḥibbī niçedür / Niçe yıldur ki varur yāra bizüm ādemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 6). [ādemümüz, -ümüz ] 

 

ādem: İnsan, beşer. 

Çün bahār oldı açıldı her ṭarafdan lāleler / İçmeyen ādem midür gülgūnleyin piyāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 1). [ādem, ] 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid / Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 
Beyit 4). [ādemler, -ler ] 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [ādem, ] 

İy göñül bir dem temāşā eyle eşküm cūyını / Ādemüñ göñlin açan ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1072, Beyit 2). [ādemüñ, -üñ ] 

Perīde yok-durur ādemde hergiz / Eger ḥūrī disem bir pāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 2). 
[ādemde, -de ] 

Cihān içinde ādem bī-ġam olmaz / Meger ḥayvān ola ol ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 1). 

[ādem, ] 

Ol yār benümle bir dem oldugı yokdur olmaz / Mūnis perīye ādem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1301, Beyit 1). [ādem, ] 

Saña ger ḥūr [u] perī dirsem olur bu söz ḫaṭā / Zīra kim ehl-i baṣīret anlara ādem dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1364, Beyit 2). [ādem, ] 

Çünki vefā vü mihr ü maḥabbet bulınmadı / Ādemle sakın eyleme dünyāda iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 2). [ādemle, -le ] 

 

ādem: Insan, beşer // ilk yaratılan insan ve ilk peygamber, Hz. Âdem. 

‘Ārıżında dāne-i ḫāline el sunma sakın / Ādem’i cennet içinden çıkaran çün dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 3). [ādem’i, -i ] 

 

ādem olmaz: İyi, şahsiyet sahibi, ideal bir insan olmak. 

Cihān içinde ādem bī-ġam olmaz / Meger ḥayvān ola ol ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 1). 

[ādem olmaz, -maz ] 

 

ādem olmaz: İyi, şahsiyet sahibi, ideal bir insan olmak. 
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Muḥibbī ḫoş görür ‘ışḳ ‘ālemini / Ki bundan özge hergiz ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 6). 

[ādem olmaz, -maz ] 

 

ādemī: Ademoğlu, insanlar // İnsan, insanoğlu, insan soyundan. 

Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [ādemī, ] 

Ḫaṭā-y-ıla yüzüñe gül didümse / Ḫaṭā itse n’ola kul ādemīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 2). 
[ādemīdür, -dür ] 

 

‘ādet: Herkes tarafından uyulan hal, olagelmiş, alışılmış şey, usûl, görenek II alışkanlık, huy, tabiat. 

Eylesün mecnūn ‘ışḳum zülfini zencīrler / Dāyimā ‘ādetdür olur bend içinde şīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 1). [‘ādetdür, -dür ] 

Beni derd-ile öldürdüñ lebüñden būse iḥsān it / Ḳadīmī böyledür ‘ādet ki her kes kana kan gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 5). [‘ādet, ] 

Dagıdaldan zülfini dagıldı ‘aḳl u ṣabr u hūş / Şeb irince dagılur ‘ādet budur hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1172, Beyit 2). [‘ādet, ] 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 7). [‘ādet, ] 

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme / Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 5). [‘ādet, ] 

Nāle vü feryādumı işitmeseñ olmaz ‘āceb / Bülbül ünine çü ‘ādetdür bu tutmaz gül de gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 4). [‘ādetdür, -dür ] 

Ḫāl-i müşgīnüñ dehānuñ üzre düşmişdür ġalaṭ / Komadı ḫaṭṭātlar ‘ādet degül mīme nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 1). [‘ādet, ] 

 

ādet olmışdur: Gelenek durumuna gelmiş olmak, herkes tarafından yapılır olmak II alışkanlık durumuna gelmek. 

Yol ḫaṭar dervend-i ‘ışḳuñ diyü āgāh eylerüz / Sīne-i ṭablı dögüp olmışdur ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 4). [ādet olmışdur, -mış, -dur ] 

 

adı var: (sadece, yalnız) adı var: kıymeti yok, sâdece nâmı var, şöhreti yersiz II mevcut değil, hayâlî. 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ / Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 5). [adı var, ] 

 

ad-ıla san: Isim ve şöhret. 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 4). [ad-ıla san, ] 

 

‘adū: Düşman II Rakip. 
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Yalmanur kan içmege her dem-be-dem şemşīrümüz / Togrulup gitdi ‘adūnuñ cānın ala tīrümüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1213, Beyit 1). [‘adūnuñ, -nuñ ] 

Kellesin kaldurmaga yirden ‘adūnuñ her zamān / Komaz elden nīzeyi ḥāżır tutar her birümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 3). [‘adūnuñ, -nuñ ] 

 

adumı kodılar: Ad koymak: bir kimse veya nesneye isim koymak, bir adla adlandırmak, tesmiye etmek. 

Beni dīvāne görüp berr-i ġamda / Kodılar adumı Mecnūn’a adaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 4). [adumı 
kodılar, -um, -ı, -dı, -lar ] 

 

āfāḳ: Ufuklar. 

Ok u ya almış ele ġamzesi dil almak içün / Birbirine urup āfāḳı pür-āşūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1447, 

Beyit 2). [āfāḳı, -ı ] 

 

āferīn: Beğenme, takdir, teşvik duygularını anlatmak için kullanılır; yaşa, var ol, bravo!. 

Çün Muḥibbī urdı varlık terkini / Āferīn her işi dervīşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 5). [āferīn, ] 

Bezm-i ġamda āferīn ol ‘āşıḳ-ı ser-bāza kim / Şem‘-veş başın keserseñ sırrını aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 3). [āferīn, ] 

 

āferīn itmez: Beğenmek, alkışlamak, takdir etmek. 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer / Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1153, Beyit 6). [āferīn itmez, -mez ] 

 

āfet: İnsanı şaşkına çevirip aklını başından alacak kadar güzel kadın // İnsana âfet gibi tesir eden güzel. 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 1). [āfet, ] 

Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 2). [āfet, ] 

 

āfet-i cān: Iztırap çektiren, can yakıcı şey veya kimse // İnsana âfet gibi tesir eden güzel. 

………………………………… āfet-i cān / Ġamzesi ḫastasınuñ zaḫmına tīmāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 3). [āfet-i cān, ] 

 

āfet-i cān: Iztırap çektiren, can yakıcı şey veya kimse // İnsana âfet gibi tesir eden güzel. 

Ḫūblar gerçi cihān içre firāvān añılur / Līk ol āfet-i cān serv[er]-i ḫūbān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1191, 

Beyit 1). [āfet-i cān, ] 

 

āfitāb: Güneş. 

Kara zülfüñ şeb-i tārdür velī aña ḥicāb olmaz / Cemālüñ ‘ālem-ārādur muḳābil āfitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1318, Beyit 1). [āfitāb, ] 
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Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 1). [āfitāba, -a ] 

 

āfitāb: Güneş II Sevgili, dost. 

Çün niḳāb açduñ yüzüñden āfitāb / Utanup şeb çādırına ser çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 4). 

[āfitāb, ] 

 

āfitāb u māh-tāba: Güneş ve ay. 

Gün yüzüñ birle ḳamer alnuñ yiter ‘āşıḳlara / Gice gündüz āfitāb u māh-tāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 3). [āfitāb u māh-tāba, -a ] 

 

āfitāb-ı ḥüsn: Güzellik güneşi II sevgili. 

Sakın cemāl ü ḥüsnüñi iy āfitāb-ı ḥüsn / Gökler yüzine irişe nāgeh şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 4). [āfitāb-ı ḥüsn, ] 

 

āfitāb-ı ḥüsn: Güzellik güneşi II sevgili. 

İy āfitāb-ı ḥüsn gitmedi sāyem yanumdan āh / Tā itmeyince ‘Arbede anuñ-ıla savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1432, Beyit 4). [āfitāb-ı ḥüsn, ] 

 

āfitāb-ı ḥüsne: Güzellik güneşi II sevgili. 

Āfitāb-ı ḥüsne kim mihr-i cihān-ārā dimez / Ya muḳavves kaşlaruñ görüp aña kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 1). [āfitāb-ı ḥüsne, -e ] 

 

āfitāb-ı ḥüsn-ile: Güzellik güneşi II sevgili. 

Yār şīrīndür dilā şeftālū-yı la‘le iriş / Āfitāb-ı ḥüsn-ile bulmış-durur ol perveriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1405, 

Beyit 1). [āfitāb-ı ḥüsn-ile, -ile ] 

 

āfitāb-ı ḥüsnini: Güzellik güneşi II sevgili. 

İy Muḥibbī kim görürse āfitāb-ı ḥüsnini / Göz yumar hīç ārzū-yı māh-ı tābān eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1218, Beyit 6). [āfitāb-ı ḥüsnini, -i, -n, -i ] 

 

āfitāb-ı ḥüsün: Güzellik güneşi II sevgili. 

Gökler yüzine bir gün irişür şerārumuz / Sakla cemālüñ ayını iy āfitāb-ı ḥüsün (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 4). [āfitāb-ı ḥüsün, ] 

 

āfitāb-ı ḥüsün: Güzellik güneşi II sevgili. 

Gökler yüzine bir gün irişür şerārumuz / Sakla cemālüñ ayını iy āfitāb-ı ḥüsün (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 4). [āfitāb-ı ḥüsün, ] 
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‘afv eyle: Affetmek, bağışlamak, mazur görmek. 

Yanuñda eger sevme günāh-ısa nigārā / ‘Afv eyle ḫaṭā eylemedük çün beşer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 4). [‘afv eyle, ] 

 

‘afv eyle: Affetmek, bağışlamak, mazur görmek. 

Suçını Muḥibbī’nüñ ‘afv eyle disem dilber / Sürer kapudan anı dīvāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 5). [‘afv eyle, ] 

 

āġ: İplik, sicim veya tel gibi malzemeden kafes şeklinde örülmüş, göz göz seyrek örgü // zülf. 

Gülşen-i ḥüsninde dil murġın yine ṣayd itmege / Zülfi āġında Muḥibbī ḫāli anuñ dānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 7). [āġında, -ı, -n, -da ] 

Ehl-i diller ṣaydına zülfini gördüm āġ-ımış / Yakdı cān pervānesin çeşmi meger çerāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 1). [āġ-ımış, -ı, -mış ] 

 

agaç: Kökü toprak altında kalan, gövdesi yukarıya doğru yükselen ve gittikçe incelerek dallara ayrılan, kereste veya 

odun olmaya elverişli uzun ömürlü bitki. 

Sen güzeller şāhınuñ pāyına īs̱ār itmege / Bāġda eyler agaçlar dirhem ü dīnār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 4). [agaçlar, -lar ] 

 

āgāh: Haberi olan, haberli, haberdar. 

Düşmemişken ana raḥmine daḫı Mecnūn-ı zār / Zülf-i Leylā’dan dil -i dīvānemüz āgāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 3). [āgāh, ] 

 

āgāh eylerüz: Bilgi sahibi etmek, haberdar etmek, bildirmek. 

Yol ḫaṭar dervend-i ‘ışḳuñ diyü āgāh eylerüz / Sīne-i ṭablı dögüp olmışdur ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 4). [āgāh eylerüz, -r, -üz ] 

 

āġāz eyler: Başlamak. 

Raḳīb ölmiş didüm el-ḥamdü-lillāh / Ölen[de] ḫōş dil eyler ḥamde āġāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 2). 

[āġāz eyler, -r ] 

 

āġāz u encām-ı cihān: Dünyanın başı ve sonu. 

Dōstlar āġāz u encām-ı cihān bir nüktedür / Şol ki virmez dil cihāna fikri ol encām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1100, Beyit 4). [āġāz u encām-ı cihān, ] 

 

agın çeker: Ağ çekmek, avlanmak için ağdan tuzak kurmak. 

Çeşm-i ṣayyādını gördüm zülfini almış ele / Murġ-ı diller ṣaydına yokdur anuñ agın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 3). [agın çeker, -er ] 
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āġışte olursa: Bulaşmak, sirayet etmek, bir şey diğerine karışmış olmak II kucaklaşmak, kucak kucağa olmak. 

Ne ‘aceb ḫūn-ıla āġışte olursa dilümüz / ‘Işḳ suyı-y-ıla muḫammerdür ezelden gilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1208, Beyit 1). [āġışte olursa, -ur, -sa ] 

 

agız: İnsan ve hayvanlarda yemeye, seslenmeye mahsus uzuv. 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer / Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1025, Beyit 1). [agzından, -ı, -n, -dan ] 

Bikr-i fikrinden Muḥibbī iḫtirā‘ itse ġazel / Kapışurlar sanasın kim gevher agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 5). [agzından, -ı, -n, -dan ] 

Bükilmiş ḳaddümi görüp anı sen māh-ı nev sanduñ / Ġurāb-ı çarḫuñ agzından düşürmiş üstüḫˇānumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 3). [agzından, -ından ] 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 6). [agzına, -ına ] 

Sun agzuma dehānuñ şekkerini / Benüm boynuma ol şekker kem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 5). 
[agzuma, -um, -a ] 

Şīrīn lebüñüñ vaṣfın iderken bu Muḥibbī / Leẕẕetden anuñ toptolu agzı şeker olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 5). [agzı, -ı ] 

 

agız: Başlangış / Ön / Bu boşluğun dudaklarla çevrili olan dış kısmı / Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. 

Her kaçan derd-i firāḳuñ ḳıṣṣasın şerḥ eyleyem / Şem‘ yakar yüregini odlar agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 3). [agzından, -ı, -n, -dan ] 

 

agız: İnsan ve hayvanlarda yemeye, seslenmeye mahsus uzuv. // Sevgilinin ağzı. 

Bilüñ-ile agzuñuñ vaṣfında ‘āciz ḫāmeler / Sırr-ı ġaybı bilmede ḳāṣır-durur ‘allāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1172, Beyit 1). [agzuñuñ, -uñ, -uñ ] 

Noḳṭadur agzı didük kıldur bili fehm eyledük / Dūrbīn olsa Muḥibbī tañ mıdur idrākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 5). [agzı, -ı ] 

Öpdügin gördüm ḳadeḥ agzında ol meh-pārenüñ / Ol sebebdendür akar her dem bu gözden kanumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1321, Beyit 2). [agzında, -ı, -n, -da ] 

Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [agzuña, -uñ, -a ] 

 

agla: Acı, keder, pişmanlık ve bazen da sevinçten göz yaşı dökmek II üzülmek, üzüntü çekmek, kederlenmek. 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 4). [agla, ] 

Aglamayınca benüm yüzüme bakmadı nigār / Eşk-i çeşmüm aña dīnār u direm gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1136, Beyit 2). [aglamayınca, -ma, -y, -ınca ] 



 239 

Çoklar yaşasun raḥm kılup yaşuma her bār / Aglar bile yanumca benüm dīde-i ḫūnbār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1163, Beyit 1). [aglar, -r ] 

Aglayup zārīlık ile eylesem yüz biñ niyāz / Yār nāzın arturur biñ dürlü istiġnā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 
Beyit 2). [aglayup, -y, -up ] 

Bu semāda görineni berḳ u bārān sanmañuz / Çarḫ-ı gerdān yakılup ben sūḫte içün aglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 3). [aglar, -r ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 7). [aglasa, -sa ] 

Aglasam ol ġonca-leb ḫandān olursa tañ mıdur / Her kaçan bārān ola gül açılur ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 6). [aglasam, -sa, -m ] 

Aglamayınca gelüp sen gül gibi açılmaduñ / Bāġ-ı ḥüsnüñ dōstum sanma ki bārān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 5). [aglamayınca, -ma, -y, -ınca ] 

Aglar-ısa bu Muḥibbī tañ mıdur Ya‘ḳūb-veş / Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 5). [aglar-ısa, -r, -ısa ] 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 4). [aglayup, -y, -up ] 

Ol gül-i nevresteyi ḫār-ıla bir yirde görüp / Ṣūbḥ olınca iñleyüp derdiyle bülbül aglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 3). [aglamış, -mış ] 

Aglamakla kalmadı iy dīde yaşuñ kan-ıla / Yüri var şimden girü ḫūn-ı cigerden eyle ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 3). [aglamakla, -mak, -la ] 

 

aglat: Birisinin ağlamasına sebep olmak. II üzmek, kederlendirmek. 

Beni aglatma gel ḫanum ḥaẕer kıl / Bulanuk kan-ıla çeşmüm sili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 3). 

[aglatma, -ma ] 

 Zamānuñ işi budur kime bir an vire yüz / Dönüp aglatmayıcak komaz anı āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ز)
1205, Beyit 11). [aglatmayıcak, -ma, -y, -ıcak ] 

Yiter aglatma beni dōst yaşumdan ḥaẕer it / ‘Ālemi ġarḳa virür kimsene bendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 5). [aglatma, -ma ] 

 

aġyār: Gayrılar, başkaları II dost olmayanlar, düşmanlar II (âşığa göre) sevgilisinin dost edindiği kimseler, rakipler. 

Yārı aġyār-ıla gördüm san gül oynar ḫār-ıla / Bülbül-i şūrīde-veş bu āh u zārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1058, Beyit 3). [aġyār-ıla, -ıla ] 

Bir naẓar kılmaz o meh-rū ‘āşıḳuñ zārın görür / Bir nefes olmaz cüdā yanından aġyārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 1). [aġyārın, -ın ] 

Salınur gül ḫār-ıla salınma sen aġyār-ıla / Cünbişi ra‘nā gülüñ gülşende nā-şāyestedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1132, Beyit 4). [aġyār-ıla, -ıla ] 

Muḥibbī yārı aġyār-ıla gördüm / Didüm ‘ālemde gül var mı dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 5). 

[aġyār-ıla, -ıla ] 
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Görüñ aġyārı yāruñ işiginde / Perī olmaz imiş āh Ehremensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 4). [aġyārı, -ı 
] 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 1). [aġyārsuz, -suz ] 

Sa‘y eyleme aġyārsuz yār ele girmez / Gülşende nite bir gül-i bī-ḫār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 
Beyit 1). [aġyārsuz, -suz ] 

İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ / Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 2). [aġyārı, -ı ] 

Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 3). [aġyār-ıla, -ıla ] 

Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 3). [aġyārı, -ı ] 

Ben esīr-i hicrem [ü] aġyār maḥrem vaṣluña / Hem-dem-i gül ḫār olur bülbül giriftār-ı ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 2). [aġyār, ] 

Yār sandum baña didüm sırr-ı ‘ışḳı göñlüme / Anı iẓhār eyledi bildüm o da aġyār-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 2). [aġyār-ımış, -ı, -mış ] 

Beni sürdüñ kapuñdan kaldı aġyār / Tutar mı hīç şīrüñ yirini mūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 3). 
[aġyār, ] 

Yārı aġyār-ıla gördüm nite kim gül ḫār-ıla / ‘Andelīb-i dil anuñçün āh u feryād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1413, Beyit 4). [aġyār-ıla, -ıla ] 

Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1430, Beyit 3). [agyārı, -ı ] 

Saña cevr ide Muḥibbī yār aġyāra vefā / Ko seni itsün helāk bu ḳısmete ḳāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1439, Beyit 5). [aġyāra, -a ] 

Sen çemen seyrin iderseñ dōstlar aġyār-ıla / N’içün olmasun Muḥibbī derdmendüñ bagrı baş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 6). [aġyār-ıla, -ıla ] 

Hicr elinden ölür-isem günde biñ kez rāżıyam / Bu Muḥibbī ḥālini tek itmeñüz aġyāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 5). [aġyāra, -a ] 

 

agzına alur: Ağzına götürmek, ağız içine sokmak. 

Zülfi ucını alur agzına mest olsa nigār / Def‘-i būy-ı mey içün ya‘nī ḳaranfil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1083, Beyit 4). [agzına alur, -ına-ur ] 

 

agzından düşer: Sözünü etmek, söylemek, konuşmak. 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer / Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1025, Beyit 1). [agzından düşer, -er ] 

 

agzından düşer: Sözünü etmek, söylemek, konuşmak. 
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Sakın aldanma raḳīb-i rū-siyāhuñ ḳavline / Bir ġurāb ötetura niçe şer agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1025, Beyit 2). [agzından düşer, -er ] 

 

agzından düşer: Sözünü etmek, söylemek, konuşmak. 

Er odur kim ṣabr idüp çeke cefā vü cevrini / Sanmañuz itmek şikāyet söz er agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 4). [agzından düşer, -er-ı, -n, -dan ] 

 

agzuma almadın: (Sevgilinin) dudağını (âşık) ağzına almak, emmek, öpmek. 

La‘l-i şīrīnüñi cānā almadın ben agzuma / Ġamze okın sīneme urduñ benüm zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1466, Beyit 2). [agzuma almadın, -madın ] 

 

āh: Kullanıldığı yere ve sesin tonuna göre maddî veya mânevî bir acıyı, ağrı, ıztırap, pişmanlık, esef, acıma, özlem, 

yanıp yakılma, yeis, ümitsizlik, beğenme, hayranlık vb. duyguları ifâde eder. 

Gögsüme uran lāle gibi dāġı benüm āh / Ol ḫāl-i siyehkār-ıla ḥoḳḳa dehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 2). [āh, ] 

Bakamaz oldum güneş ruḫsārına dildāruñ āh / Her kaçan baksam naẓar kılsam bu çeşmüm nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 3). [āh, ] 

Hicrān şebinde ḫasta olupdur Muḥibbī āh / Bir derdi var ki derdini ancak Ḫudā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1060, Beyit 5). [āh, ] 

‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 4). [āh, ] 

Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 4). [āh, ] 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 
6). [āh, ] 

Ben şeb-i hicre nihāyet bulmadum ‘ālemde āh / Bu söz-imiş māhitābum her işe pāyān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 4). [āh, ] 

Ebed ma‘mūr olmaz mülk-i dil āh / Gözi Tātār-veş yagmacımuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 2). [āh, 
] 

Bir sencileyin ‘āşıḳı ferdāya salar āh / Yüze gülici āl-ıla ‘ayyār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 
5). [āh, ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 7). [āh, ] 

Sakladum esrār-ı ‘ışḳı līk iẓhār itdi āh / Kanlu yaşumı gören didi ki rūy-ı zerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, 

Beyit 2). [āh, ] 

‘Aceb mi dūd-ı āhumdan felek saḳfı siyāh olsa / Baña göstermeyen gün āh meh-i nā-mihribānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 2). [āh, ] 

Görmedin dil bagladum āh ol cefākārı henūz / Ol sebebden gice gündüz eylerem zārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 1). [āh, ] 



 242 

Çeşm-i bīmārın görelden ol kemān ebrūnuñ āh / Olmışam derdā anuñ hicriyle bīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 2). [āh, ] 

Görüñ aġyārı yāruñ işiginde / Perī olmaz imiş āh Ehremensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 4). [āh, ] 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). [āh, 
] 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). [āh, 
] 

Āh yıllar geçdi dilber göñlümi şād eylemez / Şāh kim zālim ola mülkini ābād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1245, Beyit 1). [āh, ] 

Şād olurdum kūyına varsam anuñ biñ cān-ıla / Men‘ ider şād oldugum āh ol sitemkār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 2). [āh, ] 

Göreli ol serv-ḳaddi cāmi‘-i ḥüsn içre āh / Ḳāmet ide diyü nāgāh biz iḳāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 5). [āh, ] 

Yollarda kaldı gözlerüm āh intiẓār-ıla / Gel ḥadden aşdı iki gözüm intiẓārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 2). [āh, ] 

Gözüm yaşıyla āh āhum elinden / Olupdur bu ikisi kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 7). [āh, ] 

Āh ġam şebinde giceler tā ṣubḥ olınca iñlerem / Bu nev‘edür ḥālüm benüm meh sālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 3). [āh, ] 

Olmadı benüm sözüm katuñda revā henūz / Bu derd-i ‘ışḳa olmaz imiş āh devā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 1). [āh, ] 

Sevdā-yı zülf başuma çünki belā imiş / Artmakdadur gün-be-gün āh bu belā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 4). [āh, ] 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 4). [āh, ] 

Bir sencileyin var mı ṭabīb-i dil ü cān āh / Bir bencileyin derd-ile bīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 4). [āh, ] 

Muḥibbī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm āh / Yanında dilberüñ efsāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 5). [āh, 

] 

İy āfitāb-ı ḥüsn gitmedi sāyem yanumdan āh / Tā itmeyince ‘Arbede anuñ-ıla savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1432, Beyit 4). [āh, ] 

Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 1). [āh, ] 

Gelür ḫayāli çeşmüme ammā görinmez āh / Görmiş degül gözler anı dil-rübā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 2). [āh, ] 

Çün şeb ola ḫˇāb-ıla herkes ḥużūr ider / Ferdā ġamını ben çekerem āh gice imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 3). [āh, ] 

Özin bilmez katı dil-ḫastedür āh / Ṭabībā kapuña dermāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 2). [āh, ] 
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Yüzüme bakmaz oldı āh yine yār-ı cefākārum / Raḳībüm beñze[dü]r yāra beni her bābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 5). [āh, ] 

İdiser sırrumı āh ‘āleme fāş / Naẓarla sürmelü göz vesmelü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 1). [āh, ] 

 

āh: Âşığın, aşk ateşiyle ortaya çıkan keder ve hüznünün neticesinde feryat ve figân etmesi II âh ederek inleme, feryat, 

inilti II âh etme sonucu çıkan duman. 

Sırr-ı ‘ışḳı niçe pinhān eyleyem ben sīnede / Āhum ile göz yaşı ‘ālemlere rüsvā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1018, Beyit 4). [āhum, -um ] 

Güzellik burcına māhum ‘urūc itdüñse ẓulm itme / Sakın ‘āşıḳlar āhından zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 4). [āhından, -ı, -n, -dan ] 

Esrār-ı ‘ışḳ gerçi ki gizlü ḫazīnedür / Korkum budur ki āhum ile āşikār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 
2). [āhum, -um ] 

Āhum seḥābı ger döke bārān-ı eşkümi / Bu sīne bāġı gül bitürür lālezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 
4). [āhum, -um ] 

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1035, Beyit 5). [āh-ıla, -ıla ] 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim / Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1044, Beyit 3). [āhum, -um ] 

Mu‘āvin olmasa āhum ḳad ü bālāña irmezdüm / Felek ṭāḳına çıkmaga benüm müşgīn kemendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 3). [āhum, -um ] 

Şol ḳadar bārān-ı eşk āhum seḥābından yagar / Ḳalbine yāruñ es̱er itmez ‘aceb mermer midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1049, Beyit 4). [āhum, -um ] 

Ṭavḳ idüp āhını zencīr idinüp göz yaşını / Dil-i dīvāneyi gör kim niçe şīrāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 3). [āhını, -ı, -n, -ı ] 

Eşk-i çeşmüm her nefes sa‘yi beni ġarḳ itmede / Rāh-ı ‘ışḳuñda murāda irgüren ol āhdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 2). [āhdur, -dur ] 

Ḳalbine āhum es̱er kılmaz benüm / Seng-i ḫārādur yāḫūd pūlāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 4). 
[āhum, -um ] 

Sensüz eger sorarsañ niçe geçer şeb ü rūz / Gice işüm gücüm āh gündüz irişe vehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 4). [āh, ] 

Tañ mı cūş itse Muḥibbī āh-ıla deryā-yı eşk / Rūzigār esdükçe kim dir baḥr-i bī-pāyān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 7). [āh-ıla, -ıla ] 

Bi-ḥamdi’llāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur / Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 1). [āhumuz, -umuz ] 

Çün oldum mülk-i ‘ışḳuñ pādişāhı / Yaşum leşker baña āhum ‘alemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 3). 

[āhum, -um ] 

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter / Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 1). [āhumuñ, -um, -uñ ] 
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Her kanda isem derd ü ġamıdur baña hem-dem / Āhum yili olur baña her yirde hevādār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1163, Beyit 2). [āhum, -um ] 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 1). [āhumuñ, -um, -uñ ] 

Derūn-ı sīneden dem dem gelenler āh u zārıdur / Giceler görinen encüm degül āhum şerārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 1). [āhum, -um ] 

 ,Ġāyetde enīs oldı baña āh u fiġān / Oldı dil āyīnesi āhum-ıla jeng ü ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (غ)
Beyit 19). [āhum-ıla, -um, -ıla ] 

Āhum dütüni ‘ālemi tār itdi Muḥibbī / Gerçi ki dinür bir sūz imiş āh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1228, 

Beyit 5). [āh, ] 

Āhum tolanur gice vü gündüz ser-i kūyın / İy bād-ı ṣabā sanma ki sensüz es̱er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 2). [āhum, -um ] 

Leşker-i eşki çeküp āhuñ livāsın kaldurup / İy Muḥibbī şāh-ı ‘ışḳ olduk vilāyet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1253, Beyit 7). [āhuñ, -uñ ] 

Gözüm yaşıyla āh āhum elinden / Olupdur bu ikisi kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 7). [āhum, -
um ] 

Baḥr oldı gözüm yaşı ṭelāṭumlar iderse / Āhum yilidür dokına kemdür eser itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 6). [āhum, -um ] 

Āhum ile gözlerüm yaşı benüm / Ḳalbi āhendür aña kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 5). [āhum, 
-um ] 

Mihrüñle yine ẕerrelerüm irdi semāya / Āhum yiliyle oldı cihān pür hevā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 

Beyit 2). [āhum, -um ] 

Oda yanar şu‘lesinden āhumuñ bu nüh felek / Gözlerüm yaşı katında ḳaṭredür bu heft deñiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1327, Beyit 3). [āhumuñ, -um, -uñ ] 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār / Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 2). [āhum, -um ] 

Āheni nerm eyledi yir itdi seng-i ḫāreye / Āhum ammā katı göñline anuñ kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1333, Beyit 4). [āhum, -um ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 1). [āhum, -um ] 

Āhum eflāke irüp oldı melā’ik gözi nem / Sanmañuz kanlu yaşum taḫt-ı s̱erādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 4). [āhum, -um ] 

Degül hicrān şebinde şem‘e ḥācet / Ki āhum şem‘a-i beytü’l-ḥazān bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 4). 
[āhum, -um ] 

Çeşmüm tenüme geydüreli kırmuzı ḫil‘at / Āhum da Muḥibbī görinür başuma ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 7). [āhum, -um ] 

Āhını ṭavḳ eyleyüp gözyaşı zencīr olalı / Tekye-i ‘ışḳ içre oldı bu Muḥibbī şīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1410, 

Beyit 5). [āhını, -ı, -n, -ı ] 
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Āhdan zencīr idüp bu göñlümüñ ḳandīline / Yakmaga ġam meclisinde ya‘nī micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 4). [āhdan, -dan ] 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 1). [āhı, -ı ] 

İlāhī nār-ı āhumdan gül-i terdür ki sen sakla / Ki āhumdan benüm pürdür zemīn ü āsümān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 4). [āhumdan, -um, -dan ] 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [āhum, -um ] 

Dil derdini iy dōst saña niçe idem ‘arż / Āhumla yaşumdan toludur çün felek ü ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 1). [āhumla, -um, -la ] 

 

āh çekdüm: Yürek yanıklığı ile iç çekip uzun uzun ah demek II feryat etmek, inlemek, şikâyet etmek. 

Didiler derdi olan derdi disün ben çekdüm āh / Her kim işitse diye bu derdmendüñ derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 2). [āh çekdüm, -dü, -m ] 

 

āh eyle: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Hergiz görürem eylemedüñ ḫayr-ı ‘amel sen / Āh eyle dilā dīdelerüñden döküben yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 2). [āh eyle, ] 

 

āh eyledükçe: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Dür dişleri firāḳıyla sünbül saçın añup / Āh eyledükçe yaş ki dökem dāne dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 2). [āh eyledükçe, -dükçe ] 

 

āh eyledükçe: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Āh eyledükçe itdi telāṭum sirişkümüz / Deryā gibi Muḥib hele pür cūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 8). [āh eyledükçe, -dükçe ] 

 

āh eyledükçe: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Āh eyledükçe şu‘le virür ‘ışḳuñ āteşi / Odlara yakan ‘āşıḳı bildüm hevā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 

3). [āh eyledükçe, -dükçe ] 

 

āh eylegil: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 1). [āh eylegil, -gil ] 

 

āh eyleme: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Şem‘-i ḥüsne yanagör pervāne-veş āh eyleme / ‘Āşıḳ-ı s̱ābit-ḳadem ‘ışḳ içre feryād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 3). [āh eyleme, -me ] 
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āh eyleme: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [āh eyleme, -me ] 

 

āh eyleme: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Mest çeşmi ḫˇāba varmışken dilā āh eyleme / Key sakın pür-fitnedür uyarma anı uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 4). [āh eyleme, -me ] 

 

āh eylemeyem: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem / Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 3). [āh eylemeyem, -me, -y, -e, -m ] 

 

āh eylerem: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Kūh-ı ġamda kalmışamdur rūz u şeb āh eylerem / Bilmezem kim n’olısar ḥālüm benüm dildārsuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1320, Beyit 2). [āh eylerem, -r, -em ] 

 

āh eyler-isem: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Salınur her yaña biñ nāz-ıla āh eyler-isem / Nite kim serv-i sehī ḳadd-i bülendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1338, Beyit 3). [āh eyler-isem, -r, -i, -se, -m ] 

 

āh eylese: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 1). [āh eylese, -se ] 

 

āh eylesem: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Serverā ḳaddüñ görüp derd-ile ger āh eylesem / Eşk-i çeşmüm cūş idüp emvāc-ı deryādan geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1038, Beyit 5). [āh eylesem, -se, -m ] 

 

āh eylesem: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Ḫūn-ı dil eyler temevvüc her kaçan āh eylesem / Dāne dāne gözlerümden dökilür hem çü kirāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 3). [āh eylesem, -se, -m ] 

 

āh eylesem: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 4). [āh eylesem, -se, -m ] 

 

āh eylesem: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 
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Giceler ḥüsnüñ bahārın fikr idüp āh eylesem / Çın seḥer bu gözlerüm yaşlar döker yagmur-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 3). [āh eylesem, -se, -m ] 

 

āh eyleseñ: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

İy Muḥibbī ne ḳadar āh eyleseñ gūş eylemez / Seng-i ḫārādan katıdur göñli gel feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1380, Beyit 6). [āh eyleseñ, -se, -ñ ] 

 

āh eyleyüp: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Yāra ‘arż-ı ḥāl içün āh eyleyüp kan aglasam / Hīç te’s̱īr eylemez ḳalbin meger mermer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 4). [āh eyleyüp, -y, -üp ] 

 

āh eyleyüp: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Ḳāmet itse ol sehī servüm ḳıyāmetler kopar / Ehl-i diller her ṭaraf āh eyleyüp yügrişmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1183, Beyit 4). [āh eyleyüp, -y, -üp ] 

 

āh eyleyüp: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Her kaçan āh eyleyüp döksem gözüm bārānını / Gül gibi gülzār-ı ḥüsn içre göñül ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1196, Beyit 3). [āh eyleyüp, -y, -üp ] 

 

āh eyleyüp: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi çün yaşum yañılmaz ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 4). [āh eyleyüp, -y, -üp ] 

 

āh eyleyüp: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi kim yaşum yiñilmez ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1349, Beyit 4). [āh eyleyüp, -y, -üp ] 

 

āh idem: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Yandı cānum ‘ışḳ-ıla ger āh idem ma’ẕūr ola / Dūd olur ol yirde ẓāhir düşicek āteş-i baḥs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 3). [āh idem, -e, -m ] 

 

āh ider: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [āh ider, -er ] 

 

āh ider: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez / Āh ider derd-ile bagrındaki başın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1319, Beyit 1). [āh ider, -er ] 
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āh ider: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 3). [āh ider, -er ] 

 

āh iderem: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Gülşen-i ḥüsnüñde cānā gül yüzüñ gördükçe āh / İderem akar yaşum gözden benüm yagmur-veş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1437, Beyit 2). [āh iderem, -er, -em ] 

 

āh iderler: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Nāle vü āh itdügince āh iderler taglar / Nite kim efġān iderler sayru içün saglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 

Beyit 1). [āh iderler, -er, -ler ] 

 

āh iderse: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Ruḫlaruñsuz bu Muḥibbī āh iderse tañ mıdur / Bülbül-i şūrīdenüñ ḥāli n’olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1322, Beyit 5). [āh iderse, -er, -se ] 

 

āh idicek: Inlemek, feryat etmek, şikâyet etmek. 

Nüh felekden geçer ‘āşıḳ idicek derd-ile āh / Sanmañ āh-ı seḥere kevn ü mekān ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 3). [āh idicek, -icek ] 

 

āh idüp: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Her kaçan gün yüzine zülfini dildār çeker / Āh idüp nāle kılup bülbül-i dil zār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1150, Beyit 1). [āh idüp, -üp ] 

 

āh it: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Āh it Muḥibbī her dem kim gördi yār[ı] maḥrem / ‘Āşıḳ olur mı bī-ġam oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 5). [āh it, ] 

 

āh itme: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 3). [āh itme, -me ] 

 

āh itmege: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Āteş-i ‘ışḳa yanar dil korkaruz āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 3). [āh itmege, -meg, -e ] 

 

āh itmege: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 
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Āteş-i hicre yanar dil korkaram āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1363, Beyit 4). [āh itmege, -meg, -e ] 

 

āh itsem: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [āh itsem, -se, -m ] 

 

āh kılsam: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Zülfi-y-ile yüzini örtdükçe göñlüm teng ider / Āh kılsam zülfini keşf itse ‘aḳlum deng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 1). [āh kılsam, -sa, -m ] 

 

āh kılsam: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek, ah çekmek. 

Āh kılsam irişür nālem melekler gūşına / Tañ degül dirler gider şebde ırak yire āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 2). [āh kılsam, -sa, -m ] 

 

āh kim: Ne yazık ki, eyvah ki. 

Āh kim şīvelerle dilberler / Kim göre ḥūr veyā melek dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 1). [āh kim, ] 

Leşker-i ġam āh kim dil kişverin yagma ider / Ancak anuñ def‘ini cām-ı mey-i ḥamrā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 1). [āh kim, ] 

Gösterelden gün yüzin ol mihr-i ‘ālem-tābumuz / Āh kim kalmadı dilde ṣabr u gözde ḫˇābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 1). [āh kim, ] 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 5). [āh kim, ] 

Āh kim ben bülbüle gül yüzlü yārum söylemez / İñledüp gūş itmeyüp feryād zārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 1). [āh kim, ] 

Āh kim Tañrı selāmını baña virmez geçer / Çeşm-ile kılmaz naẓar ol ġamze-kārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 3). [āh kim, ] 

Bakmaz oldı āh kim küsdi bize cānānumuz / İy dirīġā gidiserdür ḫasta tenden cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 1). [āh kim, ] 

Bir perī peyker melek ruḫsāra düşdi göñlümüz / Āh kim günden güne āvāre düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 1). [āh kim, ] 

Cān u dil yagmaya virdi āh kim bir muġbeçe / Ol sebebden cānda ṣabr u kalmadı göñlümde hūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1409, Beyit 2). [āh kim, ] 

Dirler idi ol cefākāruñ cefāsın çok velī / Şimdi bildüm āh kim didüklerince var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1470, Beyit 2). [āh kim, ] 

Āh kim olmadı bu cān nār-ı hicrāndan ḫalāṣ / Kankı dil bend ola olmaz zülf-i cānāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1478, Beyit 1). [āh kim, ] 

 

āh okların: Âh okları II âşığın oka benzer âhları. 
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Ḳaddümi dü-tā eyleyüp āh okların atdum / Rengīn yaşumı eyledüm ol yaya kirişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1139, Beyit 4). [āh okların, -lar, -ı, -n-n ] 

Ş’ol ḳadar āh okların atdum bugün çarḫdan yaña / Kıldı eflaḳi müşebbaḳ geçüben peykānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1302, Beyit 2). [āh okların, -lar, -ı, -n-n ] 

 

āh oklarına: Âh okları II âşığın oka benzer âhları. 

‘Arṣa-i ‘ışḳ içre diksem tañ mı eflāke nişān / Atmaga āh oklarına uş bu ḳaddüm ya imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 4). [āh oklarına, -lar, -ı, -n, -a-n, -a ] 

 

āh u efġāndan: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ / Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 2). [āh u efġāndan, -dan ] 

 

āh u efġāndur: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

Bülbülem tā ṣubḥ olınca āh u efġāndur işüm / Çünki ol serv-i semen gülzārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 2). [āh u efġāndur, -dur ] 

 

āh u efġānlar: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

Depredürse zülfinüñ her bir kılın cānlar kopar / Her ṭarafdan niçe yirden āh u efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 1). [āh u efġānlar, -lar ] 

 

āh u efġānuñ: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

Āh u efġānuñ feleklerde senüñ yir eyledi / İy Muḥibbī sanma kim dildāra te‘s̱īr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1427, Beyit 5). [āh u efġānuñ, -uñ ] 

 

āh u feryād eylemiş: Ağlama, inleme, feryat etme. 

Yārı aġyār-ıla gördüm nite kim gül ḫār-ıla / ‘Andelīb-i dil anuñçün āh u feryād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1413, Beyit 4). [āh u feryād eylemiş, -miş ] 

 

āh u feryād eylesem: Ağlama, inleme, feryat etme. 

Her ne deñlü zārī kılsam āh u feryād eylesem / Eylemez benden yaña bir kez naẓar ol bagrı taş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 3). [āh u feryād eylesem, -se, -m ] 

 

āh u feryāda getüren: Ağlatıp feryat ettirmek. 

Beni bülbülleyin her dem getüren āh u feryāda / Senüñ iy lebleri ġonca yüzüñüñ gülsitānıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1087, Beyit 4). [āh u feryāda getüren, -en ] 

 

āh u fiġān: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 
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 ,Ġāyetde enīs oldı baña āh u fiġān / Oldı dil āyīnesi āhum-ıla jeng ü ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (غ)

Beyit 19). [āh u fiġān, ] 

 

āh u fiġāndur: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

Giceler tā seḥer ol gül ġamından / İşüm bülbülleyin āh u fiġāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 3). [āh u 

fiġāndur, -dur ] 

 

āh u fiġānı kılur: Ağlamak, inlemek, feryat etmek, sızlanmak. 

İder bülbül kılur āh u fiġānı / Kaçan kim güller açılup ola yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 4). [āh u 

fiġānı kılur, -ur ] 

 

āh u fiġānın: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteler āh u fiġānın arturur / Her kaçan kim tāzece bir māh-rū cānān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1109, Beyit 4). [āh u fiġānın, -ı, -n-ın ] 

 

āh u fiġānum: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [āh u fiġānum, -um ] 

 

āh u fiġānum: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

Kūy-ı nigāra deyr-i muġān dir-isem revā / Çün kapusında āh u fiġānum olur ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 3). [āh u fiġānum, -um ] 

 

āh u fiġānumdur: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

Cihānı ġarḳ iden bārān degül eşk-i revānumdur / Feleklerde iden güm güm benüm āh u fiġānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 1). [āh u fiġānumdur, -um, -dur ] 

 

āh u nāledür: Ah etme ve inleme. 

Bülbül çemende sanma ki dāyim sür[ū]d ider / Gül şevḳı-y-ile bülbülüñ işi āh u nāledür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1192, Beyit 2). [āh u nāledür, -dür ] 

 

āh u nāleñden: Ah etme ve inleme. // Ağlayıp sızlama, bağırıp çağırma. 

Āh u nāleñden Muḥibbī yār añlar ḥalüñi / Sözüñi uzatma çün kim ‘ārife bir nükte bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 7). [āh u nāleñden, -ñ, -den ] 

 

āh u vā eyler: Ağlayıp inlemek, sızlanmak. 

Dil ḫasta yatur kimsene ḥālini sormadı / Eyler Muḥibbī ṣubḥa degin āh u vā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 

Beyit 5). [āh u vā eyler, -r ] 
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āh u vāhı eylemez: Ağlayıp inlemek, sızlanmak. 

‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1294, Beyit 4). [āh u vāhı eylemez, -ı, -mez ] 

 

āh u vāh-ımış: Ah vâh, inleyip sızlanma. 

Leylī saçına dil vireli bu Muḥibbī’nüñ / Mecnūn gibi işi güci āh u vāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, Beyit 
5). [āh u vāh-ımış, -ı, -mış ] 

 

āh u vāyı: Ah vah etmek. // İnleme, sızlanma, feryat etme. 

Bu Muḥibbī giceler bülbül-vār / İñiler āh u vāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 7). [āh u vāyı, 

-y, -ı ] 

 

āh u zār: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [āh u zār, ] 

 

āh u zār itsem: Ağlamak, inlemek, feryat etmek, sızlanmak. 

Cefā vü cevrüñi añsam göñülde āh u zār itsem / İñiler kūhlar cümle zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 2). [āh u zār itsem, -sem ] 

 

āh u zārı kılur: Ağlayıp inlemek. 

Kılur Ya‘ḳūb-veş dil āh u zārı / Kaçan ol Yūsuf-ı Ken‘ān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 2). [āh u 

zārı kılur, -ı, -ur ] 

 

āh u zārıdur: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

Derūn-ı sīneden dem dem gelenler āh u zārıdur / Giceler görinen encüm degül āhum şerārıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1201, Beyit 1). [āh u zārıdur, -ı, -dur ] 

Gül yüzüñsüz bu Muḥibbī iñlese bülbül-ṣıfāt / Ne dükenmez gice gündüz āh u zārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1330, Beyit 5). [āh u zārıdur, -ı, -dur ] 

 

āh u zārum aldılar: Ağlama, inleme ve feryat etmesine sebep olmak // ahını almak, bedduasını almak. 

Yārı aġyār-ıla gördüm san gül oynar ḫār-ıla / Bülbül-i şūrīde-veş bu āh u zārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 3). [āh u zārum aldılar, -um-um, -dı, -lar ] 

 

āh u zārumuz: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

Çün terk eyledi bizi ol gül‘-iẕārumuz / Bülbül gibi ne tañ ki ola āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 1). [āh u zārumuz, -umuz ] 
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Göstermez oldı gül yüzin ol gül‘iẕārumuz / Eksük degüldür anuñ-ıçun āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1282, Beyit 1). [āh u zārumuz, -umuz ] 

 

‘ahd itmişdi: Söz vermek, yemin etmek. 

Dün lebinden būse ‘ahd itmişdi dildārum bugün / Gör yine ḳavline inkār eyler ol iḳrārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 4). [‘ahd itmişdi, -miş, -di ] 

 

‘ahd ü vefāsı: Vefa ve yemine sadık olma. 

Cevr ü cefāya māyil çokdur güzeller ammā / ‘Ahd ü vefāsı muḥkem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 3). [‘ahd ü vefāsı, -sı ] 

 

‘ahdüñe vefā kıl: Sözünde durmak, sadakatli olmak, ahde vefa göstermek. 

Gel beni öldür vefā kıl ‘ahdüñe didüm didi / Bī-vefālık resmidür ‘ālem içinde şānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1283, Beyit 6). [‘ahdüñe vefā kıl, -üñ, -e ] 

 

āhen: Demir. 

N’eyledüm n’itdüm raḳībe seng-ile āhen gibi / Kūyuña vardı diyü ḫalḳa beni çakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 4). [āhen, ] 

Giren dilüñe leşker-i ġamdan ḫalāṣ olur / Anuñ içün ki ol aña āhen ḥiṣār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 2). [āhen, ] 

Bilmedüm bagrı Muḥibbī dilberüñ āhen midür / Raḥm idüp kılmaz naẓar itsem eger yüz biñ niyāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 5). [āhen, ] 

Āheni nerm eyledi yir itdi seng-i ḫāreye / Āhum ammā katı göñline anuñ kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1333, Beyit 4). [āheni, -i ] 

Āhum odından umar idüm eyleye es̱er / Āhen gibi göñül katı[dur] taşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 4). [āhen, ] 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 5). [āhen, ] 

 

āhen leblebi: Demir leblebi: başa çıkılması güç kimse // başarılması çok güç iş. 

Şi‘rümi gören bir āhen leblebi ancak dimiş / Anuñ-ıçun degme kimse aña diş uramamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 1). [āhen leblebi, ] 

 

āhen-dil oldı: Gönlü demir gibi katı olmak, gönlü katılaşmak, katı yürekli olmak. 

Dilde peykānuñ kalur geldükçe ġamzeñ okları / Anuñ-ıçun oldı āhen-dil dil-i bī-bākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 3). [āhen-dil oldı, -dı ] 

 

āheng: Kulağa hoş gelen ses uygunluğu, hoş sadâ, ezgi, nağme, terâne II renkler, duygular, fikirler, bir bütünü teşkil 

eden parçalar arasındaki uygunluk, uyum, düzen. 
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Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 7). [āheng, ] 

Saz-ı ‘ışḳa dem-be-dem iy dōstlar āheng-içün / Tārlardur tende her reg dest-i ġam mıżrābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 4). [āheng-içün, -içün ] 

Bezm-i belāda nāleme āheng içün benüm / Muṭrib terāne bagla elüñ gel rebāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1482, Beyit 3). [āheng, ] 

 

āheng eyledi: Sesleri birbirine uyuşturmak II çalıp söylemek, ahenk tutturmak. 

Ḳaddümi çeng eyleyüp ḳānūna āheng eyledi / Buralı gūşum Muḥibbī dest-i ġam ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 5). [āheng eyledi, -di ] 

 

āh-ı āteşīn: Ateşli ah. 

Çıkarsa dūd-ı dil başdan ta‘accüb itmeñüz hergiz / Sanur mısız ki sīnem içre āh-ı āteşīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1238, Beyit 4). [āh-ı āteşīn, ] 

 

āh-ı dil: Gönül ahı. 

Belā iḳlīminüñ şāhı olursam tañ mı Mecnūn-veş / ‘Alemdār āh-ı dil elde sirişk-i ġam sipāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 2). [āh-ı dil, ] 

 

āh-ı dūd-efzā: Duman çıkaran / artıran ah. 

Çün Süleymān minneti murġāna hergiz itmeyem / Başum üzre sāyebānum āh-ı dūd-efzā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 2). [āh-ı dūd-efzā, ] 

 

āhı eylemez: Feryat etmek, inlemek, sızlanmak. 

‘Āşıḳ oldur yār eger yagdursa yüz seng-i cefā / Başına biñ zaḫm iderse hergiz āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 4). [āhı eylemez, -ı, -mez ] 

 

āh-ı muḥibbī: Muhibbi'nin ahı. 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [āh-ı muḥibbī, ] 

 

āh-ı seḥere: Sabah vakti ahı. / Sabahleyin yapılan yakarış. 

Nüh felekden geçer ‘āşıḳ idicek derd-ile āh / Sanmañ āh-ı seḥere kevn ü mekān ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 3). [āh-ı seḥere, -e ] 

 

āh-ı seḥeri: Sabah vakti ahı. / Sabahleyin yapılan yakarış. 

İy dōst iñen itme Muḥibbī’ye cefālar / Korkmaz mısın andan ki çok āh-ı seḥeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 5). [āh-ı seḥeri, -i ] 
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āh-ı ṣubḥgāhumdur: Sabah vakti ahı. / Sabahleyin yapılan yakarış. 

Görinen ṣubḥ-dem sanmañ şafaḳ gökler kenārında / Yakan bu dāmen-i çarḫı bu āh-ı ṣubḥgāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 3). [āh-ı ṣubḥgāhumdur, -umdur ] 

 

āh-ı sūzāndan: Yakıcı ah. 

Beni cānā iñen yakma sakın bu āh-ı sūzāndan / Amānsuzdur amān virmez bilürsin bī-amān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 4). [āh-ı sūzāndan, -dan ] 

 

āh-ıla fiġān eyleyüben: Ah ve figan eylemek, ah ederek inlemek, iniltili sesler çıkarmak, ağlamak. 

Gice bülbülleyin āh-ıla fiġān eyleyüben / Çın seḥer zārılıg-ıla yine gülzāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1002, 

Beyit 4). [āh-ıla fiġān eyleyüben, --ıla-y, -üben ] 

 

āh-ıla vāh: İnleme, sızlanma, feryat etme. 

İşüm gücüm āh-ıla vāh günden güne ḥālüm tebāh / Olmam muḳarrer ḫāk-i rāh ol dilsitānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 5). [āh-ıla vāh, --ıla ] 

 

āh-ıla zār: Ağlama, inleme, feryat etme, sızlanma. 

Cihān bāġında çün yār eksük olmaz / Anuñçün āh-ıla zār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 1). 

[āh-ıla zār, --ıla ] 

 

āhını yirde komaz: Ahını yerde koymamak, öcünü almak. 

İñen cevr itme ‘uşşāḳa vefā kıl iy şeh-i ḫūbān / Ġarībüñ āhını yirde komaz Allāh’umuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 3). [āhını yirde komaz, -maz ] 

 

āḫir: Sonunda, nihayet // sonra. 

Didüm dil-i dīvāneye āḫir olacak cā / Zencīr-i ser-i zülfi ile çāh-ı ẕeḳandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 

3). [āḫir, ] 

Sīm-i eşk-ile ḫarīdār-ı metā‘-ı vaṣl olan / Virür ol cān naḳdini āḫir bu dünyādan geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1038, Beyit 2). [āḫir, ] 

Gel iy serv-i ḫırāmānum gözüm yaşına raḥm eyle / Ki merdüm-zādedür āḫir görürsin pāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 3). [āḫir, ] 

Serv-ḳadler evvel elden iḫtiyārum aldılar / Akıdup āḫir gözümden cūybārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 1). [āḫir, ] 

Zülfi zencīrini takdum göñlümüñ gerdānına / Bildüm āḫir bu dil-i dīvāneyi bed-nām ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1100, Beyit 3). [āḫir, ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin görüp her kim çevürse yüzini / İy Muḥibbī bil anı āḫirde bī-īmān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 5). [āḫirde, -de ] 
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Kim ki bildiyse ḥaḳīḳī ‘ışḳı olsun ol feraḥ / Kim mecāzīde kalur āḫir nedāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 4). [āḫir, ] 

Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1127, Beyit 5). [āḫir, ] 

Niçeye dek eylesün cevr ü cefā ḫışm u sitem / Key sakın ḫaṭṭuñ gelür āḫir olursın şermsār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 7). [āḫir, ] 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1159, Beyit 4). [āhir, ] 

Sergeşte kılup naṭ‘-ı zemīn üstine āḫir / Nerrād-ı felek oynaduban kıldı beni zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 

Beyit 4). [āḫir, ] 

Göñlümi şeb-rū diyü zülf[i] şebinde bend ider / Ḳaṣdını bildüm anuñ zülfinde āḫir asmadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 2). [āḫir, ] 

Dükendi kalmadı yolında varum / Kalursam ġam degül āḫir kefensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 3). 
[āḫir, ] 

Akarak çün başdan aşdı iy Muḥibbī göz yaşı / Ġarḳ ider āḫir seni bu çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 5). [āḫir, ] 

Bir naẓarla ḫūn-ı dil cūş itdi oldı yaş göz / Döndürür deryāya āḫir yaşumı bu kaş u göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1233, Beyit 1). [āḫir, ] 

Saklayam dirdüm şehā ‘ışḳuñ rumūzın sīnede / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm itdi āḫir keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1248, Beyit 3). [āḫir, ] 

Acımazdum öldügüme iy ṣanem hicrüñle ger / İledürse bū ṣabā kūyuña āḫir ḫākümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1276, Beyit 2). [āḫir, ] 

‘Işḳ āteşiyle yandı kül oldı bu cān u dil / Āḫir savurdı ġam yili geldi ġubārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 5). [āḫir, ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi çün yaşum yañılmaz ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 4). [āḫir, ] 

Yüzümi gösterem dir āḫir itmez / Muḳarrer bildüm anı ẓāhir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 1). 
[āḫir, ] 

Maġrūr olup cihāna aldanma māl u cāha / Terk ide seni āḫir yokdur cihānda olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 4). [āḫir, ] 

Dāmenüme dolaşan çünkim melāmet ḫārıdur / Āḫir ol çāk itmeyince cāme-i ‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 2). [āḫir, ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi kim yaşum yiñilmez ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 4). [āḫir, ] 

Çünki āḫir yıkılur ḫāk-ile ol yeksān olur / Fā’ide yok ger felekden yüksek ola bāmumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1351, Beyit 5). [āḫir, ] 

İstemezdüm ‘ışḳa düşmek geldi āḫir başuma / Cidd ü cehd-ile kişi taḳdīri taġyīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 2). [āḫir, ] 
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Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [āḫir, ] 

Ḳuvvetine tayanup bu dehre başın egmeyen / Arkası geldükde yire didi āḫir aña pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 6). [āḫir, ] 

Eger ber-dār iderseñ zülfe āḫir / Olur cān gerdeninde ol resen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 3). [āḫir, 
] 

İtdi pervāne göñül yine ruḫ-ı yāra heves / Yakmayınca komaz āḫir kim ider nāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 1). [āḫir, ] 

Murġ-ı dil pervāz urup āḫir irişdi kūyuña / Şimdi bildüm kim murādı kūyumuñ uçmag-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1399, Beyit 6). [āḫir, ] 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 5). [āḫir, ] 

‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [āḫir, ] 

Baḥr-ı eşküm başdan aşdı ġarḳ ider āḫir beni / Bād-ı āhumla ider deryālayın her dem ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1445, Beyit 3). [āḫir, ] 

Ola kim Mecnūn-veş basdı melāmet kūyına / Pā-bürehne olur āḫir olmaz ‘üryāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1478, Beyit 3). [āḫir, ] 

Dīdār-ı yāra ṭālib-iseñ āḫir iy göñül / Eyle niyāz su gibi rūyuñ türāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 2). 
[āḫir, ] 

‘Işḳı yolında çeşmüm şol deñlü dökdi eşki / Kalmadı āḫir oldı ḫūn-ı cigerden ol ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 3). [āḫir, ] 

Her kim ki ‘āşıḳ oldı tolaşdı bend-i zülfe / Miḥnet şebinde āḫir ölmek olur aña farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 4). [āḫir, ] 

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir / Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1485, Beyit 5). [āḫir, ] 

 

āḫir: Son, nihayet, bitiş. 

Eyledüm ‘ışḳ āteşine dōstlar cānum sipend / Āteşe düşen kişinüñ āḫiri pes ya nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 4). [āḫiri, -i ] 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 5). [āḫiri, -i ] 

Her viṣālüñ çünki bildük āḥiri hicrān imiş / Terk-i vaṣl itdük anuñçün hicri nā-çār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 4). [āḥiri, -i ] 

‘Işḳa düşme āḫiri müşkil olur dirdüm saña / Ugramazduñ bu belāya dutmış olsañ ger nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 2). [āḫiri, -i ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [āḫirin, -i, -n ] 
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āḫir zamān: Son zaman II dünyanın son zamanları, kıyamet kopmaya yakın vakit. 

Çeşmüñe dirsem n’ola āḫir zamān fettānıdur / Fitne mi kaldı anı ol fitne-engīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1237, Beyit 2). [āḫir zamān, ] 

 

āḫiri güni: Son gün, ahiret günü, bir işin sonu. 

Dehre aldanma sakın fikr eyle āḫiri güni / Gerçi bu ‘ālem yüzi saña görinür sūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 4). [āḫiri güni, -i ] 

 

āḫir-i kār: İşin sonu, sonunda, nihayetinde. 

 Nūn olalıdan ḳāmetüm iy dōst benüm / Beni hicrüñ yakısardur bilürem āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ن)

1205, Beyit 25). [āḫir-i kār, ] 

 

āḫir-i kār: İşin sonunda, nihayetinde. 

 Zamānuñ işi budur kime bir an vire yüz / Dönüp aglatmayıcak komaz anı āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ز)

1205, Beyit 11). [āḫir-i kār, ] 

 

aḥmaḳ: Aklı kıt, anlayışsız, kalın kafalı (kimse), beyinsiz, bön, budala. 

Vār-iken gül gibi ‘ālemde şarāb-ı erġuvān / Kankı aḥmaḳdur varur ḥayrānlık ister beng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 3). [aḥmaḳdur, -dur ] 

 

aḫter: Yıldız, kevkeb. 

Eyle ṭulū‘ gün gibi bulsun żiyā cihān / İy burc-ı āsümān-şeref aḫteri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 

2). [aḫteri, -i ] 

 

āhū: Ceylan, karaca, gazal, meral // (göz için) iri ve güzel // güzel, dilber. 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1049, Beyit 2). [āhū, ] 

Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 2). [āhū, ] 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez / Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 1). [āhū, ] 

 

āhum alma: Âh (âhını) almak: birinin bedduâsını almak. 

Alma āhum gel akıtma eşk çeşmümden sakın / Ġarḳa virür ‘ālemi bu göz yaşı deryā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 3). [āhum alma, -um, -ma ] 

 

āhum dütüni: Ah dumanı // ah etme sonucu çıkan duman. 
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Āhum dütüni ‘ālemi tār itdi Muḥibbī / Gerçi ki dinür bir sūz imiş āh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1228, 

Beyit 5). [āhum dütüni, -i-um ] 

 

āhum odı: Âh ateşi, âh dumanı. 

Yaksa eflāki şafaḳ gibi n’ola āhum odı / Āteş-i ‘ışḳum şehā çünki cigerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 

Beyit 2). [āhum odı, -um ] 

 

āhum odı: Âh ateşi, âh dumanı. 

Yaksa eflāki şafaḳ gibi n’ola āhum odı / Āteş-i ‘ışḳum şehā çünki cigerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 

Beyit 2). [āhum odı, -um ] 

 

āhum odından: Âh ateşi, âh dumanı. 

Yummaz gözini ṣubḥa degin her gice kevkeb / Beñzer ki anuñ āhum odından ḥaẕeri var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1013, Beyit 4). [āhum odından, -um, -n, -dan ] 

 

āhum odından: Âh ateşi, âh dumanı. 

 Yanar āhum odından tutuşup saḳf-ı felek / Yakalı ḥasret-ile yār beni leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ى)

1205, Beyit 29). [āhum odından, -um, -n, -dan ] 

 

āhum odından: Âh ateşi, âh dumanı. 

Āhum odından sakın kim bir nihāl-i tāzesin / Sīne pür-sūzam benüm ḫālī degüldür nārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 4). [āhum odından, -ı, -n, -dan-um, -n, -dan ] 

 

āhum odından: Âh ateşi, âh dumanı. 

Āhum odından umar idüm eyleye es̱er / Āhen gibi göñül katı[dur] taşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 4). [āhum odından, -ı, -n, -dan-um, -n, -dan ] 

 

āhum oḫı: Âh oku II âşığın oka benzer âhları. 

Geçer āhum oḫı çarḫ-ı felekden / ‘Acebdür katı göñlüñe yir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 4). 

[āhum oḫı, -ı-um ] 

 

āhum okından: Âh oku II âşığın oka benzer âhları. 

Sakın bu āhum okından i çarḫ-ı keç-i dūn-perver / Naẓar kıl ḳaddüme ol da benüm kaşı kemānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 4). [āhum okından, -ı, -n, -dan-um, -n, -dan ] 

 

āhum okların: Âh okları II âşığın oka benzer âhları. 

Meydān-ı ‘ışḳ içinde atup āhum okların / Taşlar dikildi oldı nişāne mezārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 4). [āhum okların, -lar, -ı, -n-um, -n ] 
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āhū-yı ḫıṭā: Hıtay (Çin) ceylanı. 

Görüben çeşm-i şehlāsını yāruñ / Ki āhū-yı Ḫıṭā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 2). [āhū-

yı ḫıṭā, ] 

 

aḥvāl: "hal, durum, vaziyet" kelimelerini karşılayan çokluk bildiren kelime, haller II bir şeyin içinde bulunduğu 

şartların ve niteliklerin bütünü, durum. 

Ḥabībüm gün yüzüñ göster viṣālüñ ṣubḥına irsün / Şeb-i hicrüñde aḥvāli Muḥibbī’nüñ mükedderdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 5). [aḥvāli, -i ] 

Āteş-i hicrāna münkir gelse tañ mı müdde‘ī / Dūzaḫuñ aḥvālini ancak ‘aẕābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1121, Beyit 3). [aḥvālini, -i, -n, -i ] 

Kime taḳrīr eyleyem kime bu dil esrārını / Gūş iden aḥvālümi benden beter ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 4). [aḥvālümi, -üm, -i ] 

Olursa tañ mı aḥvālüm diger-gūn / Baña çün ol şeh-i ḫūbān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 3). 
[aḥvālüm, -üm ] 

Dōstlar luṭf eyleyüp aḥvālümi yāra diñüz / Derd-ile dil-ḫasteyem kalmadı bende bet beñiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 1). [aḥvālümi, -üm, -i ] 

Dil ṭabībidür meded derdüme dermān eylesün / Kaldı cāndan bir ramaḳ aḥvālümi yāra diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 3). [aḥvālümi, -üm, -i ] 

Bu Muḥibbī ḥālini taḥrīre almışdur ḳalem / Niçe defter toldı şerḥ olmadı aḥvālüm henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1300, Beyit 5). [aḥvālüm, -üm ] 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [aḥvālümi, -üm, -i ] 

Bī-kes Muḥibbī derd-ile bir derde duş oldı yine / Kullar başına gelmesün aḥvālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 5). [aḥvālümi, -üm, -i ] 

Gözüñden sor dil ü cānum niçe bīmār-ı ‘ışḳ oldı / Mes̱eldür ḫasta aḥvālin ki bīmār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 4). [aḥvālin, -i, -n ] 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [aḥvālini, -i, -n, -i ] 

Cān u dil derdini eyleñ dōstlar cānāna ‘arż / Olıgelmişdür kuluñ aḥvāli çün sulṭāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 1). [aḥvāli, -i ] 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini / Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1484, Beyit 2). [aḥvālini, -i, -n, -i ] 

Var-iken derdüñ nigārā n’eylerem dermānı ben / Ger ölürsem itmeyem aḥvālümi dermāna ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1484, Beyit 3). [aḥvālümi, -üm, -i ] 

Hīç aḥvālüm dirīġā olmadı dildāra ‘arż / Oldı şimden soñra cān virmek baña bu yolda farż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 1). [aḥvālüm, -üm ] 

 

aḥvāl-i ‘ışḳ: Aşkın halleri. 
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Döne döne yanmayan bilmez nedür aḥvāl-i ‘ışḳ / İy Muḥibbī ḥālüñi bagrı kebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 7). [aḥvāl-i ‘ışḳ, ] 

 

āhvāl-i pür ġuṣṣam: Sıkıntı dolu haller. 

Benüm āhvāl-i pür ġuṣṣam yanında ḳıṣṣa-i Mecnūn / Muḥibbī beñzemez ancak kurı efsānedür dirler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1101, Beyit 5). [āhvāl-i pür ġuṣṣam, -m ] 

 

ak: Beyaz. 

Yudı yüzüm karasını āb-ı luṭf-ıla / Ak saçı görüp didi kapumda geçürdi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 

4). [ak, ] 

 

ak: (sıvılar veya ufak tâneli maddeler için) bulunduğu yerden daha alçak bir yere doğru gitmek, yukarıdan aşağıya 

doğru düşmek. 

Rebī‘ eyyāmı gül devr-i semendür / Akar su her ṭaraf seyr-i çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 1). 

[akar, -ar ] 

Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni / Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 4). [akmasa, -ma, -sa ] 

Kūy-ı dilberde gözüm yaşı revān olur revān / Nite kim Baġdād şehri içre akar nehr-i Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1500, Beyit 4). [akar, -ar ] 

 

ak: (sıvılar veya ufak tâneli maddeler için) bulunduğu yerden daha alçak bir yere doğru gitmek, yukarıdan aşağıya 

doğru düşmek II sızmak, damlamak II gözyaşı akmak, dökülmek. 

Dīdeden akdı gözüñ yaşı revān oldı yine / İy dil-i ġam-zede ol serv-ḳadi yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 2). [akdı, -dı ] 

Gözlerüm yaşı gibi aksa kaçan āb iñiler / Olıcak bir kişinüñ gözleri bī-ḫˇāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 1). [aksa, -sa ] 

Olaldan ‘ārıżuñ gül ḳāmetüñ serv / Akar kūyuñda yaşum ‘ayn-ı mādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 2). 
[akar, -ar ] 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 
Beyit 3). [akar, -ar ] 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 1). [akar, -ar ] 

Bāġ-ı ḥüsn içre eger seyr itse ol serv-i ḫırām / Cū yirine gözlerüm yaşı benüm akmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 2). [akmakdadur, -mak, -da, -dur ] 

İy ecel ten şehrini ısmarla seyl-i eşküme / Anı vīrān itmege gözümden akan mā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1120, Beyit 6). [akan, -an ] 

Bahār-ı ḥüsnüñe karşu benüm serv-i ḫırāmānum / Akar cūlar gibi her dem gözüm yaşı bulanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 2). [akar, -ar ] 

Muḥibbī gülşen-i dilde müdām aksun gözüm yaşı / Kim anda cilveler eyler ḫayāl-i serv-i dālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 6). [aksun, -sun ] 
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Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar / Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 3). [akar, -ar ] 

Anuñçün gözlerüm yaşı akar ṣaḥrā-yı sīnemde / Belā kūhsārıdur yaşum iki ‘aynum bıñarıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 3). [akar, -ar ] 

Akarak çün başdan aşdı iy Muḥibbī göz yaşı / Ġarḳ ider āḫir seni bu çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 5). [akarak, -arak ] 

Gözlerüm yaşı yañılmaz gice vü gündüz akar / Müstedām ola ki artar anuñ-ıla demümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 4). [akar, -ar ] 

Gözüñ yaşı günāhuñı añ aksun / Ne deñlü aksa anı silmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 2). [aksa, -

sa ] 

Gözüñ yaşı günāhuñı añ aksun / Ne deñlü aksa anı silmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 2). [aksun, 
-sun ] 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 2). [akar, -ar ] 

Kirpük ucında her biri bir la‘l-pāredür / Akan gözümde ḫūn-ı ciger yaşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 3). [akan, -an ] 

San serv-i sehī ḳaddi arar āb-ı revāndur / Bu çeşme-i çeşmümden akar anuñ-ıçun yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 2). [akar, -ar ] 

Akan yaşum olup ‘ummān cihānı ortaya almış / Bu göñlüm zevraḳın gör ġarḳ olup girdābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 2). [akan, -an ] 

Muḥibbī la‘l-i nābı ḥasretinden / Akarken gözlerüm yaşı dem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 5). 

[akarken, -ar, -ken ] 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [akar, -ar ] 

 

ak: Dışarı çıkmak, fışkırmak II sızmak, damlamak II kan akmak, dökülmek. 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Kalmadı ḫūn-ı cigerden akmag-ıla kanumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 3). [akmag-ıla, -mag, -ıla ] 

Tīr-i müjgānı ile durmaz akar ḫūn-ı ciger / Bu iki ḫūnīlerüñ kimse savaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 3). [akar, -ar ] 

Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 2). [akar, -ar ] 

Dün gice kodum yār işigi taşına baş / Gözümden akar ḫūn-ı ciger sanmañ anı yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 1). [akar, -ar ] 

 

akar sudur: Nehir, dere, çay, ırmak gibi devamlı akıp giden su. 

Bir boyı servüñ firāḳından görenler yaşumuz / Bir akar sudur didiler dīde-i nemnākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 4). [akar sudur, -dur ] 
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aḳdem: Önce, evvel. 

Didüm yüzüñi görsem andan ayaguñ öpsem / Didi ki bundan aḳdem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 2). [aḳdem, ] 

 

‘āḳıbet: Nihayet, sonunda. 

Menzilin gūr oldugını ‘āḳıbet her kim bilür / Efser-i Ḫusrev’le ol taḫt-ı Nerīmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 4). [‘āḳıbet, ] 

‘Işḳ ṣaḥrāsına düşen ‘āḳıbet ol güm olur / Bu kelāmı çagurup iẓhār ider dāyim ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 4). [‘āḳıbet, ] 

Her ki derdüñi koyup aña devā kıldı ‘ivaż / ‘Āḳıbet oldı peşīmān ki cezā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 1). [‘āḳıbet, ] 

 

akıd: Akmasını sağlamak, akmasına yol açmak, dökmek. 

Serv-ḳadler evvel elden iḫtiyārum aldılar / Akıdup āḫir gözümden cūybārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1058, Beyit 1). [akıdup, -up ] 

Akıdur āb-ı revān her yaña çeşmüm ḳūzeki / İñiler bī-çāre dil derd-ile san ṭolābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1066, Beyit 3). [akıdur, -ur ] 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 2). [akıdur, -ur ] 

Akıdur dürr ü cevāhir yine bārān-ı bahār / Anuñ-ıçun görinür her yaña kühsār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1267, Beyit 4). [akıdur, -ur ] 

 

‘aḳīḳ: Üzerine mühür kazılan, yüzük taşı ve tespih yapılan, bazı eşyalarda süsleme unsuru olarak kullanılan, çok 

sert, oldukça şeffaf, içinde çeşitli renk halkaları bulunan kıymetli süs taşı, kalseduan kuarsının bir cinsi [çeşitli 

renkleri varsa da en makbulü kırmızı olanı ve Yemen’de çıkanıdır]. 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1227, Beyit 5). [‘aḳīḳ, ] 

 

‘āḳil: Akıllı (kimse). 

Kesilür şem‘ gibi itme zebānuñı dırāz / ‘Āḳil-iseñ bu sözüm levḥ-i dilüñ üstine yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 1). [‘āḳil-iseñ, -i, -se, -ñ ] 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [‘ākildür, -dür ] 

 

‘āḳil olan: Akıllı olmak, aklı başında olmak. 

Gelür her şādīnüñ ardınca biñ ġam / Cihānda ‘āḳil olan gülmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 3). 

[‘āḳil olan, -an ] 

 

akıt: Akmasını sağlamak, akmasına yol açmak, dökmek. 
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Alma āhum gel akıtma eşk çeşmümden sakın / Ġarḳa virür ‘ālemi bu göz yaşı deryā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 3). [akıtma, -ma ] 

 

‘aḳl: Düşünme, anlama, kavrama ve davranışlarını ayarlama melekesi, us. 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1117, Beyit 1). [‘aḳl, ] 

Zülfi-y-ile yüzini örtdükçe göñlüm teng ider / Āh kılsam zülfini keşf itse ‘aḳlum deng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 1). [‘aḳlum, -um ] 

Dehenüñ fikri-y-ile ince bilüñ ẕikri-y-ile / ‘Aḳlumuz teng olup kalmadı hergiz bilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1208, Beyit 4). [‘aḳlumuz, -umuz ] 

Gitdi ṣabr olmasa ‘aḳlum baña hemdem ne ‘aceb / Dilberüñ çeşmi Muḥibbī görinür āl-engīz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1343, Beyit 5). [‘aḳlum, -um ] 

İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 1). [‘aḳl, ] 

Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 1). [‘aḳl-ılan, -ılan ] 

 

‘akl kalmadı: Akıl kalmamak, aklı başında gitmek, düşünme melekesini kaybetmek, düşünemez olmak. 

Kalmadı ‘akl gitdi fikir zār u mübtezel / Kaldum dirīġ görmeye idüm nigār[ı] kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 

Beyit 5). [‘akl kalmadı, -dı ] 

 

‘aḳl u dil: Akıl ve gönül/yürek. 

‘Āşıḳ-ı bī-dil yoluñda terk iderse ‘aḳl u dil / Zülfinüñ ḳaṣdı eger īmān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1032, Beyit 3). [‘aḳl u dil, ] 

 

‘aḳl u ṣabr u hūş: Akıl, sabır ve anlayış. 

Dagıdaldan zülfini dagıldı ‘aḳl u ṣabr u hūş / Şeb irince dagılur ‘ādet budur hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1172, Beyit 2). [‘aḳl u ṣabr u hūş, ] 

‘Aḳl u ṣabr u hūş gitdiler dilā gel eyle ses / Kārbān çünkim revān ola figān eyler ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 1). [‘aḳl u ṣabr u hūş, ] 

 

‘aḳl u ṣabrı: Akıl ve sabır. 

Mest-i ‘ışḳ oldı Muḥibbī aña pend itmez es̱er / ‘Aḳl u ṣabrı anuñ ol zülf-i siyehkāra gider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1002, Beyit 5). [‘aḳl u ṣabrı, -ı ] 

 

‘aḳl u ṣabrum: Akıl ve sabır. 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan anı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 2). [‘aḳl u ṣabrum, -um ] 
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‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan aldı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cammāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 2). [‘aḳl u ṣabrum, -um ] 

 

‘aḳl u ṣābrum gitdi: Aklı ve sabrı gitmek, aklı başından gitmek, aklı ve sabrı kalmamak. 

Kuralı ṣaḥrā-yı dilde ḫaymesin sulṭān-ı ‘ışḳ / ‘Aḳl u ṣābrum gitdi benden aña fermāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 2). [‘aḳl u ṣābrum gitdi, -di-um, -di ] 

 

‘aḳl-i dil: Akıl ve gönül // Beyin ve kalp ile düşünüp sezme kabiliyeti. 

Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [‘aḳl-i dil, ] 

 

‘aḳl-ı küllī: Cenâbıhakk’ın zat âleminden ilk tecellîsi olan, diğer âlemlerin kendisinden zuhur ettiği ilk yaratılan nur. 

‘Işḳa düşdüm ‘aḳl-ı küllī külli ben terk eyledüm / Pür-hevā oldı dimāġum baña bu sevdā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 4). [‘aḳl-ı küllī, ] 

 

‘aḳlum aldı: Aklı almak, aklını almak, aklını başından almak: bir şey birini düşünemeyecek bir duruma getirmek, 

çok şaşırtmak. 

‘Aḳlum aldı sāḳiyā cām-ı lebüñ / Kıl kerem vir baña bir sāġar ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 3). 
[‘aḳlum aldı, -um, -dı ] 

 

‘aḳlum gidüp: Aklın gitmesi, aklı başından gitmek: Çok korkudan veya çok sevinçten ne yapacağını şaşırmak // iyi 

düşünememek, bilincini yitirmek. 

Kaçan kim bād-ı āhumdan o zülf-i ‘anber-feşān ditrer / Gidüp ‘aḳlum gelür ḥayret bu cismüm içre cān ditrer 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 1). [‘aḳlum gidüp, -üp ] 

 

‘aḳlum tagılup: Aklı dağılmak: düşünceleri belli bir konu, problem üzerinde toplayamamak. 

Tenhāca gezer gördüm ben ol servi ḳabā-pūş / ‘Aḳlum tagılup kalmadı başumda benüm hūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1434, Beyit 1). [‘aḳlum tagılup, -um, -up ] 

 

‘aḳlumı tagıdup: Aklını dağıtmak, aklını kullanmaz hale gelmek, kendini kaybetmek. 

İy Muḥibbī yüzine bakmaga yokdur ṭāḳat / Tagıdup ‘aḳlumı kendüm yitirem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 5). [‘aḳlumı tagıdup, ] 

 

‘aḳluñı divşür: Aklını başına almak, aklını toplamak: ölçüsüz davranışlarda bulunmaktan kendini kurtararak 

akıllıca bir yola girmek. 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1238, Beyit 7). [‘aḳluñı divşür, ] 

 

‘aḳluñı tagıtma: Aklını dağıtmak: düşünmesi gereken konudan başka bir şey düşünür olmak. Aklını başka şeylerle 

meşgul etmek. 
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Ġarra olma bu cihān her gün dogar bir nev‘-ile / Mührelerle ‘aḳluñı tagıtma olma ḥoḳḳa-bāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1215, Beyit 6). [‘aḳluñı tagıtma, -ma ] 

 

aḳrān: Mevki, rütbe ve durumları birbirine uygun olanlar, emsal. 

Bu Muḥibbī anuñ içün şi‘rini itdi bülend / Şimdiki şā‘irleri kendüye aḳrān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1285, Beyit 7). [aḳrān, ] 

 

‘aḳreb: Sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek. // Sevgilinin 

saçı. 

Leb-i tiryākine irdi Muḥibbī / Ne ġam dirlerse zülfüñ ‘aḳrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 7). 

[‘aḳrebi, -i ] 

 

‘aḳs-i ‘iẕāruñla: Yanağın aksi, yansıması. 

Ḥalīl’e tāb-ı ruḫsāruñla āteş gülşen olmışdur / Baña ‘aḳs-i ‘iẕāruñla görinür gülsitān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 3). [‘aḳs-i ‘iẕāruñla, -uñ, -la ] 

 

‘aḳs-i rūyı: Yüzün / yanağın yansıması. 

Gözüm yaşı içinde ‘aḳs-i rūyı / Müneccim didi eyü yılduzuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 4). [‘aḳs-i 
rūyı, -ı ] 

 

al: Kırmızı. 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1128, Beyit 1). [al, ] 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 3). [al, ] 

 

al: Ele geçirmek, fethetmek, zaptetmek. 

Tīr-i bārān atdılar her bir yañadan ġamzeler / Dil gibi sīnemde bir muḥkem ḥiṣārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1058, Beyit 2). [aldılar, -dı, -lar ] 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan aldı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cammāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 2). [aldı, -dı ] 

 

al: Almak, kapmak, çalmak. 

Serv-ḳadler evvel elden iḫtiyārum aldılar / Akıdup āḫir gözümden cūybārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1058, Beyit 1). [aldılar, -dılar ] 

Ġonca hemyānından alsa zer ‘aceb midür ṣabā / Nergisüñ çeşminden alur sürmesin bir ogrudur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1064, Beyit 4). [alsa, -sa ] 

 

al: Hile, düzen, tuzak, aldatma. 
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Bir sencileyin ‘āşıḳı ferdāya salar āh / Yüze gülici āl-ıla ‘ayyār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 

5). [āl-ıla, -ıla ] 

Didiler gözlerinüñ ālını terk itdi nigār / Dil didi gözlerine hey dise kaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 2). [ālını, -ı, -n, -ı ] 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 5). [ālına, -ı, -n, -a ] 

 

al: (Herhangi bir şeyi) Tutup yerinden ayırarak elinde veya yanında bulundurmak // verilen bir şeyi geri almak. 

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir / Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1485, Beyit 5). [alur, -ur ] 

 

al: Almak, kapmak, yakalamak. 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 4). [alup, -up ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 4). [alur, -ur ] 

Minḳārına aldukda göñül didi Muḥibbī / Beñzer ki göñül murġını kapdı gözi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 5). [aldukda, -duk, -da ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şah-bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 6). [alur, -ur ] 

 

al: Gidermek, yok etmek, ortadan kaldırmak. 

Alımaz dāmenin gül ḫār elinden / Daḫı şūrīde bülbül ne sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 3). 

[alımaz, -ı, -maz ] 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [aldılar, -dı, -lar ] 

Nāṣiḥā pend eyleme itmez Muḥibbī’ye es̱er / Māh-rūlar çün ezel dilden ḳarārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 5). [aldılar, -dı, -lar ] 

 

al: Sağlamak, elde etmek, temin etmek // hissetmek, koku almak. 

Gülşen-i ḥüsnüñe ugrarsa ṣabā sanma güẕāf / Sünbülüñden ṣanemā almag-ıçun būyā gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1152, Beyit 2). [almag-ıçun, -mag, -ıçun ] 

Alan bir şemme bū sünbül saçından / Muḥibbī niç’ ola sevdāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 5). 
[alan, -an ] 

 

al: (bir şeyi) kullanmak veya gerekeni yapmak üzere yanında bulundurmak. 

Tīġını aldı helāk itmek-içün taşa çalar / Kesmeyicek başumı tīġın alup taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 

Beyit 1). [aldı, -dı ] 

Tīġını aldı helāk itmek-içün taşa çalar / Kesmeyicek başumı tīġın alup taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 
Beyit 1). [alup, -up ] 
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Nāzükāne el salar yārāna yelken taḳyesi / Nāz-ıla başına alsa anı key mevzūn geyer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1062, Beyit 2). [alsa, -sa ] 

Sen güzellik kişverinüñ pādişāhısın diyü / Kaşlaruñ almış berāt-ı ḥüsnüñe ṭuġrā çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1114, Beyit 2). [almış, -mış ] 

Alma gözüñe küḥl-ı Ṣıfāhān’ı ẕerrece / Ḫāk-i der-i nigār saña tūtiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 4). 
[alma, -ma ] 

Alup zülfiyle oynar dil resen-bāz / Kıyar cānına her kim ola canbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 1). 
[alup, -up ] 

Muṭribā al sāzuñı eyle ‘amel / Kim Muḥayyer ola sözüñden Ḥicāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 2). [al, ] 

Ḥüsn meydānına gelse zülf-i çevgānın alup / Top olup ġalṭān olısardur yolında niçe baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1465, Beyit 2). [alup, -up ] 

İy Muḥibbī her kaçan gönderse dilber tīrini / Anı ta‘ẓīm eyleyüben dilden alup cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1477, Beyit 5). [alup, -up ] 

Ġamzesi tīrinsüz olmazsın nigāruñ bir nefes / Bil sa‘ādetdür sen anı sīneden al cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1483, Beyit 4). [al, ] 

 

al: (bir bedel karşılığında) temin etmek, satın almak II sağlamak, elde etmek. 

Vir cānı būsesini anuñ ol dem aladur / İtdi cemāli güllerini çün nigār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

3). [aladur, -a, -dur ] 

Būseñ alsam cān virüp gelmez peşīmānlık baña / Terk idem biñ cān bulınmaz çün bu bāzār özgedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1117, Beyit 2). [alsam, -sa, -m ] 

Almaga ṣabr-ı metā‘ın bülbül-i bī-çārenüñ / Ġonca hemyānın açup gül tāciri zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 3). [almaga, -mag, -a ] 

Bir sencileyin būseye cān u dil alan kim / Bu resme ‘aceb dünyede bāzār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 9). [alan, -an ] 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 4). [almaz, -maz ] 

Dil-ḫaste olup ‘ışḳa düşen bī-nevālaruz / Koyup devāyı derdi alan mübtelālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 1). [alan, -an ] 

Ser-te-ser bu kā‘inātı almazuz bir ḥabbeye / Ḳāf-ı istiġnāda biz ‘Ānḳā-y-ıla maḥremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 2). [almazuz, -maz, -uz ] 

Virüp dermānuñı al derd-i ‘ışḳı / Bunuñ tek degme kez sermāye düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 4). 
[al, ] 

Bahā-yı vaṣl eger alsa gözümden / Bu dehri sanmañuz pür sīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 4). 
[alsa, -sa ] 

Viren bāzār-ı ‘ışḳ içre alan cān naḳdini derdi / Ḥaḳīḳatde odur ‘āşıḳ dimeñ bāzārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 5). [alan, -an ] 

Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 9). [alduñsa, -du, -ñ, -sa ] 
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Naḳd-i cān[ı] kim virüp aldı nigāruñ būsesin / Eylemedi kimsene dünyāda bunuñ gibi as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1481, Beyit 3). [aldı, -dı ] 

Būseye cān naḳdin aldı yār bāzār eyledi / Di Muḥibbī ya ne ḫışm eyler çün olmışdur ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 5). [aldı, -dı ] 

 

a‘lā: Daha iyi, pek iyi, en yüksek, en yüce. 

Saçı sünbül ‘ārıżı yāruñ gül-i ḥamrā geçer / Bāġ ara serv-i sehīden ḳāmeti a‘lā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1067, Beyit 1). [a‘lā, ] 

Sidreden ḳāmetüñi biz daḫı bālā bilürüz / Gülşen-i ḥüsnüñi de ravżā’dan a‘lā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 1). [a‘lā, ] 

 

‘alāmet: Belirti, işaret, iz, nişan II delil. 

Bir naẓar kıl cān göziyle gör bu lu‘bet-bāz-ı çarḫ / Bir nefesde saña biñ dürlü ‘alāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1124, Beyit 2). [‘alāmet, ] 

 

alçak gör: Kendini alçak görmek, büyüklenmemek, tevazu göstermek. 

Tekebbür eyleyüp kendüñi yüksek görme alçak gör / Ezelden kibr olan yirde dimişlerdür ki dīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 6). [alçak gör, ] 

 

aldan: Bir yalana, bir hîleye, güvene lâyık olmayan birine kanmak, kapılmak; oyuna gelmek II yanılmak, yanlış 

hüküm vermek, hataya düşmek. 

Sakın aldanma raḳīb-i rū-siyāhuñ ḳavline / Bir ġurāb ötetura niçe şer agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1025, Beyit 2). [aldanma, -ma ] 

Zīver-i dünyāya aldanma görüp dil baglama / Sen gözüñ açup yumınca key sakın dünyā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 4). [aldanma, -ma ] 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb / Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1088, Beyit 2). [aldanma, -ma ] 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 4). [aldanma, -ma ] 

Aldanma göñül virme bu dünyā-yı ‘acūza / Her kim ki göñül virdi bu dünyāya er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 7). [aldanma, -ma ] 

Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak / Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 4). [aldanmaz, -maz ] 

Naḳş-i dünyāya Muḥibbī dil virüp aldanmazuz / Ṣūrete meyl itmezüz zīrā ki ma‘nāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 9). [aldanmazuz, -maz, -uz ] 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 5). [aldanma, -ma ] 

Maġrūr olup cihāna aldanma māl u cāha / Terk ide seni āḫir yokdur cihānda olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 4). [aldanma, -ma ] 
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Kim ki dünyā ni‘metine aldanup meyl eyleye / Aña ḥayvāndur disünler dimesünler aña nās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 4). [aldanup, -up ] 

Dehre aldanma sakın fikr eyle āḫiri güni / Gerçi bu ‘ālem yüzi saña görinür sūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 4). [aldanma, -ma ] 

Leẕẕet-i dünyāya aldanma Muḥibbī sunma el / Neşterini tā ki urmaya saña zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 5). [aldanma, -ma ] 

 

‘ālem: Aynı şart, durum ve düşüncedeki insanların meydana getirdiği çevre, muhit // Bir şeyin kendi içinde veya aynı 

özelliği taşıyan şeylerin kendi aralarında meydana getirdiği bütün, kendilerine has bir dünya. 

İy Muḥibbī ‘ālemüñ seyr ü temāşāsını ko / Gel göñül seyrini kıl göz görmedük ‘ālemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 5). [‘ālemlerüz, -ler, -üz ] 

Muḥibbī ḫoş görür ‘ışḳ ‘ālemini / Ki bundan özge hergiz ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 6). 
[‘ālemini, -i, -n, -i ] 

Ḫaṭṭuñı göreli artarsa ‘aceb mi ġamumuz / Devr-i ḥüsnüñde şehā var-ıdı ḫoş ‘ālemümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 1). [‘ālemümüz, -ümüz ] 

‘Ālemi bir ḥabbeye satduk irüp bir ‘āleme / Şükr idüp Ḥaḳḳ’a anuñçün dāyimā bī-ġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 3). [‘āleme, -e ] 

Dem-i vaṣla irenler iy Muḥibbī / Didiler bundan özge ‘ālem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 6). 
[‘ālem, ] 

 

‘ālem: Işâret, alâmet, nişan, sembol // sancak, bayrak. 

Çün oldum mülk-i ‘ışḳuñ pādişāhı / Yaşum leşker baña āhum ‘alemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 3). 

[‘alemdür, -dür ] 

Ölsem yolında āteş-i āhum ‘alem olup / Gökler yüzine irgüre her dem şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 3). [‘alem, ] 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 1). [‘alem, ] 

Mübtelā-yı ‘ışḳam u sor baña ‘ışḳuñ ‘alemin / Anda şeb derd ü elem endūh-ı miḥnet-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 2). [‘alemin, -i, -n ] 

 

‘ālem: Yerde ve gökte yaratılmış olan şeylerin bütünü, dünya II yeryüzü II her şey, herkes. 

Bu ‘ālemde kimüñ cānānı yokdur / Muḳarrer kurı tende cānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 1). 

[‘ālemde, -de ] 

Şāne ile her kaçan kim zülf-i müşgīn tagılur / Būy-ıla ‘ālem tolar san nāfe-i Çīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 1). [‘ālem, ] 

İy cefā-ḫū cevri āyīn eyledüñ ‘āşıḳlara / Korkaram kim ‘ālem içre ben bu āyīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1015, Beyit 4). [‘ālem, ] 

Sırr-ı ‘ışḳı niçe pinhān eyleyem ben sīnede / Āhum ile göz yaşı ‘ālemlere rüsvā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1018, Beyit 4). [‘ālemlere, -ler, -e ] 
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Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 3). [‘ālem, ] 

‘Ālemi maḥkūm iden her dem berāt-ı ḥüsnidür / Kim muṭī‘ olmaz çekilmiş kaşları ṭuġrāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 5). [‘ālemi, -i ] 

Şol esīr-i ‘ışḳ olan abdāla bak gel ḫusrevā / Baş açup serverlik ider ‘āleme sulṭān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1044, Beyit 2). [‘āleme, -e ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [‘ālem, ] 

Alma āhum gel akıtma eşk çeşmümden sakın / Ġarḳa virür ‘ālemi bu göz yaşı deryā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 3). [‘ālemi, -i ] 

Meger ḫālüñ şehā müşg ü ser-i zülfüñ mu‘anberdür / Dimāġı ‘ālemüñ cānā anuñ-ıçun mu‘aṭṭardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 1). [‘ālemüñ, -üñ ] 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda / Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 5). [‘ālem, ] 

Bu ‘aceb bārān-ı eşküm ġarḳa virdi ‘ālemi / Hīç teskīn olmadı dil sūznāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1079, Beyit 4). [‘ālemi, -i ] 

Ben şeb-i hicre nihāyet bulmadum ‘ālemde āh / Bu söz-imiş māhitābum her işe pāyān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 4). [‘ālemde, -de ] 

‘Ālemi ġarḳ idiserdür ser-be-ser eşküm benüm / Ḥasretiyle uşbu çeşmümden ki bārānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 2). [‘ālemi, -i ] 

El urup depretdügince zülf-i ‘anber-bārını / Ḥaşre dek san ‘ālem içre ebr-i müşg-efşān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 3). [‘ālem, ] 

Ẕikr eyle leb-i la‘lin ü fikr eyle miyānın / ‘Ālemde hüner olmaya idrāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 3). [‘ālemde, -de ] 

İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 5). [‘ālem, ] 

Devr-i gül bir haftadur bülbül zamānı tīz geçer / ‘Ālemüñ ‘ibret-nümāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 4). [‘ālemüñ, -üñ ] 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr / Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 3). [‘āleme, -e ] 

Çün Muḥibbī cür‘a-i cām-ı lebüñden oldı mest / Fāş idüp esrār-ı ‘ışḳı ‘āleme rüsvā olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1156, Beyit 5). [‘āleme, -e ] 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [‘ālem, ] 

Vār-iken gül gibi ‘ālemde şarāb-ı erġuvān / Kankı aḥmaḳdur varur ḥayrānlık ister beng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 3). [‘ālemde, -de ] 

Āteş-i ‘ışḳuñ rumūzın niçe taḥrīr eyleyem / Söylesem ‘ālem yanar sanmañ ki ancak nāmeler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1172, Beyit 3). [‘ālem, ] 



 272 

Oldı Muḥibbī çünki cihānda gedā-yı ‘ışḳ / Yigdür aña ki ‘āleme ol pādişā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 6). [‘āleme, -e ] 

İy Muḥibbī ‘āleme şāh olmadan / Dilberüñ olmak gedāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 6). 
[‘āleme, -e ] 

Gökden eger ki togmaya mihr-ile meh ne ġam / ‘Ālem yüzine gün yüzi yāruñ żiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1177, Beyit 5). [‘ālem, ] 

Mu‘aṭṭardur yine ‘ālem dimāġı / Ṣabānuñ yār zülfinde eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 2). [‘ālem, ] 

Gün yüzine olmasa āşüfte alnına ḳamer / Yā n’içün anlar yürür ‘ālemde sergerdān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1195, Beyit 4). [‘ālemde, -de ] 

Muġannī al ele sāzuñı söylet / Naẓar kıl ‘āleme bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 3). [‘āleme, -

e ] 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup / Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 3). [‘ālemi, -i ] 

İy Muḥibbī ‘ālemüñ seyr ü temāşāsını ko / Gel göñül seyrini kıl göz görmedük ‘ālemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 5). [‘ālemüñ, -üñ ] 

Muḥibbī yārı aġyār-ıla gördüm / Didüm ‘ālemde gül var mı dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 5). 
[‘ālemde, -de ] 

Degül ḫālī ġamuñ dil ḫānesinden / Bu ‘ālemdür kişi maḥremsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 3). 
[‘ālemdür, -dür ] 

Āhum dütüni ‘ālemi tār itdi Muḥibbī / Gerçi ki dinür bir sūz imiş āh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1228, 
Beyit 5). [‘ālemi, -i ] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [‘ālemde, -de ] 

Teşbīh kim ider gün yüzine mihr-ile māhı / Gün yüzine ‘ālemde muḳābil ḳamer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 5). [‘ālemde, -de ] 

Kimdür ki diye ‘ışḳı Muḥibbī başa iltdüm / ‘Ālemde bugün andan ulu derd-i ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 8). [‘ālemde, -de ] 

Muḥibbī geşt kılduñ ‘ālemi çün / Olupdur vaḳt idesin ‘azm-i Tebrīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 5). 
[‘ālemi, -i ] 

Gün gibi rūşen olup ‘āleme ‘ışḳuñ nūrı / Bu ‘aceb gelmeye zāhid daḫı iḳrāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 4). [‘āleme, -e ] 

Oldı ‘ālemlere destān Muḥibbī ḳıṣṣam / Yazmadan ben anı bu defter ü tomara henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 6). [‘ālemlere, -ler, -e ] 

Şu‘ā-ı şemse muḥtāc-iken ‘ālem / Girür dervīş oyına ‘ār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 5). [‘ālem, ] 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 1). [‘ālemde, -de ] 

‘Ālemi la‘l-i zülālinden ser-ā-ser kandurur / Bu Muḥibbī teşneye geldükçe bir kez mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 5). [‘ālemi, -i ] 
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Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 5). [‘ālem, ] 

Çün Mesīḥā gibi ‘ālemde mücerred geçerüz / Tañ mı ḳudsīler eger olsa bizüm maḥremümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 3). [‘ālemde, -de ] 

Amān virmez baña bir dem ġam u derd ü belā hergiz / Kimesne yokdur ‘ālemde benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 1). [‘ālemde, -de ] 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [‘ālemde, -de ] 

Gülmedi ‘ālemde bir gün bu dil-i ġamnākümüz / Bilmezüz ne gösterür daḫı ‘aceb eflākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 1). [‘ālemde, -de ] 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli / Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 2). [‘āleme, -e ] 

Gel beni öldür vefā kıl ‘ahdüñe didüm didi / Bī-vefālık resmidür ‘ālem içinde şānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 6). [‘ālem, ] 

Ẕerrece gūş itmedi ol mihri yok feryādumı / Līk ‘ālem topdoludur nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1302, Beyit 4). [‘ālem, ] 

Cān ile seni sevmek eger ola günāhum / ‘Ālemde Muḥibbī gibi günehkār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 7). [‘ālemde, -de ] 

‘Ālem içre var mıdur gülşende gül / Ṣubḥ olınca bülbülin zār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 2). 
[‘ālem, ] 

‘Aynuma almam cihānı dōstlar ben yārsuz / Gözine ‘ālem ḳafeṣdür bülbülüñ gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1320, Beyit 1). [‘ālem, ] 

Nāle vü feryād u zārīdür benüm dün gün işüm / Yā İlāhī olmasun ‘ālemde kimse yārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1322, Beyit 3). [‘ālemde, -de ] 

‘Ālemi bir ḥabbeye satduk irüp bir ‘āleme / Şükr idüp Ḥaḳḳ’a anuñçün dāyimā bī-ġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 3). [‘ālemi, -i ] 

İy Muḥibbī olmışuz ‘ālemde dīdār ‘āşıḳı / Vuṣlata meyl eyleyüp būs u kenārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1334, Beyit 5). [‘ālemde, -de ] 

Kimse bilmezdi Muḥibbī sūz-ı ‘ışḳumdan ḫaber / Ẓāhir eyler ‘āleme bu sırrı eş‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 5). [‘āleme, -e ] 

Yiter aglatma beni dōst yaşumdan ḥaẕer it / ‘Ālemi ġarḳa virür kimsene bendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 5). [‘ālemi, -i ] 

Şu‘le-i āhı kimüñ kim ‘āleme pertev salar / Ẕerreye almaz güni ol māh-ı tābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 3). [‘āleme, -e ] 

Sanma şöhret gözlerüz biz yāḫū dārāt ehliyüz / ‘Ālemi bir cür‘aya satduk ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 1). [‘ālemi, -i ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde ammā virmedük bir ḫūba dil / Okusun bilsün Muḥibbī içe-dursun cāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 6). [‘ālemde, -de ] 
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‘Āşıḳuz ‘ālemde bir gül yüzlü gülzār isterüz / Karşusında şevḳ-ıle dil bülbülin zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 1). [‘ālemde, -de ] 

‘Ālem içinde başa dime vardum ‘ışḳ-ıla / Çıkar yürekde biñ ola baş başa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 2). [‘ālem, ] 

Ḫayl-i ‘uşşāḳa ezel Mecnūn-ıla baş olmışuz / Anuñ-ıçun ‘ışḳ-ıla ‘ālemlere fāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1366, Beyit 1). [‘ālemlere, -ler, -e ] 

Zülfinüñ būyın getürdüñ ḫoş-dimāġ itdüñ bizi / Müstedām ol iy ṣabā ‘ālem turınca turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 4). [‘ālem, ] 

Niçe yıllardur Muḥibbī ārzū eyler seni / Bulmadı ‘ālemde hergiz vaṣluña ol dest-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1378, Beyit 5). [‘ālemde, -de ] 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras / ‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 1). [‘ālemi, -i ] 

Giceler ney gibi nālān oluram tā ṣubḥa dek / Bulmadum feryāduma ‘ālemde bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 2). [‘ālemde, -de ] 

Dilrübālar yolına dil nite kim kıldı heves / Bulmadı ‘ālemde hergiz kendüye feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1385, Beyit 1). [‘ālemde, -de ] 

Zāhid egerçi cennet ü ḥavrā kılur heves / Ben isterem viṣālini ‘ālem içinde bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 1). [‘ālem, ] 

Tañ mı bu ‘ālem serīrinden Muḥibbī ‘ār ide / Ḫāk ü ḫışt-ı meygede bālin ü bister aña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1391, Beyit 5). [‘ālem, ] 

Kūy-ı yāra ugraduñ beñzer yine iy bād-ı ṣubḥ / Eyledüñ ‘ālem dimāġını mu‘aṭṭar turma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 4). [‘ālem, ] 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 4). [‘ālem, ] 

Keşf-i burḳa‘ eyle yüzden nūra ġarḳ it ‘ālemi / Tā görenler diyeler mihr-i cihān-ārā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 2). [‘ālemi, -i ] 

Dehre aldanma sakın fikr eyle āḫiri güni / Gerçi bu ‘ālem yüzi saña görinür sūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 4). [‘ālem, ] 

Nūruñ ile ‘ālemüñ yüzi münevverken bugün / Ẓulmete virme cihānı zülf-ile ḥāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1439, Beyit 3). [‘ālemüñ, -üñ ] 

Sırr-ı ‘ışḳı Muḥibbī saklamaduñ / Sirişküñ kıldı anı ‘āleme fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 6). [‘āleme, -
e ] 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [‘ālem, ] 

Dilümden ‘āleme düşdi dururken nāgehān āteş / Söyindür vaṣluñ ābıyla ider yoḫsa ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 1). [‘āleme, -e ] 

Tekye-i ġamda yakup Ferhād u Mecnūn’dan çerāġ / Tutmışam ‘ālemde şöhret ol iki ferzāne-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 3). [‘ālemde, -de ] 
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İdiser sırrumı āh ‘āleme fāş / Naẓarla sürmelü göz vesmelü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 1). [‘āleme, 
-e ] 

Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 5). [‘ālemde, -de ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ iy dil-firib / ‘Ālemi kendüye tesḫīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 2). [‘ālemi, 
-i ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 1). [‘ālemde, -de ] 

Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [‘ālemde, -de ] 

La‘l-i dilberdür bugün ‘ālemde cevherden ġaraż / Zīra ol maḳṣūd-ı dildür ġayr-ı gevher bi‘l-ġaraż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1489, Beyit 1). [‘ālemde, -de ] 

İy meh-i nā-mihribān senden vefādur çün ġaraż / Mihr ü mehden ‘ālem içinde żiyādur çün ġaraż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1490, Beyit 1). [‘ālem, ] 

Sen selāmet ol yüri ‘ālemde zāhid zühd-ile / ‘Āşıḳ-ı bī-dil olanlara belādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 4). [‘ālemde, -de ] 

Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi / Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1500, Beyit 3). [‘ālemi, -i ] 

 

‘ālem turaldan beri: Yeryüzü yaratıldığından beri, dünya var olduğundan bu yana. 

İy Muḥibbī bu ne ḥikmetdür ki bir yirde ḳarār / İtmeyüp ‘ālem turaldan beri devr eyler güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 7). [‘ālem turaldan beri, -aldan ] 

 

‘ālem-ārā: Dünyayı süsleyen. // Dünyayı aydınlatan. 

Kara zülfüñ şeb-i tārdür velī aña ḥicāb olmaz / Cemālüñ ‘ālem-ārādur muḳābil āfitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1318, Beyit 1). [‘ālem-ārādur, -dur ] 

 

‘alemdār: Bayrak taşıyan, sancaktar. 

Belā iḳlīminüñ şāhı olursam tañ mı Mecnūn-veş / ‘Alemdār āh-ı dil elde sirişk-i ġam sipāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 2). [‘alemdār, ] 

 

‘ālem-efrūz: Cihanı, dünyayı aydınlatan. 

Saçuñla ‘ārıżuñ iy ‘ālem-efrūz / Birisi Ḳadrdür birisi Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 1). [‘ālem-
efrūz, ] 

Görüp cānā yüzüñi ‘ālem-efrūz / Gicem Ḳadr olsa günüm tañ mı Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 

1). [‘ālem-efrūz, ] 

 

āl-engīz: Kıpkırmızı // Öfkeli // Karıştırıcı, hilebaz. 
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Gitdi ṣabr olmasa ‘aḳlum baña hemdem ne ‘aceb / Dilberüñ çeşmi Muḥibbī görinür āl-engīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1343, Beyit 5). [āl-engīz, ] 

 

‘ālī: Ulu, yüce. 

Çü servüñ ḳadd-i yāra nisbeti var / Yüce olsun kim ‘ālī himmeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 1). 

[‘ālī, ] 

 

‘ālī-cenābī: Yüce yaradılışlı, yüce gönüllü, onurlu haysiyetli. 

Meygede ādābını ṣūfī ne bilsün sor baña / Ḥürmetin ol dergehüñ ‘ālī-cenābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1121, Beyit 6). [‘ālī-cenābīler, -ler ] 

 

alıcı: Pençesine düşeni bırakmayan, avını kaçırmayan. 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid / Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 4). [alıcı, ] 

 

alın: Yüzün, kaşların üstünden saçlara kadar olan ve şakaklar arasında kalan kısmı II sevgilinin ay gibi parlak alnı. 

Didüm alnuñ ḳamer midür yüzüñ gün / Didi görmiş eyü ola gözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 2). 

[alnuñ, -uñ ] 

Bir serv-i nāzı sevdüm gün yüzi alnı mehdür / Meh-pāreler içinde ḥüsn-ile pādişehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 1). [alnı, -ı ] 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 2). [alnuña, -uñ, -a ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 7). [alnı, -ı ] 

Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [alnı, -ı ] 

Gün yüzüñe alnuña dirsem ḳamer ma‘ẕūr tut / Gāh olur eyler tekellüm ebleh ü dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 4). [alnuña, -uñ, -a ] 

Gün yüzine olmasa āşüfte alnına ḳamer / Yā n’içün anlar yürür ‘ālemde sergerdān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1195, Beyit 4). [alnına, -ı, -n, -a ] 

Gün yüzüñ birle ḳamer alnuñ yiter ‘āşıḳlara / Gice gündüz āfitāb u māh-tāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 3). [alnuñ, -uñ ] 

Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1291, Beyit 3). [alnuñı, -uñ, -ı ] 

Zülfüñi gördükçe cānā ben şeb-i yeldā didüm / Ol şeb içre alnuña mehtāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 6). [alnuña, -uñ, -a ] 

Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 1). [alnuñ, -uñ ] 
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alış viriş: Alım satım, ticâret // mec. İlgi, alâka, münâsebet. 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseñe oldum ḫarīd / Aramuzda yok dime olsun bizüm alış viriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 4). [alış viriş, ] 

 

‘alī-vār: Hz.Ali gibi, benzer. 

Olam Ḳanber gibi öñce piyāde / Süvār olsa ḳaçan dilber ‘Alī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 4). [‘alī-
vār, ] 

 

allāh’: Her şeyin yaratıcısı olan tek ve mutlak varlık, Tanrı, Hudâ. 

İñen cevr itme ‘uşşāḳa vefā kıl iy şeh-i ḫūbān / Ġarībüñ āhını yirde komaz Allāh’umuz vardur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1145, Beyit 3). [allāh’umuz, -umuz ] 

 

allāhu ekber: "Allah en büyüktür" manasında zikredilen ifade // ezan ve kametin başlangıç cümlesi // şaşkınlık ve 

hayranlık da bildirmektedir. 

Kaşuñ miḥrābına ḳāmet getürdüm / Görüp yüzüñ didüm Allāhu ekber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 3). 

[allāhu ekber, ] 

 

‘allāme: Çok âlim, çok bilgili, her şeyi bilen, her ilimde üstat olan kimse. 

Bilüñ-ile agzuñuñ vaṣfında ‘āciz ḫāmeler / Sırr-ı ġaybı bilmede ḳāṣır-durur ‘allāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1172, Beyit 1). [‘allāmeler, -ler ] 

Sırr-ı ‘ışḳ[ı] sor baña ‘allāmeler ḥall eylemez / Kim görüpdür bu cihānda ola düşvār iş geñez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 1). [‘allāmeler, -ler ] 

Vāḳıf olmaz ehl-i ‘ışḳuñ ḥāline ‘allāmeler / Ger Ṣıḥāḥ-ıla okurlarsa hezārān ḳāmūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1387, Beyit 3). [‘allāmeler, -ler ] 

 

alt: Bir şeyin yukarı sayılan yerine göre aşağı tarafı. 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [altında, -ı, -n, -da ] 

 

alt: Bir şeyin aşağısında bulunan boşluk veya yer // (Örtücü, kaplayıcı nitelikteki şeylerle kullanıldığı zaman) İç, iç 

taraf. 

Şerār-ı ‘ışḳuñı cānā ‘aceb mi dursa sīnemde / Bulınur küller altında kaçan olsa nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 2). [altında, -ı, -n, -da ] 

Göñül şehrini yakmaga Muḥibbī’nüñ saçuñ şeb-rev / Olur dāmānı altına ider her şeb nihān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 5). [altına, -ı, -n, -a ] 

 

altun: Sarı kızıl renkte, parlak ve ağır, kolayca işlenebilen, kıymetli element, zer. 

Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını / Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 2). [altun, ] 
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Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Yüzüm altuna yaşum sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 3). 
[altuna, -a ] 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 2). [altun, ] 

 

āmāc: Atılacak şey ile vurmak üzere dikilen nişan, nişan tahtası. 

Geçürdük tīr-i āhı nüh felekden / Ezelden çarḫ bizüm āmācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 4). 
[āmācumuzdur, -umuz, -dur ] 

 

a‘māl: Ameller, işler, yapıp edilen her şey. 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın / Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 4). [a‘māl-ıla, -ıla ] 

Ehl-i günāh olanları dirler yakarlar āteşe / Ġāyet günāhum çok benüm a‘mālümi sormaz mısız (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1312, Beyit 4). [a‘mālümi, -üm, -i ] 

 

amān virmez: Rahat bırakmamak, göz açtırmamak, acımayıp öldürmek, göz açtırmayarak ve yardım almaya fırsat 

bırakmayarak kıyasıya hırpalamak. 

Amān virmez baña bir dem ġam u derd ü belā hergiz / Kimesne yokdur ‘ālemde benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 1). [amān virmez, -mez ] 

 

amān virmez: Rahat bırakmamak, göz açtırmamak, acımayıp öldürmek, göz açtırmayarak ve yardım almaya fırsat 

bırakmayarak kıyasıya hırpalamak. 

Kaçan ol ḳahramān gözler eline ḫançerin alsa / Amān virmez döker kanum benüm ol bī-amān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 6). [amān virmez, -z ] 

 

amān virmez: Rahat bırakmamak, göz açtırmamak, acımayıp öldürmek, göz açtırmayarak ve yardım almaya fırsat 

bırakmayarak kıyasıya hırpalamak. 

Beni cānā iñen yakma sakın bu āh-ı sūzāndan / Amānsuzdur amān virmez bilürsin bī-amān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 4). [amān virmez, ] 

 

amānsuz: Acımasız // Amansız, hesapsız, fazlaca. 

Beni cānā iñen yakma sakın bu āh-ı sūzāndan / Amānsuzdur amān virmez bilürsin bī-amān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 4). [amānsuzdur, -dur ] 

 

‘āmel: 1. Bir maksatla yapılan iş, eylem, fiil 2. Dînî emirleri yerine getirmek için yapılan iş, fiil, hareket. 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın / Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 4). [‘āmelden, -den ] 

 

‘amel eyle: Bir iş yapmak, bir şeyle meşgul olmak. 
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Muṭribā al sāzuñı eyle ‘amel / Kim Muḥayyer ola sözüñden Ḥicāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 2). 

[‘amel eyle, ] 

 

ammā: Zıt ve aykırı hüküm ifade eden iki cümleyi birbirine bağlar; ancak, fakat, lakin. 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ / Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 5). [ammā, ] 

Gerçi vaṣluñ leẕẕetine beñzemez ḳand ü nebāt / Hicrüñ ammā şerbetin içen bilür kim acıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 2). [ammā, ] 

Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 4). [ammā, ] 

Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 3). [ammā, ] 

Gerçi bir āzādedür ammā salınsañ nāz-ıla / Saña kul olmaga kendin serv-i ḫoş-bālā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 2). [ammā, ] 

Binā-yı ṣabr u ḳaṣr-ı ‘aḳl katı muḥkem-durur ammā / İrişse zelzele ‘ışḳuñ hevāsından hemān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 4). [ammā, ] 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [ammā, ] 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 7). [ammā, ] 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 4). [ammā, ] 

Özini baña dilber hem-ser itmez / Niçe kerre dimiş ammā dir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 1). 

[ammā, ] 

Cevr ü cefāya māyil çokdur güzeller ammā / ‘Ahd ü vefāsı muḥkem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 3). [ammā, ] 

Āheni nerm eyledi yir itdi seng-i ḫāreye / Āhum ammā katı göñline anuñ kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1333, Beyit 4). [ammā, ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde ammā virmedük bir ḫūba dil / Okusun bilsün Muḥibbī içe-dursun cāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 6). [ammā, ] 

Gelür ḫayāli çeşmüme ammā görinmez āh / Görmiş degül gözler anı dil-rübā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 2). [ammā, ] 

 

añ: Hatırlamak, akla getirmek, yâd etmek II adını söylemek, zikretmek II dile getirmek, söylemek. 

Cefā vü cevrüñi añsam göñülde āh u zār itsem / İñiler kūhlar cümle zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 2). [añsam, -sa, -m ] 

Ġamla ülfet tutdı göñlüm añmañuz şādī adın / ‘Āşıḳ-ı ġam-ḫōrlar çün şādīden bīrūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 4). [añmañuz, -ma, -ñuz ] 
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Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur / Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1100, Beyit 5). [añsa, -sa ] 

Añarsa ‘ışḳ ehlini ne ġam zāhid melāmetle / Selāmet gözlemez ‘āşıḳ işi anuñ melāmetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 5). [añarsa, -ar, -sa ] 

Añma efsāne-i Mecnūn’ı ko uyḫu getürür / Beni añ yārum-ıla kuru mes̱elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 5). [añ, ] 

Añma efsāne-i Mecnūn’ı ko uyḫu getürür / Beni añ yārum-ıla kuru mes̱elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 5). [añma, -ma ] 

Dür dişleri firāḳıyla sünbül saçın añup / Āh eyledükçe yaş ki dökem dāne dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 2). [añup, -up ] 

Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1191, Beyit 3). [añup, -up ] 

Şad ol dilā ki añdı seni cevr-ile nigār / Dirdük anı ki katı ferāmūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 
6). [añdı, -dı ] 

Dişlerüñle şem‘-i ḥüsnüñ bu Muḥibbī añmasa / Şi‘rini pür-sūz idüp naẓmın güher-rīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 5). [añmasa, -ma, -sa ] 

Zülfini añsam nigāruñ ḫālini medḥ eylesem / Kimse ‘anber adın añmaz müşg-i Tātār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 3). [añmaz, -maz ] 

Zülfini añsam nigāruñ ḫālini medḥ eylesem / Kimse ‘anber adın añmaz müşg-i Tātār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 3). [añsam, -sa, -m ] 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 6). [añdum, -du, -m ] 

Gözüñ yaşı günāhuñı añ aksun / Ne deñlü aksa anı silmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 2). [añ, ] 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [añmaz, -maz ] 

Añmazuz ḫāl ü ḫaṭuñ dāyim lebüñ ẕikr eylerüz / İçerüz cām-ı şarābı biz ġubārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1334, Beyit 2). [añmazuz, -maz, -uz ] 

Añup Ferhād u Mecnūn’ı Muḥibbī / Du‘ā-yı ḫayr kıl anlara sen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 5). 
[añup, -up ] 

Nālān olup cürmin añup sīne dögmege / Gerdūn gibi eline alsun dil iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 
3). [añup, -up ] 

Zülf-i siyehüñ fikrini dün gice iderken / Añdukda hemān yüzüñi gördüm seḥer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 2). [añdukda, -dukda ] 

İy refīḳān reh-i ġam içre du‘ādan añasız / Benüm içün umaram okıyasız siz İḫlāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1476, 
Beyit 4). [añasız, -a, -sız ] 

Gel bugün ‘āşıḳlaruñ öldür günāhın añma sen / Konmamışdur çün ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 2). [añma, -ma ] 

Nāme içre nāmını añmış Muḥibbī dilberüñ / Sehv-ile yazmış meger yāḫud yazılmışdur ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 5). [añmış, -mış ] 
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aña: Ona. 

Kim elif gibi reh-i ‘ışḳında yāruñ togrudur / Bakışından çeşmi aña ġamze okın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1064, Beyit 1). [aña, ] 

 

aña: Anne, vâlide. 

İncinür sanma cefādan cevre mu‘tād olmışuz / Süd yirine zehr-i ġamla bislemişdür anamuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 2). [anamuz, -muz ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II sevgili yerine. 

Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [aña, ] 

Gāh gözde gāh dilde kurdı cānān ḫaymesin / Yürüsün menzil-be-menzil cān aña menzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1008, Beyit 2). [aña, ] 

Diledi cānum itdüm aña īs̱ār / Eger güstāḫam el-me’mūr ma‘ẕūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 2). [aña, ] 

Māha diñ öykünmesün yāruñ hilāl ebrūsına / Kanda beñzer aña anuñ kaşları peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1132, Beyit 3). [aña, ] 

Aglamayınca benüm yüzüme bakmadı nigār / Eşk-i çeşmüm aña dīnār u direm gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1136, Beyit 2). [aña, ] 

Muḥibbī olalı ‘ışḳ-ıla Maḥmūd / Dimişlerdür aña ḥüsniyle Āyāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 5). [aña, ] 

Göñlüme geldi nüzūl itdi yine sulṭān-ı ġam / Şöyle beñzer ḫoş gelüpdür aña bu vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 4). [aña, ] 

Āhum ile gözlerüm yaşı benüm / Ḳalbi āhendür aña kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 5). [aña, ] 

Ol ṭabīb-i dil ölürsem daḫı tedbīr eylemez / Nāle-i āhum dirīġā aña te’s̱īr eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1353, 
Beyit 1). [aña, ] 

Muḥibbī irmek isterdi ser-i zülfine dildāruñ / Aña deyr-i cihānda dinmese zünnāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 6). [aña, ] 

Zülf-i çevgān ile bāziçeye geldi o nigār / Ser-i ‘uşşāḳ aña her bir yañadan top olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 4). [aña, ] 

Niçe dil bil ki aña cān virelüm / Olıcek ol meh-i nev tāze tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 2). [aña, ] 

Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 1). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II âşık (şâir / Muhibbî) yerine. 

Mest-i ‘ışḳ oldı Muḥibbī aña pend itmez es̱er / ‘Aḳl u ṣabrı anuñ ol zülf-i siyehkāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 5). [aña, ] 
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Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1007, Beyit 6). [aña, ] 

Oldı Muḥibbī çünki cihānda gedā-yı ‘ışḳ / Yigdür aña ki ‘āleme ol pādişā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 6). [aña, ] 

Görsün Muḥibbī vir aña ḥüsnüñ zekātını / Zīra ki aña müsteḥaḳuz hem gedālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 5). [aña, ] 

Niçe yıldur bu Muḥibbī derdüñ-ile ḫastadur / İtmedüñ iy dil ṭabībi aña tīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1220, Beyit 5). [aña, ] 

Muḥibbī ol cefākāruñ olursa rāh-ı kūyında / Dimez aña nedür ḥālüñ ve yāḫūd merḥabā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1275, Beyit 5). [aña, ] 

Bu Muḥibbī bāġ-ı ḥüsnüñ her kaçan medḥ eylese / İy gül-i ra‘nā aña kim bülbül-i gūyā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 5). [aña, ] 

Tañ mı bu ‘ālem serīrinden Muḥibbī ‘ār ide / Ḫāk ü ḫışt-ı meygede bālin ü bister aña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1391, Beyit 5). [aña, ] 

Her şeb iy meh irdi eflāke Muḥibbī nālesi / İy meh-i nā-mihr olmaduñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1392, Beyit 5). [aña, ] 

Naḳd-i cān-ıla Muḥibbī ṭaleb eylerse ne tañ / Çünki la‘l-i leb-i dilber aña maṭlūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 5). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II gönül yerine. 

Jeng-i ġamdan niçe demlerdür ki dil bī-tābdur / Aña ṣayḳal iy göñül ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1072, Beyit 1). [aña, ] 

Ḫarāb olalıdan göñlüm aña vīrānedür dirler / Bulınursa eger vuṣlat aña genc-ḫānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 1). [aña, ] 

Ḫarāb olalıdan göñlüm aña vīrānedür dirler / Bulınursa eger vuṣlat aña genc-ḫānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 1). [aña, ] 

Pāy-māl itdürme gel mülk-i dili ceyş-i ġama / Ger murāduñ cān ise ġamzeñ aña gönder yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 5). [aña, ] 

 Göñlüm evi bir vech-ile vīrān oldı / Kim eṭibbā aña cem‘ olsa devā yok zinhār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ك)
1205, Beyit 22). [aña, ] 

Şebüm rūşen ider göñlüm çerāgı / Dinürse tañ mıdur aña şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 3). [aña, 
] 

‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [aña, ] 

Dil-i dīvāne dildāruñ ser-i zülfinde bend olmış / Tolaşma dir-idüm aña sezādur vāy ne bend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 1). [aña, ] 

Çünki tutduñ bāġ-ı ḥüsnüñde bu göñlüm düzdini / Eyle aña gel siyāset dōstum zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1473, Beyit 2). [aña, ] 
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Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 1). [aña, ] 

Baḥr-ı eşküm içre saldı bilmedin dil fülkini / Düşdi çün girdāb-ı ‘ışḳa aña ne mümkin ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 3). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II gözyaşı yerine. 

Geçid virmez gözümüñ yaşı taşdı / Kaşumdan özge aña pül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 4). 
[aña, ] 

Gözlerüm yaşına saldum yine bu dil zevraḳın / Rūzigār-ı āh-ıla kimdür aña deryā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1354, Beyit 4). [aña, ] 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras / ‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 1). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II zülf yerine. 

Giderüp zülfi seḥābın gün yüzin peydā kılur / Kim aña ide naẓar āşüfte vü şeydā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 1). [aña, ] 

Zülfi ḫande-i destedür göñlüm aña peyvestedür / Çokdan Muḥibbī ḫastadur rūḥ-ı revānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 6). [aña, ] 

Zülfine dil vireli toldı hevā-y-ıla dimāġ / Elümüz irmez aña bir kurı sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 4). [aña, ] 

Ḫayāl-i mār-ı zülfeyni dem-ā-dem göñlüme gelsün / Ḳarār itmege sīnem gibi hergiz aña īn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 5). [aña, ] 

Kara zülfüñ şeb-i tārdür velī aña ḥicāb olmaz / Cemālüñ ‘ālem-ārādur muḳābil āfitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1318, Beyit 1). [aña, ] 

Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu / Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 6). [aña, ] 

‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla / Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 2). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II gamze yerine. 

Ya kaşlarıyla alsa ele ġamze okların / Sīnem içinde konmış aña dil nişānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 5). [aña, ] 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 6). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II aşk denizi yerine. 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına / Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 5). [aña, ] 
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Dil zevraḳını saldum derdā ki baḥr-ı ‘ışḳa / Gerçek imiş diyenler yok aña ṭūl-ıla ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 2). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II ehl-i derd yerine. 

Bu Muḥibbī şi‘rinüñ herkes ne bilsün ḳıymetin / Ehl-i derd olan bilür ḳadrini aña söyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 6). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II aşk derdi yerine. 

İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 7). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II buse yerine. 

Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 9). [aña, ] 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 3). [aña, ] 

Būse istersek lebüñden aña bulınmaz ‘ivaż / Bārī gel eyle Muḥibbī cānuñı cānāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1486, Beyit 6). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II ciğer kanı yerine. 

Ciger ḫūnını saklamaga iy dil / Gözümden ġayrı aña şīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 5). [aña, ] 

Sāġar-ı çeşmüm tolu nūş eylerüz ḫūn-ı ciger / Ḳāni‘üz aña anuñçün bu şarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 2). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II dünya yerine. 

Bu cihānuñ nesi vardur aña şād ola göñül / Kıl ḥaḳīḳat naẓarın şeyḫ ü eger şāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 2). [aña, ] 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına / Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1088, Beyit 4). [aña, ] 

Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak / Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 4). [aña, ] 

Ḳuvvetine tayanup bu dehre başın egmeyen / Arkası geldükde yire didi āḫir aña pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 6). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II gömlek (kefen) yerine. 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 7). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II zâhid yerine. 
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Münkir dirilürse n’ola gün yüzine zāhid / Ḫuffāş-ṣıfatdur aña hergiz baṣar olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 3). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II âşık yerine. 

Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1082, Beyit 2). [aña, ] 

Derdüñi dermān bilür cevrüñ gelür aña vefā / Anuñ-ıçun ḫasta dil derdine dermān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 5). [aña, ] 

 

aña: Ona (onun için) II o, işaret zamiri II âh yerine. 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār / Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 2). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II vuslat meta'ı yerine. 

Bir sencileyin var mı satar vaṣl metā‘ın / Bir bencileyin aña ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 

Beyit 6). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II aşk evi yerine. 

Ḫāne-i ‘ışḳuñ sorarsañ ger ezel bünyādını / Aña gil derd ü elemdür seng-i miḥnetdür esās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 3). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II can u dil yerine. 

Nār-ı hicrān içre kala çıkmaya bu cān u dil / Olmaya ger devlet-i vaṣluñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1395, Beyit 2). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II kaş yerine. 

Āfitāb-ı ḥüsne kim mihr-i cihān-ārā dimez / Ya muḳavves kaşlaruñ görüp aña kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 1). [aña, ] 

Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān / Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 2). [aña, ] 

Meşveret itmege gelse bir yire ol iki kaş / Māh-rūlar her ṭarafdan indürürler aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1431, Beyit 1). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II şiir yerine. 

Şi‘rümi gören bir āhen leblebi ancak dimiş / Anuñ-ıçun degme kimse aña diş uramamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 1). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II gam yerine. 
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Gelse ġam Ye‘cūci yagmaya vire dil kişverin / İy Muḥibbī var mıdur karşu aña der baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 5). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II felek yerine. 

Gerçi felek bükdi ḳaddüm rūzigār ile / Şükrüm budur ki ben daḫı egmedüm aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1441, Beyit 2). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II Kays yerine. 

‘Işḳ-ıla Ḳays’uñ egerçi bilselerdi ḥālini / Aña mecnūn dimeyüp dirlerdi ol uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1468, Beyit 2). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II gird-bad yerine. 

Gird-bāduñ göricek toz kopardugını çün / Reşk idüp deştde oldı aña Mecnūn raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 3). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II aşk vadisi yerine. 

Vādī-i ‘ışḳa düşüp dil-teşneyem Mecnūn-vār / Cehd kıldum bulımadum yoġmış aña ṭūl u ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 2). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II sevgilinin güzel yüzü yerine. 

Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 4). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri. 

Naḳd-i dil virüp metā‘-ı ḥüsne kim ola ḫarīd / Aña bu yolda belā vü derd ü ġam ḥāṣıl-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 3). [aña, ] 

Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet / Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 2). [aña, ] 

Zāhidā ‘āşıḳı gel dime selāmet eridür / ‘Ār u nāmūsı koyan aña ḫacālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 4). [aña, ] 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı / Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 4). [aña, ] 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 5). [aña, ] 

Giren dilüñe leşker-i ġamdan ḫalāṣ olur / Anuñ içün ki ol aña āhen ḥiṣār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 2). [aña, ] 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [aña, ] 
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Kim ki nūr-ı Ḥaḳḳ-ıla dil ḫānesin rūşen kılur / Yiter aña hergiz ol şem‘-i şebistān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 3). [aña, ] 

Kuralı ṣaḥrā-yı dilde ḫaymesin sulṭān-ı ‘ışḳ / ‘Aḳl u ṣābrum gitdi benden aña fermāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 2). [aña, ] 

Kim ki dolaşa ser-i zülfine dīvāne gibi / Aña pend eylemeñüz çünki o kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 2). [aña, ] 

Kim ki dünyā ni‘metine aldanup meyl eyleye / Aña ḥayvāndur disünler dimesünler aña nās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 4). [aña, ] 

Kim ki dünyā ni‘metine aldanup meyl eyleye / Aña ḥayvāndur disünler dimesünler aña nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 4). [aña, ] 

Her kim ki virür rāh-ı maḥabbetde bugün baş / ‘Işḳ ehli olan cān-ıla eydür aña şābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 1). [aña, ] 

Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 2). [aña, ] 

Her kim ki ‘āşıḳ oldı tolaşdı bend-i zülfe / Miḥnet şebinde āḫir ölmek olur aña farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 4). [aña, ] 

Her ki derdüñi koyup aña devā kıldı ‘ivaż / ‘Āḳıbet oldı peşīmān ki cezā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 1). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II dehan yerine. 

Ḫaber sorma dehānından ḥabībüñ / Ne aña yok dinür ne ḫod bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 2). 

[aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II güzellik mumu yerine. 

Şem‘-i ḥüsni her kaçan ḫūbān yakar / ‘Āşıḳ-ı cānbāz aña pervānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 2). 

[aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II hercayi güzel yerine. 

Sevme hercāyī güzel virme Muḥibbī aña dil / Yār bī-‘ahd olıcak mihr ü maḥabbet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1074, Beyit 5). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II bir gözü ahu yerine. 

Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 2). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II ra'na gül yerine. 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 1). [aña, ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 1). [aña, ] 
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aña: Ona II o, işaret zamiri II benefşe yerine. 

Yetīmāne benefşe başın egmiş / Bu kaygular aña bilsem nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 3). [aña, 

] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II hicran yükü yerine. 

Dil çeker hicrān yükin itmez taḥammül Ḳāf aña / Mest-i üştürdür anuñçün kendüzin ner gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 2). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II gülşen-i kûy yerine. 

Gülşen-i kūyı baña bāġ-ı irem gibi gelür / Ḥaḳ naṣīb eyler-ise aña irem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1136, 

Beyit 1). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II raz yerine. 

Dime iy zāhid-i ḫodbīn ben irdüm menzile ancak / Sen aña vāḳıf olmaduñ göñülden rāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 2). [aña, ] 

 

aña: Ona II o, işaret zamiri II güzellik zekatı yerine. 

Görsün Muḥibbī vir aña ḥüsnüñ zekātını / Zīra ki aña müsteḥaḳuz hem gedālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 5). [aña, ] 

 

ana raḥmine düşmemişken: Döl yatağında cenin oluşmak. 

Düşmemişken ana raḥmine daḫı Mecnūn-ı zār / Zülf-i Leylā’dan dil -i dīvānemüz āgāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 3). [ana raḥmine düşmemişken, -me, -miş, -ken ] 

 

‘anber: Ada balığının bağırsaklarında toplanan yumuşak, yapışkan ve misk gibi kokan, kül renginde bir madde; 

güzel koku. 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1049, Beyit 2). [‘anber, ] 

Bād-ı müşg-āmīzi ‘anber yagdurur / Zülfüñe beñzer ki dāyim şānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 3). 
[‘anber, ] 

İy ṣabā misk-ile ‘anber kokusından ne ḫaber / Getürürseñ baña ol zülf-i semensāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1070, Beyit 2). [‘anber, ] 

Āteş-i ruḫsāruñ üzre ol mu‘anber ḫāller / Micmer-i yāḳūt içinde müşg-ile ‘anber yakar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1116, Beyit 2). [‘anber, ] 

‘Aceb sünbül midür zülfüñ ya ‘anber / Dimāġ-ı dehr olur andan mu‘aṭṭar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 
1). [‘anber, ] 

Zülfini añsam nigāruñ ḫālini medḥ eylesem / Kimse ‘anber adın añmaz müşg-i Tātār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 3). [‘anber, ] 
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‘ānber-feşān: Amber saçan / Güzel koku saçan II Sevgilinin misk kokusu saçan zülfü. 

İy ṣabā zülfine el sun kıl anı ‘ānber-feşān / Kim meşām-ı cān ‘ıṭr-ı müşg-sāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 3). [‘ānber-feşān, ] 

 

‘anber-i sārā: Halis, saf anber. 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar / Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 1). [‘anber-i sārā, ] 

 

‘anberīn: Anber kokulu, güzel kokulu. // anberin kokusu ve rengi bağlamında sevgilinin saçı. 

‘Azm-i şikār eyledi ol zülfi ‘anberīn / İtse olur Muḥibbī’ye zülfinden ol meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 5). [‘anberīn, ] 

Görinen ‘anberīn beñler nigāruñ şem‘-i ḥüsninde / Sanasın bir bölük Hindū daparlar nāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 2). [‘anberīn, ] 

 

anca: O kadar, o kadar çok. 

İşidürdüm māh-rūlar bī-vefā olur velī / İy Muḥibbī her ne dirlerse biñ anca var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1403, Beyit 5). [anca, ] 

 

ancak: "Lâkin, ama, fakat,yalnız" sözleri gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan bir söz. 

Dime iy zāhid-i ḫodbīn ben irdüm menzile ancak / Sen aña vāḳıf olmaduñ göñülden rāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 2). [ancak, ] 

 

ancak: Sadece, bir tek, yalnızca. 

‘Işḳ āteşine yandugumı ancak o bilür / ‘Işḳuñ odına cān u göñül kim kebāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 4). [ancak, ] 

Komadı ḫaddüñi görmek girdi ḫaṭṭuñ araya / Olmadı gülşen müyesser kıldum ancak ḫār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 3). [ancak, ] 

Hicrān şebinde ḫasta olupdur Muḥibbī āh / Bir derdi var ki derdini ancak Ḫudā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1060, Beyit 5). [ancak, ] 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [ancak, ] 

Jeng-i ġamdan niçe demlerdür ki dil bī-tābdur / Aña ṣayḳal iy göñül ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 1). [ancak, ] 

İy göñül bir dem temāşā eyle eşküm cūyını / Ādemüñ göñlin açan ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1072, Beyit 2). [ancak, ] 

Cānuma hātif seḥergehden bunı ilhām ider / İy ḫumār-ālūd ancak saña dermān cām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1100, Beyit 1). [ancak, ] 
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Benüm āhvāl-i pür ġuṣṣam yanında ḳıṣṣa-i Mecnūn / Muḥibbī beñzemez ancak kurı efsānedür dirler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1101, Beyit 5). [ancak, ] 

Bezm-i ġamda kāse-i çeşmüm benüm devr itdügin / Hīç kes vāḳıf degül ancak mey-i gülgūna sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1106, Beyit 3). [ancak, ] 

Bilmez Muḥibbī sīnede dāġ-ı siyāhumı / Ancak sor anı lāleye dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 5). [ancak, ] 

Āteş-i hicrāna münkir gelse tañ mı müdde‘ī / Dūzaḫuñ aḥvālini ancak ‘aẕābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1121, Beyit 3). [ancak, ] 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül / Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 5). [ancak, ] 

Kūyuña koma raḳībi dūzāḫīdür dōstum / Ancak anuñ ḳadrini dārü’s-selāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1154, Beyit 3). [ancak, ] 

İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı / Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1154, Beyit 5). [ancak, ] 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak / Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 5). [ancak, ] 

Leşker-i ġam āh kim dil kişverin yagma ider / Ancak anuñ def‘ini cām-ı mey-i ḥamrā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 1). [ancak, ] 

Āteş-i ‘ışḳuñ rumūzın niçe taḥrīr eyleyem / Söylesem ‘ālem yanar sanmañ ki ancak nāmeler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1172, Beyit 3). [ancak, ] 

Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak / Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 4). [ancak, ] 

Hāy u hūdan dil kaçar ancak virür başa ṣudā‘ / Olmaga cümle cihān mülkine sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 2). [ancak, ] 

Olmaduk dünyā-yı dūna cān-ıla biz müşterī / Zīra birkaç gün hemān ancak temāşāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 3). [ancak, ] 

‘Āşıḳuz ancak hemān dīdārdur maḳṣūdumuz / Sanma cennet isterüz zāhid ya ḥavrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 7). [ancak, ] 

İstemem dārāt-ı dünyāyı gerekmez ‘izz ü cāh / Bu-durur ancak murādum ḥāṣıl ola pāy-ı būs (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1387, Beyit 4). [ancak, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ bülbülidür murġ-ı cān medḥüñ okur / Ko raḳīb-i mākiyānuñ yiridür ancak kümes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1395, Beyit 4). [ancak, ] 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 3). [ancak, ] 

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum / Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 2). [ancak, ] 

 

ancak: (Bu kadar, o kadar ile berâber kullanıldığı zaman) Olsa olsa, onun gibi. 
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Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst / Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 3). [ancak, ] 

Şi‘rümi gören bir āhen leblebi ancak dimiş / Anuñ-ıçun degme kimse aña diş uramamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 1). [ancak, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II dünya yerine. 

Kārbān-ı ḫalḳ bir bir göçiyor çalındı kūs / Biz daḫı göçmege geldük anda nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 4). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II zülf kemendi yerine. 

Kemend-i zülfinüñ müşgīn teli var / Göñülden baglu anda biñ dili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 1). 

[anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II derya yerine. 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II mülk-i vücud yerine. 

Taḫt-ı ‘ālī-durur bu mülk-i vücūd / Oturur ‘ışḳ anda sulṭāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 2). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II aşk kitabı yerine. 

Okudum ‘ışḳuñ kitābın gördüm anda yazulu / ‘Āşıḳa evvel ḳademde lāzım olur terk-i ser (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 2). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri. 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1092, Beyit 2). [anda, ] 

Gördügince gün yüzüñ ‘āşıḳlaruñ nālān olur / Kanda kim açıla gül anda hezār elḥān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 1). [anda, ] 

Ḫˇāba varmış ḫastadur beñzer nigāruñ gözleri / Ḫˇābdan bīdār olur gel itme iy dil anda ses (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 5). [anda, ] 

Gel cilve eyle gözlerümüñ çeşmesārına / Bir dem vaṭan kıl anda hemān iy perī yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1419, Beyit 3). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II adem mülki yerine. 

Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 2). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada, o zaman, hemen II o, işaret zamiri. 
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Cām-ı la‘lin isteme gel eyle çeşminden ḥaẕer / Kim ki bed-meste uyarsa lā-büd anda kan olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 2). [anda, ] 

Ḳaddüñe naẓar eyleye secde ide bu dil / Ḳāmet ki olur lā-büd olur anda namāz farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 4). [anda, ] 

İy Muḥibbī tevbe kıl tā kalmaya bār-ı günāh / Tā sebük-pā olmayınca anda geçilmez ṣırāṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1499, Beyit 5). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II gam harmanı yerine. 

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok / ‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 2). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II sirişk yerine. 

Baḥr olalı sirişküm ġarḳ oldı anda cismüm / Mevc urdugınca her dem yaşum ḥabāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1135, Beyit 4). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II gülşen-i dil yerine. 

Muḥibbī gülşen-i dilde müdām aksun gözüm yaşı / Kim anda cilveler eyler ḫayāl-i serv-i dālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 6). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II leblerin üstü yerine. 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen / Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1183, Beyit 2). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II gülşen yerine. 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 4). [anda, ] 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 5). [anda, ] 

 

anda: Onda II o, işaret zamiri II zahid yerine. 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 4). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II sevgilinin kapısı yerine. 

Kapuñ dārü’ş-şifā iy dil ṭabībi / Dem-ā-dem anda bīmār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 3). 

[anda, ] 

Kūyuña dārü’ş-şifā dirler ya n‘içün dōstum / Niçe yıllardur ki anda kalmışam ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1431, Beyit 3). [anda, ] 
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Ser-i kūyuñ olaldan baña Ka‘be / Gözümüñ yaşı anda zemzem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 2). 
[anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II çeşm kesesi yerine. 

Dükenür sanma çeşmüm kīsesinden / Yime ġam anda dīnār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 4). 

[anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II âsitân-ı ışk yerine. 

Āsitān-ı ‘ışḳuñuñ zāhid ne bilsün ḳadrini / Biz bilürüz ḳıymetin anda sa‘ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1252, Beyit 4). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II dil mülkü yerine. 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 8). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II şiir yerine. 

Muḥibbī şi‘rüñi gören ḥasen dir / Ki anda gizlü var ma‘nā ciger-sūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 5). 

[anda, ] 

Nükte-i şi‘r-ile ger ola Muḥibbī’ye sü‘āl / Bir cevāb eyle ki anda ola çok ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 5). [anda, ] 

Ḥālet-i sözi virür diñle Muḥibbī sözini / Diḳḳat eyle bulasın anda niçe ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1480, Beyit 5). [anda, ] 

 

anda: Onda, Orada II O, işaret zamiri II Gül bahçesi yerine. 

Gülşen-i ḥüsnüñ yiter biz gül‘iẕārı n’eylerüz / Zār kılsun cān u dil anda hezārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1334, Beyit 1). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II kûy-ı dildâr yerine. 

Kūy-ı dildāra varup itdük temennā-yı viṣāl / Baş açup el kaldurup anda münācāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1344, Beyit 2). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II O, işaret zamiri II gam çölü yerine. 

Vādī-i deşt-i ġamuñ āvāre bir mecnūnıyuz / Tā ölince anda biz rāh-ı maḥabbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1363, Beyit 2). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II ev yerine. 

Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 3). [anda, ] 
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Nāle kılma göñlüñe gelse ḫayāl-i çeşm-i yār / Ḫānede bīmār ola itme Muḥibbī anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1389, Beyit 5). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II o, işaret zamiri II gam meclisi yerine. 

Bezm-i ġamda çeşmümüñ gülgūn şarābı var-ımış / ‘Işḳ odıyla bişmiş anda dil kebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 1). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada II O, işaret zamiri II aşk yerine. 

Mübtelā-yı ‘ışḳam u sor baña ‘ışḳuñ ‘alemin / Anda şeb derd ü elem endūh-ı miḥnet-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 2). [anda, ] 

 

anda: Onda, orada, o zamanda, o zamandan beri II o, işaret zamiri. 

Olalı bār-ı ġamdan ḳāmetüm çeng / Sirişk-i çeşmüm anda tāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 4). 

[anda, ] 

 

andan: Ondan sonra. 

Göreyim bir kez seni ölürsem andan öleyim / Zīra gelmekden cihāna seni görmekdür ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 4). [andan, ] 

 

andan: Ondan. // O, işaret zamiri. 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1317, Beyit 2). [andan, ] 

 

andan: Ondan. // O, işaret zamiri. // Miyan ve dehan yerine. 

Yok miyānından es̱er gelmez dehānından cevāb / Kimse yok virür ḫaber andan Muḥibbī sözi kes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1381, Beyit 5). [andan, ] 

 

andan: Ondan. // O, işaret zamiri // Sevgili yerine. 

Kalmadı ṣabr u ḳarārum ‘azm-i yār itdüm yine / Yokdur andan ġayrı çün bu derdmende dest-res (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 4). [andan, ] 

 

andan: Ondan. // O, işaret zamiri // Kûy yerine. 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid / Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1399, Beyit 4). [andan, ] 

 

andan: Ondan II o, işaret zamiri II aşk yerine. 

Kimdür ki diye ‘ışḳı Muḥibbī başa iltdüm / ‘Ālemde bugün andan ulu derd-i ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 8). [andan, ] 
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andan: Ondan II o, işaret zamiri II sine yerine. 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 3). [andan, ] 

 

andan: Ondan, oradan II o, işaret zamiri. 

Ḫāk-i rāh olup būse idüm pāy-ı der idüm / Ol yār-ı cefā-cū bu ‘aceb andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 2). [andan, ] 

 

andan: Ondan II o, işaret zamiri II yüz yerine. 

Gördüm yüzüñi kaldı gözüm gitmedi andan / Kim göre anı gayrı yire bir naẓar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 4). [andan, ] 

 

andan: Ondan II ondan sonra. 

Didüm yüzüñi görsem andan ayaguñ öpsem / Didi ki bundan aḳdem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 2). [andan, ] 

 

andan: Ondan II o, işaret zamiri II dehr-i dûn yerine. 

Mihr umma dehr-i dūndan andan gelen cefādur / Kimse cihānda ḫurrem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 4). [andan, ] 

 

andan: Ondan II o, işaret zamiri II harabat yerine. 

İḫtiyār itdi ḫarābātı Muḥibbī ‘ışḳ ara / Zāhidā itme melāmet andan ol ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1333, 

Beyit 5). [andan, ] 

 

andan: Ondan II o, işaret zamiri II Mecnun yerine. 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ / Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 5). [andan, ] 

 

andan: Ondan II o, işaret zamiri II âşık (şâir / Muhibbî) yerine. 

İy dōst iñen itme Muḥibbī’ye cefālar / Korkmaz mısın andan ki çok āh-ı seḥeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 5). [andan, ] 

 

andan: Ondan, oradan II o, işaret zamiri. 

Sorarsañ sīnem üstinde elifler çekdügüm bir bir / Maḥabbet şehrine andan varılur togrı rāhıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 3). [andan, ] 

 

andan: Ondan II o, işaret zamiri II ömür yerine. 
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Gitdi ‘ömrüm iy Muḥibbī bir daḫı girmez ele / Hafta geçer ay u yıllar alımam andan ḫaber (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 5). [andan, ] 

 

andan: Ondan II o, işaret zamiri II sevgili yerine. 

Benüm yok andan özge pādişāhum / Anuñ yüz biñ benüm gibi kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 4). 

[andan, ] 

Gelen andan baña cevr ü sitemdür / Maḥabbet şarṭını dildār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 3). 
[andan, ] 

 

andan: Ondan, o yüzden, ondan dolayı II o, işaret zamiri. 

‘Aceb sünbül midür zülfüñ ya ‘anber / Dimāġ-ı dehr olur andan mu‘aṭṭar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 

1). [andan, ] 

 

andan: Ondan, oradan II o, işaret zamiri II yol yerine. 

Ben ḫāk iderem yüzümi tā basa yol üzre / Serkeşlik idüben gelüp andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 2). [andan, ] 

 

‘andelīb: Güzel sesiyle bilinen kuş, bülbül. 

‘Işḳ nüktesini okıdı gülşende ‘andelīb / Evrāḳ-ı gül sanki öñinde risāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, Beyit 

3). [‘andelīb, ] 

‘Ārıżuñsuz baña gelmez bu gül ü gülzār ḫoş / Gülşen içre ‘andelībe gülsüz olmaz ḫār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 1). [‘andelībe, -e ] 

 

‘andelīb-i dil: Gönül bülbülü. 

Yārı aġyār-ıla gördüm nite kim gül ḫār-ıla / ‘Andelīb-i dil anuñçün āh u feryād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1413, Beyit 4). [‘andelīb-i dil, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II âşık (şâir / Muhibbî) yerine. 

İy güzeller şāhı kapuñdan Muḥibbī bendeñi / Redd idüp anı saña bīgāneler maḥrem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 6). [anı, ] 

Baş çatar çeşmüñle kaşuñ bu Muḥibbī ḳatline / Anı hicrüñ öldürür ḥācet degül tedbīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 5). [anı, ] 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına / Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 5). [anı, ] 

Gitdi Mecnūn didügüñ geldi Muḥibbī yirine / Kişver-i ‘ışḳa geçerse anı uḫrā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 7). [anı, ] 

Suçını Muḥibbī’nüñ ‘afv eyle disem dilber / Sürer kapudan anı dīvāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 5). [anı, ] 
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Dimiş kūyında ḳurbān idem anı / Muḥibbī’nüñ murādı ol-durur kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 5). [anı, 
] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II cism yerine. 

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1035, Beyit 5). [anı, ] 

 

anı: Orada II o, işaret zamiri II çarh tennûru yerine. 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim / Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 3). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II yüz ve kaş yerine. 

Yüzüñ ḳıble kaşuñ miḥrāb olaldan / Gözüm gözler anı ḳıble-nümādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 3). 

[anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II kadeh yerine. 

Gül mevsiminde sāḳī elinden ḳadeḥ sunar / Nūş ide anı zehr ise kim ictināb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 3). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II gönül yerine. 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı / Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1047, Beyit 3). [anı, ] 

Kimden ögrendüñ nigārā bu göñüller almasın / Soñra cevr-ile anı öldürme kankı fende var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 6). [anı, ] 

Dil şīşesi bir daḫı Muḥibbī bütün olmaz / Meh-rūlar anı seng-i cefā-y-ıla sımışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 5). [anı, ] 

Genc-i vaṣl ister-iseñ ara göñül ḫānesini / Bulınur anı yıkuk çün Ebū Derdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 6). [anı, ] 

Dil ḫānesini yıksa Muḥibbī yine dildār / Anı da yapar böylece mi‘mār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 5). [anı, ] 

Dutduñsa göñül düzdini ḥabs eyle zenaḫda / Zülfüñ gibi asmaga anı dār ele ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 4). [anı, ] 

Sen Süleymān-ı zamāna tuḫfe idüp cānumı / Eyleyüp pāy-ı cerād getürdüm anı mūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 3). [anı, ] 

Genc-i ḥüsnüñde göñül düzdini tutduñ çün kim / Ḥabs kıl çāh-ı zenaḫdānda anı zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1475, Beyit 4). [anı, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde göñül düzdin giriftār eyledüñ / Çeşm-i cellāduñ ya ḳatl itsün anı ya zülfe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1480, Beyit 3). [anı, ] 
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anı: Onu II o, işaret zamiri II tir (kirpik) yerine. 

Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1063, Beyit 5). [anı, ] 

İy Muḥibbī her kaçan gönderse dilber tīrini / Anı ta‘ẓīm eyleyüben dilden alup cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1477, Beyit 5). [anı, ] 

Ġamzesi tīrinsüz olmazsın nigāruñ bir nefes / Bil sa‘ādetdür sen anı sīneden al cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1483, Beyit 4). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II zulm yerine. 

İdelüm cevre taḥammül elümüzden ne gelür / Şāh olan ẓulm idicek lā-büd anı kul götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 2). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II kadd yerine. 

Bükilmiş ḳaddümi görüp anı sen māh-ı nev sanduñ / Ġurāb-ı çarḫuñ agzından düşürmiş üstüḫˇānumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 3). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II yay kaş yerine. 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1097, Beyit 4). [anı, ] 

Katıdur kaşlaruñ yası anı nā-ehle gel sunma / Baña sun ḳıymetin ḳadrin kemāndār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 3). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II gam yerine. 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 4). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II çul yerine. 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 5). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II tak-ı ebru yerine. 

Cāmi‘-i ḥüsninde yāruñ ṭāḳ-ı ebrūsın gören / Secdeden kaldurmayup başın anı miḥrāb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 2). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II dağ-ı siyah yerine. 

Bilmez Muḥibbī sīnede dāġ-ı siyāhumı / Ancak sor anı lāleye dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 5). [anı, ] 
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anı: Onu II o, işaret zamiri II gubar yerine. 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 4). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II ab-ı hayat yerine. 

Ḫıżr eger arayarak buldı ise āb-ı ḥayāt / Pīr-i meyḫāne keremden anı her an getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 4). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II ten şehri yerine. 

İy ecel ten şehrini ısmarla seyl-i eşküme / Anı vīrān itmege gözümden akan mā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 6). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II derd-i dil yerine. 

Derd-i dil ḥālini ‘arż eyleme bī-derd olana / Saglar añlayımaz anı ki bīmār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 

Beyit 2). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II leb yerine. 

Nigāruñ la‘l-i cān-perver lebi var / Anı her kim emer ḫoş-meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 1). 

[anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II şiir, söz yerine. 

İy Muḥibbī dürişüp ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī ṭaleb it / Sözlerüm cümle ḥaḳīḳīdür anı sanma mecāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 7). [anı, ] 

Muḥibbī sözleri dürr ü güherdür / Gerekdür anı yārān ide mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 5). [anı, ] 

Sözüñ gevher olaldan iy Muḥibbī / İdindi cümle yārān anı mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 5). [anı, 

] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II hak-i der yerine. 

İy bād-ı ṣabā ḫāk-i derin iki gözümçün / Luṭf eyle getür kim anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 4). [anı, ] 

İy bād-ı ṣabā getüresin ḫāk-i derinden / Sanma ki Muḥibbī anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 
Beyit 5). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II saç yerine. 

Saçuñ zencīrine dīvāne oldum / Anı boynuma takmazsın nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 3). [anı, 
] 

İy ṣabā zülfine el sun kıl anı ‘ānber-feşān / Kim meşām-ı cān ‘ıṭr-ı müşg-sāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 3). [anı, ] 
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anı: Onu II o, işaret zamiri II fitne yerine. 

Çeşmüñe dirsem n’ola āḫir zamān fettānıdur / Fitne mi kaldı anı ol fitne-engīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1237, Beyit 2). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II kıssa yerine. 

Oldı ‘ālemlere destān Muḥibbī ḳıṣṣam / Yazmadan ben anı bu defter ü tomara henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 6). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II namus yerine. 

Nāmūs nedür ‘āşıḳ anı eylemez idrāk / Nite ki ḫarābāt erine nām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 

4). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II sırr-ı gaybi yerine. 

Dehānuñla miyānuñ sırr-ı ġaybī / Ḫıredmend anı hīç tefhīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 3). [anı, 

] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II hakikat yerine. 

Her ne söz kim söyledüñ virür ḥaḳīḳatden ḫaber / Līk gūş itmege anı degme nādān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 6). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II yüz yerine. 

Gördüm yüzüñi kaldı gözüm gitmedi andan / Kim göre anı gayrı yire bir naẓar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 4). [anı, ] 

Yüzümi gösterem dir āḫir itmez / Muḳarrer bildüm anı ẓāhir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 1). [anı, 
] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II can u dil yerine. 

Cān u dil bāl ü perümdür yakdı anı nār-ı ġam / Varabilmem kūyuña çün bī-per ü bālem henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1300, Beyit 2). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II sevgili yerine. 

Biñ şīve ile nāz-ıla cānān gelür geçer / Gördükçe anı agıza bu cān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 1). [anı, ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [anı, ] 

Eline almış yine āyīneyi beñzer nigār / Ḥüsnini kılmış temāşā anı ḫodbīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 

Beyit 3). [anı, ] 
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Tenhāca gezer seyr ider ol serv-i ḳabā-pūş / Gördükde anı kalmaz-ısa bende ne tañ hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 1). [anı, ] 

Gelür ḫayāli çeşmüme ammā görinmez āh / Görmiş degül gözler anı dil-rübā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 2). [anı, ] 

Mest çeşmi ḫˇāba varmışken dilā āh eyleme / Key sakın pür-fitnedür uyarma anı uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 4). [anı, ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ lebleri rengīn imiş / Ehl-i diller görüp anı her biri diş bilemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 1). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II nasihat yerine. 

İy göñül virdüm naṣīḥat saña anı dutmaduñ / Her ne deñlü ‘ışḳ-ıla çekseñ cefālar saña az (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1323, Beyit 4). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II sine yerine. 

Sīnem içre ekmege cānā maḥabbet toḫmını / Nāḫun ile eylerem anuñ-ıçun anı nadas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 2). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II kandil yerine. 

Tekye-i ‘ışḳa göñül ḳandīl cānumdur fitil / Anı rūşen eyleyen bagrumda olan yag-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 5). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II bela-yı can yerine. 

Belā-yı cān durur gitmez dilümden / Ne çāre idem anı ben ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 4). [anı, 

] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II mah yerine. 

Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 5). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II tarak yerine. 

Göreyim pāre pāre anı her dem / Ser-i zülfiyle hem-ser şāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 3). [anı, 

] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II Mecnûn'un adı yerine. 

Ḫaṭṭāṭ-ı ezel eyledi Mecnūn’uñ adını ḥakk / Yazdı Muḥibbī adını itdi anı tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 

Beyit 6). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II ciğer kanı yerine. 
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Dün gice kodum yār işigi taşına baş / Gözümden akar ḫūn-ı ciger sanmañ anı yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 

Beyit 1). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II gözyaşı yerine. 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 2). [anı, ] 

Gözlerüm yaşına gel salma göñül zevraḳını / Bād-ı āh-ıla muḫālif anı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 4). [anı, ] 

Gözüñ yaşı günāhuñı añ aksun / Ne deñlü aksa anı silmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 2). [anı, ] 

Gözden bırakup yirlere sal anı Muḥibbī / Eyledi gözüñ yaşı senüñ çün sırruñı fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 

Beyit 5). [anı, ] 

Nūş-ı cān olsun Muḥibbī eşk-i çeşmüñi müdām / Sāġar-ı çeşmüñle pür kıl iç anı peymāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 5). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II aşk sırrı yerine. 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [anı, ] 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [anı, ] 

Yār sandum baña didüm sırr-ı ‘ışḳı göñlüme / Anı iẓhār eyledi bildüm o da aġyār-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 2). [anı, ] 

Sırr-ı ‘ışḳı Muḥibbī saklamaduñ / Sirişküñ kıldı anı ‘āleme fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 6). [anı, ] 

Sırr-ı ‘ışḳı saklayam sīnemde dirdüm gerçi ben / Rūy-ı zerdüm eşk-i çeşmüm itdi anı ḫalḳa fāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 2). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri. 

Bu Muḥibbī dil ü cān yakdugını ḥasret-ile / Sen bilürsin anı iy bār-ı Ḫudā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 5). [anı, ] 

Olmayınca kimsede ‘ışḳdan es̱er / Bil ki ḥayvāndur anı sanmañ beşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1027, Beyit 2). 
[anı, ] 

Kanlu yaş dökdügümi sorma gözümden ne bilür / Anı sor ḫūnī gözi göz göre kanum içedur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 4). [anı, ] 

Nāzükāne el salar yārāna yelken taḳyesi / Nāz-ıla başına alsa anı key mevzūn geyer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1062, Beyit 2). [anı, ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virmek-ise ‘ışḳa ṭarīḳ / İdelüm biz de anı nite ki Ferhād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 
Beyit 3). [anı, ] 

Seng-i miḥnetle Muḥibbī dögilüp un oldugın / Anı gendümden tefaḥḥuṣ eyleme gerdūna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1106, Beyit 5). [anı, ] 
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Muṣḥaf-ı ḥüsnin görüp her kim çevürse yüzini / İy Muḥibbī bil anı āḫirde bī-īmān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1109, Beyit 5). [anı, ] 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 1). [anı, ] 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 1). [anı, ] 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 5). [anı, ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 2). [anı, ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 2). [anı, ] 

Dilerseñ iy kemān ebrū neden döndi yaşum kana / Müjeñ tīrini gönder gel anı ḫūnīn cigerden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 2). [anı, ] 

Eger cevr ü eger miḥnet eger ġam / Anı kim yār ider ‘ayn-ı ṣafādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 4). [anı, 
] 

 Zamānuñ işi budur kime bir an vire yüz / Dönüp aglatmayıcak komaz anı āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ز)
1205, Beyit 11). [anı, ] 

Vaṣl olmadıysa şükr ġamı eksük olmadı / Hicrān şebinde anı derāġūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 5). [anı, ] 

Şad ol dilā ki añdı seni cevr-ile nigār / Dirdük anı ki katı ferāmūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 

6). [anı, ] 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 3). [anı, ] 

İlāhī her zamān artur anuñ mihrini göñlümde / Bilürem eylemez gerçi anı terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 4). [anı, ] 

Yolına cān virdügümi gerçi cānān istemez / ‘Āşıḳuñ faḫrıdur ol sanmañ anı cān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 1). [anı, ] 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan anı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 2). [anı, ] 

İşigüñde yüzini ḫāk itmek ister bu Muḥib / Umar anı kim olasın bāde içseñ cür‘a-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 5). [anı, ] 

Küfār-ı ḫaddüñi ḫaṭṭuñ yazup şerḥ eylemek ister / Ta‘ālā’llāh anı ḫakk it gider yañlış kitāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 5). [anı, ] 

Fikr eyleme iy dil yüri vuṣlat ele girmez / Cān gibi nihāndur kim ider anı derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 

Beyit 2). [anı, ] 

Gerek ‘āşıḳ olan ser-pā bürehne / Anı kim gördi mecnūn ola ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 2). 

[anı, ] 

Eger cān ister-iseñ başum üzre / İdeyim anı kim saña gele ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 3). [anı, ] 
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Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 1). [anı, ] 

Yüz kerre eger ḥālümi dirsem saña iy dōst / İdersin anı bir nefes içinde ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 3). [anı, ] 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi / Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 4). [anı, ] 

Cevrini görüp nigāruñ dime sen bed-ḫū-y-ımış / Anı taġyīr idebilmez başa çün yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 1). [anı, ] 

Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc / Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 2). [anı, ] 

Metn-i ḥüsne ḫaṭṭuñ olmış ḫāşiye / Okuyup dil anı tefsīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 4). [anı, ] 

Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1470, Beyit 5). [anı, ] 

 

anı: Onu II o, işaret zamiri II gamze yerine. 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 3). [anı, ] 

Nāvek-i ġamzesi geldükde Muḥibbī sen anı / Gāh ta‘ẓīm ile ko dilde gehī cānuña bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 5). [anı, ] 

 

ānīde: Bir an içinde, hemen, o anda, derhal. 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 5). [ānīde, ] 

 

añıl: Anılmak, zikredilmek, anımsanmak. 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 4). [añılur, -ur ] 

Bu Muḥibbī gibi bir bülbül-i gül zār olmadı / Gülşen içinde niçe niçe hezārān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 5). [añılur, -ur ] 

Dōstlar rāh-ı ‘ademde ġam olaldan zādumuz / Ol sebebden ehl-ı ‘ışḳ içre anılur adumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1317, Beyit 1). [anılur, -ur ] 

 

añıl: Anılmak, zikredilmek, anımsanmak. // ... olarak anılmak, ... olarak bilinmek. 

Ḫūblar gerçi cihān içre firāvān añılur / Līk ol āfet-i cān serv[er]-i ḫūbān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1191, 

Beyit 1). [añılur, -ur ] 

Ḫūblar gerçi cihān içre firāvān añılur / Līk ol āfet-i cān serv[er]-i ḫūbān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1191, 
Beyit 1). [añılur, -ur ] 

Leblerinden alıcak ṣāf cevāb cān sevinür / Anuñ içün ki bu dil derdine dermān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 2). [añılur, -ur ] 
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Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1191, Beyit 3). [añılur, -ur ] 

 

‘anḳā: Kaf dağında bulunduğuna inanılan, ismi olup cismi olmayan efsânevî kuş, zümrüdüankā, sîmurg. 

Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet / Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 2). [‘anḳā, ] 

Ser-te-ser bu kā‘inātı almazuz bir ḥabbeye / Ḳāf-ı istiġnāda biz ‘Ānḳā-y-ıla maḥremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 2). [‘ānḳā-y-ıla, --y-, -ıla ] 

Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül / Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 4). [‘anḳā’yı, -’y, -ı ] 

 

‘anḳā-veş: Anka kuşu gibi. 

Yimezüz dünyā ġamın meyl itmezüz hem çün meges / Ḳāf-ı istiġnāda ‘Anḳā-veş ḳanā‘at beklerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1253, Beyit 2). [‘anḳā-veş, ] 

 

‘ankebūt: Örümcek. 

Ġam yimem ḫālī ḫayāli çün derūn-ı dildedür / ‘Ankebūtuñ göñli şād olur megesçün dām ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1100, Beyit 2). [‘ankebūtuñ, -uñ ] 

 

añla: Sezip kavramak, akıl erdirmek, hissetmek, tahkik etmek, bilmek. 

‘Işḳuñ rumūzı neydügini zāhid añlamaz / Kuş dilidür bu yine bunı söyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 3). [añlamaz, -maz ] 

Bezm-i ġamda iñleyüp nālişler itsem tā seḥer / Ḥālüm añlar nāylar derdüm rebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 4). [añlar, -r ] 

Derd-i dil ḥālini ‘arż eyleme bī-derd olana / Saglar añlayımaz anı ki bīmār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 2). [añlayımaz, -yı, -maz ] 

Derdi dermāna degişdük fāriġ ol bizden ṭabīb / Nef‘ ü żarrı ḥālümüzce añlaruz ḥāẕıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 4). [añlaruz, -r, -uz ] 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 4). [añlamaz, -maz ] 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 4). [añlamayup, -ma, -y, -up ] 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 1). [añlayup, -y, -up ] 

Āh u nāleñden Muḥibbī yār añlar ḥalüñi / Sözüñi uzatma çün kim ‘ārife bir nükte bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 7). [añlar, -r ] 

Zāhidā ‘ışḳūñ ṭarīḳın añlamaz kec-ṭab‘sın / Diñlemezsin Ḥaḳ sözi sende meger var saḫt gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 4). [añlamaz, -maz ] 
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anlar: Üçüncü çokluk şahıs zamiri, onlar. 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥ olınca yanmayan / Meclis-i ‘irfāna anlar girmege lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1123, Beyit 2). [anlar, ] 

Gün yüzine olmasa āşüfte alnına ḳamer / Yā n’içün anlar yürür ‘ālemde sergerdān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1195, Beyit 4). [anlar, ] 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 3). [anlar, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [anlar, ] 

Saña ger ḥūr [u] perī dirsem olur bu söz ḫaṭā / Zīra kim ehl-i baṣīret anlara ādem dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1364, Beyit 2). [anlara, -a ] 

Añup Ferhād u Mecnūn’ı Muḥibbī / Du‘ā-yı ḫayr kıl anlara sen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 5). 
[anlara, -a ] 

Ehl-i diller iy Muḥibbī mest ü şādān oldılar / İtdiler vuṣlat ḫumından çünki anlar bāde nūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 5). [anlar, ] 

Nergis-i mestüñle zülfüñden göñül olmaz ḫalāṣ / Cān u dil yagmasına anlar çün el bir eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 3). [anlar, ] 

Rūy-ı zerdüm tā şeref bulsun diyü / Anları pā ile tamga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 4). [anları, 
-ı ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II âşık (şair / Muhibbî) yerine. 

Mest-i ‘ışḳ oldı Muḥibbī aña pend itmez es̱er / ‘Aḳl u ṣabrı anuñ ol zülf-i siyehkāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 5). [anuñ, ] 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [anuñ, ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 7). [anuñ, ] 

Oldı Muḥibbī ‘ışḳ-ıla rind ü melāmetī / Sanmañ anuñ her işi ḳallāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 5). [anuñ, ] 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 5). [anuñ, ] 

Şīrīn lebüñüñ vaṣfın iderken bu Muḥibbī / Leẕẕetden anuñ toptolu agzı şeker olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 5). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri. 

Her kim ki yaka sīnesine dāġ-ı maḥabbet / Gözinden anuñ kan aka ḫūnīn cigeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 2). [anuñ, ] 
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Var mı cihānda çün görüp virmeye göñül / Ger var-ısa bu göñli anuñ seng-i ḫāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1033, Beyit 2). [anuñ, ] 

‘Işḳ-ıla cānın virüp kūyında kim medfūn ola / Yazılur anuñ mezārında ki bu maġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 5). [anuñ, ] 

Her kim ki tutar kendüzini ḫāke berāber / Ḳadri ne tañ irse anuñ eflāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 1). [anuñ, ] 

Kūh-ı belā serümdür çeşmüm anuñ bıñarı / Üstinde dūd-ı āhum yir yir seḥāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1135, Beyit 2). [anuñ, ] 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [anuñ, ] 

Leşker-i ġam āh kim dil kişverin yagma ider / Ancak anuñ def‘ini cām-ı mey-i ḥamrā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 1). [anuñ, ] 

Bir olaldan yanumuzda āsümān-ıla zemīn / Anuñ içün biz anuñ ne zīr ü bālāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 6). [anuñ, ] 

‘Āşıḳ derd-ile virmeye cānāneye cānın / ‘Āşıḳ degül tutmañ anuñ sözine siz gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 4). [anuñ, ] 

Kim ki el komak dilerse zülf-i ‘anber-bārına / Göreyim kim pāralansun bagrı anuñ şāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1457, Beyit 4). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II kevkeb yerine. 

Yummaz gözini ṣubḥa degin her gice kevkeb / Beñzer ki anuñ āhum odından ḥaẕeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 4). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II gözyaşı yerine. 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 3). [anuñ, ] 

Baḥr-ı eşküm bād-ı āhumla telāṭumlar urur / Yürürüz içinde bī-pervā anuñ balıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 3). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II aşk ateşi yerine. 

Sīnede ‘ışḳ āteşini nār sanmañ nūrdur / Anuñ ile ehl-i diller ḫānesi ma‘mūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1073, 

Beyit 1). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II yüz yerine. 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 1). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II âşık yerine. 
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Añarsa ‘ışḳ ehlini ne ġam zāhid melāmetle / Selāmet gözlemez ‘āşıḳ işi anuñ melāmetdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 5). [anuñ, ] 

Ṭarīḳ-ı ‘ışḳa gel ṭa‘n itme zāhid / Anuñ daḫı senüñ tek meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 5). 
[anuñ, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 5). [anuñ, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 5). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II hasta-i ışk yerine. 

Var iy ṭabīb ḫasta-i ‘ışḳa ‘ilācı ko / İtmez ḳabūl derdi anuñ bī-devā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 

3). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II kûy yerine. 

Kūyuña koma raḳībi dūzāḫīdür dōstum / Ancak anuñ ḳadrini dārü’s-selāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1154, Beyit 3). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II lale yerine. 

Dāġ-ı ḥasretden bitüpdür sīnem üzre lāleler / Yagdurur çeşmüm seḥergeh anuñ üzre jāleler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1167, Beyit 1). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II Mecnûn yerine. 

Mecnūn ki ‘ışḳ kişverine pādişā geçer / Ḥükmi anuñ cemī‘-i vuḥūşa revā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 1). [anuñ, ] 

Vādi-i ġāmda gören Mecnūn’ı ‘üryān sanmasun / Eşk-i surḫ-ıla anuñ rengīn ḳumāşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 3). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II zülf yerine. 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1059, Beyit 4). [anuñ, ] 

Ebed gitmeye bu serden hevā-yı zülfüñ iy dilber / Anuñçün levh-i sīnemde anuñ naḳşı muṣavverdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 4). [anuñ, ] 

Çeşm-i ṣayyādını gördüm zülfini almış ele / Murġ-ı diller ṣaydına yokdur anuñ agın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 3). [anuñ, ] 

Murġ-ı dil ṣaydına itmişdür ser-i zülfin duzaġ / Yir yirin ḫāli anuñ içinde dökmiş dāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 3). [anuñ, ] 

Ser-i zülfinden iy dil gel ḥaẕer kıl / Anuñ her bir kılı dām-ı belādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 2). 

[anuñ, ] 
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anuñ: Onun II o, işaret zamiri II leb yerine. 

İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür / Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 1). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II aşk şarabı yerine. 

Rūz-ı ezelde içdi bu dil ‘ışḳ cāmını / Daḫı başumda görinen anuñ ḫūmārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 
Beyit 3). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II gül yerine. 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa / Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 2). [anuñ, ] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II gam yerine. 

Ġam ayrılmaz benümle hem-dem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 

3). [anuñ, ] 

Ġam ayrılmaz benümle maḥrem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 
5). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II Ferhad ve Mecnun yerine. 

Geçdi Ferhād-ıla Mecnūn tagıdup hengāmesin / Dōstlar kurduk anuñ yirine biz hengāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 4). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II pir-i mugan yerine. 

Ḫarābāta varup pīr-i muġāndan istedüm himmet / Virür ḳalbe ṣafā her dem anuñ tek ehl-i ḥāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 4). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II bülbül yerine. 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 2). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II hasta-dil yerine. 

Kūyuñda senüñ niçe zamān ḫasta-dil yatur / Gönder cevāb derdine anuñ devā [i]miş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1433, Beyit 4). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II keramet yerine. 
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Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1440, Beyit 3). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II gönül yerine. 

Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1057, Beyit 4). [anuñ, ] 

Bu göñlüm murġı nāgāh itse pervāz / Anuñ ṣaydına ḥāżır çeşmi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 1). 
[anuñ, ] 

Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1448, Beyit 1). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II rakip yerine. 

El uzatmış zülfine dildārumuñ gördüm raḳīb / Dilegüm bu yüriye barmagına anuñ kamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1472, Beyit 4). [anuñ, ] 

 

anuñ: Onun II o, işaret zamiri II sevgili yerine. 

Vir cānı būsesini anuñ ol dem aladur / İtdi cemāli güllerini çün nigār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

3). [anuñ, ] 

Kuçam dirseñ miyānını Muḥibbī / İşitdüñ mi anuñ sen hīç bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 5). 
[anuñ, ] 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1055, Beyit 3). [anuñ, ] 

Genc-i ḥüsnine Muḥibbī sunma dil eyle ḥaẕer / Görinen zülfi anuñ biñ başlu ejderhā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 5). [anuñ, ] 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 5). [anuñ, ] 

Benüm yok andan özge pādişāhum / Anuñ yüz biñ benüm gibi kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 4). 
[anuñ, ] 

Māha diñ öykünmesün yāruñ hilāl ebrūsına / Kanda beñzer aña anuñ kaşları peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1132, Beyit 3). [anuñ, ] 

El urayın dime sakın genc-i ḥüsnine / İki ṭarafda zülfi anuñ ejdehā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, Beyit 3). 
[anuñ, ] 

Gülşen-i ḥüsninde dil murġın yine ṣayd itmege / Zülfi āġında Muḥibbī ḫāli anuñ dānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 7). [anuñ, ] 

Göñlümi şeb-rū diyü zülf[i] şebinde bend ider / Ḳaṣdını bildüm anuñ zülfinde āḫir asmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 2). [anuñ, ] 

Anuñ gibi benüm yok pādişāhum / Benüm tek niçe biñ biñ kim kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 4). 

[anuñ, ] 
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Şeker-veş leblerin vaṣf iden anuñ / Mükerrer eylesün kim şöhreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 3). 
[anuñ, ] 

Çeşm-i bīmārın görelden ol kemān ebrūnuñ āh / Olmışam derdā anuñ hicriyle bīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 2). [anuñ, ] 

Çevgān idüp zülfine el ursa nigārum / Top olmaga yolında anuñ degme ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 6). [anuñ, ] 

Şād olurdum kūyına varsam anuñ biñ cān-ıla / Men‘ ider şād oldugum āh ol sitemkār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 2). [anuñ, ] 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [anuñ, ] 

İlāhī her zamān artur anuñ mihrini göñlümde / Bilürem eylemez gerçi anı terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 4). [anuñ, ] 

Kapsa tañ mı bu kebūter göñlümi / Zülfine dirler anuñ çün şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 2). 
[anuñ, ] 

Dilerem kim küfr-i zülfinden anuñ dūr olmayam / Olur-ısam bu cihānda olmayam zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 4). [anuñ, ] 

Āheni nerm eyledi yir itdi seng-i ḫāreye / Āhum ammā katı göñline anuñ kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1333, Beyit 4). [anuñ, ] 

Sırr-ı ‘ışḳı çünki fāş itdi göñül Manṣūr-veş / Zülfi dārında anuñ olmaga ber-dār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 4). [anuñ, ] 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez / Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 1). [anuñ, ] 

Koparur çeşm[i] dāyim şūr u şerler / Olaldan zülf[i] anuñ fitne-engīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 1). 

[anuñ, ] 

Cān virüp ger rāh-ı kūyında anuñ ḫāk olmışam / Bulmaz idüm ol şehüñ pā-būsına ben dest-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 3). [anuñ, ] 

Yāruñ aldı būsesin sanmañ Muḥibbī rāyegān / Yolına anuñ dil ü cānı fedā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 5). [anuñ, ] 

 

anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Giren dilüñe leşker-i ġamdan ḫalāṣ olur / Anuñ içün ki ol aña āhen ḥiṣār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 2). [anuñ içün, ] 

 

anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Giren dilüñe leşker-i ġamdan ḫalāṣ olur / Anuñ içün ki ol aña āhen ḥiṣār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 2). [anuñ içün, ] 

 

anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 
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Meyl-i ṭab‘ı çünki o serv-i revānadur / Anuñ içün pāyına yaşum revānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, Beyit 

1). [anuñ içün, ] 

 

anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Leblerinden alıcak ṣāf cevāb cān sevinür / Anuñ içün ki bu dil derdine dermān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 2). [anuñ içün, ] 

 

anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Çün ezelden ‘ışḳ cāmın içmişemdür dōstlar / Gice gündüz anuñ içün cān u dil ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 2). [anuñ içün, ] 

 

anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Düşüren sevdā-yı zülfidür beni sevdālara / Anuñ içün göñlümüñ fikri kamu kāşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 3). [anuñ içün, ] 

 

anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Bu Muḥibbī anuñ içün şi‘rini itdi bülend / Şimdiki şā‘irleri kendüye aḳrān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1285, Beyit 7). [anuñ içün, ] 

 

anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Ḫarābāt ehlidür ‘āşıḳ Muḥibbī / Anūn içün libāsın fāḫir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 5). [anūn 

içün, ] 

 

anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Bir olaldan yanumuzda āsümān-ıla zemīn / Anuñ içün biz anuñ ne zīr ü bālāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 6). [anuñ içün, ] 

 

anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Her ġazelde anuñ içün eyledüm siḥr ü füsūn / Māh-rūlar ḫūblar gūş ideler efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1315, Beyit 4). [anuñ içün, ] 

 

anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur / Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 5). [anuñ içün, ] 

 

anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Eyledüm ‘ışḳuñ şarābından ezel bir cür’a nūş / Anuñ içün kalmamışdur cānda ṣabr u dilde hūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 1). [anuñ içün, ] 
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anuñ içün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Ḥasret ile dem-be-dem çıkar benüm bagrumda baş / Anuñ içün turmayup akar gözümden kanlu yaş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 1). [anuñ içün, ] 

 

anuñçün: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Anuñçün pādişāh oldum ser-ā-ser cümle ‘uşşāḳa / Hümā-yı zülf-i dilberden başuma sāye düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 6). [anuñçün, ] 

Ebed gitmeye bu serden hevā-yı zülfüñ iy dilber / Anuñçün levh-i sīnemde anuñ naḳşı muṣavverdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 4). [anuñçün, ] 

Berre düşmiş sanmañuz Mecnūn bir dīvānedür / Gördi yok būy-ı vefā insanda anuñçün kaçar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 3). [anuñçün, ] 

Bu Muḥibbī çün ezel içdi maḥabbet cāmını / Görinür şimdi anuñçun gāh mest ü geh ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 5). [anuñçun, ] 

Maḥabbet baḥrına taldum sözüm dürr-i ma‘ānīdür / Anuñçün ehl-i ‘ışḳuñ dāyimā vird-i zebānıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 1). [anuñçün, ] 

Olaldan vādi-i ġamda perīşān saçı maḥbūbuñ / Görenler pençe-i şīri anuñçün şānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 3). [anuñçün, ] 

Dil çeker hicrān yükin itmez taḥammül Ḳāf aña / Mest-i üştürdür anuñçün kendüzin ner gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 2). [anuñçün, ] 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1128, Beyit 2). [anuñçün, ] 

Benüm gibi meger cānā yüzüñe lāle ‘āşıḳdur / Anuñçün dāġ-ı miḥnetle dem-ā-dem bagrı yanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 1). [anuñçün, ] 

Atarsın ġamzeñ okını baña iy kaşı ya her dem / Dil-i ṣad pāre anuñçün kızıl kana boyanukdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1138, Beyit 4). [anuñçün, ] 

Bi-ḥamdi’llāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur / Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 1). [anuñçün, ] 

Nigārā gözlerüm yaşı baḳamdur / Anuñçün kim yidügüm derd ü ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 1). 

[anuñçün, ] 

Derūn-ı sīnede bagrum ser-ā-ser pāralanmışdur / Anuñçün gözlerüm yaşı kızıl kana boyanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 1). [anuñçün, ] 

Öldürür her dem Muḥibbī’yi anuñçün ol ḥabīb / Bildi yazılmaz günāhı kim daḫı nev-restedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 5). [anuñçün, ] 

Düşüp meyḫāne küncinde içüp mest ü ḫarāb oldum / Anuñçün ġamdan āzādam ne ġuṣṣa ne melālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 4). [anuñçün, ] 

Nis̱ār itmege dilber ayagına / Gözüm yaşı anuñçün sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 3). 

[anuñçün, ] 



 314 

Muḥibbī efser itmiş ḫāk-i pāyuñ / Anuñçün şāh-ı heft-iḳlīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 6). 

[anuñçün, ] 

Anuñçün gözlerüm yaşı akar ṣaḥrā-yı sīnemde / Belā kūhsārıdur yaşum iki ‘aynum bıñarıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 3). [anuñçün, ] 

Cihān bāġında çün yār eksük olmaz / Anuñçün āh-ıla zār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 1). 

[anuñçün, ] 

Kılur dil bülbüli feryād u efġān / Anuñçün ol gül-i ḫandān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 4). 

[anuñçün, ] 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhī eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1268, Beyit 1). [anuñçün, ] 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla bulduñ ḥarāret / Anuñçün oldı şi‘rüñ böyle dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 5). 

[anuñçün, ] 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1294, Beyit 1). [anuñçün, ] 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim göre ḥayret basar döker anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 1). [anuñçün, ] 

Her viṣālüñ çünki bildük āḥiri hicrān imiş / Terk-i vaṣl itdük anuñçün hicri nā-çār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 4). [anuñçün, ] 

Anuñçün kesdiler şem‘üñ başını / Muḥibbī olduġıyçün kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 5). 

[anuñçün, ] 

‘Ālemi bir ḥabbeye satduk irüp bir ‘āleme / Şükr idüp Ḥaḳḳ’a anuñçün dāyimā bī-ġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 3). [anuñçün, ] 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim görür ḥayret basar tolar anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1349, Beyit 1). [anuñçün, ] 

Sāġar-ı çeşmüm tolu nūş eylerüz ḫūn-ı ciger / Ḳāni‘üz aña anuñçün bu şarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 2). [anuñçün, ] 

Yārı aġyār-ıla gördüm nite kim gül ḫār-ıla / ‘Andelīb-i dil anuñçün āh u feryād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1413, Beyit 4). [anuñçün, ] 

Muḥibbī eşk-i çeşmidür nihālüñ eyleyen tāze / Anuñçün ḳadd-i reftāruñ ki ṭubīden bülend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 5). [anuñçün, ] 

anuñ-ıçun: Onun için, ondan dolayı II bu yüzden, bundan dolayı. 

Beñzetdi çünki ‘ārıżuña kendüzini gün / Gün başına anuñ-ıçun işi zevāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 

Beyit 4). [anuñ-ıçun, ] 

Görmek ister bu Muḥibbī çü senüñ dīdāruñı / Anuñ-ıçun başını su gibi ol taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 5). [anuñ-ıçun, ] 

Naḫl-i gülden tāze terdür bu Muḥibbī’nüñ sözi / Anuñ-ıçun ehl-i ‘ışḳ olan ider her bār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 5). [anuñ-ıçun, ] 

‘Işḳuñ-ıla cān u dil dīvānedür / Anuñ-ıçun ḫalḳ-ıla bīgānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 1). [anuñ-
ıçun, ] 
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Eksük olmaz maḫzen-i dilden ma‘ānī gevheri / Anuñ-ıçun kim Muḥibbī genc der-vīrānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 5). [anuñ-ıçun, ] 

Meger ḫālüñ şehā müşg ü ser-i zülfüñ mu‘anberdür / Dimāġı ‘ālemüñ cānā anuñ-ıçun mu‘aṭṭardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 1). [anuñ-ıçun, ] 

Eyledüm anuñ-ıçun göz yaşını āb-ı revān / Bāġ-ı ḥüsnüñe bu vech-ile girem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1136, Beyit 4). [anuñ-ıçun, ] 

Ruḫlarıyla lebleri ẕikrin ider dil dilberüñ / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī la‘l ü gevher-sāz olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1158, Beyit 5). [anuñ-ıçun, ] 

Gün geçer gün yüzüñi görmem nigārā ay olur / Anuñ-ıçun dūd-ı āhum göklere peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 3). [anuñ-ıçun, ] 

Derdüñi dermān bilür cevrüñ gelür aña vefā / Anuñ-ıçun ḫasta dil derdine dermān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 5). [anuñ-ıçun, ] 

Akıdur dürr ü cevāhir yine bārān-ı bahār / Anuñ-ıçun görinür her yaña kühsār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1267, Beyit 4). [anuñ-ıçun, ] 

Dilde peykānuñ kalur geldükçe ġamzeñ okları / Anuñ-ıçun oldı āhen-dil dil-i bī-bākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 3). [anuñ-ıçun, ] 

Göstermez oldı gül yüzin ol gül‘iẕārumuz / Eksük degüldür anuñ-ıçun āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1282, Beyit 1). [anuñ-ıçun, ] 

Anuñ-ıçun ġonca gibi yār güftār eylemez / Kim dehānı oldugın ‘uşşāḳa iẓhār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1333, Beyit 1). [anuñ-ıçun, ] 

Āteş-i ‘ışḳa ezel yakdı Muḥibbī cān u dil / Anuñ-ıçun rūz u şeb dāyim ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1344, Beyit 5). [anuñ-ıçun, ] 

Niçe yıllardur didüm göñlümle ṣāḥib-ġamlaruz / Didi çeşmüm anuñ-ıçun biz de ġarḳ-ı demlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 1). [anuñ-ıçun, ] 

Üstüḫˇānum nāya döndi dem-be-dem eyler fiġān / Anuñ-ıçun ‘ūd u ḳānūn u rebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 4). [anuñ-ıçun, ] 

Ḫayl-i ‘uşşāḳa ezel Mecnūn-ıla baş olmışuz / Anuñ-ıçun ‘ışḳ-ıla ‘ālemlere fāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1366, Beyit 1). [anuñ-ıçun, ] 

Çün ezel cām-ı maḥabbet cur‘asın nūş eyledi / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī mest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 5). [anuñ-ıçun, ] 

Sīnem içre ekmege cānā maḥabbet toḫmını / Nāḫun ile eylerem anuñ-ıçun anı nadas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1373, Beyit 2). [anuñ-ıçun, ] 

İy Muḥibbī bī-emāndur öldürür virmez emān / Anuñ-ıçun sürme ile tīġ-ı çeşmin zāġlamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1415, Beyit 5). [anuñ-ıçun, ] 

Şi‘rümi gören bir āhen leblebi ancak dimiş / Anuñ-ıçun degme kimse aña diş uramamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 1). [anuñ-ıçun, ] 

San serv-i sehī ḳaddi arar āb-ı revāndur / Bu çeşme-i çeşmümden akar anuñ-ıçun yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 2). [anuñ-ıçun, ] 



 316 

Çeşm-i ḫun-rīzüñ içer her laḥẓa ‘āşıḳ kanını / Anuñ-ıçun ġamze-i mestüñ olur maḫmūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 4). [anuñ-ıçun, ] 

Her kārbān ki konsa bugün irtesi göçer / Dār-ı cihāna anuñ-ıçun didiler ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 3). [anuñ-ıçun, ] 

 

anuñ-ıla: Onunla II o, işaret zamiri II saye yerine. 

İy āfitāb-ı ḥüsn gitmedi sāyem yanumdan āh / Tā itmeyince ‘Arbede anuñ-ıla savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1432, Beyit 4). [anuñ-ıla, ] 

 

anuñ-ıla: Onunla II o, işaret zamiri II sevgili yerine. 

Su sepüp iy dīde sula ḫāk-i pāy-ı dilberi / Dimesünler aramuzda anuñ-ıla gerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1021, Beyit 3). [anuñ-ıla, ] 

 

anuñ-ıla: Onunla II o, işaret zamiri II gözyaşı yerine. 

Gözlerüm yaşı yañılmaz gice vü gündüz akar / Müstedām ola ki artar anuñ-ıla demümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 4). [anuñ-ıla, ] 

 

anuñla: Onunla II o, işaret zamiri II tir-i müjgan yerine. 

Muḥibbī’den diriġ itme nigārā tīr-i müjgānuñ / Anuñla eglenür cānum anuñla sīne rāḥatdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 6). [anuñla, ] 

Muḥibbī’den diriġ itme nigārā tīr-i müjgānuñ / Anuñla eglenür cānum anuñla sīne rāḥatdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 6). [anuñla, ] 

 

anuñla: Onunla II o, işaret zamiri II zülf yerine. 

Zülfine dil baglayup itme iñende i‘timād / Kimse başa çıkmamış anuñla birçok başludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 4). [anuñla, ] 

 

anuñla: Onunla II o, işaret zamiri II saye yerine. 

Gün yüzüñ görmek dilersem sāyem ardumca gelür / Baña lāzım oldı dönüp idem anuñla savaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1431, Beyit 4). [anuñla, ] 

 

anuñla: Onunla II o, işaret zamiri II âşık (şâir / Muhibbî) yerine. 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1004, Beyit 5). [anuñla, ] 

‘İyd-i vaṣla çünki irişdi Muḥibbī derdmend / Merḥabā eyle elüñi sun anuñla gel iriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 5). [anuñla, ] 

 

anuñla: Onunla II o, işaret zamiri II Mecnûn yerine. 
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Kim bilem dir ḥāl-i Mecnūn’ı baña sorsun baña / Vādi-i ġamda anuñla itmişem bī-ḥad sefer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 4). [anuñla, ] 

 

apar: Götürmek, alıp götürmek II çalmak, kapıp götürmek, avlamak. 

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın / Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 5). [apar, ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 4). [apardı, -dı 
] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şah-bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 6). [apardı, -

dı ] 

Şāneler görsem eger zülfeyni uyḫum aparur / Bu mes̱eldür olıcak kişi perīşān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 3). [aparur, -ur ] 

 

‘ār: Utanma, utanç, hayâ, hicap. 

 Ḫayālüñ dil-i maḥzūnumı mesken tutalı / Beni dīvāne kılupdur baña ne ġayret ü ‘ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( خ )

1205, Beyit 7). [‘ār, ] 

Baş açuk ġam tekyesinde olmışuz abdāl-ı ‘ışḳ / Sanmañuz şimden girü nāmūs-ıla ‘ār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 3). [‘ār, ] 

 

‘ār eylemez: Utanmak, hicap duymak. 

İḫtiyār itdi ḫarābātı Muḥibbī ‘ışḳ ara / Zāhidā itme melāmet andan ol ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1333, 

Beyit 5). [‘ār eylemez, -mez ] 

 

‘ār eylemez: Utanmak, hicap duymak. 

Şāh-ı ġam dil ḫānesine dāyimā mihmān olur / Pādişehdür bu ‘aceb dervīşden ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1342, Beyit 4). [‘ār eylemez, -mez ] 

 

‘ār eylerüz: Utanmak, hicap duymak. 

‘Āriyetdür ten libāsından daḫı ‘ār eylerüz / Ne pelāsın isterüz dehrüñ ne dībāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 4). [‘ār eylerüz, -r, -üz ] 

 

‘ār ide: Utanmak, hicap duymak. 

Tañ mı bu ‘ālem serīrinden Muḥibbī ‘ār ide / Ḫāk ü ḫışt-ı meygede bālin ü bister aña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1391, Beyit 5). [‘ār ide, -e ] 

 

‘ār ider: Utanmak, hicap duymak. 

Cārūb idüp bu kirpügümi dökdüm eşkümi / Gelmez yanuma ‘ār ider ol yār bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 4). [‘ār ider, -er ] 
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‘ār itse: Utanmak, hicap duymak. 

 Firār itse n’ola görse bu dil-ḫastesini / Şāh olan kimsene dervīşden ‘ār itse ne var (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ف)

1205, Beyit 20). [‘ār itse, -se ] 

 

‘ār kılmaz: Utanmak, hicap duymak. 

Şu‘ā-ı şemse muḥtāc-iken ‘ālem / Girür dervīş oyına ‘ār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 5). [‘ār 
kılmaz, -maz ] 

 

‘ār u nāmūsı: Utanma ve edep. 

Zāhidā ‘āşıḳı gel dime selāmet eridür / ‘Ār u nāmūsı koyan aña ḫacālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 

Beyit 4). [‘ār u nāmūsı, -ı ] 

 

ara: Aramak, bir şeyi bulmaya çalışmak, araştırmak. 

Gāh mescidde gehī deyr ü gehī meyḫānede / Yārı bulursın Muḥibbī cehd kıl arayıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1028, Beyit 7). [arayıgör, -y, -ı, -gör ] 

Ol ġazālı arayu gitdi Muḥibbī derdmend / Kim şikār eyler ṭaleb ser-keşte-yi Hāmūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 7). [arayu, -y, -u ] 

Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 2). [arayu, -y, -u ] 

Ḫıżr eger arayarak buldı ise āb-ı ḥayāt / Pīr-i meyḫāne keremden anı her an getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1115, Beyit 4). [arayarak, -y, -arak ] 

Genc-i vaṣl ister-iseñ ara göñül ḫānesini / Bulınur anı yıkuk çün Ebū Derdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 6). [ara, ] 

İy Muḥibbī ister-iseñ bulasın genc-i viṣāl / Ara dil vīrānesin dime ḫarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 5). [ara, ] 

Ara pervānesin şem‘-i cemālin / Bulursın yanmaga nār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 2). 
[ara, ] 

San serv-i sehī ḳaddi arar āb-ı revāndur / Bu çeşme-i çeşmümden akar anuñ-ıçun yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 2). [arar, -r ] 

 

ara: (Söz konusu olan iki şeyde) Orta, beyn, mâbeyn // İki şey arasında bulunan, arada olan. 

Vuṣlat içre hīç kes bilmez viṣālüñ ḳadrini / Ḳıymetin ol dem bilür kim arada hicrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1095, Beyit 3). [arada, -da ] 

Olup her bir çiçek bir ḫūba mānend / Aralarında nergis ġamze-zendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 2). 

[aralarında, -lar, -ı, -n, -da ] 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 2). [arada, -da ] 
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Şāyed ki teraḥḥüm ide bir daḫı Muḥibbī / Araya düşür gözlerüñüñ yaşını yalvar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 
Beyit 5). [araya, -y, -a ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [arada, -da ] 

 

ara: İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, mesâfe. // (Söz konusu olan iki şeyde) Orta, beyn, mâbeyn. 

Su sepüp iy dīde sula ḫāk-i pāy-ı dilberi / Dimesünler aramuzda anuñ-ıla gerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1021, Beyit 3). [aramuzda, -muz, -da ] 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseñe oldum ḫarīd / Aramuzda yok dime olsun bizüm alış viriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 4). [aramuzda, -muz, -da ] 

 

ara yirde: Ara yerde; arada. 

Öper dildārı meclis içre sāġar / Ara yirde Muḥibbī müttehemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 6). [ara 

yirde, ] 

Muṣḥaf-i ḥüsnin öpüp sürmek dilerdüm yüzüme / Māni‘ olup ara yirde zülf-i zünnārum komaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 3). [ara yirde, ] 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 1). [ara yirde, ] 

 

ārām: Durma, dinlenme, rahat, huzur. 

Ölince yüri yārı ṭaleb eyle Muḥibbī / ‘Āşıḳ olana dünyede ārām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 

5). [ārām, ] 

Olacak iş çün degül tolaşdı zülf-i yāra dil / Ol sebebden yil gibi yokdur bizüm ārāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 2). [ārāmumuz, -umuz ] 

 

ārām eyle: Durup dinlenmek, nefeslenmek, rahat, huzur bulmak. 

Bir dem ārām eyle göz yaşıyla pāyum gil-durur / Kıl teraḥḥum dōstum ḥālüm katı müşkil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 1). [ārām eyle, ] 

 

ārām eylemez: Durup dinlenmek, nefeslenmek, rahat, huzur bulmak. 

Dilüm āvāredür yā Rab ki bir ān eylemez ārām / Ġamı bir laḥẓa dūr olmaz gözümde çünki ḫˇāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 4). [ārām eylemez, -mez ] 

 

ārām eylemez: Durup dinlenmek, nefeslenmek, rahat, huzur bulmak. 

Cān u dil zülfi ġamından bir dem ārām eylemez / Ruḫları üstinde şeb-veş tārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 6). [ārām eylemez, -mez ] 

 

ārām eylemez: Durup dinlenmek, nefeslenmek, rahat, huzur bulmak. 
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Şerḥa şerḥa sīnede cān bir nefes itmez ḳarār / Murġ ārām eylemez pervāz ider sınsa ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 3). [ārām eylemez, -mez ] 

 

ārām ide: Durup dinlenmek, nefeslenmek, rahat, huzur bulmak. 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 1). [ārām ide, -e ] 

 

ārām-ı cān: Gönül huzuru, gönül ferahlığı, gönle huzur ve rahatlık veren II sevgili. 

Mu‘tekif olsam n’ola kūyuñda iy ārām-ı cān / Bir nefes senden cüdā bir kimse tecvīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 4). [ārām-ı cān, ] 

 

ārām-ı cān: Gönül huzuru, gönül ferahlığı, gönle huzur ve rahatlık veren II sevgili. 

Öpmek isterdüm ruḫından ḫaṭṭın iẓhār eyledi / Didüm iy ārām-ı cān hīç gül olur mı ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 3). [ārām-ı cān, ] 

 

ārām-ı cānum: Gönül huzuru, gönül ferahlığı, gönle huzur ve rahatlık veren II sevgili. 

Göñlüm beni terk itmede ārām-ı cānum kandadur / Mihrin velī berk itmede cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 1). [ārām-ı cānum, -um ] 

 

ārām-ı cānum: Gönül huzuru, gönül ferahlığı, gönle huzur ve rahatlık veren II sevgili. 

Göñlüm beni terk itmede ārām-ı cānum kandadur / Mihrin velī berk itmede cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 1). [ārām-ı cānum, -um ] 

 

ārām-ı cānum: Gönül huzuru, gönül ferahlığı, gönle huzur ve rahatlık veren II sevgili. 

Gül ġonca ḫandāndur çemen serv-i revānum kandadur / Olmadı rāḥat cān u ten ārām-ı cānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 1). [ārām-ı cānum, -um ] 

 

ārām-ı cānum: Gönül huzuru, gönül ferahlığı, gönle huzur ve rahatlık veren II sevgili. 

Ṭabīb-i dilsin iy ārām-ı cānum / ‘İlāc it göñlüme merhemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 2). 

[ārām-ı cānum, -um ] 

 

‘ar‘ar: Dikenli ardıç ağacı, dağ servisi. 

Nigārā ḳāmetüñ serv olalıdan / Görüp pest oldı ‘ar‘arla ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 3). 
[‘ar‘arla, -la ] 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme / Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 3). [‘ar‘ar, ] 

 

aras: Aras nehri. 
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Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi / İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1375, Beyit 7). [aras, ] 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras / ‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 1). [aras, ] 

 

araya girdi: Iki kişiyi uzlaştırmaya çalışmak; ayırmak. 

Komadı ḫaddüñi görmek girdi ḫaṭṭuñ araya / Olmadı gülşen müyesser kıldum ancak ḫār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 3). [araya girdi, -di ] 

 

a‘rāż: Alâmetler, belirtiler, işâretler. // Hastalık belirtileri. 

Ḫaṭṭını ḫadi üzre gören diye gerekdür / Kim cevher-i insānda ne zībā-y-ımış a‘rāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 4). [a‘rāż, ] 

 

‘arbede: Kavga, dalaş. 

İy āfitāb-ı ḥüsn gitmedi sāyem yanumdan āh / Tā itmeyince ‘Arbede anuñ-ıla savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1432, Beyit 4). [‘arbede, ] 

 

‘arbede itsem: Kavga etmek, dalaşmak. 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben / Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1459, Beyit 2). [‘arbede itsem, -se, -m ] 

 

‘arbede itsem: Kavga etmek, dalaşmak. 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben / Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1459, Beyit 2). [‘arbede itsem, -se, -m ] 

 

ard: Arka taraf, arka II peş. 

Gelür her şādīnüñ ardınca biñ ġam / Cihānda ‘āḳil olan gülmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 3). 

[ardınca, -ınca ] 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur / Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 5). [ardıncadur, -ınca, -dur ] 

Gün yüzini yaluñuz vardum temāşā itmege / Bilmedüm sāyem gibi ardumca nāşī var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 4). [ardumca, -um, -ca ] 

Gün yüzüñ görmek dilersem sāyem ardumca gelür / Baña lāzım oldı dönüp idem anuñla savaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1431, Beyit 4). [ardumca, -um, -ca ] 

 

‘ārı terk itmiş: Utanmayı bırakmak, utanmamak. 

‘Aceb bilsem gül-i ra‘nā ne yüzden beñzemiş yāra / Ḥayāsuz ‘ārı terk itmiş gelüp ortaya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 4). [‘ārı terk itmiş, -ı-miş ] 
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‘ārif: İrfan sâhibi olan (kimse), bilici. 

Ḥużūr-ı ḳalb-ile ‘ārif yatur meyḫāne küncinde / Ṣafāsuz ṣūfī mescidde kurı ġavġāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 5). [‘ārif, ] 

Gül ruḫlaruñ koyup dil meyl eylemez cināna / Terk eyleyüp bahārı ‘ārif ḫazāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 4). [‘ārif, ] 

 

‘ārife bir nükte bes: Ârife târif gerekmez: Anlayışlı ve irfan sâhibi olanlara bir şeyi uzun uzun anlatıp târif etmeye 

gerek yoktur, hemen anlayıverirler. 

Āh u nāleñden Muḥibbī yār añlar ḥalüñi / Sözüñi uzatma çün kim ‘ārife bir nükte bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 7). [‘ārife bir nükte bes, ] 

 

‘ārife bir söz yiter: Ârife târif gerekmez: Anlayışlı ve irfan sâhibi olanlara bir şeyi uzun uzun anlatıp târif etmeye 

gerek yoktur, hemen anlayıverirler. 

Leblerin ẕikr eylesem ḳaṣdum nedür eyler ḫayāl / ‘Ārife bir söz yiter ḥācet degül tekrār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1487, Beyit 3). [‘ārife bir söz yiter, ] 

 

‘āriyet: Ödünç, emanet, gelip geçici. 

‘Āriyetdür ten libāsından daḫı ‘ār eylerüz / Ne pelāsın isterüz dehrüñ ne dībāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 4). [‘āriyetdür, -dür ] 

 

‘ārıż: Yanak. 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür / Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 

Beyit 1). [‘ārıżı, -ı ] 

Beñzetdi çünki ‘ārıżuña kendüzini gün / Gün başına anuñ-ıçun işi zevāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 
Beyit 4). [‘ārıżuña, -u, -ñ, -a ] 

Olaldan ‘ārıżuñ gül ḳāmetüñ serv / Akar kūyuñda yaşum ‘ayn-ı mādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 2). 
[‘ārıżuñ, -uñ ] 

‘Ārıżında dāne-i ḫāline el sunma sakın / Ādem’i cennet içinden çıkaran çün dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1059, Beyit 3). [‘ārıżında, -ında ] 

Saçı sünbül ‘ārıżı yāruñ gül-i ḥamrā geçer / Bāġ ara serv-i sehīden ḳāmeti a‘lā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1067, Beyit 1). [‘ārıżı, -ı ] 

Dilberüñ ‘ārıżını görmege dil māyil olur / Çāre ne zülfi gelür gün yüzine ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 1). [‘ārıżını, -ını ] 

‘Ārıżuñ içre niçedür didüm iy meh-rū ḫaṭuñ / Güldi didi kaplu kāfūra du‘ā-yı nūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 2). [‘ārıżuñ, -uñ ] 

Bezm-i ḥüsninde kaçan zülfi gelür ‘ārıżına / Meclise ziynet içün sünbül ü reyḥān getürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1115, Beyit 3). [‘ārıżına, -ı, -n, -a ] 

‘Ārıżı ka‘be’sine irgür eger ister-iseñ / Şām-ı zülfine iriş tā bulasın ‘ömr-i dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1215, 
Beyit 4). [‘ārıżı, -ı ] 
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Benüm bu sīneme ḫār-ı belādur ‘ārıżuñsuz gül / Baña gülşen olur külḫen idem seyr-i çemen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 2). [‘ārıżuñsuz, -uñ, -suz ] 

Saçuñla ‘ārıżuñ iy ‘ālem-efrūz / Birisi Ḳadrdür birisi Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 1). [‘ārıżuñ, -
uñ ] 

Sākin-i kūyuñ olan bāġ u gülistān istemez / ‘Ārıżuñ gören o hergiz ḥūr u ġılmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 1). [‘ārıżuñ, -uñ ] 

‘Ārıżuñsuz baña gelmez bu gül ü gülzār ḫoş / Gülşen içre ‘andelībe gülsüz olmaz ḫār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 1). [‘ārıżuñsuz, -uñ, -suz ] 

Görmesem ‘ārıżuñı itme ‘aceb / Güneşe bakanuñ olur gözi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 3). 

[‘ārıżuñı, -uñ, -ı ] 

‘Ārıżını ben niçe gülzāra teşbīh eyleyem / Açılur gül ruḫları karşumda benüm yaz u kış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 3). [‘ārıżını, -ı, -n, -ı ] 

Kim göre ‘ārıżuñı olmaya ġamdan o ḫalāṣ / Yazılu ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla göñülde bu ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 1). [‘ārıżuñı, -uñ, -ı ] 

 

‘ārıż-ı dil-cūya: -Sevgilinin- gönlü cezbeden yüzü. 

Ḫāller meyl ider ol ‘ārıż-ı dil-cūya gelür / Sanki Hindū-beçeler teşne olup suya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 1). [‘ārıż-ı dil-cūya, -y, -a ] 

 

‘ārıż-ı yār: Sevgilinin yanağı / yüzü. 

Görinür zülf içinde ‘ārıż-ı yār / Şeb-i tār içre ayı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 4). [‘ārıż-ı 

yār, ] 

 

arḳa: Sırt, arka. 

Dāla dönse ḳāmetüm olsa ‘aceb midür dü-tā / Taglar ṭāḳat getürmez bār-ı ġam arḳamda var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 3). [arḳamda, -mda ] 

 

arkası yire geldükde: Arkası (sırtı) yere gelmek: yenilmek, alt olmak. 

Ḳuvvetine tayanup bu dehre başın egmeyen / Arkası geldükde yire didi āḫir aña pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1375, Beyit 6). [arkası yire geldükde, -dükde ] 

 

arkası yire gelince: Arkası (sırtı) yere gelmek: yenilmek, alt olmak. 

Küşt-gīr-i dehr-ile çoklar tutışdı gerçi kim / Her birinüñ arkası yire gelince didi pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 4). [arkası yire gelince, -ince ] 

 

armagan: Bir kimseye karşılıksız olarak verilen şey, hediye, bergüzar. 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ / Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 6). 

[armagandur, -dur ] 
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‘arṣa-i ‘ışḳ: Aşk arsası, aşk meydanı. 

‘Arṣa-i ‘ışḳ içre diksem tañ mı eflāke nişān / Atmaga āh oklarına uş bu ḳaddüm ya imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 4). [‘arṣa-i ‘ışḳ, ] 

 

‘arṣa-i naẓmuñ: Şiir meydanı. 

Niẓāmī pençesin burdum benümle kim tutar pençe / Muḥibbī ‘arṣa-i naẓmuñ bugün şīr-i zebānıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 5). [‘arṣa-i naẓmuñ, ] 

 

‘ārsuz olur: Utanma ve sıkılma duygusu olmamak, utanmaz, hayâsız, yüzsüz olmak. 

Şīşe-i nāmūsı sısam dōstlar ‘ayb eylemeñ / Dokunan seng-i cefādur ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 4). [‘ārsuz olur, -ur ] 

 

‘ārsuz olur: Utanma ve sıkılma duygusu olmamak, utanmaz, hayâsız, yüzsüz olmak. 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i / Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 4). [‘ārsuz olur, -ur ] 

 

art: Fazlalaşmak, çoğalmak. 

Kanlu yaşum ḫil‘atine dāġumı itdüm nişān / Raġbeti artar kumāşuñ kim kaçan tamgası var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 4). [artar, -ar ] 

Çünki peykānuñ gelür kıldı bu sīnemden güẕer / Didüm artur dōstum derdüm benüm efzūn olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 2). [artur, -ur ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳı sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 5). [artar, -ar ] 

Gözlerüm yaşı yañılmaz gice vü gündüz akar / Müstedām ola ki artar anuñ-ıla demümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 4). [artar, -ar ] 

Ḫaṭṭuñı göreli artarsa ‘aceb mi ġamumuz / Devr-i ḥüsnüñde şehā var-ıdı ḫoş ‘ālemümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 1). [artarsa, -ar, -sa ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳ sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 5). [artar, -ar ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [artar, -ar ] 

Sevdā-yı zülf başuma çünki belā imiş / Artmakdadur gün-be-gün āh bu belā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 4). [artmakdadur, -mak, -da, -dur ] 

Ruḫlaruña karşu zülfüñ dem-be-dem efzūn olur / Günde yatsa kuvveti artmagla olur mār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 4). [artmagla, -mag, -la ] 

İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 2). [artar, -ar ] 
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İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 2). [artsun, -sun ] 

 

artuk: Artık, bundan sonra. 

Niçe bir ḫalḳ-ı cihān ile idersin güft ü gū / ‘Uzlet eyle ḫalḳdan artuk saña yigdür ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 3). [artuk, ] 

 

artur: Artmasını sağlamak, çoğaltmak, yükseltmek. 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteler āh u fiġānın arturur / Her kaçan kim tāzece bir māh-rū cānān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1109, Beyit 4). [arturur, -ur ] 

Aglayup zārīlık ile eylesem yüz biñ niyāz / Yār nāzın arturur biñ dürlü istiġnā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1171, Beyit 2). [arturur, -ur ] 

İlāhī her zamān artur anuñ mihrini göñlümde / Bilürem eylemez gerçi anı terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 4). [artur, ] 

Arturur nālesini görse Muḥibbī ruḫuñı / Faṣl-ı gülde nite kim murġ-ı ḫoş-elḥān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 5). [arturur, -ur ] 

Sevdüm didükçe cevrini arturdı ol perī / Sevmek katında dilberüñ ulu günāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 2). [arturdı, -dı ] 

 

‘arūs olmamış: Gelin olmak. 

Olmamış idi cihān zīver ü ziynetle ‘arūs / İtmemiş idi serīr-i felege şems cülūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 

Beyit 1). [‘arūs olmamış, -ma, -mış ] 

 

‘arż: En, genişlik. 

Dil zevraḳını saldum derdā ki baḥr-ı ‘ışḳa / Gerçek imiş diyenler yok aña ṭūl-ıla ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 2). [‘arż, ] 

 

‘arż: Sunma, gösterme, anlatma. 

Leblerin ẕikr eylesem ḳaṣdum nedür eyler ḫayāl / ‘Ārife bir söz yiter ḥācet degül tekrār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1487, Beyit 3). [‘arż, ] 

 

‘arż eyle: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

Tīredür zülfüñ ġamından bu dil-i vīrānemüz / Gün yüzüñ ‘arż eyle tā rūşen ola kāşānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 1). [‘arż eyle, ] 

 

‘arż eyle: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini / Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1484, Beyit 2). [‘arż eyle, ] 
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‘arż eyle: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

Būse istersek lebüñden aña bulınmaz ‘ivaż / Bārī gel eyle Muḥibbī cānuñı cānāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1486, Beyit 6). [‘arż eyle, ] 

 

‘arż eyledi: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

Ruḫları şem‘in yine ‘arż eyledi cānāneler / Koñ tutuşsun cān u dil şem‘e yana pervāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 1). [‘arż eyledi, -di ] 

 

‘arż eyledi: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 3). [‘arż eyledi, -di ] 

 

‘arż eyledi: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

Zülfini çīn eyledi dil murġını ṣayd itmege / Ḫālini kodı içinde eyledi san dāne ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1484, 

Beyit 4). [‘arż eyledi, -di ] 

 

‘arż eyledi: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

Ruḫlarını eyledi ben ‘āşıḳa ol yār ‘arż / İtdi san gül ruḫlarını bülbüle gülzār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 1). [‘arż eyledi, -di ] 

 

‘arż eyledükçe: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Yāra ‘arż eyledükçe derd-i dilüm / Dir Muḥibbī ki bu ne ġavgādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 5). [‘arż 

eyledükçe, -dükçe ] 

 

‘arż eyledüm: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Yāra varup dün gice dil derdini ‘arż eyledüm / Ḫˇāba vardı gözleri yanında san efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 5). [‘arż eyledüm, -dü, -m ] 

 

‘arż eyleme: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Derd-i dil ḥālini ‘arż eyleme bī-derd olana / Saglar añlayımaz anı ki bīmār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 

Beyit 2). [‘arż eyleme, -me ] 

 

‘arż eyleñ: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Cān u dil derdini eyleñ dōstlar cānāna ‘arż / Olıgelmişdür kuluñ aḥvāli çün sulṭāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1484, Beyit 1). [‘arż eyleñ, -ñ ] 

 

‘arż eyler: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 
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Sen güzeller şāhınuñ pāyına īs̱ār itmege / Bāġda eyler agaçlar dirhem ü dīnār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 4). [‘arż eyler, -r ] 

 

‘arż eylerem: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Gūşına almaz Muḥibbī dāda varsam dādumı / Gerçi kim ben eylerem derd-i dilüm her bār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1487, Beyit 5). [‘arż eylerem, -r, -em ] 

 

‘ārż eyler-isem: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

N’ola ‘ārż eyler-isem yāra sirişküm gevherin / Olmışam ḳulzüm-i ‘ışḳ içre dilā ben ġavvāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1476, Beyit 2). [‘ārż eyler-isem, -r, -i, -se, -m ] 

 

‘arż eylesem: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Biñ kerre eger ḥālümi ‘arż eylesem ol yār / Bir laḥẓada eyler bu ḳadar ḥāli ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 3). [‘arż eylesem, -se, -m ] 

 

‘arż ide: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Sun nūş ideyim la’l-i lebüñ rāḥat-ı cāndur / Tā mest olup ḥālin ide saña Muḥib ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 5). [‘arż ide, -e ] 

 

‘arż idelden: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Gözleri uyḫuda kaldı her nefes ḫacletdedür / Gözleri vaṣfın idelden nergis-i bīmāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1492, Beyit 4). [‘arż idelden, -el, -den-elden ] 

 

‘arż idem: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Dil derdini iy dōst saña niçe idem ‘arż / Āhumla yaşumdan toludur çün felek ü ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 1). [‘arż idem, -e, -m ] 

 

‘arż ideyin: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Derd-i dilümi ‘arż ideyin dime ḥekīme / Bak yār liḳāsına ki tā kim gide emrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 2). [‘arż ideyin, -e, -y, -in ] 

 

‘arż idince: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin / ‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 4). [‘arż idince, -ince ] 

 

‘arż it: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

Nigārā çārdeh sāla irişdüñ ḥüsnüñi ‘arż it / Yigirmiye irişince ‘ayāndur māhitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1328, Beyit 2). [‘arż it, ] 
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‘arż it: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

İy Muḥibbī her kaçan varsañ ḥarīm-i kūyına / Ola kim ide ḳabūl it cānuñı ḳurbāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1484, Beyit 5). [‘arż it, ] 

 

‘arż itdi: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

Vir cānı būsesini anuñ ol dem aladur / İtdi cemāli güllerini çün nigār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 3). 
[‘arż itdi, ] 

 

‘arż itdi: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

Ruḫlarını eyledi ben ‘āşıḳa ol yār ‘arż / İtdi san gül ruḫlarını bülbüle gülzār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 1). [‘arż itdi, -di ] 

 

‘arż itdi: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Niçe yıllar ḫasta iken yine bir bir ḥālini / Dil ṭabībi gördi itdi derdini bīmār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 2). [‘arż itdi, -di ] 

 

‘arż itdi: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

Vir cānı būsesini anuñ ol dem aladur / İtdi cemāli güllerini çün nigār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 3). 

[‘arż itdi, -di ] 

 

‘arż itmege: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Dil ü cān terkin urup dil yine dildāra gider / Dil ü cān derdini ‘arż itmege ol yāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 1). [‘arż itmege, -meg, -e ] 

 

‘arż itmege: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Sormaduñ iy dil ṭabīb[i] bu Muḥibbī derdini / Niçe yıl derdini ‘arż itmege kapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 5). [‘arż itmege, -meg, -e ] 

 

‘arż itmek: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Gice gündüz gülşen-i ḥüsninde efġāndan murād / İtmek ister ḥālini bu bülbül-i bī-çāre ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 2). [‘arż itmek, -mek ] 

 

‘arż itmeñüz: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Hicr elinden ölür-isem günde biñ kez rāżıyam / Bu Muḥibbī ḥālini tek itmeñüz aġyāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 5). [‘arż itmeñüz, -me, -ñüz ] 

 

‘arż itmeyem: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 
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Var-iken derdüñ nigārā n’eylerem dermānı ben / Ger ölürsem itmeyem aḥvālümi dermāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1484, Beyit 3). [‘arż itmeyem, -me, -y, -e, -m ] 

 

‘arż itseñ: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Ḫūn-ı bülbülden-durur her dem gülüñ surḫ oldugı / Ḫūn-ı bagrum iy ṣabā itseñ n’ola dildāra ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1492, Beyit 3). [‘arż itseñ, -se, -ñ ] 

 

‘arż itseñ: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Ḫūn-ı bülbülden-durur her dem gülüñ surḫ oldugı / Ḫūn-ı bagrum iy ṣabā itseñ n’ola dildāra ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1492, Beyit 3). [‘arż itseñ, -se, -ñ ] 

 

‘arż kılmasun: Göstermek, sunmak, takdim etmek. 

Germ olmasun iñen gün ḥüsnini kılmasun ‘arż / Nisbet yüzüñle günde beyne‘s-semāi ve’l-’arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1485, Beyit 1). [‘arż kılmasun, -ma, -sun ] 

 

‘arż kılmaz: Göstermek, sunmak, takdim etmek II söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Kimse kılmaz dōstlar bu derdümi dildāra ‘arż / Ölürem bu derd-ile ger olmaz-ısa yāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 1). [‘arż kılmaz, -maz ] 

 

‘arż olıgelmişdür: Gösterilmek, sunulmak, takdim edilmek II söylenmek, anlatılmak, bildirilmek. 

Cān u dil derdini eyleñ dōstlar cānāna ‘arż / Olıgelmişdür kuluñ aḥvāli çün sulṭāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1484, Beyit 1). [‘arż olıgelmişdür, -ı, -gel, -miş, -dür-ıgel, -miş, -dür ] 

 

‘arż olmadı: Gösterilmek, sunulmak, takdim edilmek II söylenmek, anlatılmak, bildirilmek. 

Hīç aḥvālüm dirīġā olmadı dildāra ‘arż / Oldı şimden soñra cān virmek baña bu yolda farż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 1). [‘arż olmadı, -ma, -dı ] 

 

‘arż olmaz-ısa: Gösterilmek, sunulmak, takdim edilmek II söylenmek, anlatılmak, bildirilmek. 

Kimse kılmaz dōstlar bu derdümi dildāra ‘arż / Ölürem bu derd-ile ger olmaz-ısa yāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 1). [‘arż olmaz-ısa, -maz, -ı, -sa ] 

 

‘arż-ı ḥāl: Hâlini arz etmek. Gönlünün dileğini söylemek, içini açmak. 

Yāra ‘arż-ı ḥāl içün āh eyleyüp kan aglasam / Hīç te’s̱īr eylemez ḳalbin meger mermer tutar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1006, Beyit 4). [‘arż-ı ḥāl, ] 

 

‘arż-ı ḥüsn eyle: Güzelliği göstermek. 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş / Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 3). [‘arż-ı ḥüsn eyle, ] 
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‘arż-ı ruḫsār eyledi: Yüzünü, yanağını sergileme. 

‘Arż-ı ruḫsār eyledi şādılıg-ıla nesterīn / Yüz sürer serv ayagına her ṭarafdan cūybār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 7). [‘arż-ı ruḫsār eyledi, -di ] 

 

ārzū: Arzu, istek, dilek. 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 1). [ārzū, ] 

 

ārzū eylemem: Istek duymak, olmasını istemek, temenni etmek, heves etmek. 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1395, Beyit 3). [ārzū eylemem, -me, -m ] 

 

ārzū eyler: Istek duymak, olmasını istemek, temenni etmek, heves etmek. 

Kūyına varmaz göñül eyler viṣālin ārzū / ‘Āşıḳ-ı dīdāra sanmañ cennet ü kevs̱er yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 6). [ārzū eyler, -r ] 

 

ārzū eyler: Istek duymak, olmasını istemek, temenni etmek, heves etmek. 

Niçe yıllardur Muḥibbī ārzū eyler seni / Bulmadı ‘ālemde hergiz vaṣluña ol dest-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1378, Beyit 5). [ārzū eyler, -r ] 

 

ārzū itdüm: Istek duymak, olmasını istemek, temenni etmek, heves etmek. 

Ārzū itdüm lebin kıldum ser-i zülfin heves / Didi iy bī-çāre olmaz uşbu sevdā mültemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 1). [ārzū itdüm, -dü, -m ] 

 

ārzū-yı māh-ı tābān eylemez: Parlak ayı (dolunayı) arzu etmek. 

İy Muḥibbī kim görürse āfitāb-ı ḥüsnini / Göz yumar hīç ārzū-yı māh-ı tābān eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1218, Beyit 6). [ārzū-yı māh-ı tābān eylemez, -mez ] 

 

ārzū-yı vaṣl ider: (Sevgiliye) Kavuşmayı arzulamak. 

Şām-ı hicrüñde Muḥibbī ārzū-yı vaṣl ider / Var mıdur bīmār kim ol itmeye ṣıḥḥat heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 5). [ārzū-yı vaṣl ider, -er ] 

 

as: Bir şeyi yüksek bir yere iliştirip sarkıtmak, tâlik etmek. 

Bāġ-ı ḥüsni üzre asmış zülfini perr-i ġurāb / Bāġbān-ı çeşmi yatmış sanki ḫˇāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 3). [asmış, -mış ] 

Zülfi zencīrine asmış san ẕaḳan ḳandīlini / Cān u diller yakmaga ya‘nī ki micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 2). [asmış, -mış ] 
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as: Bir şeyi yüksek bir yere iliştirip sarkıtmak, tâlik etmek II bir kimseyi boğazına ip geçirip ayaklarını yerden 

keserek sallandırmak sûretiyle öldürmek, îdam etmek. 

Göñlümi şeb-rū diyü zülf[i] şebinde bend ider / Ḳaṣdını bildüm anuñ zülfinde āḫir asmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 2). [asmadur, -ma, -dur ] 

Niçeye degin ḥabs olasın çāh-ı zenaḫda / Assun ko seni zülfi gibi dār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 2). [assun, -sun ] 

Dutduñsa göñül düzdini ḥabs eyle zenaḫda / Zülfüñ gibi asmaga anı dār ele ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 4). [asmaga, -mag, -a ] 

Çünki tutduñ bāġ-ı ḥüsnüñde bu göñlüm düzdini / Eyle aña gel siyāset dōstum zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1473, Beyit 2). [as, ] 

Genc-i ḥüsnüñde göñül düzdini tutduñ çün kim / Ḥabs kıl çāh-ı zenaḫdānda anı zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1475, Beyit 4). [as, ] 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 1). [as, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde göñül düzdin giriftār eyledüñ / Çeşm-i cellāduñ ya ḳatl itsün anı ya zülfe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1480, Beyit 3). [as, ] 

‘Işḳ eri olmak dilerseñ ayaguñ merdāne bas / Kendüñi Manṣūr-vār vir kākül-i dildāra as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1481, Beyit 1). [as, ] 

 

as eylemedi: Assı eylemek: kar etmek, kazanç sağlamak. 

Naḳd-i cān[ı] kim virüp aldı nigāruñ būsesin / Eylemedi kimsene dünyāda bunuñ gibi as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1481, Beyit 3). [as eylemedi, -me, -di-medi ] 

 

āsān: Kolay, kolayca, zahmetsiz. 

Muḥibbī evvel[i] ‘ışḳuñ egerçi görinür āsān / Velī ġāyet soñı müşkil giriftār olmayan bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1361, Beyit 5). [āsān, ] 

Giceler tā ṣubḥ olınca iñleseñ olmaz ‘aceb / Kār-ı ‘ışḳ āsān mı sanduñ bilmedüñ iy bu‘l-heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 2). [āsān, ] 

Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 5). [āsān, ] 

 

āsān eylemez: Kolaylaştırmak. 

İy kaşı ya cānı her kim saña ḳurbān eylemez / Müşkil olur işi günden güne āsān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 1). [āsān eylemez, -mez ] 

 

‘āşıḳ: Aşık, seven kişi II bir şeye veya birine karşı aşırı sevgi duyan kimse, tutkun, meftun. 

‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 2). [‘āşıḳ, ] 



 332 

İy cefā-ḫū cevri āyīn eyledüñ ‘āşıḳlara / Korkaram kim ‘ālem içre ben bu āyīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1015, Beyit 4). [‘āşıḳlara, -lar, -a ] 

Güzellik burcına māhum ‘urūc itdüñse ẓulm itme / Sakın ‘āşıḳlar āhından zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 4). [‘āşıḳlar, -lar ] 

Mescide dönmiş iken vardum yine meyḫāneye / ‘Āşıḳı ‘ayb itme ṣūfī çünki ġavġādan kaçar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1027, Beyit 3). [‘āşıḳı, -ı ] 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [‘āşıḳlaruñ, -lar, -uñ ] 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 5). [‘āşıḳ, ] 

Ṣafā vü Merve ḥaḳḳıyçün şu kim kūyuñ ṭavāf eyler / Eger cān itmeye ḳurbān degül ‘āşıḳ ḫilāf eyler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 1). [‘āşıḳ, ] 

Muḥibbī ṣıdḳ-ılā ‘āşıḳ irişdi rāh-ı maḳṣūda / Riyā vü zerḳ-ıla zāhid hemān bir kurı lāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1047, Beyit 5). [‘āşıḳ, ] 

Her ki ‘āşıḳdur cefā vü cevrüñe ṣābir geçer / Yüz çevürmez her ne kim senden gele şākir geçer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1055, Beyit 1). [‘āşıḳdur, -dur ] 

Rāhı keçdür zāhidüñ ‘ışḳuñ velīkin müstaḳīm / İy Muḥibbī ‘āşıḳam yolum ṭarīḳum togrudur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 5). [‘āşıḳam, -am ] 

Öldürürse ġam degüldür tīġ-ı ġamzeñ ‘āşıḳı / Dirgürür iy dil ṭabībi leblerüñ ‘Īsā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1067, Beyit 2). [‘āşıḳı, -ı ] 

Bādeyi rinde virüp ‘āşıḳa ma‘şūḳ etegin / Ṣūfiye zerḳ u riyā zāhide fetvāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 4). [‘āşıḳa, -a ] 

Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 3). [‘āşıḳ, ] 

Zāhidā ‘āşıḳı gel dime selāmet eridür / ‘Ār u nāmūsı koyan aña ḫacālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 4). [‘āşıḳı, -ı ] 

Okudum ‘ışḳuñ kitābın gördüm anda yazulu / ‘Āşıḳa evvel ḳademde lāzım olur terk-i ser (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 2). [‘āşıḳa, -a ] 

‘Āşıḳ-ısañ kendüñi efgende gör / Pādişāh-ısañ özüñi bende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 1). [‘āşıḳ-
ısañ, -ısañ ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 
Beyit 4). [‘āşıḳumı, -umı ] 

Nüh felekden geçer ‘āşıḳ idicek derd-ile āh / Sanmañ āh-ı seḥere kevn ü mekān ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 3). [‘āşıḳ, ] 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 2). [‘āşıḳa, -a ] 

Gördügince gün yüzüñ ‘āşıḳlaruñ nālān olur / Kanda kim açıla gül anda hezār elḥān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 1). [‘āşıḳlaruñ, -laruñ ] 
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Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı / Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1110, 
Beyit 2). [‘āşıḳı, -ı ] 

‘Işḳ ara terk itmeyince cān u ser ‘āşıḳ mıdur / Da‘vi-i miḥr ü maḥabbet eylese lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 1). [‘āşıḳ, ] 

Gerçi evvel ‘ışḳ mir’ātı selāmet gösterür / Līk soñra ‘āşıḳa bunca melāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 1). [‘āşıḳa, -a ] 

Bir naẓar kılmaz o meh-rū ‘āşıḳuñ zārın görür / Bir nefes olmaz cüdā yanından aġyārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 1). [‘āşıḳuñ, -uñ ] 

Koyup ‘āşıḳların ol māh-rūlar / Raḳīb ile varup bāzār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 2). [‘āşıḳların, 

-lar, -ı, -n ] 

Añarsa ‘ışḳ ehlini ne ġam zāhid melāmetle / Selāmet gözlemez ‘āşıḳ işi anuñ melāmetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 5). [‘āşıḳ, ] 

Benüm gibi meger cānā yüzüñe lāle ‘āşıḳdur / Anuñçün dāġ-ı miḥnetle dem-ā-dem bagrı yanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 1). [‘āşıḳdur, -dur ] 

Bir sencileyin ‘āşıḳı ferdāya salar āh / Yüze gülici āl-ıla ‘ayyār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 
5). [‘āşıḳı, -ı ] 

Eks̱erī ‘āşıḳlaruñ tā ṣubḥa dek bī-dār olur / Kim ki ‘ışḳdan bī-ḫaberdür ol yatur her ān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 2). [‘āşıḳlaruñ, -lar, -uñ ] 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer / Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1153, Beyit 6). [‘āşıḳa, -a ] 

Kim ki ‘āşıḳdur Muḥibbī āsitān-ı yārda / Pādişāh-ı dehr ise kendüyi çāker gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1153, Beyit 7). [‘āşıḳdur, -dur ] 

Şem‘-i ḥüsne kim ki ‘āşıḳdur yanar pervāne-veş / Maḥv olur ol ‘āteş-i ‘ışḳ içre nā-peydā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 4). [‘āşıḳdur, -dur ] 

Kulakdan ‘āşıḳam ‘āşıḳ ‘aceb düşvār ḥālüm var / Degül mümkin yüzin görmek ne ḫod ṣabr u mecālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 1). [‘āşıḳ, ] 

Her kaçan kim ruḫları üstinde zülfin tār ider / Her kılında niçe biñ ‘āşıḳları ber-dār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 1). [‘āşıḳları, -lar, -ı ] 

Sor baña ‘ışḳuñ rumūzın saña taḳrīr eyleyem / Cān u baş terkin urur ‘āşıḳ hemān pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 2). [‘āşıḳ, ] 

N’ola yaksam şem‘-i ḥüsne bu göñül pervānesin / Dōstum sen şem‘ olıcak ‘āşıḳuñ pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 6). [‘āşıḳuñ, -uñ ] 

Zülfinde göñül bend-ile gör mübtelā yatur / Kūyı Muḥibbī ‘āşıḳa bīmār-ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 7). [‘āşıḳa, -a ] 

Kapuñda niçe yüz biñ ‘āşıḳuñ var / İçinde yok Muḥibbī gibi kemter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 5). 

[‘āşıḳuñ, -uñ ] 

 Āşıḳ ser-i kūyını diler şām u seḥer / Heves itmez bu göñül ḥūrī vü cennet daḫı nār (Muhibbî Dîvânı, Gazel‘ (ع)

1205, Beyit 18). [‘āşıḳ, ] 
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 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)
1205, Beyit 17). [‘āşıḳı, -ı ] 

Cihānda var mı ‘āşıḳ pür-ġam olmaz / Belā vü derd-ile ol hem-dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 
1). [‘āşıḳ, ] 

Gün yüzüñ birle ḳamer alnuñ yiter ‘āşıḳlara / Gice gündüz āfitāb u māh-tāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 3). [‘āşıḳlara, -lar, -a ] 

Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefā lāyıḳlaruz / Biz ezel zībā cemālüñe senüñ ‘āşıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 1). [‘āşıḳlaruz, -lar, -uz ] 

‘Āşıḳuz itdük Muḥibbī derd ü miḥnet iḫtiyār / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 5). [‘āşıḳuz, -uz ] 

Ġamze okların kemān ebrūlarından dem-be-dem / Atsa dilber ‘āşıḳuz karşu tutaruz sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1254, Beyit 2). [‘āşıḳuz, -uz ] 

‘Āşıḳ mı dinür yanmayıcak āteş-i hicre / ‘Işḳ ehli olan puḫte gerek ḫām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, 
Beyit 2). [‘āşıḳ, ] 

Nāmūs nedür ‘āşıḳ anı eylemez idrāk / Nite ki ḫarābāt erine nām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 
4). [‘āşıḳ, ] 

Raḥm eyle disem yāra ider nāza ser-āġāz / ‘Āşıḳ ki niyāz eyleye ma‘şūḳa kılur nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 1). [‘āşıḳ, ] 

Şīşe-i nāmūsı sısam dōstlar ‘ayb eylemeñ / Dokunan seng-i cefādur ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1263, Beyit 4). [‘āşıḳ, ] 

‘Āşıḳ oldur yār eger yagdursa yüz seng-i cefā / Başına biñ zaḫm iderse hergiz āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 4). [‘āşıḳ, ] 

Viren bāzār-ı ‘ışḳ içre alan cān naḳdini derdi / Ḥaḳīḳatde odur ‘āşıḳ dimeñ bāzārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 5). [‘āşıḳ, ] 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 6). [‘āşıḳa, -a ] 

Niçe yıldur ki bugün mātem-i Mecnūn tutaruz / Kankı ‘āşıḳ tutısar biz ölicek mātemümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 5). [‘āşıḳ, ] 

Aç yüzüñ çāk-i girībān eylesün ‘āşıḳlaruñ / Güm güm ötsün hāy u hūdan gūşe-i meyḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 3). [‘āşıḳlaruñ, -lar, -uñ ] 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i / Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 4). [‘āşıḳ, ] 

Didüm öldürsün koñuz kūyındaki ‘āşıḳları / Nev-civāndur didiler nā-ḥaḳ yire kan istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 4). [‘āşıḳları, -lar, -ı ] 

Yolına cān virdügümi gerçi cānān istemez / ‘Āşıḳuñ faḫrıdur ol sanmañ anı cān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1285, Beyit 1). [‘āşıḳuñ, -uñ ] 

Urur ‘āşıḳ olanlar baş terkin / Diyen kimdür ki ‘āşıḳ ölmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 4). 

[‘āşıḳ, ] 
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Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 5). [‘āşıḳdur, -dur ] 

Cevr ider ‘āşıḳlara ol şeh nigāhı eylemez / Gūş kılmaz bir naẓarla dād-hāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1288, Beyit 1). [‘āşıḳlara, -lar, -a ] 

Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 
Beyit 1). [‘āşıḳa, -a ] 

Kūyuña gelmiş senüñ ṣaf ṣaf durur ‘āşıḳlaruñ / Kullardur dir ki gelsün görelüm sulṭānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 2). [‘āşıḳlaruñ, -lar, -uñ ] 

‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1294, Beyit 4). [‘āşıḳ, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 5). [‘āşıḳuñ, -uñ ] 

Ḫarābāt ehlidür ‘āşıḳ Muḥibbī / Anūn içün libāsın fāḫir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 5). [‘āşıḳ, ] 

Āh it Muḥibbī her dem kim gördi yār[ı] maḥrem / ‘Āşıḳ olur mı bī-ġam oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 5). [‘āşıḳ, ] 

‘Āşıḳuz gerçi Muḥibbī dutduk istiġnā yüzin / Ne vefā-yı yār u ne ḫod ḳahr-ı aġyār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 5). [‘āşıḳuz, -uz ] 

Ġamzesi ḫançer çeküp ‘āşıḳların ḳurbān ider / Çeşm-i cellādına hīç ḳaṣṣāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 2). [‘āşıḳların, -lar, -ı, -n ] 

Künc-i mescid mesken olmaz ser-bürehne ‘āşıḳa / Zāhidā Mecnūn-vār biz ‘ışḳ ṣaḥrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 5). [‘āşıḳa, -a ] 

‘Āşıḳuz ancak hemān dīdārdur maḳṣūdumuz / Sanma cennet isterüz zāhid ya ḥavrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 7). [‘āşıḳuz, -uz ] 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 3). [‘āşıḳuz, -uz ] 

Sūz-ı ‘ışḳumdan ḥikāyet eyledüm yāra biraz / Didi ‘āşıḳ dirilen hergiz şikāyet eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1323, Beyit 1). [‘āşıḳ, ] 

İy Muḥibbī olmışuz ‘ālemde dīdār ‘āşıḳı / Vuṣlata meyl eyleyüp būs u kenārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1334, Beyit 5). [‘āşıḳı, -ı ] 

‘Āşıḳuz derdüñ ḳabūl itdük devāya bakmazuz / Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1337, Beyit 1). [‘āşıḳuz, -uz ] 

Bir naẓarla sīnesin bagrın delen ‘āşıḳlaruñ / Şol kemān ebrū güzelüñ ġamzekārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1340, Beyit 3). [‘āşıḳlaruñ, -lar, -uñ ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 5). [‘āşıḳuñ, -uñ ] 

Şerbet-i la‘linden özge ‘āşıḳa yokdur devā / Gel ṭabībā ko ‘ilācı biz cevāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1350, Beyit 3). [‘āşıḳa, -a ] 

Vaṣl-ıla şādān olup hicr-ile ġamgīn olmazuz / ‘Āşıḳ u rind-i ḫarābātuz bizüm yok kāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 3). [‘āşıḳ, ] 
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‘Āşıḳuz ‘ālemde ammā virmedük bir ḫūba dil / Okusun bilsün Muḥibbī içe-dursun cāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 6). [‘āşıḳuz, -uz ] 

Ne kılsun ‘āşıḳuñ baḫt-ı siyāhı şām-ı miḥnetde / Şeb-i hicre nihāyet yok ki hīç ṣubḥ-ı viṣāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 3). [‘āşıḳuñ, -uñ ] 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 6). [‘āşıḳları, -lar, -ı ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde bir gül yüzlü gülzār isterüz / Karşusında şevḳ-ıle dil bülbülin zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 1). [‘āşıḳuz, -uz ] 

‘Āşıḳam dīdāruña gözüme gelmez hīç kes / İstemem ki ayru olam ‘ışḳdan ben bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1395, Beyit 1). [‘āşıḳam, -am ] 

‘Āşıḳ iseñ iy göñül mihr ü vefā kılma heves / Derdi ḫoş gör ‘ışḳ ara hergiz devā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 1). [‘āşıḳ, ] 

Ġamzeñ öldürdi Muḥibbī’yi neden didüm didi / ‘Āşıḳı öldürmenüñ bildüm s̱evābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 7). [‘āşıḳı, -ı ] 

Zār olur gülşende bülbül dem-be-dem gül şevḳıne / Zārī kılsun ‘āşıḳuñ çünki naṣībi zār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 4). [‘āşıḳuñ, -uñ ] 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 3). [‘āşıḳ, ] 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 5). [‘āşıḳdur, -dur ] 

‘Āşıḳuñ taglarca bagrı üzre başı var-ımış / İki ‘aynından kesilmez kanlu yaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1423, Beyit 1). [‘āşıḳuñ, -uñ ] 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [‘āşıḳuñ, -uñ ] 

‘Āşıḳ derd-ile virmeye cānāneye cānın / ‘Āşıḳ degül tutmañ anuñ sözine siz gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 4). [‘āşıḳ, ] 

‘Āşıḳ derd-ile virmeye cānāneye cānın / ‘Āşıḳ degül tutmañ anuñ sözine siz gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 4). [‘āşıḳ, ] 

Farżdur gel vir zekāt-ı ḥüsnüñi / ‘Āşıḳuñ görmek temennā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 7). 
[‘āşıḳuñ, -uñ ] 

Kim ki ‘āşıḳdur gerekdür āsiyā-veş çarḫ urup / Gice gündüz dögine eline alup iki daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1444, Beyit 2). [‘āşıḳdur, -dur ] 

Zeyn kılmış özin ol şūḫ-ı cihān ḫūb olmış / Gösterüp yüzini ‘āşıḳlara merġūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 1). [‘āşıḳlara, -lar, -a ] 

Yüz sürerler her yañadan gelüben ‘āşıḳları / Bāb-ı istiġnāda gördüm bir ulu dergāh imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1455, Beyit 2). [‘āşıḳları, -lar, -ı ] 

Ölince çekeyin cevr ü cefāñı / Bulınmaz çünki ‘āşıḳ ḫurrem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 4). [‘āşıḳ, 

] 
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Āh eyledükçe şu‘le virür ‘ışḳuñ āteşi / Odlara yakan ‘āşıḳı bildüm hevā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 
3). [‘āşıḳı, -ı ] 

Kimi ‘āşıḳ kimi zāhid bu ḫalḳuñ / Gelür çün her kişiye bir hevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 3). 
[‘āşıḳ, ] 

Çeşm-i ḫun-rīzüñ içer her laḥẓa ‘āşıḳ kanını / Anuñ-ıçun ġamze-i mestüñ olur maḫmūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 4). [‘āşıḳ, ] 

Farżdur ‘āşıḳa baş oynamak evvel ḳademe / Pes bu ma‘nāda gerek ‘āşıḳ olanlar raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 3). [‘āşıḳa, -a ] 

Gel bugün ‘āşıḳlaruñ öldür günāhın añma sen / Konmamışdur çün ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 2). [‘āşıḳlaruñ, -lar, -uñ ] 

Genc-i ḥüsne mālik olmasun diyü ‘āşıḳlaruñ / Hem ṭılısm itdi ḫaṭuñ ḫaṭṭāt hem yazdı ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 4). [‘āşıḳlaruñ, -lar, -uñ ] 

‘Āşıḳam derdā dirīġā olmadum derdden ḫalāṣ / Derd-i ‘ışḳ içün dimişler özge yok mergden ḫavāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 1). [‘āşıḳam, -am ] 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 7). [‘āşıḳ, ] 

Āsitānuñdan revā mı ‘āşıḳı dūr eyleyüp / İt raḳībi idesin lāyıḳ mıdur yanuñda ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1481, 
Beyit 5). [‘āşıḳı, -ı ] 

Ruḫlarını eyledi ben ‘āşıḳa ol yār ‘arż / İtdi san gül ruḫlarını bülbüle gülzār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 1). [‘āşıḳa, -a ] 

Gāh gāhī mihr iderseñ yiridür ‘āşıḳlara / Zīra senden geh vefā gāhī cefādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1490, Beyit 2). [‘āşıḳlara, -lar, -a ] 

Ḫoş gelür ben ‘āşıḳa ġāyet miyān-ı nāzüküñ / Çünki peyġāmber dimiş ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1497, Beyit 2). [‘āşıḳa, -a ] 

 

‘āşıḳ ola: Sevgiliye gönülden bağlanmak, aşk derdine düşmek. 

Kim ‘āşıḳ ola derdine dermāna çāre yok / Dermāna çāre olmaya derde ne çāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 4). [‘āşıḳ ola, -a ] 

 

‘āşıḳ olan: Sevgiliye gönülden bağlanmak, aşk derdine düşmek. 

Zāhidā ol sen selāmet biz melāmet ehliyüz / Kim görüpdür gözleye ‘āşıḳ olan nāmūs u ‘ār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 4). [‘āşıḳ olan, -an ] 

Sanma her ‘āşıḳ olan cān vire cānān yolına / Degme Manṣūr daḫı eylemeye dāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 4). [‘āşıḳ olan, -an ] 

Gerek ‘āşıḳ olan ser-pā bürehne / Anı kim gördi mecnūn ola ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 2). 

[‘āşıḳ olan, -an ] 

 

‘āşıḳ olan: Sevgiliye gönülden bağlanmak, aşk derdine düşmek. 
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Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1054, Beyit 2). [‘āşıḳ olan, -an ] 

 

‘āşıḳ olana: Sevgiliye gönülden bağlanmak, aşk derdine düşmek. 

Ölince yüri yārı ṭaleb eyle Muḥibbī / ‘Āşıḳ olana dünyede ārām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 

5). [‘āşıḳ olana, -an, -a ] 

 

‘āşıḳ olanlar: Sevgiliye gönülden bağlanmak, aşk derdine düşmek. 

Urur ‘āşıḳ olanlar baş terkin / Diyen kimdür ki ‘āşıḳ ölmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 4). [‘āşıḳ 

olanlar, -an, -lar ] 

Farżdur ‘āşıḳa baş oynamak evvel ḳademe / Pes bu ma‘nāda gerek ‘āşıḳ olanlar raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 3). [‘āşıḳ olanlar, -an, -lar ] 

 

‘āşıḳ oldı: Sevgiliye gönülden bağlanmak, aşk derdine düşmek. 

Her kim ki ‘āşıḳ oldı tolaşdı bend-i zülfe / Miḥnet şebinde āḫir ölmek olur aña farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 4). [‘āşıḳ oldı, -dı ] 

 

‘āşıḳ olmak: Sevgiliye gönülden bağlanmak, aşk derdine düşmek. 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1470, Beyit 1). [‘āşıḳ olmak, -mak ] 

 

āşikār idesin: Açığa çıkarmak, belli etmek, dışa vurmak, ifşa etmek. 

Cehd kılma idesin ‘ayb-kesānı āşikār / Ḳādir iseñ ol cihān içinde sen de ‘ayb-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1402, 

Beyit 4). [āşikār idesin, -e, -sin ] 

 

āşikār ola: Meydana çıkmak, belli olmak, görünmek. 

Āteş-i ‘ışḳa yanar dil korkaruz āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 3). [āşikār ola, -a ] 

 

āşikār ola: Meydana çıkmak, belli olmak, görünmek. 

Āteş-i hicre yanar dil korkaram āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1363, Beyit 4). [āşikār ola, -a ] 

 

āşikār olur: Meydana çıkmak, belli olmak, görünmek. 

Esrār-ı ‘ışḳ gerçi ki gizlü ḫazīnedür / Korkum budur ki āhum ile āşikār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

2). [āşikār olur, -ur ] 

 

āşikāre: Belli, meydanda, açık. 
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Gerçi ma‘ānī cevheri bir gizlü genc olur / Līkin Muḥibbī ehline ol āşikāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 5). [āşikāredür, -dür ] 

 

‘āşıḳ-ı bī-bāke: Korkusuz, cesur aşık. 

Men‘ eyleye mi kūyına varmaga raḳībüñ / Kim karşu turur ‘āşıḳ-ı bī-bāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1125, Beyit 4). [‘āşıḳ-ı bī-bāke, -e ] 

 

‘āşıḳ-ı bī-dil: (Sevgiliye) gönlünü kaptırmış âşık. 

‘Āşıḳ-ı bī-dil yoluñda terk iderse ‘aḳl u dil / Zülfinüñ ḳaṣdı eger īmān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1032, Beyit 3). [‘āşıḳ-ı bī-dil, ] 

Sen selāmet ol yüri ‘ālemde zāhid zühd-ile / ‘Āşıḳ-ı bī-dil olanlara belādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 4). [‘āşıḳ-ı bī-dil, ] 

 

‘āşıḳ-ı cānbāz: Cambaz aşık. 

Şem‘-i ḥüsni her kaçan ḫūbān yakar / ‘Āşıḳ-ı cānbāz aña pervānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 2). 

[‘āşıḳ-ı cānbāz, ] 

 

‘āşıḳ-ı dīdār: Güzel yüze aşık olan. 

Sensüz n’iderem cenneti ya ḥūr-ı behişti / Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı dīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 6). [‘āşıḳ-ı dīdār, ] 

 

‘āşıḳ-ı dīdāra: Güzel yüze aşık olan. 

Kūyına varmaz göñül eyler viṣālin ārzū / ‘Āşıḳ-ı dīdāra sanmañ cennet ü kevs̱er yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 6). [‘āşıḳ-ı dīdāra, -a ] 

 

‘āşıḳ-ı dil-ḫaste: Hasta gönüllü âşık II dertli, üzüntülü âşık. 

Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1082, Beyit 2). [‘āşıḳ-ı dil-ḫaste, ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste kim işigüñi bālin ide / Başını kaldurmayup derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 3). [‘āşıḳ-ı dil-ḫaste, ] 

 

‘āşıḳ-ı dil-ḫasteler: Hasta gönüllü âşık II dertli, üzüntülü âşık. 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteler āh u fiġānın arturur / Her kaçan kim tāzece bir māh-rū cānān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1109, Beyit 4). [‘āşıḳ-ı dil-ḫasteler, -ler ] 

 

‘āşıḳ-ı dil-ḫasteye: Hasta gönüllü âşık II dertli, üzüntülü âşık. 

Zaḥmete girme ṭabībā çek elüñ bu ḫastadan / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteye derdi yine dermān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1196, Beyit 2). [‘āşıḳ-ı dil-ḫasteye, -y, -e ] 



 340 

 

‘āşıḳ-ı dil-ḫasteyi: Hasta gönüllü âşık II dertli, üzüntülü âşık. 

Görmege ben ‘āşıḳ-ı dil-ḫasteyi yār istemez / Dil ṭabībidür velī itmege tīmār istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1247, Beyit 1). [‘āşıḳ-ı dil-ḫasteyi, -y, -i ] 

 

‘āşıḳ-ı dīvāneler: Deli aşık. aklı başında olmayan aşık. 

Her kaçan zencīr-i zülfe el ura cānāneler / Baş açup boyun uzadur ‘āşıḳ-ı dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1143, Beyit 1). [‘āşıḳ-ı dīvāneler, -ler ] 

 

‘āşıḳ-ı ġam-ḫōrlar: Gam yiyen aşık. 

Ġamla ülfet tutdı göñlüm añmañuz şādī adın / ‘Āşıḳ-ı ġam-ḫōrlar çün şādīden bīrūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 4). [‘āşıḳ-ı ġam-ḫōrlar, -lar ] 

 

‘āşıḳ-ı in gerden: Âşıkî kerden: âşıklık etmek, âşık olmak. 

Virür nāṣiḥ şarāb u ‘ışḳa tevbe / Muḥibbī ‘āşıḳ-ı in gerden çi maḳdūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 5). 

[‘āşıḳ-ı in gerden, ] 

 

‘āşıḳ-ı mecnūna: Delirmiş âşık. 

Bilmek isterseñ eger zencīr-i zülfi ḳıymetin / Zülfi sevdāsında olan ‘āşıḳ-ı mecnūna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1106, Beyit 2). [‘āşıḳ-ı mecnūna, -a ] 

 

‘āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar: Sadık aşık olmak, aşkında sadık olmak, gerçek aşık olmak. 

‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar derde dermān istemez / İy ṭabībā ko meni derdüm baña dermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 5). [‘āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar, -an, -lar ] 

 

‘āşıḳ-ı ser-bāza: Başıyla oynayan, başını ortaya koyan âşık // cesur, korkusuz âşık. 

Bezm-i ġamda āferīn ol ‘āşıḳ-ı ser-bāza kim / Şem‘-veş başın keserseñ sırrını aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 3). [‘āşıḳ-ı ser-bāza, -a ] 

 

‘āşıḳ-ı şeydā: Çılgın, divane aşık. 

Dikse ḳabrüm üzre duranlar melāmet taşını / Görüben bir ‘āşıḳ-ı şeydā mezārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 4). [‘āşıḳ-ı şeydā, ] 

 

‘āşıḳ-ı şeydāyı: Çılgın, divane aşık. 

Cān gözin aç bir naẓar ol zülf-i ‘anber-ṣāyı gör / Her kılında baglu yüz biñ ‘āşıḳ-ı şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 1). [‘āşıḳ-ı şeydāyı, -yı ] 

 

‘āşıḳ-ı s̱ābit-ḳadem: Ayağı sağlam basan aşık // Sözüne sadık aşık, aşkında samimi aşık. 
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Şem‘-i ḥüsne yanagör pervāne-veş āh eyleme / ‘Āşıḳ-ı s̱ābit-ḳadem ‘ışḳ içre feryād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 3). [‘āşıḳ-ı s̱ābit-ḳadem, ] 

 

asıl: Yüksek bir yere iliştirilip sarkıtılmak, sallandırılmak. // Boğazına ip geçirilerek ayakları yerden kesilip 

sallandırılmak sûretiyle öldürülmek, îdam edilmek. 

İster asılmak Muḥibbī boynuña / İtdügi zülf-i dü-tādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 5). 

[asılmak, -mak ] 

 

āşinā: Bildik, tanıdık (kimse) II yakın, yakın gelen, mûnis, dost II tanıyan, bilen, bilici, vâkıf. 

Muḥibbī kūyuña varsa gelür karşu seg-i kūyuñ / Ḳadīmī āşināmuzdur diyüben ḥaḳḳ-ı nān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 7). [āşināmuzdur, -muzdur ] 

Nigārā kūyuña varsam seg-i kūyuñ gelür karşu / Ezelden āşinā diyü tuz ekmek ḥaḳḳını gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 3). [āşinā, ] 

Geldi ‘ışḳuñ sīneme gitmek gerekdür ṣabr u hūş / Āşinā cem‘inde çün lāyıḳ degül bīgāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 2). [āşinā, ] 

Bīgāne gibi bakma bugün iy perī-ṣıfat / Rūz-ı ezelde çünki saña āşinālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, Beyit 
4). [āşinālaruz, -lar, -uz ] 

Bīgāne sanup eyleme red bu Muḥibbī’yi / Bilmez misin ki ‘ışḳuñ ile āşinā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 5). [āşinā, ] 

 

āsitān: Kapı, eşik. II Sevgilinin eşiği. 

Āsitānuñda Muḥibbī tañ mı efġān eylese / Kanda kim gülşen ola bülbülden efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 5). [āsitānuñda, -uñ, -da ] 

Āsitānuñdan revā mı ‘āşıḳı dūr eyleyüp / İt raḳībi idesin lāyıḳ mıdur yanuñda ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1481, 
Beyit 5). [āsitānuñdan, -uñ, -dan ] 

Āsitānuñda gedā olsam dimiş / Sözlerinden pādişādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 4). 
[āsitānuñda, -uñ, -da ] 

 

āsitān-ı ‘ışḳuñuñ: Aşkın eşiği. 

Āsitān-ı ‘ışḳuñuñ zāhid ne bilsün ḳadrini / Biz bilürüz ḳıymetin anda sa‘ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1252, Beyit 4). [āsitān-ı ‘ışḳuñuñ, -uñ, -uñ ] 

 

āsitān-ı yārda: Sevgilinin eşiği. 

Kim ki ‘āşıḳdur Muḥibbī āsitān-ı yārda / Pādişāh-ı dehr ise kendüyi çāker gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1153, Beyit 7). [āsitān-ı yārda, -da ] 

 

āsitīn: Esvap kolu, yen. 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1238, Beyit 7). [āsitīn, ] 
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āsiyā: Su değirmeni. 

Dāne-i ḫālüñ ḫayāliyle gözüm yaşlar döküp / Āsiyā gibi döginür ele almış iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1425, 

Beyit 3). [āsiyā, ] 

 

āsiyāb: Değirmen, su değirmeni. 

Gözlerüm yaşı dökildükçe bu göñlüm çarḫ urur / Hīç diyebilür miyüz kim āsiyāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 2). [āsiyāba, -a ] 

Nevbet-ile ḫalḳı bir bir ögidür gendüm mis̱āl / Uşbu çarḫ-ı bī-vefānuñ āsiyābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1401, Beyit 6). [āsiyābı, -ı ] 

İki taş-ıla döne döne ögüdür felek / Bir bir cihān ḫalḳına dir āsiyāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 6). 
[āsiyāba, -a ] 

 

āşiyān: Yuva, ev // Kuş yuvası. 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 1). [āşiyān, ] 

 

āsiyā-veş: Su değirmeni gibi. 

Kim ki ‘āşıḳdur gerekdür āsiyā-veş çarḫ urup / Gice gündüz dögine eline alup iki daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1444, Beyit 2). [āsiyā-veş, ] 

Sen cefākāruñ elinden seyl idüp göz yaşların / Sīne dögem āsiyā-veş ele alup iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1469, Beyit 4). [āsiyā-veş, ] 

 

aṣlā: Kesinlikle, hiç bir şekilde, katiyen. 

Dil saklar sırr-ı ‘ışḳı sīnede cānı gibi / Öldüreler rāzını iẓhār idüp aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1297, 

Beyit 4). [aṣlā, ] 

Bezm-i ġamda āferīn ol ‘āşıḳ-ı ser-bāza kim / Şem‘-veş başın keserseñ sırrını aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 3). [aṣlā, ] 

 

asma basmadur: Asmak, idam etmek ve basmak, yenmek, baskın gelmek II sevgilinin aşık karşısındaki tavrı. 

Ḥüsn eyvānında gördüm kaşları dīvān kurup / Cem‘ idüp ‘uşşāḳını her yaña asma basmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 4). [asma basmadur, -dur ] 

 

aṣnām: Putlar, tapınılan şeyler // Sevgililer. 

Sen melek-rūyı niçe teşbīh idem aṣnāma kim / Bir kurı ṣūretdür ol güftārsuz reftārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1369, Beyit 3). [aṣnāma, -a ] 

 

assı: Fayda, yarar; kâr. 
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Assı ziyān gözede sermāyesin virüp / ‘Ömrini kimdür ol ‘ömrden ḥisāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, Beyit 

2). [assı, ] 

 

assı eyledi: Fayda sağlamak. 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ / N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1106, Beyit 4). [assı eyledi, -di ] 

 

assu: Fayda, yarar; kâr. 

Dil ü cāna meṭā‘ bir būseñ aldum / Benüm bu assumı bir tācir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 4). 

[assumı, -m, -ı ] 

 

āşüfte: Çılgın gibi seven, aşktan perîşan olan, sevdâlı kimse, meftun. 

Bir bencileyin zülfi hevāsına tolaşmış / Āşüfte vü ser-keşte giriftār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 4). [āşüfte, ] 

Derdmend olan ḫaṭ u ḫāli ile āşüftedür / Derd-ile ḫoş geçe ol ola dermāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1478, Beyit 4). [āşüftedür, -dür ] 

 

āşüfte olan: Çılgınca, deli divane âşık olmak, aşırı derecede sevmek II boyun eğmek, isteyerek veya istemeyerek 

uymak, katlanmak. 

Ser-i ser-geşteñe sevdāñ-ıla āşüfte olan / Ḫāṭırın cem‘ eyleyüp zülf-i perīşān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 2). [āşüfte olan, -an ] 

 

āşüfte olan: Çılgınca, deli divane âşık olmak, aşırı derecede sevmek II boyun eğmek, isteyerek veya istemeyerek 

uymak, katlanmak. 

Ser-i ser-geşteñe sevdāñ-ıla āşüfte olan / Ḫāṭırın cem‘ eyleyüp zülf-i perīşān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 2). [āşüfte olan, -an ] 

 

āşüfte olmasa: Çılgınca, deli divane âşık olmak, aşırı derecede sevmek II boyun eğmek, isteyerek veya istemeyerek 

uymak, katlanmak. 

Gün yüzine olmasa āşüfte alnına ḳamer / Yā n’içün anlar yürür ‘ālemde sergerdān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1195, Beyit 4). [āşüfte olmasa, -ma, -sa ] 

 

āşüfte olup: Çılgınca, deli divane âşık olmak, aşırı derecede sevmek II boyun eğmek, isteyerek veya istemeyerek 

uymak, katlanmak. 

Bülbül āşüfte olup gül şevḳıne / Cümle dökdi ne ki var ḳalbinde rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 3). 

[āşüfte olup, -up ] 

 

āşüfte vü medhūş oldı: Aklı karışmak, şaşkına dönmek, perişan olmak. 

Dīdāruña ṭāḳat mı olur iy meh-i enver / Kim oldı ırakdan göñül āşüfte vü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 

Beyit 4). [āşüfte vü medhūş oldı, -dı ] 
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āşüfte vü şeydā kılur: Düşkün ve çılgın eylemek, aklını başından almak, kendine aşık etmek,. 

Giderüp zülfi seḥābın gün yüzin peydā kılur / Kim aña ide naẓar āşüfte vü şeydā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 1). [āşüfte vü şeydā kılur, -ur ] 

 

āsümān: Gökyüzü. 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [āsümān, ] 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [āsümān, ] 

Bir olaldan yanumuzda āsümān-ıla zemīn / Anuñ içün biz anuñ ne zīr ü bālāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 6). [āsümān-ıla, --ıla ] 

 

at: Atmak, fırlatmak. 

Çeşmi eline kuralı ya kaşların tutup / Atsa ḫadeng-i ġamzesi ṣāfī derūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, Beyit 

2). [atsa, -sa ] 

İy kaşı ya atagör iç ḳabżadan ġamz okların / Sīnemi delsün varup bagrumda itsün yirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 3). [atagör, -agör ] 

Tīr-i bārān atdılar her bir yañadan ġamzeler / Dil gibi sīnemde bir muḥkem ḥiṣārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1058, Beyit 2). [atdılar, -dılar ] 

Ruḫlarına karşu çeşm almış ele ebrūsını / Atışıyla san kemāndārdur kemānın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1064, Beyit 3). [atışıyla, -ışıyla ] 

Gördi ölümlü ḫasta atup baña ġamz okın / Ol dil ṭabībi öldürüp itdi devāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 

Beyit 4). [atup, -up ] 

Atarsın ġamzeñ okını baña iy kaşı ya her dem / Dil-i ṣad pāre anuñçün kızıl kana boyanukdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1138, Beyit 4). [atarsın, -ar, -sın ] 

Ḳaddümi dü-tā eyleyüp āh okların atdum / Rengīn yaşumı eyledüm ol yaya kirişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1139, Beyit 4). [atdum, -du, -m ] 

Atma belālu göñlüme iy çarḫ belā okın / Başda hevā-yı kākül-i dilber belā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 6). [atma, -ma ] 

Bu Muḥibbī’ye niçe bir atasın seng-i cefā / Kim bütün ide uşandı bu dil-i āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1254, Beyit 5). [atasın, -a, -sın ] 

Ġamze okların kemān ebrūlarından dem-be-dem / Atsa dilber ‘āşıḳuz karşu tutaruz sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1254, Beyit 2). [atsa, -sa ] 

Meydān-ı ‘ışḳ içinde atup āhum okların / Taşlar dikildi oldı nişāne mezārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 4). [atup, -up ] 

Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1297, Beyit 2). [atsun, -sun ] 
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Ş’ol ḳadar āh okların atdum bugün çarḫdan yaña / Kıldı eflaḳi müşebbaḳ geçüben peykānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1302, Beyit 2). [atdum, -du, -m ] 

Cevr oklarını durmaz her dem atar o meh-rū / Ḥayfā dirīġ u derdā giçer yürekde turmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 3). [atar, -ar ] 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 5). [atduñsa, -du, -ñ, -sa ] 

‘Arṣa-i ‘ışḳ içre diksem tañ mı eflāke nişān / Atmaga āh oklarına uş bu ḳaddüm ya imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 4). [atmaga, -mag, -a ] 

 

at: Binme, yük çekme ve taşıma hizmetlerinde kullanılan, Orta Asya menşeli, tek tırnaklı, memeli hayvan. 

Yine bir māh sevdüm tonı zer-keş / İder her yaña cevlān atı ser-keş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 1). [atı, 

-ı ] 

 

at salup: At göndermek, sevk etmek. 

Naṭ‘-ı ḥüsninde yine çignedür üftādeleri / At salup her ṭarafa ya‘nī semendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1338, Beyit 4). [at salup, -up ] 

 

‘aṭā itdi: Cömertçe vermek, ihsan etmek, bağışlamak. 

Sulṭān-ı ‘ışḳ egnüme yaşum ser-ā-serin / İtdi ‘aṭā ḫil‘t-i rengīn zer ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 2). 

[‘aṭā itdi, -di ] 

 

‘aṭā itmezse: Cömertçe vermek, ihsan etmek, bağışlamak. 

Zülālinden umar bu ḫasta göñlüm / ‘Aṭā itmezse ġāyet ḥisseti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 6). [‘aṭā 

itmezse, -mez, -se ] 

 

āteş: Ateş, od. 

Ābdār eyler Muḥibbī şi‘rini hem sūzināk / Āteş-ile ābı cem‘ itmiş kerāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 5). [āteş-ile, -ile ] 

Pend kılsañ göñlüme şevḳum daḫı olur sitīz / Nite kim āteş dökseñ rūşenāsı ola tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 1). [āteş, ] 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 2). [āteş, ] 

Tār-ı zülfinüñ ḫayāli sīne-i sūzānda / Āteş içre iy Muḥibbī mārdur in eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 
Beyit 5). [āteş, ] 

Şerār-ı ‘ışḳuñı cānā ‘aceb mi dursa sīnemde / Bulınur küller altında kaçan olsa nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 2). [āteş, ] 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [āteş, ] 
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‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla / Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 2). [āteş, ] 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [āteş, ] 

Göñül şehrini yakmaga Muḥibbī’nüñ saçuñ şeb-rev / Olur dāmānı altına ider her şeb nihān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 5). [āteş, ] 

Ḥalīl’e tāb-ı ruḫsāruñla āteş gülşen olmışdur / Baña ‘aḳs-i ‘iẕāruñla görinür gülsitān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1471, Beyit 3). [āteş, ] 

Ḥalīl’e tāb-ı ruḫsāruñla āteş gülşen olmışdur / Baña ‘aḳs-i ‘iẕāruñla görinür gülsitān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 3). [āteş, ] 

Vefā umma gel iy dil mihr-i ruḫsārından ol māhuñ / Çü virmez teşneye ḫāsiyyet-i āb-ı revān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 4). [āteş, ] 

 

āteş: Ateş, od II gönül ateşi. 

‘İẕārı nārına düşmiş ġıdādur dāne-i ḫāli / Yimez pervā ol āteşden göñül murġı semenderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 4). [āteşden, -den ] 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 2). [āteş, ] 

Dilümden ‘āleme düşdi dururken nāgehān āteş / Söyindür vaṣluñ ābıyla ider yoḫsa ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 1). [āteş, ] 

Dilümden ‘āleme düşdi dururken nāgehān āteş / Söyindür vaṣluñ ābıyla ider yoḫsa ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 1). [āteş, ] 

Nigārā sūz-ı ‘ışḳuñla yakar dil her zamān āteş / Sakıngıl bād-ı āhumdan ider bir gün ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1456, Beyit 1). [āteş, ] 

Āh eyledükçe şu‘le virür ‘ışḳuñ āteşi / Odlara yakan ‘āşıḳı bildüm hevā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 
3). [āteşi, -i ] 

Düşeli cān u göñül sünbül saçuñ sevdāsına / Başda sevdā dilde āteş eksük olmaz gözde yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 4). [āteş, ] 

Benüm sūz-ı derūnumda yanar derd ehline her dem / Muḥibbī ṭab‘ı miḥnetden uzandukça zebān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 5). [āteş, ] 

 

āteş: Ateş, od II âh ateşi. 

İlāhī nār-ı āhumdan gül-i terdür ki sen sakla / Ki āhumdan benüm pürdür zemīn ü āsümān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 4). [āteş, ] 

Muḥibbī cānı cānāna fedā kıl k’olasın rāḥat / Niçe bir sūz-ı āhuñdan tola mülk-i cihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 5). [āteş, ] 

Nigārā sūz-ı ‘ışḳuñla yakar dil her zamān āteş / Sakıngıl bād-ı āhumdan ider bir gün ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1456, Beyit 1). [āteş, ] 
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Beni cānā iñen yakma sakın bu āh-ı sūzāndan / Amānsuzdur amān virmez bilürsin bī-amān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 4). [āteş, ] 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [āteş, ] 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [āteş, ] 

 

āteş urdı: Ateş salmak, ateş düşürmek, yakmak, ateşler içinde bırakmak. 

Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı / Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 2). [āteş urdı, -dı ] 

 

āteşe düşen: Ateşe düşmek, yanmak II Aşık olup aşkın tesiriyle yanıp tutuşmak. 

Eyledüm ‘ışḳ āteşine dōstlar cānum sipend / Āteşe düşen kişinüñ āḫiri pes ya nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 4). [āteşe düşen, -en ] 

 

āteşe dutışdum: Ateşe düşmek, yanmak II Aşık olup aşkın tesiriyle yanıp tutuşmak. 

Gördüm dutışdum āteşe ol şem‘-i ḥüsn-i dil-keşe / Yandı perüm pervāne-veş bu bālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 2). [āteşe dutışdum, -du, -m ] 

 

āteşe yakarlar: Ateşe yakmak, ateşte yakmak, ateşe atılmak, yanmasını sağlamak II ateşle azap etmek. 

Ehl-i günāh olanları dirler yakarlar āteşe / Ġāyet günāhum çok benüm a‘mālümi sormaz mısız (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1312, Beyit 4). [āteşe yakarlar, -ar, -lar ] 

 

āteş-i āhum: Âh ateşi. 

Ölsem yolında āteş-i āhum ‘alem olup / Gökler yüzine irgüre her dem şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 3). [āteş-i āhum, -um ] 

Āteş-i āhum yanında bir şerer nār-ı Ḫalīl / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 3). [āteş-i āhum, -um ] 

 

āteş-i baḥs: Ateşin bahsi, konusu, sözü. 

Yandı cānum ‘ışḳ-ıla ger āh idem ma’ẕūr ola / Dūd olur ol yirde ẓāhir düşicek āteş-i baḥs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 3). [āteş-i baḥs, ] 

 

āteş-i dil: Gönül ateşi. 

‘Acebdür āteş-i dil sākin olmaz / Niçe kim gözlerümden dökerem yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 2). 

[āteş-i dil, ] 

 

āteş-i hicrāna: Ayrılık ateşi; ayrılığın verdiği acı, keder. 
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Āteş-i hicrāna münkir gelse tañ mı müdde‘ī / Dūzaḫuñ aḥvālini ancak ‘aẕābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1121, Beyit 3). [āteş-i hicrāna, -a ] 

 

āteş-i hicrān-ıla: Ayrılık ateşi; ayrılığın verdiği acı, keder. 

Āteş-i hicrān-ıla yanmazdan evvel cān u dil / Sora-gelmez mi ‘aceb ol lebleri ‘Īsī-nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1384, Beyit 4). [āteş-i hicrān-ıla, --ıla ] 

 

āteş-i hicre: Ayrılık ateşi; ayrılığın verdiği acı, keder. 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [āteş-i hicre, -e ] 

‘Āşıḳ mı dinür yanmayıcak āteş-i hicre / ‘Işḳ ehli olan puḫte gerek ḫām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 2). [āteş-i hicre, -e ] 

Döne döne āteş-i hicre yanup yakılmışam / İy Muḥibbī göñlüme ḳebāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 5). [āteş-i hicre, -e ] 

 

āteş-i hicre yanar: Ayrılık ateşine yanmak, ayrılığın verdiği acı içinde bulunmak. 

Āteş-i hicre yanar dil korkaram āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1363, Beyit 4). [āteş-i hicre yanar, -ar ] 

 

āteş-i hicr-ile: Ayrılık ateşi; ayrılığın verdiği acı, keder. 

Yanmaz-ıdı āteş-i hicr-ile her dem cānumuz / Gūşe-i çeşmiyle ger kılsa naẓar cānānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 1). [āteş-i hicr-ile, --ile ] 

 

‘āteş-i ‘ışḳ: Aşk ateşi. 

Şem‘-i ḥüsne kim ki ‘āşıḳdur yanar pervāne-veş / Maḥv olur ol ‘āteş-i ‘ışḳ içre nā-peydā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 4). [‘āteş-i ‘ışḳ, ] 

 

āteş-i ‘ışḳ: Aşk ateşi. 

Beni kül eyledi bu āteş-i ‘ışḳ / Bu nev‘e yanmagı bir nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 4). [āteş-i 

‘ışḳ, ] 

 

āteş-i ‘ışḳa: Aşk ateşi. 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer / Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1153, Beyit 6). [āteş-i ‘ışḳa, -a ] 

Āteş-i ‘ışḳa ezel yakdı Muḥibbī cān u dil / Anuñ-ıçun rūz u şeb dāyim ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1344, Beyit 5). [āteş-i ‘ışḳa, -a ] 

Gögermiş yir yirin cismi yanup dil āteş-i ‘ışḳa / Yıkılmış mest-i ‘ışḳ olmış düşüp dīvāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 5). [āteş-i ‘ışḳa, -a ] 
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āteş-i ‘ışḳa yana: Aşk ateşine yanmak, aşk ateşiyle yanıp tutuşmak. 

Āteş-i ‘ışḳa Muḥibbī yana ḫākister ola / Nār-ı ‘ışḳ ile nite yanup kül oldı Ḳaḳnūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 

Beyit 5). [āteş-i ‘ışḳa yana, -a ] 

 

āteş-i ‘ışḳa yananlar: Aşk ateşine yanmak, aşk ateşiyle yanıp tutuşmak. 

Āteş-i ‘ışḳa yananlar ġıll ü ġışdan pāk olur / Pūtede ḳāl olmayınca sīm ü zer olmaz ‘ayār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1141, Beyit 3). [āteş-i ‘ışḳa yananlar, -an, -lar ] 

 

āteş-i ‘ışḳa yanar: Aşk ateşine yanmak, aşk ateşiyle yanıp tutuşmak. 

Āteş-i ‘ışḳa yanar dil korkaruz āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1253, 

Beyit 3). [āteş-i ‘ışḳa yanar, -ar ] 

 

āteş-i ‘ışḳa yanup: Aşk ateşine yanmak, aşk ateşiyle yanıp tutuşmak. 

Benüm bu derdümi derde giriftār olmayan bilmez / Derūnı āteş-i ‘ışḳa yanup nār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 1). [āteş-i ‘ışḳa yanup, -up ] 

 

āteş-i ‘ışḳı: Aşk ateşi. 

Dūd-ı āhından Muḥibbī’nüñ n’ola tolsa cihān / Sīnesinde āteş-i ‘ışḳı çün ol yakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 5). [āteş-i ‘ışḳı, -ı ] 

 

āteş-i ‘ışḳum: Aşk ateşi. 

Yaksa eflāki şafaḳ gibi n’ola āhum odı / Āteş-i ‘ışḳum şehā çünki cigerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 

Beyit 2). [āteş-i ‘ışḳum, -um ] 

 

āteş-i ‘ışḳuñ: Aşk ateşi. 

Āteş-i ‘ışḳuñ rumūzın niçe taḥrīr eyleyem / Söylesem ‘ālem yanar sanmañ ki ancak nāmeler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1172, Beyit 3). [āteş-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

āteş-i miḥnetle: Gam ateşi, dert ateşi. 

Āteş-i miḥnetle her şeb berḳ urur kāşānemüz / Sanasın bir ejder olmışdur dil-i vīrānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 1). [āteş-i miḥnetle, -le ] 

 

āteş-i ruḫsāruñ: (Sevgilinin) yanağının ateşi. 

Āteş-i ruḫsāruñ üzre ol mu‘anber ḫāller / Micmer-i yāḳūt içinde müşg-ile ‘anber yakar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1116, Beyit 2). [āteş-i ruḫsāruñ, -uñ ] 

 

āteşīn: Ateşten, ateşli, yakıcı. 
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Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 3). [āteşīn, ] 

 

aṭlas: İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, dâima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir 

kumaş çeşidi. 

Ol ki dest-i himmet-ile cāme-i cān çāk ide / Zer libās u aṭlas u dībā-yı sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1266, Beyit 2). [aṭlas, ] 

 

aṭlas u dībā: Süslü, ipekli kumaş. 

Şāh olup kim geydi-y-ise aṭlas u dībā ḥarīr / Yig-durur saña ḳalender gibi olmak jende-pūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 2). [aṭlas u dībā, ] 

 

aṭlas u dībā: Ipekli kumaş ve diba denilen çiçekli kumaş; varlık ve gösterişi temsil eden kıyafet. 

Bakmazuz hergiz gerekmez aṭlas u dībā ḥarīr / Üstümüzden eksük olmasun hemān peşmīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1254, Beyit 3). [aṭlas u dībā, ] 

 

aṭlas-ı jengār: Pas rengi kumaş / elbise. 

Zeyn idüp geydi yine ḫil‘ati eşcār sebz / Döşedi saḥn-ı çemen aṭlas-ı jengār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 1). [aṭlas-ı jengār, ] 

 

āvāre: Boş gezen, işsiz güçsüz (kimse), aylak, başıboş II kararsız, şaşkın, perîşan II başıboş, belli bir düzeni 

olmayan, düzensiz. 

Cān ez-cihān āvāredür ṣabrum yakası pāredür / Ġamla göñül bī-çāredür cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 3). [āvāredür, -dür ] 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 1). [āvāre, ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsıyla Muḥibbī / Dildāde vü āvāre siyehkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 12). [āvāre, ] 

Gözüm yaşı içinde zevraḳ-ı dil / Yürür āvāre yelkensüz gemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 3). [āvāre, 
] 

Dilüm āvāredür yā Rab ki bir ān eylemez ārām / Ġamı bir laḥẓa dūr olmaz gözümde çünki ḫˇāb olmaz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 4). [āvāredür, -dür ] 

Vādī-i deşt-i ġamuñ āvāre bir mecnūnıyuz / Tā ölince anda biz rāh-ı maḥabbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1363, Beyit 2). [āvāre, ] 

 

āvāre düşdi: Perişan, şaşkın olmak, başıboş ve kararsız hale gelmek. 

Bir perī peyker melek ruḫsāra düşdi göñlümüz / Āh kim günden güne āvāre düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 1). [āvāre düşdi, -di ] 

 

āvāz: Ses, sada, feryat, nâra. 
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Ẕikr-i leb-i la‘lüñ olalı vird-i zebānum / Her bir yañadan gūşuma irer benüm āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 

Beyit 2). [āvāz, ] 

Cüdā olsa Muḥibbī nāle kılmaz / Ki zīrā küştelerden gelmez āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 5). [āvāz, 
] 

Āh kılsam irişür nālem melekler gūşına / Tañ degül dirler gider şebde ırak yire āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 2). [āvāz, ] 

 

āvāz çıkmaz: Ses çıkmak. 

Yanar pervāne şem‘e nāle kılmaz / Çü çıkmaz mürdelerden hergiz āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 2). 

[āvāz çıkmaz, -maz ] 

 

āvāz ide: Ses vermek, bağırmak. 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 5). [āvāz 

ide, -e ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 7). [āvāz 
ide, -e ] 

 

ay: 1. Yılın ayrıldığı on iki bölümden her biri 2. (Başlangıç kabul edilen herhangi bir târihten îtibâren) Yaklaşık 

olarak 30 günlük zaman parçası. 

Gün geçer gün yüzüñi görmem nigārā ay olur / Anuñ-ıçun dūd-ı āhum göklere peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 3). [ay, ] 

Ay olur hafta geçer göstermez oldı gün yüzin / Göklere irse ‘aceb mi nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1331, Beyit 4). [ay, ] 

 

ay: Ay, mah, kamer II sevgilinin ay gibi parlak yüzü. 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 6). [ayına, -ı, -n, -a ] 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 2). [ay, ] 

Yüzüñe beñzemek hīç aya düşmez / Özini görmek ol bedr aya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 1). 
[aya, -a ] 

Gökler yüzine bir gün irişür şerārumuz / Sakla cemālüñ ayını iy āfitāb-ı ḥüsün (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 4). [ayını, -ı, -n, -ı ] 

Görinür zülf içinde ‘ārıż-ı yār / Şeb-i tār içre ayı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 4). [ayı, -ı ] 

Sen mehi burc-ı şerefde göreliden nāgehān / Daḫı ol demden berü mihr-ile aya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1337, Beyit 2). [aya, -a ] 

 

ay u yıllar: Ay ve yıl. 
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Gitdi ‘ömrüm iy Muḥibbī bir daḫı girmez ele / Hafta geçer ay u yıllar alımam andan ḫaber (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 5). [ay u yıllar, -lar ] 

 

ayag: 1. İnsan uzvu olan ayak. 2. kadeh. 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 4). [ayagına, -ı, -n, -a ] 

Ele girdügi dem yāruñ ayagı / Öpüp başda koyanuñ devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 9). [ayagı, -ı 
] 

 

ayag: Kadeh. 

Ḫūn-ı dil-ile dīde olaldan ayagumuz / Vardur mey ile kāse-i zerden ferāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 

Beyit 1). [ayagumuz, -umuz ] 

 

ayag: Ayak, yere basıp durmayı, yürümeyi sağlayan organ, kadem. 

Leylī zülfüñi görelden dōstum mecnūnuñam / Baġludur boynumda zencīr ayagumda künde var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 2). [ayagumda, -umda ] 

‘Arż-ı ruḫsār eyledi şādılıg-ıla nesterīn / Yüz sürer serv ayagına her ṭarafdan cūybār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 7). [ayagına, -ına ] 

Muḥibbī pādişāh-ı ‘ışḳ olaldan / Ayagı topragı ser-tācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 5). [ayagı, -ı 
] 

İy Muḥibbī ayagı topragına īs̱ār içün / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm baña sīm ü zer yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 7). [ayagı, -ı ] 

Nis̱ār itmege dilber ayagına / Gözüm yaşı anuñçün sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 3). 

[ayagına, -ı, -n, -a ] 

 Bir gün ola mı kim yüzüm üzre basasın / Ayaguñ topragına eyleyeyin cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ب )
1205, Beyit 2). [ayaguñ, -uñ ] 

Geçer mi bir dem ol serv ayagına / Yaşum çün çeşmümi bıñar kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 2). 
[ayagına, -ı, -n, -a ] 

‘Işḳ eri olmak dilerseñ ayaguñ merdāne bas / Kendüñi Manṣūr-vār vir kākül-i dildāra as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1481, Beyit 1). [ayaguñ, -uñ ] 

 

ayagına nis̱ār itmez: Ayaklarına saçmak, yoluna dökmek, uğruna harcamak. 

Muḥibbī yaşın ol yār ayagına / Nis̱ār itmez dimeñ dīnār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 5). [ayagına 
nis̱ār itmez, -mez ] 

 

ayaguñ öpsem: Ayağını öpmek, ayağına kapanmak, yalvarmak. 

Didüm yüzüñi görsem andan ayaguñ öpsem / Didi ki bundan aḳdem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 2). [ayaguñ öpsem, -se, -m ] 
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ayak: Ayak, yere basıp durmayı, yürümeyi sağlayan organ, kadem. 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1440, Beyit 3). [ayak, ] 

 

‘ayān: Açık, âşikâr, gözle görülür, belli. 

Velī cān çeşmine her dem ‘ayāndur / Cemāli ẓāhir egerçi nihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 1). 
[‘ayāndur, -dur ] 

Kuçabilsem nigārı pīrehensüz / Dir-idüm cān ‘ayān görindi tensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 1). 

[‘ayān, ] 

Nigārā çārdeh sāla irişdüñ ḥüsnüñi ‘arż it / Yigirmiye irişince ‘ayāndur māhitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1328, Beyit 2). [‘ayāndur, -dur ] 

 

‘ayān ider: Ortaya koymak, meydana çıkarmak, göstermek, belli etmek, ifşa etmek. 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [‘ayān ider, -er ] 

 

‘ayān olur: Belli olmak, ortaya çıkmak, görünmek. 

‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 4). [‘ayān olur, -ur ] 

 

‘ayār olmaz: Ayarlı olmak II değerli olmak, kıymet kazanmak II ayar: madenlerin karışma derecesi II ölçü, değer. 

Āteş-i ‘ışḳa yananlar ġıll ü ġışdan pāk olur / Pūtede ḳāl olmayınca sīm ü zer olmaz ‘ayār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1141, Beyit 3). [‘ayār olmaz, -maz ] 

 

āyāt-ı ḳur‘ān: Kur'an ayetleri. 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñi gördüm ko yüzümi süreyim / Mü‘min olmaz ol kişi āyāt-ı Ḳur‘ān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 3). [āyāt-ı ḳur‘ān, ] 

 

āyāz: Gazneli Mahmud'un kölesi // Mahmud u Ayaz hikayesi bağlamında. 

Muḥibbī olalı ‘ışḳ-ıla Maḥmūd / Dimişlerdür aña ḥüsniyle Āyāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 5). [āyāz, ] 

 

‘ayb eyleme: Kınamak, ayıplamak. 

Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1370, Beyit 3). [‘ayb eyleme, -me ] 

 

‘ayb eyleme: Kınamak, ayıplamak. 

La‘l-i nābuñ dileye ḫasta göñül eyleme ‘ayb / Var mı bīmār kim ol itmeye tīmāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 5). [‘ayb eyleme, -me ] 
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‘ayb eyleme: Kınamak, ayıplamak. 

Mey-fürūşı zāhidā sen dem-be-dem ‘ayb eyleme / Yigdür olmak ḫod-fürūş olmakdan ise mey-fürūş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1402, Beyit 2). [‘ayb eyleme, -me ] 

 

‘ayb eyleme: Kınamak, ayıplamak. 

Būseñe ger cān virem ‘ayb eyleme / Az olur iḥsāna çün eks̱er ‘ivāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 2). 
[‘ayb eyleme, -me ] 

 

‘ayb eylemeñ: Kınamak, ayıplamak. 

Şīşe-i nāmūsı sısam dōstlar ‘ayb eylemeñ / Dokunan seng-i cefādur ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 4). [‘ayb eylemeñ, -me, -ñ ] 

 

‘ayb itme: Kınamak, ayıplamak. 

Mescide dönmiş iken vardum yine meyḫāneye / ‘Āşıḳı ‘ayb itme ṣūfī çünki ġavġādan kaçar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 3). [‘ayb itme, -me ] 

 

‘ayb olmasun: Kınanmak, ayıplanmak. 

Bu Muḥibbī şīşe-i nāmūsı çalsa taşlara / Dōstlar ‘ayb olmasun ‘ışḳ ehli çün ad istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1359, Beyit 5). [‘ayb olmasun, -ma, -sun ] 

 

‘ayb-kesān: Ayıplı, kusurlu kimseler. 

Cehd kılma idesin ‘ayb-kesānı āşikār / Ḳādir iseñ ol cihān içinde sen de ‘ayb-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1402, 

Beyit 4). [‘ayb-kesānı, -ı ] 

 

‘ayb-pūş ol: Ayıpları, kusurları örtücü olmak. 

Cehd kılma idesin ‘ayb-kesānı āşikār / Ḳādir iseñ ol cihān içinde sen de ‘ayb-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1402, 

Beyit 4). [‘ayb-pūş ol, ] 

 

āyet: Kur’ân-ı Kerim’deki sûreleri meydana getiren kelime veya cümlelerden her biri, ayet. // Kimsenin inkâr 

edemeyeceği alâmet, işâret, nişan. 

Bu Muḥibbī yazsa ḥüsni āyetin dil levḥine / Okıyan dir buncılayın kimseler inşā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1297, Beyit 5). [āyetin, -i, -n ] 

 

ayık: Aklı başında, kendinde ve bilinçli olan. // Kendine gelmiş, sarhoşluktan, sersemlikten kurtulmuş. 

Kim ezel bezminde nūş itdi maḥabbet cāmını / ‘Işḳ-ı mestī görine maḥşerde de ayık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 3). [ayık, ] 

Cür‘a-i cām-ı elesti içeli mest olmışuz / İy Muḥibbī ḥaşre dek sanma bizi ayıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 5). [ayıklaruz, -lar, -uz ] 
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ayıl: Sarhoşluk, baygınlık vb. bir durumdan kurtulmak, kendine gelmek. 

Cām-ı maḥabbet içmiş bir kendüzini bilmez / Yıllar-durur yatur mest tā ḥaşre dek ayılmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1335, Beyit 1). [ayılmaz, -maz ] 

 

āyīn: Adet, kanun. 

İy cefā-ḫū cevri āyīn eyledüñ ‘āşıḳlara / Korkaram kim ‘ālem içre ben bu āyīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1015, Beyit 4). [āyīn, ] 

 

āyīn eyledüñ: Âdet edinmek, (bir) yol tutmak, kānun gibi benimsemek. 

İy cefā-ḫū cevri āyīn eyledüñ ‘āşıḳlara / Korkaram kim ‘ālem içre ben bu āyīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 4). [āyīn eyledüñ, -dü, -ñ ] 

 

āyīn eylemiş: Âdet edinmek, (bir) yol tutmak, kānun gibi benimsemek. 

Okumış gerçi vefā fennin velī ögrenmemiş / Kendüye cevr ü cefā resmini āyīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1400, Beyit 2). [āyīn eylemiş, -miş ] 

 

āyīne: Ayna II gönül aynası. 

Göreli ḫaṭṭuñı jeng oldı göñül āyīnesi / Ezelī yazu-y-ımış başa pes elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1155, 

Beyit 3). [āyīnesi, -si ] 

Ḥamdü-lillāh gün gibi çün ṣāfdur āyīnemüz / Ol sebebden kimseye bir ẕerre yokdur kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 1). [āyīnemüz, -müz ] 

Ḥamdü-lillāh ġıll u ġışdan pākdür āyīnemüz / Ol sebebden yok-durur kimseye hergiz kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 1). [āyīnemüz, -müz ] 

Eline almış yine āyīneyi beñzer nigār / Ḥüsnini kılmış temāşā anı ḫodbīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 
Beyit 3). [āyīneyi, -y, -i ] 

İster iseñ jengden ṣāf ola dil āyīnesi / Āyīne gibi gerek olmak Muḥibbī ḫırḳa-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1445, 
Beyit 5). [āyīne, ] 

 

āyīne-i ḳalbümde: Kalp aynası. 

Jeng-i ġāmdan var idi āyīne-i ḳalbümde dūş / Ṣāf kıldı bir ḳadeḥ meyle keremden mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 1). [āyīne-i ḳalbümde, -üm, -de ] 

 

ayır: Birbirinden uzaklaştırmak, ayrı düşürmek. 

Çün kim ayırdı beni sevgülü yārumdan felek / Bes ḥarām olsun baña dünyāda dirlik yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 2). [ayırdı, -dı ] 

 

‘ayn: Görme uzvu, göz, çeşm, dide. 



 356 

‘Aynum olalı iki ‘ayn-ı revān / Görinen ser degül belā kūhumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 3). 

[‘aynum, -um ] 

Anuñçün gözlerüm yaşı akar ṣaḥrā-yı sīnemde / Belā kūhsārıdur yaşum iki ‘aynum bıñarıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 3). [‘aynum, -um ] 

Görinen başuma miḥnet kūhsārıdur diñüz / İki ‘aynum iki yaña çeşmesārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 1). [‘aynum, -um ] 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 2). [‘aynum, -um ] 

‘Āşıḳuñ taglarca bagrı üzre başı var-ımış / İki ‘aynından kesilmez kanlu yaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1423, Beyit 1). [‘aynından, -ı, -n, -dan ] 

 

‘ayn-ı āfetdür: Felaketin kendisi. 

Baña sor zülf ü çeşmüñden neler gördüm neler gördüm / Biri ser-fitne-i ‘ālem birisi ‘ayn-ı āfetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 3). [‘ayn-ı āfetdür, -dür ] 

 

‘ayn-ı mādur: Pınar, kaynak, çeşme. // su gibi, suya benzer. 

Olaldan ‘ārıżuñ gül ḳāmetüñ serv / Akar kūyuñda yaşum ‘ayn-ı mādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 2). 

[‘ayn-ı mādur, -dur ] 

 

‘ayn-ı revān: Yürüyen göz // Akıp giden kaynak. 

‘Aynum olalı iki ‘ayn-ı revān / Görinen ser degül belā kūhumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 3). [‘ayn-

ı revān, ] 

 

‘ayn-ı ṣafādur: Gönül huzuru, mutluluk. 

Eger cevr ü eger miḥnet eger ġam / Anı kim yār ider ‘ayn-ı ṣafādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 4). 

[‘ayn-ı ṣafādur, -dur ] 

 

‘aynuma almam: Gözüne almak: İtibar etmek, önem vermek, yüzüne bakmak, değerli görmek. 

‘Aynuma almam cihānı dōstlar ben yārsuz / Gözine ‘ālem ḳafeṣdür bülbülüñ gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1320, Beyit 1). [‘aynuma almam, -ma, -m ] 

 

ayrıl: (Bir yer, şey veya kimseden) Uzaklaşmak, onu geride bırakmak, ayrı düşmek. 

Ġam ayrılmaz benümle hem-dem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 
3). [ayrılmaz, -maz ] 

Ġam ayrılmaz benümle maḥrem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 

5). [ayrılmaz, -maz ] 

 

ayrıl: Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak. // Ölmek, ruhun bedenden ayrılması. 
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Ṭāḳati kalmadı kim sensüz Muḥibbī söz diye / Cāndan ayrılsa beden lā-büd kalur güftārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 5). [ayrılsa, -sa ] 

 

ayru: Ayrı, uzak. 

Deşt-i belādadur beni senden gören cüdā / Cānından ayrudur ki yatur kurı gevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 2). [ayrudur, -dur ] 

 

ayru ola: Ayrı olmak, ayrı kalmak, ayrı bırakmak, uzak kalmak, birlikte bulunmamak. 

Senden ayru istemezdüm ola idüm bir karış / Ḥasret oldu niçe yıllardur cemālüñ görmege (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1405, Beyit 3). [ayru ola, -a ] 

 

ayru olam: Ayrı olmak, ayrı kalmak, ayrı bırakmak, uzak kalmak, birlikte bulunmamak. 

‘Āşıḳam dīdāruña gözüme gelmez hīç kes / İstemem ki ayru olam ‘ışḳdan ben bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1395, Beyit 1). [ayru olam, -a, -m ] 

 

ayruk: Başka. 

Muḥibbī muḥkem işdür ‘ışḳ bāzı / Bu kārı sanma ayruk kāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 5). 

[ayruk, ] 

 

ayruksı: Başka, başka türlü, ayrı, apayrı, farklı. 

Baña itdügini zülf[i] hemīşe / Dinen ayruksı hīç bir kāfir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 2). [ayruksı, 

] 

 

ayvā: Sonbaharın habercisi, iri, sarı ve sulu bir meyve. / Ayva ağacının iri ve sarı renkli, ekşimsi ve tıkız, beş 

bölmeli, üzeri tüycüklü meyvesi. 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 4). [ayvā, ] 

Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1082, Beyit 2). [ayvā, ] 

 

‘ayyār: Aldatan, hileci, hilekâr, dolandırıcı. 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1037, Beyit 5). [‘ayyār, ] 

Bir sencileyin ‘āşıḳı ferdāya salar āh / Yüze gülici āl-ıla ‘ayyār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 

5). [‘ayyār, ] 

Zülfüñ-ile beñlerüñ el bir iderler dil almaga / Vāy niçe ‘ayyār u mekkār u kemend-endāz olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1158, Beyit 4). [‘ayyār, ] 

 

‘ayyāş: (Ar. ‘ayş “yaşamak”tan ‘ayyāş “çok rahat yaşayan kimse”) İçkiye düşkün olan, çok içki içen, alkolik kimse, 

içkici. 
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Geh mest olup cür‘a saçaruz felek üzre / Miḥnet ġamını yiyici ‘ayyāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 3). [‘ayyāşlaruz, -lar, -uz ] 

 

‘ayyūḳa çıkdı: Göğün pek yüksek yerine kadar ulaşmak. Ayyuk: Kuzey yarımküreden görülen parlak bir yıldız. 

Sıgmadı ḫumlara mey eyledi çün cūş u ḫurūş / Çıkdı ‘ayyūḳa yine na‘ra-i mestāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1251, Beyit 4). [‘ayyūḳa çıkdı, -dı ] 

 

az: Miktarı, derecesi ve niteliği belli bir ölçünün altında bulunan, çok olmayan, az olan şey. 

Bakarsın kanda bir güzel görürseñ / Dilā bu deñlü miḥnetler saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 4). [az, 

] 

İy göñül virdüm naṣīḥat saña anı dutmaduñ / Her ne deñlü ‘ışḳ-ıla çekseñ cefālar saña az (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 4). [az, ] 

Neden dil bagladuñ ol bī-vefāya / Cefā kılsañ ne deñlü sana ol az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 4). [az, ] 

 

az olur: Azalmak, miktarı az gelmek, yeterli olmamak. 

Bilmezem cevr ü cefāyı yāḫūd ‘izz ü nāz olur / Gel benüm çok sevdügüm didükçe meylüñ az olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 1). [az olur, -ur ] 

 

az olur: Azalmak, miktarı az gelmek, yeterli olmamak. 

Būseñe ger cān virem ‘ayb eyleme / Az olur iḥsāna çün eks̱er ‘ivāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 2). [az 

olur, -ur ] 

 

‘aẕāb: Eziyet, işkence, keder. 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [‘aẕāb, ] 

Eyleseñ cevr ü cefā gelür Muḥibbī’ye vefā / Ḳāyilüz senden gelen hergiz ‘āẕāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 5). [‘āẕāba, -a ] 

 

‘aẕābī: Azap ehli / azap çeken. 

Āteş-i hicrāna münkir gelse tañ mı müdde‘ī / Dūzaḫuñ aḥvālini ancak ‘aẕābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1121, Beyit 3). [‘aẕābīler, -ler ] 

 

āzād: Serbest bırakılmış, kurtulmuş, hür. 

Düşüp meyḫāne küncinde içüp mest ü ḫarāb oldum / Anuñçün ġamdan āzādam ne ġuṣṣa ne melālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 4). [āzādam, -am ] 

 

āzād eyler: Özgür bırakmak, serbest bırakmak. 

Kullıga mūy-ı sefīd ile didüm eyle ḳabūl / Didi pīr olsa efendi kulın āzād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 7). [āzād eyler, -r ] 
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āzāde: Kayıt ve bend altında olmayan, kurtulmuş, serbest. 

Gerçi bir āzādedür ammā salınsañ nāz-ıla / Saña kul olmaga kendin serv-i ḫoş-bālā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 2). [āzādedür, -dür ] 

Ḫār u ḫesdür virmeyüz dünyā metā‘ına göñül / Fāriġuz āzādeyüz dünyāda deryā-dillerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1243, Beyit 2). [āzādeyüz, -y, -üz ] 

 

āzāde getür: Azat etmek, serbest bırakmak. 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1014, Beyit 3). [āzāde getür, ] 

 

āzāde yürür: Serbest, kayıtsız yürümek. 

Yürür āzāde iken ‘ışḳa düşdüm / Kılayım terk-i ser didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 2). 

[āzāde yürür, -r ] 

 

āzār: Azarlama, incitme, kırma, üzme. 

Tañ degül bülbülleyin kūyuñda efġān eylesem / Sen gül-i pür-ḫārdan cānumda āzār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 3). [āzār, ] 

 

āzār-ı ehl-i dil: Gönül ehlini, aşıkları incitmek. 

Dōstum cefālar itmege mebāş / Kīni dilden gel gider āzār-ı ehl-i dil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1439, Beyit 

1). [āzār-ı ehl-i dil, ] 

 

‘azīz: Yüce, kıymetli, değerli, mukaddes, muazzez. 

Sakla ‘ışḳuñ sırrını sīneñde cānuñdan ‘azīz / Terk-i ser itmek gerekdür ider-iseñ keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1352, Beyit 4). [‘azīz, ] 

 

‘azm itdüm: Yönelmek, yola çıkmak, niyetlenmek. 

Gice gündüz raḳīb-i dīv saña maḥrem olalıdan / Göñül mülkine ‘azm itdüm nigārā ben hemān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 4). [‘azm itdüm, -dü, -m ] 

 

‘azm-i ḳāf eyler: Kaf dağına yönelmek / Kaf dağına gitmeye azmetmek. 

Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet / Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 2). [‘azm-i ḳāf eyler, -r ] 

 

‘azm-i şām ider: Şam'a doğru azmetmek, yönelmek. 

Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur / Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1100, Beyit 5). [‘azm-i şām ider, -er ] 
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‘azm-i şikār eyledi: Avlanmaya karar vermek, ava çıkmaya azmetmek. 

‘Azm-i şikār eyledi ol zülfi ‘anberīn / İtse olur Muḥibbī’ye zülfinden ol meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 5). [‘azm-i şikār eyledi, -di ] 

 

‘azm-i şikār itseñ: Ava azmetmek, ava çıkmak. 

Esb-i nāz-ıla kaçan ‘azm-i şikār itseñ şehā / İtlerüñden olmaga cān-ıla dil eyler heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 4). [‘azm-i şikār itseñ, -se, -ñ ] 

 

‘azm-i tebrīz idesin: Tebriz'e azmetmek / Tebriz'e gitmek, dönmek. 

Muḥibbī geşt kılduñ ‘ālemi çün / Olupdur vaḳt idesin ‘azm-i Tebrīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 5). 

[‘azm-i tebrīz idesin, -e, -sin ] 

 

‘azm-i yār itdüm: Sevgiliye ulaşmaya azmetmek, sevgiliye yönelmek. 

Kalmadı ṣabr u ḳarārum ‘azm-i yār itdüm yine / Yokdur andan ġayrı çün bu derdmende dest-res (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 4). [‘azm-i yār itdüm, -dü, -m ] 

 

āzürde: Muzdarip, incinmiş, rencide. 

Bilmek isterseñ Muḥibbī sīnesin çāk eylegil / Ġamzelerden göresin āzürde cānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 5). [āzürde, ] 
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B 
 

 

bāb: Kapı II bir kitabın bölümlerinden her biri II husus, mesele, konu. 

Yüzüme bakmaz oldı āh yine yār-ı cefākārum / Raḳībüm beñze[dü]r yāra beni her bābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 5). [bābdan, -dan ] 

 

bāb-ı istiġnāda: Istiğna kapısı, tok gözlülük kapısı II kayıtsızlık, umursamazlık kapısı. 

Yüz sürerler her yañadan gelüben ‘āşıḳları / Bāb-ı istiġnāda gördüm bir ulu dergāh imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1455, Beyit 2). [bāb-ı istiġnāda, -da ] 

 

bāc: Vergi, büyük ve kuvvetli bir devletin tabiiyeti altında bulunan devlet, beylik vb.nden aldığı para ve hediyeler. 

Ḳāfile togrıldı gitdi rāh-ı ‘ışḳa iy göñül / Cān u ser virmek gereksin uşbu yoluñ bācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1023, Beyit 3). [bācıdur, -ıdur ] 

 

bād: Rüzgar, esinti, yel; hava. 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [bād, ] 

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1035, Beyit 5). [bāda, -a ] 

Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 4). [bād, ] 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 3). [bād, ] 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 4). [bād, ] 

 

bāda virdi: Rüzgara vermek, boşa harcamak II bozmak, iptal etmek. 

Va‘de-i vaṣl ider-idüñ bir zamān iy dil-firīb / Bāda mı virdi ‘aceb kim bilmezem peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1321, Beyit 3). [bāda virdi, -di ] 

 

bāde: Şarap, mey. 

Bāde içse ġayrılar ben içerem ḫūn-ı ciger / Ġayret öldürdi beni dildār benden bī-ḫaber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1007, Beyit 1). [bāde, ] 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 5). [bāde, ] 

Yıkmadan ġam bu göñül kişverini yāda getür / Sāḳiyā cānuñ içün ehl-i dile bāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 1). [bāde, ] 
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İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1070, Beyit 5). [bāde, ] 

Bādeyi rinde virüp ‘āşıḳa ma‘şūḳ etegin / Ṣūfiye zerḳ u riyā zāhide fetvāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 4). [bādeyi, -yi ] 

Dem olur rind-i ḫarābātī olan bir bādeye / Mülk-i efrīdūn u tāc-ı Ḫusrev ü Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1082, Beyit 4). [bādeye, -ye ] 

Sāḳiyā gör dehri bī-bünyāddur / Bāde sun kim ‘ömr hem berbāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 1). 
[bāde, ] 

Zāhidā sanma rumūz-ı ‘ışḳı ḫāmīler bilür / Bādenüñ ẕevḳ u ṣafāsını müdāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1154, Beyit 1). [bādenüñ, -nüñ ] 

İşigüñde yüzini ḫāk itmek ister bu Muḥib / Umar anı kim olasın bāde içseñ cür‘a-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 5). [bāde, ] 

Ehl-i diller iy Muḥibbī mest ü şādān oldılar / İtdiler vuṣlat ḫumından çünki anlar bāde nūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 5). [bāde, ] 

 

bāde-i ḥāfıẓ: Hâfız'ın şarabı // Hâfız-ı Şirâzî 14. yüzyılda yaşamış İranlı şair. 

Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini / Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1409, Beyit 5). [bāde-i ḥāfıẓ, ] 

 

bāde-i ḥamrā: Kırmızı şarap. 

İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [bāde-i ḥamrā, ] 

 

bāde-i nāz: Naz şarabı. 

Hiç olur mı nergis-i mestüñ ide baña naẓar / Çün degül ḫālī elinden nūş ider bāde-i nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 3). [bāde-i nāz, ] 

 

bād-ı āh-ıla: Ah rüzgarı. 

Gözlerüm yaşına gel salma göñül zevraḳını / Bād-ı āh-ıla muḫālif anı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 4). [bād-ı āh-ıla, --ıla ] 

 

bād-ı āhumdan: Ah rüzgarı. 

Kaçan kim bād-ı āhumdan o zülf-i ‘anber-feşān ditrer / Gidüp ‘aḳlum gelür ḥayret bu cismüm içre cān ditrer 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 1). [bād-ı āhumdan, -umdan ] 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi / Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1455, Beyit 4). [bād-ı āhumdan, -um, -dan ] 

Nigārā sūz-ı ‘ışḳuñla yakar dil her zamān āteş / Sakıngıl bād-ı āhumdan ider bir gün ziyān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 1). [bād-ı āhumdan, -um, -dan ] 
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bād-ı āhumla: Ah rüzgarı. 

Baḥr-ı eşkümde niçe ġarḳ olmasun dil zevraḳı / Bād-ı āhumla temevvüc eyleyen deryāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 4). [bād-ı āhumla, -umla ] 

Baḥr-ı eşküm bād-ı āhumla telāṭumlar urur / Yürürüz içinde bī-pervā anuñ balıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 3). [bād-ı āhumla, -um, -la ] 

Baḥr-ı eşküm başdan aşdı ġarḳ ider āḫir beni / Bād-ı āhumla ider deryālayın her dem ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1445, Beyit 3). [bād-ı āhumla, -um, -la ] 

 

bād-ı ḫazān: Sonbahar rüzgarı. 

Bāġ u rāġı ser-te-ser geşt itdi çün bād-ı ḫazān / Her yaña kılsañ naẓar berk-i şecer pā-māl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 4). [bād-ı ḫazān, ] 

 

bād-ı ḫazānı: Sonbahar rüzgarı. 

İy bülbül-i dil eyleme gül gibi gel neşāṭ / Bād-ı ḫazānı yād idüben eyle iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 1). [bād-ı ḫazānı, -ı ] 

 

bād-ı hevā: Bedava // arzu ve heves yeli. 

Tīmār-ı ġamda cem‘ kılup naḳd-i eşki dil / Ġam ḥāṣılını kendüye bād-ı hevā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 2). [bād-ı hevā, ] 

 

bād-ı müşg-āmīzi: Miske bulaşmış ve anber saçan yel, rüzgâr. 

Bād-ı müşg-āmīzi ‘anber yagdurur / Zülfüñe beñzer ki dāyim şānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 3). 

[bād-ı müşg-āmīzi, -i ] 

 

bād-ı ṣabā: Sabah rüzgarı. 

Şāne gibi pāralansa tañ mıdur bu cān u dil / Her seḥer bād-ı ṣabā zülfini yāruñ şāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 6). [bād-ı ṣabā, ] 

Eyledi dehrüñ dimāġını mu‘aṭṭar būy-ıla / Kim meger bād-ı ṣabā zülfindeki bagın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 4). [bād-ı ṣabā, ] 

İy bād-ı ṣabā ḫāk-i derin iki gözümçün / Luṭf eyle getür kim anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 4). [bād-ı ṣabā, ] 

Āhum tolanur gice vü gündüz ser-i kūyın / İy bād-ı ṣabā sanma ki sensüz es̱er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 2). [bād-ı ṣabā, ] 

İy bād-ı ṣabā getüresin ḫāk-i derinden / Sanma ki Muḥibbī anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 

Beyit 5). [bād-ı ṣabā, ] 

 

bād-ı ṣabānuñ: Sabah rüzgarı. 
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Gördüm ki yine bād-ı ṣabānuñ es̱eri var / Ugradı meger kūy-ı nigāra ḫaberi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 1). [bād-ı ṣabānuñ, -nuñ ] 

 

bād-ı seḥergāh: Seher yeli. 

Ḫāk-i derini gözlerüme küḥl ideyordum / Kandadur ‘aceb bād-ı seḥergāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 3). [bād-ı seḥergāh, ] 

 

bād-ı ṣubḥ: Sabaha doğru kuzeydoğudan hafif hafif esen serin, hoş, latif bahar rüzgârı, tan yeli. 

Kūy-ı yāra ugraduñ beñzer yine iy bād-ı ṣubḥ / Eyledüñ ‘ālem dimāġını mu‘aṭṭar turma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 4). [bād-ı ṣubḥ, ] 

 

bāġ: Bahçe, yeşillik, ağaçlık ve çiçeklik yer, bostan. 

Āhum seḥābı ger döke bārān-ı eşkümi / Bu sīne bāġı gül bitürür lālezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

4). [bāġı, -ı ] 

Mürde-i cānā Muḥibbī olmadan cismüñ kefen / Göñlüñ ü gözüñ açılsun çın seḥergeh bāġa var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 8). [bāġa, -a ] 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda / Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 5). [bāgda, -da ] 

Cām-ı la‘lin nūş ider bāġ içre her dem lāleler / Nergis-i şehlā elinde sāġar-ı zerrīn tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1116, Beyit 3). [bāġ, ] 

N’eylerem gülzārı sensüz baña olmışdur ḥarām / Bu cihān bāġında göñlüm san gül-i nev-restedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 2). [bāġında, -ı, -n, -da ] 

Sīnesi bāġında kim dikdi maḥabbetden nihāl / Görmedi derd ü belā vü ġamdan özge berg ü bār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 2). [bāġında, -ı, -n, -da ] 

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın / Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 5). [bāġa, -a ] 

Sīne bāġına Muḥibbī yaş döker geh ḫūn-ı dil / Bitürür güller temāşā eyle reng-ā-reng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 5). [bāġına, -ı, -n, -a ] 

Nev bahār oldı göreydük diyü dildāruñ yüzin / Gözlerinden yaş dökerler gice gündüz bāġlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 4). [bāġlar, -lar ] 

Eger nāz-ıla bāġa seyre gelse / Koya pāyına ser serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 4). [bāġa, -
a ] 

Cihān bāġında çün yār eksük olmaz / Anuñçün āh-ıla zār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 1). 
[bāġında, -ı, -n, -da ] 

Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 3). [bāġında, -ı, -n, -da ] 

Sīnesine her ki kesdi nā‘l ü yakdı tāze dāġ / Eylemez bāġa naẓar seyr-i gülistān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 7). [bāġa, -a ] 
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Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 3). [bāġında, -ı, -n, -da ] 

Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler / Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 2). [bāġ-ımış, --ı, -mış ] 

Ḥüsni bāġına irişdüñ eyle zülfinden ḥaẕer / Ġaflet itme mārdur yatmış güneşde uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 2). [bāġına, -ı, -n, -a ] 

Bāġda zülfüñ benefşe göreli / Boynın egmiş baş aşaga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 6). [bāġda, -
da ] 

Sen güzeller şāhınuñ pāyına īs̱ār itmege / Bāġda eyler agaçlar dirhem ü dīnār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 4). [bāġda, -da ] 

 

bāġ: Bağ, ip // Saç bağı, toka. 

Eyledi dehrüñ dimāġını mu‘aṭṭar būy-ıla / Kim meger bād-ı ṣabā zülfindeki bagın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1161, Beyit 4). [bagın, -ı, -n ] 

 

bāġ ara: Bahçe içinde, bahçede. 

Saçı sünbül ‘ārıżı yāruñ gül-i ḥamrā geçer / Bāġ ara serv-i sehīden ḳāmeti a‘lā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1067, Beyit 1). [bāġ ara, ] 

 

bāġ u gülistān: Bağ ve bahçe. // Gül bahçesi (cennet). 

Sākin-i kūyuñ olan bāġ u gülistān istemez / ‘Ārıżuñ gören o hergiz ḥūr u ġılmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1314, Beyit 1). [bāġ u gülistān, ] 

 

bāġ u rāġı: Bahçe ve çimenlik. 

Bāġ u rāġı ser-te-ser geşt itdi çün bād-ı ḫazān / Her yaña kılsañ naẓar berk-i şecer pā-māl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 4). [bāġ u rāġı, -ı ] 

 

bāġbān: Bağcı, bahçıvan. 

Bāġbāna nisbet itme serv ü ‘ar‘ardan n’olur / Bāġ-ı ḥüsn içre biten ol ḳāmet-i bālāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1028, Beyit 4). [bāġbāna, -a ] 

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın / Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 5). [bāġbān, ] 

 

bāġbān-ı çeşmi: Göz bahçıvanı. // Sevgilinin güzellik bahçesinde (yüz), göz buranın bahçıvanı olarak düşünülmüş. 

Bāġ-ı ḥüsni üzre asmış zülfini perr-i ġurāb / Bāġbān-ı çeşmi yatmış sanki ḫˇāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 3). [bāġbān-ı çeşmi, -i ] 

 

baġdād: Bağdat şehri. 
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Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni / Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 4). [baġdād, ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl / Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 3). [baġdād, ] 

Kūy-ı dilberde gözüm yaşı revān olur revān / Nite kim Baġdād şehri içre akar nehr-i Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1500, Beyit 4). [baġdād, ] 

 

bāġ-ı dilde: Gönül bahçesi. 

Gözüm yaşı ‘aceb midür benüm her sū revān olsa / Ḫayāl-i ḳaddi bāġ-ı dilde bir serv-i bülendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 2). [bāġ-ı dilde, -de ] 

 

bāġ-ı ḥüsn: Güzellik bahçesi. 

Bāġbāna nisbet itme serv ü ‘ar‘ardan n’olur / Bāġ-ı ḥüsn içre biten ol ḳāmet-i bālāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1028, Beyit 4). [bāġ-ı ḥüsn, ] 

Bāġ-ı ḥüsn içre eger seyr itse ol serv-i ḫırām / Cū yirine gözlerüm yaşı benüm akmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 2). [bāġ-ı ḥüsn, ] 

 

bāġ-ı ḥüsni: Güzellik bahçesi. 

Bāġ-ı ḥüsni üzre asmış zülfini perr-i ġurāb / Bāġbān-ı çeşmi yatmış sanki ḫˇāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 3). [bāġ-ı ḥüsni, -i ] 

 

bāġ-ı ḥüsninde: Güzellik bahçesi. 

Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1082, Beyit 2). [bāġ-ı ḥüsninde, -inde ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ eyle zülfinden ḥaẕer / Basma dünbālini ejderdür ki yatmış uyumış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 4). [bāġ-ı ḥüsninde, -i, -n, -de ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ lebleri rengīn imiş / Ehl-i diller görüp anı her biri diş bilemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 1). [bāġ-ı ḥüsninde, -i, -n, -de ] 

 

bāġ-ı ḥüsnüñ: Güzellik bahçesi. 

Aglamayınca gelüp sen gül gibi açılmaduñ / Bāġ-ı ḥüsnüñ dōstum sanma ki bārān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 5). [bāġ-ı ḥüsnüñ, -üñ ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ bülbülidür murġ-ı cān medḥüñ okur / Ko raḳīb-i mākiyānuñ yiridür ancak kümes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 4). [bāġ-ı ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

bāġ-ı ḥüsnüñ: Güzellik bahçesi. 

Bu Muḥibbī bāġ-ı ḥüsnüñ her kaçan medḥ eylese / İy gül-i ra‘nā aña kim bülbül-i gūyā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 5). [bāġ-ı ḥüsnüñ, -üñ ] 
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bāġ-ı ḥüsnüñde: Güzellik bahçesi. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm / Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 2). [bāġ-ı ḥüsnüñde, -üñ, -de ] 

İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter / Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 1). [bāġ-ı ḥüsnüñde, -üñ, -de ] 

Çünki tutduñ bāġ-ı ḥüsnüñde bu göñlüm düzdini / Eyle aña gel siyāset dōstum zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1473, Beyit 2). [bāġ-ı ḥüsnüñde, -üñ, -de ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde göñül düzdin giriftār eyledüñ / Çeşm-i cellāduñ ya ḳatl itsün anı ya zülfe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1480, Beyit 3). [bāġ-ı ḥüsnüñde, -üñ, -de ] 

 

bāġ-ı ḥüsnüñe: Güzellik bahçesi. 

Eyledüm anuñ-ıçun göz yaşını āb-ı revān / Bāġ-ı ḥüsnüñe bu vech-ile girem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 4). [bāġ-ı ḥüsnüñe, -üñ, -e ] 

 

bāġ-ı irem: İrem bahçesi, cennet bahçesi II Âd kavminin kralı olan Şeddad tarafından Tanrılık iddiasıyla cennet 

bahçelerinin özelliklerine benzetilerek yaptırılan bahçe; cennet bahçesi. 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli / Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 2). [bāg-ı irem, ] 

 

bāġ-ı irem: İrem bahçesi, cennet bahçesi II Âd kavminin kralı olan Şeddad tarafından Tanrılık iddiasıyla cennet 

bahçelerinin özelliklerine benzetilerek yaptırılan bahçe; cennet bahçesi. 

Gülşen-i kūyı baña bāġ-ı irem gibi gelür / Ḥaḳ naṣīb eyler-ise aña irem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1136, 

Beyit 1). [bāġ-ı irem, ] 

 

bāġ-ı iremdür: İrem bahçesi, cennet bahçesi II Âd kavminin kralı olan Şeddad tarafından Tanrılık iddiasıyla cennet 

bahçelerinin özelliklerine benzetilerek yaptırılan bahçe; cennet bahçesi. 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Gül eyyāmı cihān bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 5). [bāġ-ı 

iremdür, -dür ] 

 

bāġ-ı iremdür: İrem bahçesi, cennet bahçesi II Âd kavminin kralı olan Şeddad tarafından Tanrılık iddiasıyla cennet 

bahçelerinin özelliklerine benzetilerek yaptırılan bahçe; cennet bahçesi. 

Muġannī al ele sāzuñı söylet / Naẓar kıl ‘āleme bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 3). [bāġ-ı 

iremdür, -dür ] 

 

bagır: Ciğer, göğüs, yürek, kalp, gönül. 

Ġamz oklarıyla sīne vü dil şerḥa yaradur / Bagrumı eger sorar-ısañ pāre pāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 1). [bagrumı, -um, -ı ] 

İy kaşı ya atagör iç ḳabżadan ġamz okların / Sīnemi delsün varup bagrumda itsün yirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 3). [bagrumda, -umda ] 
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Ḥasretiyle dāġ-ı sīnem hem bu bagrum başludur / Ger sorarsañ baḥra nisbet eşk-i çeşmüm yaşludur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 1). [bagrum, -um ] 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [bagrın, -ın ] 

Döne döne yanmayan bilmez nedür aḥvāl-i ‘ışḳ / İy Muḥibbī ḥālüñi bagrı kebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 7). [bagrı, -ı ] 

Rūşen itmege çerāġın tekye-i ‘ışḳuñ müdām / Tuḥfe iletür bu göñül bagrındaki yagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 2). [bagrındaki, -ı, -n, -da, -ki ] 

Derūn-ı sīnede bagrum ser-ā-ser pāralanmışdur / Anuñçün gözlerüm yaşı kızıl kana boyanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 1). [bagrum, -um ] 

Çeşm-i pür-ḫūnı ele ḫançer alaldan dōstlar / Ḳaṣdı budur bagrum içre kanum içüp kanalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 2). [bagrum, -um ] 

Gözlerüm yaşın şarāb u bagrumı itdüm kebāb / Ḫayl-i dilde çün ḫayāl-i dilrübā mihmān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 3). [bagrumı, -um, -ı ] 

Bilmedüm bagrı Muḥibbī dilberüñ āhen midür / Raḥm idüp kılmaz naẓar itsem eger yüz biñ niyāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 5). [bagrı, -ı ] 

Eger çāk itse bagrum tīġ-ı ġamze / Ne ġam müjgānı nāvekdür ciger-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 4). 
[bagrum, -um ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 5). [bagrında, -ı, -n, -da ] 

Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez / Āh ider derd-ile bagrındaki başın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1319, Beyit 1). [bagrındaki, -ı, -n, -da, -ki ] 

Biz ezel bezminde ‘ışḳuñla senüñ hem-demlerüz / Nāy-veş bagrı delük bir niçe ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1332, Beyit 1). [bagrı, -ı ] 

Bir naẓarla sīnesin bagrın delen ‘āşıḳlaruñ / Şol kemān ebrū güzelüñ ġamzekārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1340, Beyit 3). [bagrın, -ı, -n ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 5). [bagrında, -ı, -n, -da ] 

Bagrumı gerçi ki biñ pāre kılur tīġ-ı cefā / Eksük olmadı bunuñla yine bir pāre heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 3). [bagrumı, -um, -ı ] 

Tekye-i ‘ışḳa göñül ḳandīl cānumdur fitil / Anı rūşen eyleyen bagrumda olan yag-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 5). [bagrumda, -um, -da ] 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 4). [bagrı, -ı ] 

‘Āşıḳuñ taglarca bagrı üzre başı var-ımış / İki ‘aynından kesilmez kanlu yaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1423, Beyit 1). [bagrı, -ı ] 

Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 2). [bagrumdan, -um, -dan ] 
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Sīneme uralı ġamz oklarını / Yüregüm bagrum olupdur tolu baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 4). 
[bagrum, -um ] 

Kim ki el komak dilerse zülf-i ‘anber-bārına / Göreyim kim pāralansun bagrı anuñ şāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1457, Beyit 4). [bagrı, -ı ] 

Sen çemen seyrin iderseñ dōstlar aġyār-ıla / N’içün olmasun Muḥibbī derdmendüñ bagrı baş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 6). [bagrı, -ı ] 

Ḥasret ile dem-be-dem çıkar benüm bagrumda baş / Anuñ içün turmayup akar gözümden kanlu yaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 1). [bagrumda, -um, -da ] 

Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül / Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 5). [bagrını, -ı, -n, -ı ] 

Ġam-ı ‘ışḳuñ deleli nā gibi bagrumı benüm / Nāleler eyledi dil ṣiyt u ṣadā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 3). [bagrumı, -um, -ı ] 

 

bagla: İp, bağ veya başka bir araçla bir şeyi bir yere, diğer bir şeye veyâhut birkaç şeyi birbirine tutturmak, 

birleştirmek, raptetmek. 

Bagla zencīr-i ser-i zülfine dīvāne dili / Ya‘nī Mecnūn-ṣıfat başına sevdāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 3). [bagla, ] 

Ka‘be-i vaṣluña mahmil baglasa dil ḥācı-vār / Bu Muḥibbī iñler ol vādīde mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 5). [baglasa, -sa ] 

Metn-i ḥüsnüñde ḫaṭuñ ḫaṭṭātı yazmış ḥāşiye / Şerḥ idüp evrāḳ-ı gülden tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 2). [baglamış, -mış ] 

Naẓm ider lü‘lü‘ dişüñ la‘l lebüñ evṣāfını / Rişte-i cān üzre dizmiş dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 3). [baglamış, -mış ] 

Āhdan zencīr idüp bu göñlümüñ ḳandīline / Yakmaga ġam meclisinde ya‘nī micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 4). [baglamış, -mış ] 

Zülfi zencīrine asmış san ẕaḳan ḳandīlini / Cān u diller yakmaga ya‘nī ki micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 2). [baglamış, -mış ] 

Berg-i gül üzre yine kāküllerin cedvel çeküp / Gül yüzüñ vaṣfında cānā tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 3). [baglamış, -mış ] 

Başına sançup çiçek zeyn eylemiş dülbendini / Dir gören tācına ya‘nī dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 4). [baglamış, -mış ] 

 

bagla: Meydana getirmek, teşkil etmek. 

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine / Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 5). [baglamış, -mış ] 

 

bagla: (Bir kimseyi / şeyi bir yerden) Ayrılamayacak duruma getirmek. 

Genc-i ḥüsne zülfini dilber girihler baglamış / Sanasın zencīr-ile biñ başlu ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 1). [baglamış, -mış ] 
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Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 1). [baglamış, -mış ] 

 

bagla: Kumaş, ip, tel gibi şeyleri uçlarını birbiri arasından geçirmek sûretiyle düğümlemek. 

Genc-i ḥüsne zülfini dilber girihler baglamış / Sanasın zencīr-ile biñ başlu ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 1). [baglamış, -mış ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 1). [baglamış, -mış ] 

 

baglan: Bağlamak, kapatmak. 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem / Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 4). [baglanur, -ur ] 

Her kaçan kim zülfi çevgānına el ursa ol nigār / Kelle-i ‘uşşāḳdan ser-cümle meydān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 5). [baglanur, -ur ] 

 

baglan: İp, bağ gibi bir vâsıta ile bir şeye, bir yere tutturulmuş olmak, bağlı bulunmak. 

Çīn-i zülfüñde didüm n’içün dil ü cān baglanur / Didi kāfir destine girse müselmān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 1). [baglanur, -ur ] 

Niçe medḥ itsün Muḥibbī ol güzeller şāhını / Ehl-i dilden her seḥer kūyında dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 6). [baglanur, -ur ] 

 

baglan: İp, bağ gibi bir vâsıta ile bir şeye, bir yere tutturulmuş olmak, bağlı bulunmak // Esir alınmak, alıkoyulmak. 

Çīn-i zülfüñde didüm n’içün dil ü cān baglanur / Didi kāfir destine girse müselmān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 1). [baglanur, -ur ] 

 

baglan: Önüne engel konmak, kapatılmak. 

Şu‘le-i āhum görinür her seḥer sanmañ şafaḳ / Her gice dūd-ı dilümden rāh-ı keyvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 2). [baglanur, -ur ] 

Kirpügüm göz yaşına sedd eyledüm sedd olmadı / Ḫār u ḫesle kim görüpdür rāh-ı ‘ummān baglanur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1157, Beyit 3). [baglanur, -ur ] 

 

baglan: İp, bağ gibi bir vâsıta ile bir şeye, bir yere tutturulmuş olmak, bağlı bulunmak // (Bir kimseye veya şeye) 

Yakınlık duymak, ısınmak, sevgi beslemek. 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1133, Beyit 1). [baglanup, -up ] 

Zülfi zencīrinde çün baglandı sevdāyī göñül / Dōstlar hüşyār olur sanmañ dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 3). [baglandı, -dı ] 

Mu‘aṭṭar zülfine yāruñ n‘ola baglansa cān u dil / Mu’anber kāküli mihr ü mehe çünki kemend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 2). [baglansa, -sa ] 



 371 

Kankı dil kim baglanup zülfüñe ide iḫtiṣāṣ / Bulmayısardur ebed zencīr-i ġamdan ol ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1473, Beyit 1). [baglanup, -up ] 

 

baglu: Bağlı, bağlanmış olma. 

Cān gözin aç bir naẓar ol zülf-i ‘anber-ṣāyı gör / Her kılında baglu yüz biñ ‘āşıḳ-ı şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 1). [baglu, ] 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1020, Beyit 1). [baglu, ] 

Leylī zülfüñi görelden dōstum mecnūnuñam / Baġludur boynumda zencīr ayagumda künde var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 2). [baġludur, -dur ] 

Kuluñam boynı baglu pādişāham / Her ne itseñ bu bende fermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 7). 
[baglu, ] 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 5). [baglu, ] 

 

bagrı ḫūn tola: Bağrı kan olmak: çok ıstırap çekmek, yüreği parça parça olmak. 

İñilerse bu Muḥibbīyi ‘aceb eylemeñüz / Her kaçan bir kişinüñ bagrı tola ḫūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 5). [bagrı ḫūn tola, -a ] 

 

bagrı taş: Taş bağırlı, taş kalpli, merhametsiz II sevgili. 

Her ne deñlü zārī kılsam āh u feryād eylesem / Eylemez benden yaña bir kez naẓar ol bagrı taş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 3). [bagrı taş, ] 

 

bagrı taş: Taş bağırlı, taş kalpli, merhametsiz II sevgili. 

Yakma cevr-ile cefā-y-ıla beni iy bagrı taş / Çünki raḥmuñ yok baña n’içün olursın dil-ḫırāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 1). [bagrı taş, ] 

 

bagrı yanukdur: Bağrı yanık: çok ıstırap çekmiş, acı görmüş, dertli, kederli, bağrı kara. 

Benüm gibi meger cānā yüzüñe lāle ‘āşıḳdur / Anuñçün dāġ-ı miḥnetle dem-ā-dem bagrı yanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 1). [bagrı yanukdur, -dur ] 

 

bagrına basar: Kucağına almak, kollarıyla sıkıca sarmak; birini sevgi ve şefkatle yanına alıp korumak, ilgi 

göstermek. 

Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1063, Beyit 5). [bagrına basar, -ar ] 

 

bagrını delüp: Bağrını delmek, çok dokunmak, içine işlemek. 

Bagrını yir yir delüp feryāda çün bil bagladı / İşidelden dōstlarını nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1283, Beyit 2). [bagrını delüp, -üp ] 
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bagrum yandı: Bağrı yanmak; üzüntü çekmek, çok acı duymak. 

Nār-ı ġamdan yandı bagrum döndi çenge ḳāmetüm / Sīnede her bir kılum efġānlar eyler hem çü saz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 2). [bagrum yandı, -um, -dı ] 

 

bagruma taş basayın: Bağrına taş basmak: sesini çıkarmaksızın her türlü acıya katlanmak. 

Niçe bir hicr iline gönderesin / Basayın çāre nedür bagruma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 5). 
[bagruma taş basayın, -a, -y, -ın ] 

 

bahā: Kıymet, değer, bedel. 

Cān naḳdı-y-ıla ṭālib olup būse istedüm / Didüm ki lebüñ öpmege cānā bahā nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 4). [bahā, ] 

Bahā sordum metā‘-ı la‘l-i yāra / Didiler naḳd-i cāna rāyegāndurḥ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 2). [bahā, 
] 

İy Muḥibbī būsesine naḳd-i cān-ıla ḫarīd / Olmışam dürlü bahāya yār bāzār eylemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 5). [bahāya, -y, -a ] 

 

bahā virdüm: Kıymet, değer vermek II bir alışverişte karşılık vermek, alınan şeyin değerine karşılık vermek. 

Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 9). [bahā virdüm, -dü, -m ] 

 

bahār: Bahar mevsimi, ilkbahar. 

Ḥüsnüñ bahārına göre iy lāle-ruḫ senüñ / Neşv ü nemā-yı bāġ-ı irem bir numūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1034, Beyit 3). [bahārına, -ı, -n, -a ] 

Bahār irdi Muḥibbī geşt-i bāġ it / Bu demler guṣṣa göñülden gidendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 5). 
[bahār, ] 

Görenler seyl-i eşkümi diye ṣaḥrā-yı sīnemde / Bahār eyyāmıdur beñzer ki ırmaklar bulanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 2). [bahār, ] 

Bahār eyyāmı gül devri irişdi / Geçürme ‘ömri meysüz kim hebādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 5). 
[bahār, ] 

Bahār irişdi gel vaḳt-i çemendür / Cihān bülbül üninden pür naġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 1). 
[bahār, ] 

Gül ü mül ṣoḥbetin fevt itme sāḳī / Bilürsin kim bahāruñ sür‘ati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 8). 
[bahāruñ, -uñ ] 

Gül ruḫlaruñ koyup dil meyl eylemez cināna / Terk eyleyüp bahārı ‘ārif ḫazāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1207, Beyit 4). [bahārı, -ı ] 

Bahār eyyāmı gül devrinde zāhid / İder mi hīç meye ‘ışḳ ehli perhīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 4). 

[bahār, ] 
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Giceler ḥüsnüñ bahārın fikr idüp āh eylesem / Çın seḥer bu gözlerüm yaşlar döker yagmur-veş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1466, Beyit 3). [bahārın, -ı, -n ] 

 

bahār oldı: Bahar olmak, bahar mevsiminin gelmesi. 

Çün bahār oldı açıldı her ṭarafdan lāleler / İçmeyen ādem midür gülgūnleyin piyāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 1). [bahār oldı, -dı ] 

 

bahār-ı ḥüsnüñe: Güzellik baharı. 

Bahār-ı ḥüsnüñe karşu benüm serv-i ḫırāmānum / Akar cūlar gibi her dem gözüm yaşı bulanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 2). [bahār-ı ḥüsnüñe, -üñ, -e ] 

 

bahā-yı vaṣl: Kavuşmanın fiyatı, kıymet, değeri. 

Bahā-yı vaṣl eger alsa gözümden / Bu dehri sanmañuz pür sīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 4). 

[bahā-yı vaṣl, ] 

 

baḥr: Deniz. 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 

Beyit 2). [baḥr, ] 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 3). [baḥra, -a ] 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1049, Beyit 2). [baḥrı, -ı ] 

Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [baḥrına, -ına ] 

Ḥasretiyle dāġ-ı sīnem hem bu bagrum başludur / Ger sorarsañ baḥra nisbet eşk-i çeşmüm yaşludur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 1). [baḥra, -a ] 

Maḥabbet baḥrına taldum sözüm dürr-i ma‘ānīdür / Anuñçün ehl-i ‘ışḳuñ dāyimā vird-i zebānıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 1). [baḥrına, -ına ] 

Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [baḥrına, -ı, -n, -a ] 

Çıkarmaga bu dil söz gevherini / Yaşum baḥrına san ‘ummāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 4). 
[baḥrına, -ı, -n, -a ] 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin / Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1477, Beyit 4). [baḥra, -a ] 

İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār / Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 5). [baḥrına, -ı, -n, -a ] 

Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi / Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1500, Beyit 3). [baḥr, ] 
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baḥr olalı: Deniz haline gelmek; deniz gibi olmak. 

Baḥr olalı sirişküm ġarḳ oldı anda cismüm / Mevc urdugınca her dem yaşum ḥabāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1135, Beyit 4). [baḥr olalı, -alı ] 

 

baḥr oldı: Deniz haline gelmek; deniz gibi olmak. // Çok olmak, çoğalmak. 

Baḥr oldı gözüm yaşı ṭelāṭumlar iderse / Āhum yilidür dokına kemdür eser itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 6). [baḥr oldı, -dı ] 

 

baḥr u ber: Deniz ve kara ‖ bütün varlık âlemi; kâinat. 

Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [baḥr u ber, ] 

 

baḥr-i bī-pāyān: Uçsuz bucaksız deniz. 

Tañ mı cūş itse Muḥibbī āh-ıla deryā-yı eşk / Rūzigār esdükçe kim dir baḥr-i bī-pāyān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 7). [baḥr-i bī-pāyān, ] 

 

baḥr-ı dilden: Gönül denizi. 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin / ‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1446, Beyit 4). [baḥr-ı dilden, -den ] 

 

baḥr-i eşk: Gözyaşı denizi. 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 4). [baḥr-i eşk, ] 

Baḥr-i eşk içre sefīne-i dil / Seyr ider keştī-yi Nūḥ’umdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 2). [baḥr-i eşk, ] 

 

baḥr-ı eşküm: Gözyaşı denizi. 

Baḥr-ı eşküm başdan aşdı ġarḳ ider āḫir beni / Bād-ı āhumla ider deryālayın her dem ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 3). [baḥr-ı eşküm, -üm ] 

Baḥr-ı eşküm içre saldı bilmedin dil fülkini / Düşdi çün girdāb-ı ‘ışḳa aña ne mümkin ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 3). [baḥr-ı eşküm, -üm ] 

 

baḥr-ı eşküm: Gözyaşı denizi. 

Baḥr-ı eşküm bād-ı āhumla telāṭumlar urur / Yürürüz içinde bī-pervā anuñ balıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1217, Beyit 3). [baḥr-ı eşküm, -üm ] 

 

baḥr-ı eşkümde: Gözyaşı denizi. 

Baḥr-ı eşkümde niçe ġarḳ olmasun dil zevraḳı / Bād-ı āhumla temevvüc eyleyen deryāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 4). [baḥr-ı eşkümde, -ümde ] 
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baḥr-ı ġam: Dert, keder denizi. 

Muḥibbī düşeli baḥr-ı ġam içre / Ṣadef çeşmi yaşı dürr-i ‘Adendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 5). 

[baḥr-ı ġam, ] 

Bir bencileyin var mı bu baḥr-ı ġam içinde / Bir sencileyin dişleri şehvār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 3). [baḥr-ı ġam, ] 

 

baḥr-ı ġama: Dert, keder denizi. 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi / Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1115, Beyit 5). [baḥr-ı ġama, -a ] 

 

baḥr-ı ġamdan: Dert, keder denizi. 

Baḥr-ı ġamdan hīç ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Her ṭarafdan eşkümi bu gözlerüm deryā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 3). [baḥr-ı ġamdan, -dan ] 

 

baḥr-i ‘ışḳ: Aşk denizi. 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül / Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 5). [baḥr-i ‘ışḳ, ] 

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum / Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 2). [baḥr-ı ‘ışḳ, ] 

 

baḥr-i ‘ışḳa: Aşk denizi. 

Dōstlar mevc-i belā eksük degül şimden girü / Baḥr-i ‘ışḳa lücce-i efkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 3). [baḥr-i ‘ışḳa, -a ] 

Dil zevraḳını saldum derdā ki baḥr-ı ‘ışḳa / Gerçek imiş diyenler yok aña ṭūl-ıla ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 2). [baḥr-ı ‘ışḳa, -a ] 

 

baḥr-ı ‘ışḳuñ: Aşk denizi. 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına / Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 5). [baḥr-ı ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

bahr-i ‘ışḳuñdan: Aşk denizi. 

Bahr-i ‘ışḳuñdan ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Eşk-i çeşmüm oldı deryā ortada girdāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 3). [bahr-i ‘ışḳuñdan, -uñ, -dan ] 

 

baḥr-ı ma‘ānīye: Manalar denizi. 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ / Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 1). [baḥr-ı ma‘ānīye, -y, -e ] 
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baḥr-ı ṭab‘umdan: Yaradılış denizi. 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin / Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1477, Beyit 4). [baḥr-ı ṭab‘umdan, -um, -dan ] 

 

baḫşāyiş: Bağışlama, ihsan. 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ / Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 2). [baḫşāyişidür, -i, -dür ] 

 

baḥs̱ itmege: Sözünü etmek, bahsetmek, anlatmak, konuşmak, üzerine söz söylemek. 

Kimseler ḳādir degüldür ‘ışḳdan baḥs̱ itmege / Feylesof-ı dehr olanlar eylemişlerdür ḥirās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 2). [baḥs̱ itmege, -meg, -e ] 

 

baḫt: Allah tarafından ezelde belirlendiği kabul edilen kısmet ve nasip, uygun tâlih, ikbal, şans. 

Ḫāl-i siyehi eyleye bu baḫtumı tīre / Salınsa kaçan boynına ol zülf-i siyeh-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 2). [baḫtumı, -um, -ı ] 

Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [baḥtum, -um ] 

 

baḫt-ı kāmrānum: Bahtiyar, kutlu talih, şans. 

Sāye salsa dir-idüm ben ḫāke ol serv-i sehī / Ṭāli‘üm sa‘d oldı baḫt-ı kāmrānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 3). [baḫt-ı kāmrānum, -um ] 

 

baḫt-ı siyāhı: Kara baht, kötü talih. 

Ne kılsun ‘āşıḳuñ baḫt-ı siyāhı şām-ı miḥnetde / Şeb-i hicre nihāyet yok ki hīç ṣubḥ-ı viṣāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 3). [baḫt-ı siyāhı, -ı ] 

 

baḫt-ı siyehkārum: Kötü talih, kara baht. 

Kūyına varmaga sanmañ kim beni yārum komaz / Ṭāli‘ümdür dōstlar baḫt-ı siyehkārum komaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 1). [baḫt-ı siyehkārum, -um ] 

 

bak: Bakmak, görmek, dikkat etmek. 

Şol esīr-i ‘ışḳ olan abdāla bak gel ḫusrevā / Baş açup serverlik ider ‘āleme sulṭān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1044, Beyit 2). [bak, ] 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 4). [bak, ] 

Bakuñ bu dāġuma kūh-ı ġam içre / Benüm gibi peleng-i mīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 4). 

[bakuñ, -uñ ] 



 377 

 

bak: Bakmak / Bir tarafa doğru olmak. 

Deyr-i ḥüsninde kaşı peyvestesi ol kāfirüñ / Cānib-i şarḳa bakar san kāfiri miḥrābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1072, Beyit 4). [bakar, -ar ] 

 

bak: Üzerinde durmak, meyl etmek, önem vermek, itibar etmek, ilgi göstermek, meşgul olmak. 

Sīret gözedüp ṣūrete bakmadı Muḥibbī / Ṣāḥib-naẓar olan kişi lā-büd hüner ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 
Beyit 5). [bakmadı, -ma, -dı ] 

Bakar mıydı baña ol yār-ı bed-ḫū / Yaşum sīm olmasa idi yüzüm zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 2). 

[bakar, -ar ] 

Eşk-i çeşmümüz yiter cām-ı şarāba bakmazuz / Dil ġıdāsı var-iken sīḫ-i kebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 1). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Eşk-i çeşmümüz yiter cām-ı şarāba bakmazuz / Dil ġıdāsı var-iken sīḫ-i kebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 1). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Gün yüzüñ birle ḳamer alnuñ yiter ‘āşıḳlara / Gice gündüz āfitāb u māh-tāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 3). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Raġbeti yokdur yanuñda bir-durur pīr ü cevān / Didi biz meh-rūlaruz şeyḫ-ile şāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 4). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

İy Muḥibbī ister-iseñ bulasın genc-i viṣāl / Ara dil vīrānesin dime ḫarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 5). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Bakmazuz hergiz gerekmez aṭlas u dībā ḥarīr / Üstümüzden eksük olmasun hemān peşmīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1254, Beyit 3). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Cürmüme benüm bakmayuban itdi şefā‘at / Bu luṭf-ıla bu keremi bir beşer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 7). [bakmayuban, -ma, -y, -uban ] 

‘Āşıḳuz derdüñ ḳabūl itdük devāya bakmazuz / Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefāya bakmazuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 1). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

‘Āşıḳuz derdüñ ḳabūl itdük devāya bakmazuz / Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefāya bakmazuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 1). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Sen mehi burc-ı şerefde göreliden nāgehān / Daḫı ol demden berü mihr-ile aya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1337, Beyit 2). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Şāla raġbet eylesek tañ mı ḫarābāt ehliyüz / Māyil-i dünyā olup tāc u ḳabāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1337, Beyit 3). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Her neye kılsañ naẓar biz rūy-ı Ḥaḳḳ’a nāẓıruz / S̱ümme vechu’llāhı gördük māsivāya bakmazuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 4). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāydur göñlüm benüm / Ol sebebden söz ü sāz u çeng ü nāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 5). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 1). [bakmazuz, -maz, -uz ] 
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Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 1). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Sāġar-ı çeşmüm tolu nūş eylerüz ḫūn-ı ciger / Ḳāni‘üz aña anuñçün bu şarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 2). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Şerbet-i la‘linden özge ‘āşıḳa yokdur devā / Gel ṭabībā ko ‘ilācı biz cevāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1350, Beyit 3). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Üstüḫˇānum nāya döndi dem-be-dem eyler fiġān / Anuñ-ıçun ‘ūd u ḳānūn u rebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 4). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Eyleseñ cevr ü cefā gelür Muḥibbī’ye vefā / Ḳāyilüz senden gelen hergiz ‘āẕāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 5). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 7). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār / Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1479, Beyit 5). [bakma, -ma ] 

 

bak: Nazar etmek, gözleri bir şey üzerine çevirmek. 

‘Işḳ-ıla olduñsa Mecnūn’a mu‘ādil iy göñül / Her neye baksañ yazılmış ṣūret-i Leylā’yı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 3). [baksañ, -sañ ] 

Bakamaz oldum güneş ruḫsārına dildāruñ āh / Her kaçan baksam naẓar kılsam bu çeşmüm nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 3). [baksam, -sa, -m ] 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 4). [bakdı, -dı ] 

Keşf kıl yüzden niḳābuñ kılsun ‘uşşāḳuñ naẓar / Ḫalḳ-ı ‘ālem bakmadan gelmez çü ḫurşīde żarar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1081, Beyit 1). [bakmadan, -madan ] 

Girelden deyr-i ġam içre bu göñlüm erġanūn oldı / Gözümüñ yaşına baksañ şarāb-ı erġuvānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 2). [baksañ, -sañ ] 

Görse zāhid saçınuñ küfrini zünnār idine / Kibr eger baksa yüzi nūrına īmān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 2). [baksa, -sa ] 

Bīgāne gibi bakma bugün iy perī-ṣıfat / Rūz-ı ezelde çünki saña āşinālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, Beyit 
4). [bakma, -ma ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe bu göñlüm çarḫ urur / Hīç diyebilür miyüz kim āsiyāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 2). [bakmazuz, -maz, -uz ] 

Her ne gelse saña yigdür ki ḳanā‘at idesin / Bir görine gözüñe bakar-ısañ çog-ıla az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 3). [bakar-ısañ, -ar, --ısa, -ñ ] 

Bakarsın kanda bir güzel görürseñ / Dilā bu deñlü miḥnetler saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 4). 

[bakarsın, -ar, -sın ] 

Cüdā olalı cānsuz cisme döndüm / Yok olsa cān baka hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 4). 

[baka, -a ] 
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‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 5). [bakan, -an ] 

Görmesem ‘ārıżuñı itme ‘aceb / Güneşe bakanuñ olur gözi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 3). 
[bakanuñ, -an, -uñ ] 

Şem‘-i ḥüsnine nigāruñ bakmak içün dün gice / Bāl ü per yakdum kül itdüm kendümi pervāne-veş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 2). [bakmak, -mak ] 

Derd-i dilümi ‘arż ideyin dime ḥekīme / Bak yār liḳāsına ki tā kim gide emrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 2). [bak, ] 

 

bak: Nazar etmek, gözleri bir şey üzerine çevirmek. 

Ten göziyle görmez-isem n’ola iy dilber seni / Cān gözi dāyim cemālüñe senüñ bakmakdadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1103, Beyit 3). [bakmakdadur, -mak, -da, -dur ] 

 

baḳam: Kırmızı boya ağacı, bakam ağacı // kırmızılık, kızıllık. 

Nigārā gözlerüm yaşı baḳamdur / Anuñçün kim yidügüm derd ü ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 

1). [baḳamdur, -dur ] 

 

bakamaz oldum: Bakamaz olmak, bakamamak, bakmaya engel bir şeyin olması. 

Bakamaz oldum güneş ruḫsārına dildāruñ āh / Her kaçan baksam naẓar kılsam bu çeşmüm nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 3). [bakamaz oldum, -du, -m ] 

 

bāḳī: Ebedî, sonsuz. 

Viṣālüñ çünki bāḳīdür firāḳı / Muḳarrerdür ki her rūzuñ şebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 4). 

[bāḳīdür, -dür ] 

 

bakış: Bakmak fiili, bakmak tarzı, nazar. 

Kim elif gibi reh-i ‘ışḳında yāruñ togrudur / Bakışından çeşmi aña ġamze okın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1064, Beyit 1). [bakışından, -ından ] 

 

bakmaz oldı: Artık bakmaz olmak, önemsememek, ilgilenmemek. 

Bakmaz oldı āh kim küsdi bize cānānumuz / İy dirīġā gidiserdür ḫasta tenden cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 1). [bakmaz oldı, -dı ] 

 

bāl: Kol, kanat. 

Dün gice şem‘-i ruḫına karşu ol meh-pārenüñ / Ṣubḥ olınca yakmışam pervāne-veş bāl-ıla per (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 3). [bāl-ıla, --ıla ] 

Gördüm dutışdum āteşe ol şem‘-i ḥüsn-i dil-keşe / Yandı perüm pervāne-veş bu bālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 2). [bālümi, -üm, -i ] 
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bāl ü per: Kol kanat. 

Turmaz ḳafes-i tende şehā murġ-ı dil ü cān / Kūyuña senüñ uçmag-ıçun bāl ü per ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 3). [bāl ü per, ] 

Şem‘-i ḫüsne iy Muḥibbī cān u ser itme dirīġ / Bāl ü per yakdı diye dilber bizüm pervānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 5). [bāl ü per, ] 

 

bāl ü per açdı: Kol ve kanat açmak, kanatlanmak. 

Murġ-ı vaḥşī gibi siñdi her ṭaraf seyyāreler / Ṣubḥ-dem şahbāz-veş çün açdı bāl ü per güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 6). [bāl ü per açdı, -dı ] 

 

bāl ü per yakayım: Kol kanat yakmak, kendini ateşe atmak, tüm varlığıyla aşk ateşinde yanmaya hazır olmak. 

Muḥib pervāne-veş ol şem‘-i ḥüsne / Yakayım bāl ü per didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 5). 

[bāl ü per yakayım, -a, -y, -ım ] 

 

bāl ü per yakdum: Kol kanat yakmak, kendini ateşe atmak, tüm varlığıyla aşk ateşinde yanmaya hazır olmak. 

Şem‘-i ḥüsnine nigāruñ bakmak içün dün gice / Bāl ü per yakdum kül itdüm kendümi pervāne-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 2). [bāl ü per yakdum, -du, -m ] 

 

bāl ü perin: Kol kanat. 

Şem‘-i ruḫsāruñ görüp yansam yakılsam tañ mıdur / Şem‘ gördükçe yakar bāl ü perin pervāneler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 4). [bāl ü perin, -i, -n ] 

 

bāl ü perrin: Kol kanat. 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ / Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 2). [bāl ü perrin, -in ] 

 

bāl ü perümdür: Kol kanat. 

Cān u dil bāl ü perümdür yakdı anı nār-ı ġam / Varabilmem kūyuña çün bī-per ü bālem henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1300, Beyit 2). [bāl ü perümdür, -üm, -dür ] 

 

bālā: Uzun, yüksek, yüce. 

Sidreden ḳāmetüñi biz daḫı bālā bilürüz / Gülşen-i ḥüsnüñi de ravżā’dan a‘lā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 1). [bālā, ] 

Servden gördüm nigārā ḳāmetüñ bālā-y-ımış / İy hümā-ṭal‘at saña menzil felek-fersā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 1). [bālā-y-ımış, --y, --ı, -mış ] 

 

bālā eylemiş: Yükseltmek, yukarı kaldırmak. 
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Baş çekmiş serv-ḳaddüñ ḫusrevā / Sidreden ḳaddini bālā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 3). [bālā 

eylemiş, -miş ] 

 

balık: Balık / Su içinde yaşayan canlı. 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 4). [balık, ] 

Baḥr-ı eşküm bād-ı āhumla telāṭumlar urur / Yürürüz içinde bī-pervā anuñ balıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 3). [balıklaruz, -lar, -uz ] 

 

bāl-ıla perdür: Kol ve kanat. 

Şeb-i zülfinde çün gördüm cemāl-i şem‘-i ruḫsārı / Yanan pervāne-veş evvel dutışan bāl-ıla perdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 3). [bāl-ıla perdür, --ıla-dür ] 

 

bālīn: Yastık. 

Bister-i gülden yaraşur saña cānā tekyegāh / Seng-i ḫārādan baña bālīn ile bister yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 2). [bālīn, ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste kim işigüñi bālin ide / Başını kaldurmayup derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 3). [bālin, ] 

 

bālin ü bister: Yatak ve yastık. 

Tañ mı bu ‘ālem serīrinden Muḥibbī ‘ār ide / Ḫāk ü ḫışt-ı meygede bālin ü bister aña bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1391, Beyit 5). [bālin ü bister, ] 

 

bām: Çatı, dam // Kubbe, gök kubbe. 

Çünki āḫir yıkılur ḫāk-ile ol yeksān olur / Fā’ide yok ger felekden yüksek ola bāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 5). [bāmumuz, -umuz ] 

 

baña: Birinci teklik şahıs zamirinin yönelme eki almış hali, bana. 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 3). [baña, ] 

Niçe gün hicri-y-ile cān u ciger taglamışam / Umaram Ḥaḳ’dan ire vaṣlı baña kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1001, Beyit 3). [baña, ] 

Kim bilem dir ḥāl-i Mecnūn’ı baña sorsun baña / Vādi-i ġamda anuñla itmişem bī-ḥad sefer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1007, Beyit 4). [baña, ] 

Kim bilem dir ḥāl-i Mecnūn’ı baña sorsun baña / Vādi-i ġamda anuñla itmişem bī-ḥad sefer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 4). [baña, ] 

Baña sor ‘ışḳuñ rumūzın vireyim bir bir ḫaber / Sorma Mecnūn’a ne bilsün bir kara cāhil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 4). [baña, ] 
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Seng-i bī-dāduñ gelürse başuma / Faḫr olur baña geyerem tāc-ı zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 2). 
[baña, ] 

Her ne deñlü yār düşmenlik ide / Baña ne kılsa gelür ol dōst er (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 3). [baña, ] 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 2). [baña, ] 

İy Muḥibbī niçe olmasun perīşān bu göñül / Şānesin elden komayup baña saçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 5). [baña, ] 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [baña, ] 

Dōstum zülfüñ şebinde ruḫlaruñ mehtābdur / Sun lebüñ cāmın baña çün kim şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 1). [baña, ] 

Zehr olur ger ġayr elinden içeyim āb-ı ḥayāt / Yār elinden zehr nūş itsem baña cüllābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 4). [baña, ] 

İy ṣabā misk-ile ‘anber kokusından ne ḫaber / Getürürseñ baña ol zülf-i semensāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1070, Beyit 2). [baña, ] 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [baña, ] 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [baña, ] 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 3). [baña, ] 

Gördi ölümlü ḫasta atup baña ġamz okın / Ol dil ṭabībi öldürüp itdi devāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 4). [baña, ] 

Būseñ alsam cān virüp gelmez peşīmānlık baña / Terk idem biñ cān bulınmaz çün bu bāzār özgedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1117, Beyit 2). [baña, ] 

Cem‘ kıldum miḥnet ü derd ü elem / Rāh-ı ‘ışḳ içre baña ol zāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 2). 

[baña, ] 

‘Işḳa düşdüm ‘aḳl-ı küllī külli ben terk eyledüm / Pür-hevā oldı dimāġum baña bu sevdā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 4). [baña, ] 

Meygede ādābını ṣūfī ne bilsün sor baña / Ḥürmetin ol dergehüñ ‘ālī-cenābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1121, Beyit 6). [baña, ] 

N’eylerem gülzārı sensüz baña olmışdur ḥarām / Bu cihān bāġında göñlüm san gül-i nev-restedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 2). [baña, ] 

Gülşen-i kūyı baña bāġ-ı irem gibi gelür / Ḥaḳ naṣīb eyler-ise aña irem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1136, 
Beyit 1). [baña, ] 

Baña sor zülf ü çeşmüñden neler gördüm neler gördüm / Biri ser-fitne-i ‘ālem birisi ‘ayn-ı āfetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 3). [baña, ] 

Gerekmez efser-i Dārā yiter çün ḫāk-i dergāhuñ / Yaradan ḥaḳḳı ol baña hemān tāc-ı sa‘ādetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 4). [baña, ] 
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Atarsın ġamzeñ okını baña iy kaşı ya her dem / Dil-i ṣad pāre anuñçün kızıl kana boyanukdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1138, Beyit 4). [baña, ] 

Öpsem lebüñi disem o dem la‘lini dişler / Nāz-ıla baña gösterür incü gibi dişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 1). [baña, ] 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [baña, ] 

Çün oldum mülk-i ‘ışḳuñ pādişāhı / Yaşum leşker baña āhum ‘alemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 3). 
[baña, ] 

Bister-i gülden yaraşur saña cānā tekyegāh / Seng-i ḫārādan baña bālīn ile bister yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 2). [baña, ] 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 3). [baña, ] 

İy Muḥibbī ayagı topragına īs̱ār içün / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm baña sīm ü zer yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 7). [baña, ] 

Pīr-i ‘ışḳ oldum baña ‘ışḳ ehli oldılar mürīd / Her biri diyüp belī karşumda kulagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 6). [baña, ] 

Her kanda isem derd ü ġamıdur baña hem-dem / Āhum yili olur baña her yirde hevādār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1163, Beyit 2). [baña, ] 

Her kanda isem derd ü ġamıdur baña hem-dem / Āhum yili olur baña her yirde hevādār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1163, Beyit 2). [baña, ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 2). [baña, ] 

Baña dildāruñ cefāsı ḫoş gelür / Nite kim ġayra vefāsı ḥoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 1). [baña, ] 

Zaḫm-ı peykānı kızıl güldür baña / Bülbülem ḫār-ı belāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 4). 

[baña, ] 

Baña dermān iderseñ kıl demidür / Beni rüsvāy iden ‘ışḳuñ ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 1). 

[baña, ] 

‘İlāc itme ṭabībā derdüme gel / Baña dermān yine derdüm ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 4). 
[baña, ] 

Sevdā-yı zülfi gitmeye dilden ölem daḫı / İki cihānda çünki baña bu hevā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 3). [baña, ] 

Sor baña ‘ışḳuñ rumūzın saña taḳrīr eyleyem / Cān u baş terkin urur ‘āşıḳ hemān pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 2). [baña, ] 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 1). [baña, ] 

‘Aceb mi dūd-ı āhumdan felek saḳfı siyāh olsa / Baña göstermeyen gün āh meh-i nā-mihribānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 2). [baña, ] 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 4). [baña, ] 
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Cānum n’ola virsem saña iy rūḥ-ı revānum / Gūr-ı ġamda baña hemān cānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 3). [baña, ] 

Cevri iden baña ol şūḥumdur / Ḳalbüm içre velī ki rūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 1). [baña, ] 

Bakar mıydı baña ol yār-ı bed-ḫū / Yaşum sīm olmasa idi yüzüm zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 2). 
[baña, ] 

‘İyd olıcak seyr ider her kes yürür ḫandān olur / ‘İyd-i vaṣlı olmasa ol gün baña zindān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 1). [baña, ] 

‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar derde dermān istemez / İy ṭabībā ko meni derdüm baña dermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 5). [baña, ] 

Zāhidā olsun mübārek cennet ü mescid saña / Ben ḫarābāt ehliyem mesken baña meyḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 6). [baña, ] 

 ,Ḫayālüñ dil-i maḥzūnumı mesken tutalı / Beni dīvāne kılupdur baña ne ġayret ü ‘ār (Muhibbî Dîvânı ( خ )

Gazel 1205, Beyit 7). [baña, ] 

 ,Revā görme kapuñda baña cevr ide felek / Luṭf olmaya yoluñda ben olam şöyle ġubār (Muhibbî Dîvânı ( ر)
Gazel 1205, Beyit 10). [baña, ] 

 Ḍarb ursa yiridür baña bu çarḫ-ı felek / Dil-i āşüfteye pend eylediler itmedi kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ض)
1205, Beyit 15). [baña, ] 

 ,Ġāyetde enīs oldı baña āh u fiġān / Oldı dil āyīnesi āhum-ıla jeng ü ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (غ)
Beyit 19). [baña, ] 

 Hebā oldı yoluña [her] ne ki ben çekdüm-ise / Terk-i cān eylemişem baña ne ‘izz ü ne vaḳār (Muhibbî (ه)
Dîvânı, Gazel 1205, Beyit 27). [baña, ] 

Özini baña dilber hem-ser itmez / Niçe kerre dimiş ammā dir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 1). 
[baña, ] 

İçersem gülşen içinde benefşe / Ḥarām olsun nigārā baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 4). [baña, 

] 

Kūyuña varsam nedendür baña eylersin cefā / Çün kerīm olan bilürsin ẓulm-ı mihmān eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1218, Beyit 4). [baña, ] 

Zer oldı ruḫum sīm yaşumdan baña ne sūd / Çün yār gelüp bir naẓar sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 3). [baña, ] 

Ḫayālüñ gitmez iy dilber gözümden / Gerekmez dü cihānı baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 3). 
[baña, ] 

Benüm bu sīneme ḫār-ı belādur ‘ārıżuñsuz gül / Baña gülşen olur külḫen idem seyr-i çemen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 2). [baña, ] 

Mecnūn-ṣıfat derd-ile vādīlere düşdüm / Yanumca baña olmaga hem-rāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1228, Beyit 4). [baña, ] 

Gelen andan baña cevr ü sitemdür / Maḥabbet şarṭını dildār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 3). 
[baña, ] 

Olursa tañ mı aḥvālüm diger-gūn / Baña çün ol şeh-i ḫūbān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 3). 

[baña, ] 
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Şem‘-i ḥüsnüñe görüp dün gice dil yandugını / Baña öykündi düşüp odlara pervāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 2). [baña, ] 

La‘lüñ var-iken ġayrı baña cām gerekmez / Örtme yüzüñi zülfüñ-ile şām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 1). [baña, ] 

Amān virmez baña bir dem ġam u derd ü belā hergiz / Kimesne yokdur ‘ālemde benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 1). [baña, ] 

Cefā vü cevri dildāruñ baña mihr ü vefādan yig / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun bu cān u dil cüdā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 3). [baña, ] 

Sīm olsa yaşum zerd-i ruḫum baña ne assı / Çün yār bugün iltifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 3). [baña, ] 

Baña sensüz bulınmaz hīç çāre / Gelüp bī-çāreyem gel çāre-i sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 3). [baña, 
] 

Niyāz itsem kaçan dildāra karşu / Yüzini çevürüp ider baña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 2). [baña, ] 

Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1297, Beyit 1). [baña, ] 

Baña itdügini zülf[i] hemīşe / Dinen ayruksı hīç bir kāfir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 2). [baña, ] 

Āh kim Tañrı selāmını baña virmez geçer / Çeşm-ile kılmaz naẓar ol ġamze-kārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 3). [baña, ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [baña, ] 

Hezārān cevr ider zülfi kılınuñ her biri cānā / Velī bir mū ḳadar kılmaz baña mihr ü vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 2). [baña, ] 

Yüzini görmege varsam nigāruñ / Niyāz itsem ider ol baña biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 2). 
[baña, ] 

İrişmez baña sensüz hīç çāre / Gelüp bī-çāre gānrā çāre-saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 3). [baña, ] 

Sorma Mecnūn’a varup müşkil-i ‘ışḳı baña sor / Degme kimse idemez mes’ele-i ‘ışḳı temīz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1343, Beyit 3). [baña, ] 

Gitdi ṣabr olmasa ‘aḳlum baña hemdem ne ‘aceb / Dilberüñ çeşmi Muḥibbī görinür āl-engīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1343, Beyit 5). [baña, ] 

Baña beñzer key perīşān-ḥāl gördüm dil seni / Zülf sevdāsına düşmiş ṭālib-i pür-ḥamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1348, Beyit 3). [baña, ] 

Hiç olur mı nergis-i mestüñ ide baña naẓar / Çün degül ḫālī elinden nūş ider bāde-i nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 3). [baña, ] 

Baña mihr ü vefā dildār kılmaz / Dimeñ cevr ü cefāyı yār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 1). [baña, 
] 

Katıdur kaşlaruñ yası anı nā-ehle gel sunma / Baña sun ḳıymetin ḳadrin kemāndār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 3). [baña, ] 
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Sırr-ı ‘ışḳ[ı] sor baña ‘allāmeler ḥall eylemez / Kim görüpdür bu cihānda ola düşvār iş geñez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 1). [baña, ] 

Hīç ḫalāṣ olmak baña mümkin degül / Kapdı dil murġın Muḥib bir şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 
5). [baña, ] 

Çün kim ayırdı beni sevgülü yārumdan felek / Bes ḥarām olsun baña dünyāda dirlik yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 2). [baña, ] 

Cihān içre baña kūyuñ çemen bes / Ki zīrā herkese ḥubb-ı vaṭan bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 1). 
[baña, ] 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 3). [baña, ] 

Ger refīḳ ola seg-i kūyuñ iy dōst baña / Eyleyem gerdānına rişte-i cānumı meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1391, 
Beyit 2). [baña, ] 

Rūze-dār olan ider ‘iyd ayını görmek heves / Baña ol gün ‘iyd olur görsem hilāl ebrūñı bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 1). [baña, ] 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 4). [baña, ] 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 1). [baña, ] 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 3). [baña, ] 

Şöyle beñzer ḫışm idüp dilber baña kīn eylemiş / Ġamzesin ḫançer kılup ebrūların çīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1400, Beyit 1). [baña, ] 

Yār sandum baña didüm sırr-ı ‘ışḳı göñlüme / Anı iẓhār eyledi bildüm o da aġyār-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1403, Beyit 2). [baña, ] 

Senden cefā ki gelse baña ol vefā gelür / Bārī vefāyı kılmaz-ısañ kıl cefā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 
Beyit 4). [baña, ] 

‘Ārıżuñsuz baña gelmez bu gül ü gülzār ḫoş / Gülşen içre ‘andelībe gülsüz olmaz ḫār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 1). [baña, ] 

Bulurdum dünyada göñül murādın / İtüm diyü baña bir kez diseñ oş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 4). 
[baña, ] 

Sevdügümden ġayrı n‘itdüm baña ḫışm ider nigār / Dimedüm bir kez gözi üstinde kaşı var-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 2). [baña, ] 

Öldürürdi günde biñ kez bulsa ol ḫūnī beni / Ölmemeklik n’eyleyem Ḥaḳ baña taḳdīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 4). [baña, ] 

Dāġlar geydürdi baña dōstlar bir şāh benek / Eşk-i çeşmüm devletinde geymişem rengīn ḳumāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 2). [baña, ] 

Gün yüzüñ görmek dilersem sāyem ardumca gelür / Baña lāzım oldı dönüp idem anuñla savaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1431, Beyit 4). [baña, ] 
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Mecnūn eger kalsa Muḥibbī bu zamāna / Olmazdı belā deştine gitsem baña pādaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 5). [baña, ] 

Komadı ṣabr u hūş dilde ṭāḳat / Baña itmedi illā göz-ile kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 2). [baña, ] 

Rūşen eylerse ‘aceb mi bu cihānı nūr-veş / Çün görindi dōstum baña cemālüñ ḥūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 1). [baña, ] 

Ḥayyāt-ı felek egnüme miḥnet palāsını / Biçdi Muḥibbī baña görüp lāyıḳ ol ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 5). [baña, ] 

Ser-i kūyuñ olaldan baña Ka‘be / Gözümüñ yaşı anda zemzem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 2). 
[baña, ] 

Mübtelā-yı ‘ışḳam u sor baña ‘ışḳuñ ‘alemin / Anda şeb derd ü elem endūh-ı miḥnet-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 2). [baña, ] 

Yakma cevr-ile cefā-y-ıla beni iy bagrı taş / Çünki raḥmuñ yok baña n’içün olursın dil-ḫırāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 1). [baña, ] 

Dōstum ḳısmet baña kaygu saña şādī-y-imiş / Çāre ne rūz-ı ezelden başa bu yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1468, Beyit 1). [baña, ] 

Didiler cevr ü cefāyı zehrden acı velī / Sor baña şehd ü şekerden leẕẕeti tatlu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 3). [baña, ] 

Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [baña, ] 

Ḥalīl’e tāb-ı ruḫsāruñla āteş gülşen olmışdur / Baña ‘aḳs-i ‘iẕāruñla görinür gülsitān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1471, Beyit 3). [baña, ] 

Olmadı baña müyesser kim olam meclisde ḫāṣ / Ya olam derd ü belā vü mihnet ü ġamdan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 1). [baña, ] 

Hīç aḥvālüm dirīġā olmadı dildāra ‘arż / Oldı şimden soñra cān virmek baña bu yolda farż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 1). [baña, ] 

Ġamzesin gönderdi dilber cān giderse ġam degül / Tek baña cānum yirine tīrini virsün ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 2). [baña, ] 

‘Aḳlum aldı sāḳiyā cām-ı lebüñ / Kıl kerem vir baña bir sāġar ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 3). 
[baña, ] 

Ḫaṭṭ u ḫālüñ olmasa ezber kitāb-ı ḥüsnüñi / Okuram ḥācet degüldür baña i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1496, Beyit 2). [baña, ] 

 

bārān: Yağmur. 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1045, Beyit 4). [bārān, ] 

Cihānı ġarḳ iden bārān degül eşk-i revānumdur / Feleklerde iden güm güm benüm āh u fiġānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 1). [bārān, ] 

Gördüñ gözüm yaşını bu sīnem otagına / Girüp taḥammül eyle ki bārān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 3). [bārān, ] 
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‘Ālemi ġarḳ idiserdür ser-be-ser eşküm benüm / Ḥasretiyle uşbu çeşmümden ki bārānlar kopar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1105, Beyit 2). [bārānlar, -lar ] 

Aglasam ol ġonca-leb ḫandān olursa tañ mıdur / Her kaçan bārān ola gül açılur ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 6). [bārān, ] 

Her kaçan āh eyleyüp döksem gözüm bārānını / Gül gibi gülzār-ı ḥüsn içre göñül ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1196, Beyit 3). [bārānını, -ı, -n, -ı ] 

Aglamayınca gelüp sen gül gibi açılmaduñ / Bāġ-ı ḥüsnüñ dōstum sanma ki bārān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 5). [bārān, ] 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 4). [bārān, ] 

 

bārān olıcak: Yağmur yağmak. 

Gözümüñ yaşıdur revnak viren bu gülsitānuña / Dime kim olıcak bārān bitüp gül lālezār olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1231, Beyit 3). [bārān olıcak, -ıcak ] 

 

bārān-ı bahār: Bahar yağmuru. 

Akıdur dürr ü cevāhir yine bārān-ı bahār / Anuñ-ıçun görinür her yaña kühsār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1267, Beyit 4). [bārān-ı bahār, ] 

 

bārān-ı eşk: Gözyaşı yağmuru. 

Şol ḳadar bārān-ı eşk āhum seḥābından yagar / Ḳalbine yāruñ es̱er itmez ‘aceb mermer midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1049, Beyit 4). [bārān-ı eşk, ] 

 

bārān-ı eşküm: Gözyaşı yağmuru. 

Bu ‘aceb bārān-ı eşküm ġarḳa virdi ‘ālemi / Hīç teskīn olmadı dil sūznāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1079, Beyit 4). [bārān-ı eşküm, -üm ] 

 

bārān-ı eşkümi: Gözyaşı yağmuru. 

Āhum seḥābı ger döke bārān-ı eşkümi / Bu sīne bāġı gül bitürür lālezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, 

Beyit 4). [bārān-ı eşkümi, -üm, -i ] 

 

bārgāh: Girmek için izin alınması gereken yer, izinle girilebilecek makam, huzur // Sultan çadırı veya sarayı, yüksek 

divan. 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1450, Beyit 3). [bārgāh-ımış, -ı, -mış ] 

 

bārī: Hiç olmazsa, en azından, öyleyse, keşke. 

Bārī didüm vir ḫaber ḥoḳḳa dehānuñdan nişān / Nāz-ıla güldi didi var ġonca-i ḫandāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 2). [bārī, ] 



 389 

Sāḳī piyāle al elüñe çünki gün geçer / Bārī ṣafā vü ẕevḳ idelüm ‘ömr çün geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 
Beyit 1). [bārī, ] 

Çünki görmeklik müyesser olmadı görsün gözüm / Bāri yārumla beni bir yirde taṣvīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 2). [bāri, ] 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 4). [bārī, ] 

Senden cefā ki gelse baña ol vefā gelür / Bārī vefāyı kılmaz-ısañ kıl cefā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 
Beyit 4). [bārī, ] 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 1). [bāri, ] 

Būse istersek lebüñden aña bulınmaz ‘ivaż / Bārī gel eyle Muḥibbī cānuñı cānāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1486, Beyit 6). [bārī, ] 

Dimezem mihr eyle bārī cevr kıl oran-ıla / Faḫr-ı ‘ālem çün dimiş ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 2). [bārī, ] 

 

bār-ı belā: Belâ yükü, kederi. 

Bezm-i ġamda ḳāmetüm çeng ideli bār-ı belā / İñler ol meclisde bu göñlüm benüm ḳānūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 6). [bār-ı belā, ] 

 

bār-ı ġam: Dert yükü. 

Dāla dönse ḳāmetüm olsa ‘aceb midür dü-tā / Taglar ṭāḳat getürmez bār-ı ġam arḳamda var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 3). [bār-ı ġam, ] 

 

bār-ı ġamdan: Dert yükü. 

Olalı bār-ı ġamdan ḳāmetüm çeng / Sirişk-i çeşmüm anda tāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 4). 

[bār-ı ġamdan, -dan ] 

Bār-ı ġamdan hicr ara bu ḳaddüm olaldan kemān / İñlesem olmaz ‘aceb sīne rebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 3). [bār-ı ġamdan, -dan ] 

 

bār-ı günāh: Günahın ağırlığı, yükü. 

İy Muḥibbī tevbe kıl tā kalmaya bār-ı günāh / Tā sebük-pā olmayınca anda geçilmez ṣırāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 5). [bār-ı günāh, ] 

 

bār-ı ḫudā: Allah. 

Bu Muḥibbī dil ü cān yakdugını ḥasret-ile / Sen bilürsin anı iy bār-ı Ḫudā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 5). [bār-ı ḫudā, ] 

 

barmagına kamış yüriye: Parmaklarına kamışın ucunu batırarak işkence yapmak. 
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El uzatmış zülfine dildārumuñ gördüm raḳīb / Dilegüm bu yüriye barmagına anuñ kamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 4). [barmagına kamış yüriye, -y, -e ] 

 

barmaglar ısırur: Parmak ısırmak: Büyük şaşkınlık duymak, hayran kalınan bir durum karşısında hayretinden 

parmağını ısırmak. 

Yār Muḥibbī ḫūblar içre eyle maḥbūb ola kim / Ḫalḳ-ı ‘ālem ḥayretinden ısırur barmaglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 9). [barmaglar ısırur, -lar , -ur ] 

 

baş: Vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser. 

Zülfinüñ sevdāsı-y-ıla tolalıdan bu dimāġ / Başı üstine gelüp murġ-ı hevālar per tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 2). [başı, -ı ] 

Tīġını aldı helāk itmek-içün taşa çalar / Kesmeyicek başumı tīġın alup taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 
Beyit 1). [başumı, -um, -ı ] 

Başumı kesdi gözüm yaşına raḥm itmedi hīç / Kılıcın ḫūnī olan kurıya vü yaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 3). [başumı, -umı ] 

Zülfine sakın dil vireyin dime tolaşma / Bir baş-ıla biñ dillü-durur fitneleri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 
Beyit 3). [baş-ıla, --ıla ] 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā / Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1018, Beyit 5). [başumda, -um, -da ] 

Bu Muḥibbī girse ‘ışḳ meydānına / Dūd-ı āhın başına miġfer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 5). 

[başına, -ı, -n, -a ] 

Her yaña başın açar dīvāneler boyın sunar / El uzadup her kaçan zencīr zülfini çözer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 3). [başın, -ı, -n ] 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [başına, -ına ] 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [başdan, -dan ] 

Nāzükāne el salar yārāna yelken taḳyesi / Nāz-ıla başına alsa anı key mevzūn geyer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1062, Beyit 2). [başına, -ına ] 

Gice vü gün bir olup irişdi eyyām-ı bahār / Başına zer tāc geydi güller oldı tācdār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1078, 
Beyit 1). [başına, -ına ] 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 3). [başında, -ında ] 

İy Muḥibbī zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olur meydān-ı ‘ışḳ içinde niçe başlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 5). [başlar, -lar ] 

Cāmi‘-i ḥüsninde yāruñ ṭāḳ-ı ebrūsın gören / Secdeden kaldurmayup başın anı miḥrāb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 2). [başın, -ı, -n ] 

Zülfüñ düninde varsa kūyuña bu Muḥibbī / Geydügi dūd-ı dilden başına şeb-külehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 5). [başına, -ı, -n, -a ] 
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Çün Süleymān minneti murġāna hergiz itmeyem / Başum üzre sāyebānum āh-ı dūd-efzā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 2). [başum, -um ] 

Başlar kesilür kan saçılur līk sorılmaz / Bu nev‘e olur rāh-ı maḥabbetde çok işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 6). [başlar, -lar ] 

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter / Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 1). [başuma, -um, -a ] 

Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm / Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 3). [başumda, -um, -da ] 

Çıkarsa dūd-ı dil başdan ta‘accüb itmeñüz hergiz / Sanur mısız ki sīnem içre āh-ı āteşīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1238, Beyit 4). [başdan, -dan ] 

‘Āşıḳ oldur yār eger yagdursa yüz seng-i cefā / Başına biñ zaḫm iderse hergiz āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 4). [başına, -ı, -n, -a ] 

‘Uşşāḳı işigüñde öldürmegil ḥabībüm / Meşhūr bu mes̱eldür kesilse baş bitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1292, 
Beyit 3). [baş, ] 

Ehl-i ‘ışḳuñ başları cem‘ī nedür didüm didi / Durmaz işler ezel bir dem bizüm ser-ḥānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 3). [başları, -lar, -ı ] 

Zülf[i] çevgānıyla çelmez başumı top eylesem / ‘Işḳ meydānında ol çābük-süvārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 2). [başumı, -um, -ı ] 

Anuñçün kesdiler şem‘üñ başını / Muḥibbī olduġıyçün kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 5). 
[başını, -ı, -n, -ı ] 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 2). [başum, -um ] 

Niçe başlar kesilüp her yaña ḫūn ola revān / Ġamzelerden eline yār ala çün ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 2). [başlar, -lar ] 

Bezm-i ġamda āferīn ol ‘āşıḳ-ı ser-bāza kim / Şem‘-veş başın keserseñ sırrını aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 3). [başın, -ı, -n ] 

Kākül-i dilber kemendi elde çevgāndur henūz / Başuñı top eyle iy dil çünki meydāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 1). [başuñı, -uñ, -ı ] 

Ḳaddüñi çevgān idüp top it Muḥibbī başuñı / Çünki meh-rūlar iderler top u çevgāna heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 5). [başuñı, -uñ, -ı ] 

Çeşmüm tenüme geydüreli kırmuzı ḫil‘at / Āhum da Muḥibbī görinür başuma ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 7). [başuma, -um, -a ] 

Oldı şīrāne bu esb-i çarḫ-ı gerdūna süvār / Ol sebebden başına urındı zer miġfer güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 3). [başına, -ı, -n, -a ] 

Şol deñlü yagar seng-i cefā kūyına varsam / Başum biñ eger olsa olur cümlesi ḫaşḫāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 4). [başum, -um ] 

Başına sançup çiçek zeyn eylemiş dülbendini / Dir gören tācına ya‘nī dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 4). [başına, -ı, -n, -a ] 
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Çekmek içün zülfüñüñ sevdālarını cān u dil / Başum üzre bir kara yazu-y-ımış ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1425, Beyit 4). [başum, -um ] 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī / Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 4). [baş, ] 

Muḥibbī merd olana rezm içinde / Bir elde tīġ [u] bir elde gerek baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 7). 
[baş, ] 

Zülfi düninde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyeh başuma bir şeb-külāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 4). [başuma, -um, -a ] 

Baş açup kalduram elüm du’āya / Eger kūyından irse başuma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 3). 

[başuma, -um, -a ] 

Ḥüsn meydānına gelse zülf-i çevgānın alup / Top olup ġalṭān olısardur yolında niçe baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1465, Beyit 2). [baş, ] 

Zülfüñüñ çevgānını gördüm başum top eyledüm / Tā ḳıyāmet ‘ışḳ meydānında olsun raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 3). [başum, -um ] 

İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 2). [başını, -ı, -n, -ı ] 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 7). [başuñı, -uñ, -ı ] 

 

baş: Ayakla çiğnemek, ayak altına almak. 

Yüzüm üzre umaram iy māh-rū kim basasın / Ḫāk idüp cismüm reh-i kūyuñda ḳaṣdum düşmedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 3). [basasın, -a, -sın ] 

 Bir gün ola mı kim yüzüm üzre basasın / Ayaguñ topragına eyleyeyin cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ب )

1205, Beyit 2). [basasın, -a, -sın ] 

Ben ḫāk iderem yüzümi tā basa yol üzre / Serkeşlik idüben gelüp andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 2). [basa, -a ] 

Pāy-būsın isteyü yolında ben oldum helāk / Hergiz ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 2). [basup, -up ] 

Behr-i pābūsı içün yolında ben oldum helāk / Bir kez ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 2). [basup, -up ] 

Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 2). [basasın, -a, -sın ] 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1440, Beyit 3). [basup, -up ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ eyle zülfinden ḥaẕer / Basma dünbālini ejderdür ki yatmış uyumış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 4). [basma, -ma ] 

 

baş: Baş, başlangıç, evvel. 
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Beñzetdi çünki ‘ārıżuña kendüzini gün / Gün başına anuñ-ıçun işi zevāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

4). [başına, -ı, -n, -a ] 

 

baş: Yere basmak, adım atmak. 

‘Işḳ eri olmak dilerseñ ayaguñ merdāne bas / Kendüñi Manṣūr-vār vir kākül-i dildāra as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1481, Beyit 1). [bas, ] 

Bulmak eger ki ister-iseñ genc-i vaṣlını / Dil ḫānesini eyle Muḥibbī ḫarābe bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 5). [bas, ] 

İki taş-ıla döne döne ögüdür felek / Bir bir cihān ḫalḳına dir āsiyāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 6). 

[bas, ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [bas, ] 

 

baş: Kapatmak, kapanmak, bürünmek, örtmek. 

Cānā seḥāb-ı zülfi ruḫ-ı āfitāba bas / Yakduñ bizi bu mihr-ile māhum niḳāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 1). [bas, ] 

 

baş: Ortaya sürmek, ortaya koymak. 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 7). [bas, ] 

 

baş: Adım atmak, girmek. 

Ola kim Mecnūn-veş basdı melāmet kūyına / Pā-bürehne olur āḫir olmaz ‘üryāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1478, Beyit 3). [basdı, -dı ] 

 

baş: Etkisini kuvvetle hissettirmek, kaplamak, bürümek // asmak, iliştirmek. 

Cānā seḥāb-ı zülfi ruḫ-ı āfitāba bas / Yakduñ bizi bu mihr-ile māhum niḳāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 1). [bas, ] 

 

baş: Vurmak // çalgı aletini çalmak için dokunmak, çalmaya başlamak. 

Bezm-i belāda nāleme āheng içün benüm / Muṭrib terāne bagla elüñ gel rebāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1482, Beyit 3). [bas, ] 

 

baş: Basmak, başlamak, girişmek // şarap içmeye başlamak. 

Devrān eliyle toptolu kan olmadan bu dil / Pīr-i muġān dergehine var şarāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 4). [bas, ] 

 

baş: Vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser II kişinin kendi şahsı, zâtı. 
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Ol siyeh saçuñ ki müşg-i sārādur / Bir dükenmez başumda sevdādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 1). 

[başumda, -um, -da ] 

Naḳd-i cān-ıla diler dil zülfinüñ zencīrini / Takmak ister boynuma başındaki sevdāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 6). [başındaki, -ı, -n, -da, -ki ] 

Ger fedā cānān yolında cān olursa çok mıdur / Başa devletdür katı imkān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1032, Beyit 1). [başa, -a ] 

Anuñçün pādişāh oldum ser-ā-ser cümle ‘uşşāḳa / Hümā-yı zülf-i dilberden başuma sāye düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 6). [başuma, -uma ] 

Ser-i zülfüñle başum pür hevādur / Göñül derdüñle çokdan mübtelādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 1). 

[başum, -um ] 

Bagla zencīr-i ser-i zülfine dīvāne dili / Ya‘nī Mecnūn-ṣıfat başına sevdāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 3). [başına, -ına ] 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı / Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 4). [başuma, -um, -a ] 

Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 1). [başına, -ı, -n, -a ] 

Cān-ıla göñlüm ‘ışḳuñ elinde girevdedür / Zülfüñ hevāsı çünki ezel başa sevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 1). [başa, -a ] 

Sevdā-yı zülfi top başumda hevā-durur / Deşt-i ġam içre düşdi göñül bī-nevā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 1). [başumda, -um, -da ] 

Göreli ḫaṭṭuñı jeng oldı göñül āyīnesi / Ezelī yazu-y-ımış başa pes elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1155, 

Beyit 3). [başa, -a ] 

Hevāya uyanuñ başı hebā olmak muḳarrerdür / Daḫı rūşen ola yanuñda şem‘-i encümenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 6). [başı, -ı ] 

Atma belālu göñlüme iy çarḫ belā okın / Başda hevā-yı kākül-i dilber belā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 6). [başda, -da ] 

Zülfi şebinde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyāh başuma bir şeb-külāh yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 7). [başuma, -um, -a ] 

Rūz-ı ezelde içdi bu dil ‘ışḳ cāmını / Daḫı başumda görinen anuñ ḫūmārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 
Beyit 3). [başumda, -um, -da ] 

Mecnūn-vār başuma murġ-ı belā gelüp / Tutup mekānı her biri didi yuvalaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 3). [başuma, -um, -a ] 

Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 2). [başdan, -dan ] 

Başumdan gitmesün zülfi hevāsı / Ser-i zülfi gibi endīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 2). 

[başumdan, -um, -dan ] 

Ḫayl-i rindāna Muḥibbī tañ mı olsam tācdār / Bir ḳadeḥ meydür başumda efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1277, Beyit 4). [başumda, -um, -da ] 
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‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 4). [başa, -a ] 

Görinen başuma miḥnet kūhsārıdur diñüz / İki ‘aynum iki yaña çeşmesārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 1). [başuma, -um, -a ] 

Her kaçan olsa heves başda dil ü cān uyumaz / Gice seyyāre sayar dīde-i giryān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 1). [başda, -da ] 

Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 1). [başuma, -um, -a ] 

Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 1). [başuña, -uñ, -a ] 

İy Muḥibbī derd ü miḥnet başuma yazu imiş / Görmeyeydüm bir naẓar ben ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 5). [başuma, -um, -a ] 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 3). [başuñda, -uñ, -da ] 

Cevrini görüp nigāruñ dime sen bed-ḫū-y-ımış / Anı taġyīr idebilmez başa çün yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 1). [başa, -a ] 

Düşeli cān u göñül sünbül saçuñ sevdāsına / Başda sevdā dilde āteş eksük olmaz gözde yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 4). [başda, -da ] 

Dōstum ḳısmet baña kaygu saña şādī-y-imiş / Çāre ne rūz-ı ezelden başa bu yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 1). [başa, -a ] 

Zülf[i] sevdāsı sevād-ı dil [ü] ‘aḳlumı alup / Başuma derd ü belā ile hevā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 4). [başuma, -um, -a ] 

Gözlerüm yaşı ser-ā-ser ḫil‘atüm / Dūd-ı āhum başuma efser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 4). 

[başuma, -um, -a ] 

 

baş: Yara. 

Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez / Āh ider derd-ile bagrındaki başın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1319, Beyit 1). [başın, -ı, -n ] 

‘Ālem içinde başa dime vardum ‘ışḳ-ıla / Çıkar yürekde biñ ola baş başa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 2). [başa, -a ] 

‘Āşıḳuñ taglarca bagrı üzre başı var-ımış / İki ‘aynından kesilmez kanlu yaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1423, Beyit 1). [başı, -ı ] 

 

baş açalum: Bir işi yapmaya büyük bir istekle koşmak, can atmak II korkusuz, pervasız olmak. 

İltmedi ‘ışḳı başa çünkim Muḥibbī Mecnūn / Girelüm baş açalum biz daḫı meydāna biraz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1251, Beyit 5). [baş açalum, -a, -lum ] 

 

baş açuk: Başı açık olmak, başı açık bir şekilde II korkusuz, pervasız. 
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Baş açuk ġam tekyesinde olmışuz abdāl-ı ‘ışḳ / Sanmañuz şimden girü nāmūs-ıla ‘ār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 3). [baş açuk, ] 

 

baş açup: Bir işi yapmaya büyük bir istekle koşmak, can atmak II korkusuz, pervasız olmak. 

Şol esīr-i ‘ışḳ olan abdāla bak gel ḫusrevā / Baş açup serverlik ider ‘āleme sulṭān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 2). [baş açup, -up ] 

 

baş açup: Bir işi yapmaya büyük bir istekle koşmak, can atmak II korkusuz, pervasız olmak. 

Her kaçan zencīr-i zülfe el ura cānāneler / Baş açup boyun uzadur ‘āşıḳ-ı dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 1). [baş açup, -up ] 

 

baş açup: Bir işi yapmaya büyük bir istekle koşmak, can atmak II korkusuz, pervasız olmak. 

Kan ider ol yār beñzer geydi gülgūnī libās / Ḳaṣr-ı ḥüsne baş açup karşu tururlar cümle nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 1). [baş açup, -up ] 

 

baş açup el kaldurup: Dua etmek için başını ellerini göğe kaldırmak II başını açmak (insanların dua ederken 

samimiyetlerini ifade etmek için başlarındaki serpuşu çıkarmaları bağlamında); el kaldırmak da yalvarmak, istemek 

amacıyla kullanılmıştır. 

Kūy-ı dildāra varup itdük temennā-yı viṣāl / Baş açup el kaldurup anda münācāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 2). [baş açup el kaldurup, -up ] 

 

baş açup elüm kalduram: Dua etmek için başını ellerini göğe kaldırmak II başını açmak (insanların dua ederken 

samimiyetlerini ifade etmek için başlarındaki serpuşu çıkarmaları bağlamında); el kaldırmak da yalvarmak, istemek 

amacıyla kullanılmıştır. 

Baş açup kalduram elüm du’āya / Eger kūyından irse başuma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 3). [baş 
açup elüm kalduram, -a, -m-üm, -a, -m ] 

 

baş aşaga eylemiş: Baş aşağı eylemek // başını aşağı eğmek. 

Bāġda zülfüñ benefşe göreli / Boynın egmiş baş aşaga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 6). [baş 

aşaga eylemiş, -miş ] 

 

baş çatar: Baş başa verip birleşmek, işbirliği yapmak. 

Baş çatar çeşmüñle kaşuñ bu Muḥibbī ḳatline / Anı hicrüñ öldürür ḥācet degül tedbīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 5). [baş çatar, -ar ] 

 

baş çatup: Baş başa verip birleşmek, işbirliği yapmak. 

Baş çatup ebrūlar el bir eylemiş / Ḳatlüme beñzer ki tedbīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 1). [baş 

çatup, -up ] 

 

baş çekmiş: Başını kaldırmak, yükseltmek II herhangi bir konuda önde gitmek, önayak olmak. 
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Baş çekmiş serv-ḳaddüñ ḫusrevā / Sidreden ḳaddini bālā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 3). [baş 

çekmiş, -miş ] 

 

baş çıkar: Yara çıkmak, vücutta (yürekte) yaralar belirmek, baş vermek. 

‘Ālem içinde başa dime vardum ‘ışḳ-ıla / Çıkar yürekde biñ ola baş başa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1360, Beyit 2). [baş çıkar, -ar ] 

 

baş çıkar: Yara çıkmak, vücutta (yürekte) yaralar belirmek, baş vermek. 

‘Ālem içinde başa dime vardum ‘ışḳ-ıla / Çıkar yürekde biñ ola baş başa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1360, Beyit 2). [baş çıkar, -ar ] 

 

baş çıkar: Yara çıkmak, vücutta (yürekte) yaralar belirmek, baş vermek. 

Ḥasret ile dem-be-dem çıkar benüm bagrumda baş / Anuñ içün turmayup akar gözümden kanlu yaş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 1). [baş çıkar, -ar ] 

 

baş eg: Baş eğmek, itaat etmek, direnmekten vazgeçip buyruk altına girmek. 

Baş eg zülfe resendür cān u dilden / Disünler saña ‘uşşāk içre cānbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 3). 

[baş eg, ] 

 

baş egdi: Baş eğmek, itaat etmek, direnmekten vazgeçip buyruk altına girmek. 

‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [baş egdi, -di ] 

 

baş egdürem: Baş eğmek, yüz sürmek, itaat etmek. 

Ben ṣürāḥī gibi yanuñda senüñ baş egdürem / Sāḳiyā senden ḳadeḥ iḥsān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 2). [baş egdürem, -e, -m-em ] 

 

baş egmedüm: Baş eğmek, itaat etmek, direnmekten vazgeçip buyruk altına girmek. 

Gerçi felek bükdi ḳaddüm rūzigār ile / Şükrüm budur ki ben daḫı egmedüm aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1441, Beyit 2). [baş egmedüm, -me, -dü, -m ] 

 

baş egmezüz: Baş eğmek, yüz sürmek, itaat etmek II secde etmek. 

Secdegāh-ı dil olaldan ṭāḳ-ı ebrū-yı nigār / Her yire baş egmezüz birdür bizüm miḥrābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 2). [baş egmezüz, -mez, -üz ] 

 

baş götüricek: Başını yukarı kaldırmak. 

Maḥşerde şehā götüricek ‘ışḳuñ-ıla baş / Olmaya benüm ḥālüme Mecnūn gibi ḥāldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1451, Beyit 4). [baş götüricek, -icek ] 
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baş göz çıkdı: Yaralar çıkmak, yaralanmak, vücudunda yaralar belirmek. 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 5). [baş göz çıkdı, -dı ] 

 

baş göz çıkdı: Yaralar çıkmak, yaralanmak, vücudunda yaralar belirmek. 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 5). [baş göz çıkdı, -dı ] 

 

baş indürürler: Baş eğmek, saygı göstermek için önünde eğilmek II itaat etmek, söz dinlemek II kabul, tasdik 

belirtmek için başını eğerek işaret etmek. 

Meşveret itmege gelse bir yire ol iki kaş / Māh-rūlar her ṭarafdan indürürler aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1431, Beyit 1). [baş indürürler, -ür, -ler ] 

 

baş indürürler: Baş eğmek, saygı göstermek için önünde eğilmek II itaat etmek, söz dinlemek II kabul, tasdik 

belirtmek için başını eğerek işaret etmek. 

‘Işḳuñ yolında ger urasın terk-i cān u baş / ‘Işḳ ehli kamu indürürler saña cümle baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1432, Beyit 1). [baş indürürler, -ür, -ler ] 

 

baş kodum: Başını bir yere koymak, yaslamak II yoluna canını feda edecek kadar fedakarlık yapmaya hazır olmak, 

ölümü göze almak. 

Dün gice kodum yār işigi taşına baş / Gözümden akar ḫūn-ı ciger sanmañ anı yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 

Beyit 1). [baş kodum, -du, -m ] 

 

baş kurtarasın: Kendini kurtarmak. 

Sanma ki cihān-ı fānīdesin kurtarasın baş / Pes böyle iken buña maḥabbet niye kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 1). [baş kurtarasın, -a, -sın ] 

 

baş olasın: Önde gelmek, lider olmak. 

Rāh-ı ‘ışḳ içre dilā ger urasın cān terkini / Olasın kūy-ı ‘ademde ser-te-ser ‘uşşāḳa baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1444, Beyit 4). [baş olasın, -a, -sın ] 

 

baş olmasun: Yara olmak, yaralanmak. 

Sen çemen seyrin iderseñ dōstlar aġyār-ıla / N’içün olmasun Muḥibbī derdmendüñ bagrı baş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1459, Beyit 6). [baş olmasun, -ma, -sun ] 

 

baş olmışuz: Önde gelmek, lider olmak. 

Ḫayl-i ‘uşşāḳa ezel Mecnūn-ıla baş olmışuz / Anuñ-ıçun ‘ışḳ-ıla ‘ālemlere fāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 1). [baş olmışuz, -mış, -uz ] 
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baş olupdur: Yara olmak, yaralanmak. 

Sīneme uralı ġamz oklarını / Yüregüm bagrum olupdur tolu baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 4). [baş 

olupdur, -up, -dur ] 

 

baş oynamak: Hayatına hiçe saymak, başından (canından) vazgeçmek. 

Farżdur ‘āşıḳa baş oynamak evvel ḳademe / Pes bu ma‘nāda gerek ‘āşıḳ olanlar raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 3). [baş oynamak, -mak ] 

 

baş terkin urur: Canını ve başını terk etmek II kendinden vazgeçmek, kendini feda etmek. 

Bir ẕerre degül ḳıymet-i dünyā yanumuzda / Baş terkin urur dünyede evbāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1280, Beyit 2). [baş terkin urur, -ur ] 

 

baş terkin urur: Canını ve başını terk etmek II kendinden vazgeçmek, kendini feda etmek. 

Urur ‘āşıḳ olanlar baş terkin / Diyen kimdür ki ‘āşıḳ ölmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 4). [baş 

terkin urur, -ur ] 

 

baş u cān: Baş ve can. 

Baş u cān tuḥfe getürdüm n’ola maḳbūl itseñ / Nāz-ıla güldi nigārum didi üftāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 4). [baş u cān, ] 

 

baş virdi: Kendini feda etmek, bir amaç uğruna ölmek. 

La‘l-i lebinüñ yādına cān virsem ‘aceb mi / Virdi ġam Şīrīn-ile Ferhād’ı görüñ baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 

Beyit 3). [baş virdi, -di ] 

 

baş virür: Kendini feda etmek, bir amaç uğruna ölmek. 

Her kim ki virür rāh-ı maḥabbetde bugün baş / ‘Işḳ ehli olan cān-ıla eydür aña şābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 1). [baş virür, -ür ] 

 

başa çıkmamış: Bir işe gücü yetebilmek, baş edebilmek. 

Zülfine dil baglayup itme iñende i‘timād / Kimse başa çıkmamış anuñla birçok başludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 4). [başa çıkmamış, -ma, -mış-mamış ] 

 

başa devlet irişdi: Talihi yaver gitmek, muradına ermek. 

Bir gördi yine itleri ile bizi ḥabīb* / Devlet irişdi başa dilā oşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 7). 

[başa devlet irişdi, -di ] 

 

başa gelür: Kötü bir duruma uğramak, beklemediği bir durumu yaşamak. 
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İy Muḥibbī şükr kıl lā-büd gelür / Her ne kim başa yazıldı ḫayr u şer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 5). 

[başa gelür, -ür ] 

 

başa iltdüm: Başa iletmek, götürmek II bir işi nihayete erdirmek, tamamlamak. 

Kimdür ki diye ‘ışḳı Muḥibbī başa iltdüm / ‘Ālemde bugün andan ulu derd-i ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 8). [başa iltdüm, -dü, -m ] 

 

başa iltmedi: Başa iletmek, götürmek II bir işi nihayete erdirmek, tamamlamak. 

İltmedi ‘ışḳı başa çünkim Muḥibbī Mecnūn / Girelüm baş açalum biz daḫı meydāna biraz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1251, Beyit 5). [başa iltmedi, -me, -di ] 

 

başa ko: Öpüp başa koymak, seve seve kabul etmek anlamındaki deyim. 

Ḫāk-i pāyı çün ele girdi Muḥibbī başa ko / Ġam yime şimden girü tāc-ı sa‘ādet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 5). [başa ko, ] 

 

başa ṣudā‘ virür: Başa ağrı vermek, başını ağrıtmak: tedirgin etmek, bıkkınlık vermek, can sıkmak. 

Hāy u hūdan dil kaçar ancak virür başa ṣudā‘ / Olmaga cümle cihān mülkine sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 2). [başa ṣudā‘ virür, -ür ] 

 

başa vardum: Başa çıkmak, galip gelmek, hedefe ulaşmak, üstesinden gelmek. 

‘Ālem içinde başa dime vardum ‘ışḳ-ıla / Çıkar yürekde biñ ola baş başa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1360, Beyit 2). [başa vardum, -du, -m-dum ] 

 

baṣar: Görme, görme hassası // Anlayış, idrak, iz’an, basîret. 

Münkir dirilürse n’ola gün yüzine zāhid / Ḫuffāş-ṣıfatdur aña hergiz baṣar olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 3). [baṣar, ] 

 

başdan aşdı: Pek çok olmak, pek çoğalmak, fazla gelmek. 

Akarak çün başdan aşdı iy Muḥibbī göz yaşı / Ġarḳ ider āḫir seni bu çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1221, Beyit 5). [başdan aşdı, -dı ] 

 

başdan aşdı: Pek çok olmak, pek çoğalmak, fazla gelmek. 

Baḥr-ı eşküm başdan aşdı ġarḳ ider āḫir beni / Bād-ı āhumla ider deryālayın her dem ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1445, Beyit 3). [başdan aşdı, -dı ] 

 

başdan aşup: Pek çok olmak, pek çoğalmak, fazla gelmek. 

Eylese başdan aşup göz yaşı dil şehrini ġarḳ / Tañ degül cūş idicek bir ucı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1210, Beyit 3). [başdan aşup, -up ] 
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başdan ayaga: Bütünüyle, tamamıyla, boydan boya. 

 Lā diyemezem ḥükmüñe fermān kulıyam / Beni başdan ayaga eyleyesin pāre i yār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ال)

1205, Beyit 28). [başdan ayaga, ] 

 

başdan ayaga: Bütünüyle, tamamıyla, boydan boya. 

Başdan ayaga degin göz yaşına ġarḳ oldum / Līk su virdi bu dil āteşi bir pāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 2). [başdan ayaga, ] 

 

başdan çıkarsın: Ahlakı bozulmak, doğru yoldan ayrılıp uygunsuz işlere yönelmek. 

Nefs ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳ u menzil olmışdur ribāṭ / Key sakın başdan çıkarsın itmez iseñ iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 1). [başdan çıkarsın, -ar, -sın ] 

 

başı kodum: Başını bir şey üzerine yerleştirmek II yoluna canını feda edecek kadar fedakarlık yapmaya hazır olmak, 

ölümü göze almak. 

Nigāruñ taş işiginde niçe yıldur kodum başı / Teraḥḥüm eyleyüp bir gün dimez bī-çāre yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 4). [başı kodum, -ı , -du, -m-ı, -du, -m ] 

 

başın egmeyen: Baş eğmek, itaat etmek, direnmekten vazgeçip buyruk altına girmek. 

Ḳuvvetine tayanup bu dehre başın egmeyen / Arkası geldükde yire didi āḫir aña pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1375, Beyit 6). [başın egmeyen, -ı, -n, -me, -y, -en ] 

 

başın egmiş: Başını eğmek, boynunu bükmek. 

Yetīmāne benefşe başın egmiş / Bu kaygular aña bilsem nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 3). 

[başın egmiş, -ı, -n, -miş ] 

 

başın sakınan: Başını sakınmak, kendini sakınmak, kendini geri çekmek. 

Başın sakınan rāh-ı maḥabbetde ne ister / ‘Işḳuñ yolına kılmasun iḳdām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, 

Beyit 3). [başın sakınan, -an ] 

 

başın virüpdür: Kendini feda etmek. 

Virüpdür kūhken kūh içre başın / Leb-i şīrīni emdi şāh-ı Pervīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 3). [başın 

virüpdür, -üp, -dür ] 

 

başına almamış: Sonradan sıkıntı verecek bir şeyi yüklenmemek. 

Almamış başına terk itmiş cihān ġavġāların / Vādīde mecnūn yürür mecnūn dimeñ uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 3). [başına almamış, -mış ] 

 

başına gelmesün: İstenmeyen, üzücü bir olay veya durumla karşılaşmak; kötü bir duruma uğramak. 
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Bī-kes Muḥibbī derd-ile bir derde duş oldı yine / Kullar başına gelmesün aḥvālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 5). [başına gelmesün, -me, -sün ] 

 

başına gelüpdür: İstenmeyen, üzücü bir olay veya durumla karşılaşmak; kötü bir duruma uğramak. 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 5). [başına gelüpdür, -üp, -dür ] 

 

başına gelüpdür: İstenmeyen, üzücü bir olay veya durumla karşılaşmak; kötü bir duruma uğramak. 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1349, Beyit 5). [başına gelüpdür, -üp, -dür ] 

 

başını kaldurmayup: Başını kaldırmamak (kaldıramamak): bir işi aralıksız sürdürmek // iyileşememek, yataktan 

çıkamamak. 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste kim işigüñi bālin ide / Başını kaldurmayup derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 3). [başını kaldurmayup, -y, -up ] 

 

başını taşa çalar: Başını taşa vurmak: fırsatı kaçırdığı için çok pişman olmak, çaresiz kalarak kahırlanmak. 

Görmek ister bu Muḥibbī çü senüñ dīdāruñı / Anuñ-ıçun başını su gibi ol taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 5). [başını taşa çalar, -a-ar ] 

 

başını top idüp: Başını top yapmak, başı top olarak kullanmak // Çevgan oyununda sevgilinin çevgan zülfü önünde 

aşığın başının top gibi yuvarlanması. 

Nāz-ıla el ursa dilber zülfinüñ çevgānına / Kangı bī-dil top idüp başını ġalṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 4). [başını top idüp, -üp ] 

 

başka: Başka, diğer. 

Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın / Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 7). [başka, ] 

 

başla: Bir işi yapmak üzere harekete geçmek, bir işe girişmek. 

Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1127, Beyit 5). [başladı, -dı ] 

Şūrīde olup söze kaçan başlaruz biz / Bülbül ile gūyā ki sabaḳdaşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 
1). [başlaruz, -r, -uz ] 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 5). [başlañuz, -ñuz ] 

 

başlu: Başlı. 

Genc-i ḥüsnine Muḥibbī sunma dil eyle ḥaẕer / Görinen zülfi anuñ biñ başlu ejderhā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 5). [başlu, ] 
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Zülfine dil baglayup itme iñende i‘timād / Kimse başa çıkmamış anuñla birçok başludur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1084, Beyit 4). [başludur, -dur ] 

 

başlu: Yaralı, parçalanmış. 

Ḥasretiyle dāġ-ı sīnem hem bu bagrum başludur / Ger sorarsañ baḥra nisbet eşk-i çeşmüm yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 1). [başludur, -dur ] 

 

başum üzre ideyim: Baş üzere etmek, çok sevilen ve sayılan bir şeye veya kimseye baş üzerinde taşıyacak kadar 

kıymet vermek. 

Eger cān ister-iseñ başum üzre / İdeyim anı kim saña gele ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 3). [başum 

üzre ideyim, ] 

 

başuma belā: Başına bela olmak II sıkıntı oluşturmak, sıkıntı vermek, tedirgin etmek, musallat olmak. 

Sevdā-yı zülf başuma çünki belā imiş / Artmakdadur gün-be-gün āh bu belā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1326, Beyit 4). [başuma belā, ] 

 

başuma geldi: Kötü bir duruma uğramak, beklemediği bir durumu yaşamak. 

İstemezdüm ‘ışḳa düşmek geldi āḫir başuma / Cidd ü cehd-ile kişi taḳdīri taġyīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1353, Beyit 2). [başuma geldi, -di-um, -di ] 

 

başuma gelürse: Başına gelmek: başına isabet etmek II uğramak, maruz kalmak. 

Seng-i bī-dāduñ gelürse başuma / Faḫr olur baña geyerem tāc-ı zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 2). 

[başuma gelürse, -um, -ür, -se-ür, -se ] 

 

başuma tāc itmek: Baş tacı etmek, başa tac etmek: çok sevmek ve saymak, el üstünde tutmak. 

Ḫāk-i pāyın başuma tāc itmek itdüm mültemes / Gör dil-i dīvāneyi kim salṭanat eyler heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 1). [başuma tāc itmek, -mek-um, -mek ] 

 

başumda hūş kalmadı: Başında akıl kalmamak, aklı başından gitmek: akıl kalmamak, aklı başında gitmek, düşünme 

melekesini kaybetmek, düşünemez olmak. 

Tenhāca gezer gördüm ben ol servi ḳabā-pūş / ‘Aḳlum tagılup kalmadı başumda benüm hūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1434, Beyit 1). [başumda hūş kalmadı, -dı-um, -da ] 

 

başumdan aşdı: Pek çok olmak, pek çoğalmak, fazla gelmek. 

Gözlerüm yaşı umardum kūyuña vire geçit / Bilmedüm başumdan aşdı ol ḫo bir deryā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 4). [başumdan aşdı, -dı-um, -dı ] 

 

başuña daş yagarsa: Başına taş yağmak: bir felâkete, belaya uğramak. 

Daḫı muḥkem ola bünyād[ı] ‘ışḳuñ / Yagarsa başuña cevr-ile ger daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 5). 

[başuña daş yagarsa, -ar, -sa ] 
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baṭ: Kaz // Uzun boyunlu kap, testi, sürâhi. 

Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider / Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 5). [baṭ, ] 

Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi / Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1500, Beyit 3). [baṭ, ] 

 

bay u gedā: Zengin ve fakir. 

Maḥabbet gencine çün mālik olduk / Kamu bay u gedā muḥtācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 3). 

[bay u gedā, ] 

 

bayrag: Bayrak; bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle 

özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak. 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [bayragın, -ı, -n ] 

 

bāz: Bir başka yol, çıkış // Başka bir tarz. 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını / Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1167, Beyit 3). [bāzını, -ı, -n, -ı ] 

 

bāz: Oynamak, oyun // İş // Bir başka yol, çıkış. 

Muḥibbī muḥkem işdür ‘ışḳ bāzı / Bu kārı sanma ayruk kāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 5). 

[bāzı, -ı ] 

 

bāz: Doğan denen yırtıcı kuş, şahbaz. 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [bāzın, -ın ] 

Muḥibbī bāz olup olma ziyānkār / Kem-āzār ol bulasın ‘ömr-i kerkes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 5). 
[bāz, ] 

 

bāz eyledüm: Açmak, kanat açmak II avlanmak üzere kanat açmak. 

Umaram ṣayd idem ben sen hümāyı / Bu göñlüm himmetiyle eyledüm bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 

2). [bāz eyledüm, -dü, -m ] 

 

bāz eyledüm: Açmak, kanat açmak II avlanmak üzere kanat açmak. 

Umaram ṣayd idem ben sen hümāyı / Bu göñlüm himmetiyle eyledüm bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 

2). [bāz eyledüm, -dü, -m ] 

 

bāz idem: Açmak, kanat açmak II avlanmak üzere kanat açmak. 
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Şikār idem umaram sen hümāyı / Çün idem himmetüm murġını ben bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 3). 

[bāz idem, -e, -m ] 

 

bāzār: Pazar, alışveriş, pazarlık. 

Bir sencileyin būseye cān u dil alan kim / Bu resme ‘aceb dünyede bāzār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 9). [bāzār, ] 

Naḳd-i cāna çün metā‘-ı būse iḳrār eyledüñ / Dōstum inkār idüp gel bozma bāzārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 4). [bāzārı, -ı ] 

Viren bāzār-ı ‘ışḳ içre alan cān naḳdini derdi / Ḥaḳīḳatde odur ‘āşıḳ dimeñ bāzārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 5). [bāzārını, -ı, -n, -ı ] 

Çārsū-yı ‘ışḳda gördük metā‘-ı būseñi / Naḳd-i cān u dil ile geldük ki bāzār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 5). [bāzār, ] 

 

bāzār: Çarşı, pazar. 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 7). [bāzāra, -a ] 

Çarḫ-ı gerdūn māh u ḫurşīd ile olur müşterī / Ḥüsn bāzārında la‘lüñ her kaçan ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1082, Beyit 3). [bāzārında, -ında ] 

Būseñ alsam cān virüp gelmez peşīmānlık baña / Terk idem biñ cān bulınmaz çün bu bāzār özgedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1117, Beyit 2). [bāzār, ] 

 

bāzār eyledi: Alış veriş yapmak, pazarlık yapmak, satışa çıkarmak. 

Būseye cān naḳdin aldı yār bāzār eyledi / Di Muḥibbī ya ne ḫışm eyler çün olmışdur ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 5). [bāzār eyledi, -di ] 

 

bāzār eylemes: Alış veriş yapmak, pazarlık yapmak, satışa çıkarmak. 

İy Muḥibbī būsesine naḳd-i cān-ıla ḫarīd / Olmışam dürlü bahāya yār bāzār eylemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 5). [bāzār eylemes, -mes ] 

 

bāzār eylemes: Alış veriş yapmak, pazarlık yapmak, satışa çıkarmak. 

İy Muḥibbī būsesine naḳd-i cān-ıla ḫarīd / Olmışam dürlü bahāya yār bāzār eylemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 5). [bāzār eylemes, -mes ] 

 

bāzār eylemez: Alış veriş yapmak, pazarlık yapmak, satışa çıkarmak. 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseye oldum ḫarīd / Korkum oldur kim benümle dōst bāzār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1342, Beyit 3). [bāzār eylemez, -mez ] 

 

bāzār idelüm: Alış veriş yapmak, pazarlık yapmak, satışa çıkarmak. 
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Cān naḳdine bir būseye bāzār idelüm gel / Bir daḫı benüm gibi ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 5). [bāzār idelüm, -e, -lüm ] 

 

bāzār iderler: Alış veriş yapmak, pazarlık yapmak, satışa çıkarmak. 

Koyup ‘āşıḳların ol māh-rūlar / Raḳīb ile varup bāzār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 2). [bāzār 

iderler, -er, -ler ] 

 

bāzār-ı ‘ışḳ: Aşkın pazarı. 

Viren bāzār-ı ‘ışḳ içre alan cān naḳdini derdi / Ḥaḳīḳatde odur ‘āşıḳ dimeñ bāzārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 5). [bāzār-ı ‘ışḳ, ] 

 

ba‘żı: Kimi, bir kısım, bazı kişiler. 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa / Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 7). [ba‘żılar, -lar ] 

 

bāziçe: Oyun, oyuncak. 

Zülf-i çevgān ile bāziçeye geldi o nigār / Ser-i ‘uşşāḳ aña her bir yañadan top olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 4). [bāziçeye, -y, -e ] 

 

bed enīn olur: İnlemesi kötü olmak // çok inlemek. 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Teng ü tar olursa çala bed enīn olur nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 1). [bed enīn olur, - olur-ur ] 

 

bed olmada: Kötü olmak, kötüleşmek, durumu kötüye gitmek. 

Zaḫmum benüm bed olmada ḫunāb-ı bī-ḥad olmada / Derdüm biri ṣad olmada zaḫm-ı sinānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 3). [bed olmada, -mada ] 

 

bed-āmūz: Kötü şeyleri öğrenen ve öğreten. 

Düriş ḫayra vü şerden ictināb it / Dimesünler senüñ içün bed-āmūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 4). 

[bed-āmūz, ] 

 

bedel oldı: Yerini tutmak, karşılık olmak, değerinde olmak II yetmek, kafi gelmek. 

Murġ-ı tīrüñ sīne-i rīşümi çün kıldı ḳafes / Oldı bu cāna bedel kalmadı bir ġayrı heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 1). [bedel oldı, -dı ] 

 

beden: Vücut, gövde, ten. 

Şehā oldı Muḥib derdüñle mūnis / Ola mı kim ola bir cān bedensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 5). 

[bedensüz, -süz ] 
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Ṭāḳati kalmadı kim sensüz Muḥibbī söz diye / Cāndan ayrılsa beden lā-büd kalur güftārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 5). [beden, ] 

 

bed-ḫū: Kötü huylu, huysuz. // Sevgili. 

Pāy-būsın isteyü yolında ben oldum helāk / Hergiz ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 2). [bed-ḫū, ] 

Niçe yıllar ḥasretem pā-būsına oldum helāk / Görüñ ol bed-ḫū güẕer ol ḫāk-i rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 2). [bed-ḫū, ] 

Behr-i pābūsı içün yolında ben oldum helāk / Bir kez ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1294, Beyit 2). [bed-ḫū, ] 

Cevrini görüp nigāruñ dime sen bed-ḫū-y-ımış / Anı taġyīr idebilmez başa çün yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 1). [bed-ḫū-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

 

bed-mest: Sarhoş. / kendini bilmeyecek derecede sarhoş / Kötü huylu sarhoş. 

Cām-ı la‘lin isteme gel eyle çeşminden ḥaẕer / Kim ki bed-meste uyarsa lā-büd anda kan olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 2). [bed-meste, -e ] 

 

bed-nām: Kötü şöhretli. 

Zülfi zencīrini takdum göñlümüñ gerdānına / Bildüm āḫir bu dil-i dīvāneyi bed-nām ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1100, Beyit 3). [bed-nām, ] 

 

bedr aya: Dolunay şeklinde olan ay. 

Yüzüñe beñzemek hīç aya düşmez / Özini görmek ol bedr aya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 1). 

[bedr aya, -a ] 

 

be-ġāyet: Son derece, pek çok, fazlasıyle. 

İy Muḥibbī yār cevr ‘ilmin be-ġāyet ḫoş bilür / Līk fenn-i mihri bilmez okısa eyler ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1497, Beyit 5). [be-ġāyet, ] 

 

begen: Beğenmek, hoşuna gitmek, güzel bulmak // kabul etmek. 

Ḫūblar naḳşın Muḥibbī sīnede naḳş ideli / Mānī-i Çīn’i begenmez özge naḳḳāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 5). [begenmez, -mez ] 

 

begler: (ey) dostlar, arkadaşlar. 

Tāb-ı ruḫsārı beni eyledi sayru begler / Giceler gelmez olupdur göze uyḫu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 

Beyit 1). [begler, ] 

Tāb-ı ruḫsārı beni eyledi sayru begler / Giceler gelmez olupdur göze uyḫu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 

Beyit 1). [begler, ] 
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Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 2). [begler, ] 

Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1091, Beyit 3). [begler, ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 
Beyit 4). [begler, ] 

Olmasa yār Muḥibbī şeh-i ḫūbān eger / Hep güzeller gelüp eyler miydi ṭapu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 5). [begler, ] 

 

behişt: Cennet. 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [behişt, ] 

 

behr-i pābūsı: (sevgilinin) ayağını öpme nasibi, şansı (ihtimali). 

Behr-i pābūsı içün yolında ben oldum helāk / Bir kez ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1294, Beyit 2). [behr-i pābūsı, -ı ] 

 

bekle: Bir yerde sabit durmak, kalmak, ayrılmamak; bir işten başka işle uğraşmamak. 

Taş işigüñ bekleyüp her gün yüzin sürer güneş / Ferr ü şevketle egerçi çarḫ-ı mīnādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 3). [bekleyüp, -y, -üp ] 

Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz / İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1363, Beyit 1). [beklerüz, -r, -üz ] 

Āteş-i hicre yanar dil korkaram āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1363, Beyit 4). [beklerüz, -r, -üz ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [beklerüz, -r, -üz ] 

 

bekle: Beklemek, durmak, korumak, muhafaza etmek. 

Didüm zülfüñ neden gitmez yüzüñden / Didi bekler o gence ejdehādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 5). 

[bekler, -r ] 

 

bekle: (Bir kimsenin gelmesini veya bir işin olmasını) gözler vaziyette olmak, durup kollamak, intizar etmek II 

istemek, ummak, ümit etmek. 

Kūy-ı dilberde egerçi biz maḥabbet beklerüz / Ẓāhirā gerçi maḥabbet līk miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 1). [beklerüz, -r, -üz ] 

Kūy-ı dilberde egerçi biz maḥabbet beklerüz / Ẓāhirā gerçi maḥabbet līk miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 1). [beklerüz, -r, -üz ] 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 3). [beklerüz, -r, -üz ] 
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Āsitān-ı ‘ışḳuñuñ zāhid ne bilsün ḳadrini / Biz bilürüz ḳıymetin anda sa‘ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1252, Beyit 4). [beklerüz, -r, -üz ] 

‘Āşıḳuz itdük Muḥibbī derd ü miḥnet iḫtiyār / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 5). [beklerüz, -r, -üz ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet beklerüz / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1253, Beyit 1). [beklerüz, -r, -üz ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet beklerüz / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1253, Beyit 1). [beklerüz, -r, -üz ] 

Yimezüz dünyā ġamın meyl itmezüz hem çün meges / Ḳāf-ı istiġnāda ‘Anḳā-veş ḳanā‘at beklerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1253, Beyit 2). [beklerüz, -r, -üz ] 

Āteş-i ‘ışḳa yanar dil korkaruz āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1253, Beyit 3). [beklerüz, -r, -üz ] 

Yol ḫaṭar dervend-i ‘ışḳuñ diyü āgāh eylerüz / Sīne-i ṭablı dögüp olmışdur ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1253, Beyit 4). [beklerüz, -r, -üz ] 

Göreli ol serv-ḳaddi cāmi‘-i ḥüsn içre āh / Ḳāmet ide diyü nāgāh biz iḳāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1253, Beyit 5). [beklerüz, -r, -üz ] 

Leşker-i eşki çeküp āhuñ livāsın kaldurup / İy Muḥibbī şāh-ı ‘ışḳ olduk vilāyet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1253, Beyit 7). [beklerüz, -r, -üz ] 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 3). [bekle, ] 

İdesin diyü ḳıyām iy serv ḳāmet beklerüz / İşügüñden gitmeyüp biz tā ḳıyāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 1). [beklerüz, -r, -üz ] 

İdesin diyü ḳıyām iy serv ḳāmet beklerüz / İşügüñden gitmeyüp biz tā ḳıyāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 1). [beklerüz, -r, -üz ] 

Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 2). [beklerüz, -r, -üz ] 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 3). [beklerüz, -r, -üz ] 

Tūġra-yı ġamla Muḥibbī sīne-i ṭablı dögüp / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳ dervendinde miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 5). [beklerüz, -r, -üz ] 

Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz / İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 1). [beklerüz, -r, -üz ] 

Vādī-i deşt-i ġamuñ āvāre bir mecnūnıyuz / Tā ölince anda biz rāh-ı maḥabbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1363, Beyit 2). [beklerüz, -r, -üz ] 

 

belā: İnsana büyük bir sıkıntı veren, içinden çıkılması güç durum, bâdire, dert, gam, keder. 

Naḳd-i dil virüp metā‘-ı ḥüsne kim ola ḫarīd / Aña bu yolda belā vü derd ü ġam ḥāṣıl-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 3). [belā, ] 
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Belā kuhsārı olmışdur Muḥibbī kelle-i ‘uşşāḳ / Görinür yir yir üstinde ġamāmı dūd-ı āhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 5). [belā, ] 

Belā iḳlīminüñ şāhı olursam tañ mı Mecnūn-veş / ‘Alemdār āh-ı dil elde sirişk-i ġam sipāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 2). [belā, ] 

Belā bezminde derd-ile ciger ḫūnını nūş itsem / Gözümüñ kāsesin elde tolu peymānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 2). [belā, ] 

Ben mübtelāya n’eyledi ol bī-vefāyı gör / Göñlüm tolaşdı zülfine nāgeh belāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 1). [belāyı, -y, -ı ] 

Bir bencileyin sīne siper seng-i cefāya / Bu kūh-ı maḥabbetde belā yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 10). [belā, ] 

Gönderür seng-i cefā yār belā topragını / Dil-i vīrānı sanur kim daḫı yapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1152, 
Beyit 4). [belā, ] 

Görüp ol la‘l-i şīrīni ne kan yudar Muḥibbī’nüñ / Belā kūhında ger yoluñ düşerse kūhkenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 7). [belā, ] 

Atma belālu göñlüme iy çarḫ belā okın / Başda hevā-yı kākül-i dilber belā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 6). [belā, ] 

Atma belālu göñlüme iy çarḫ belā okın / Başda hevā-yı kākül-i dilber belā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 6). [belā, ] 

‘Aynum olalı iki ‘ayn-ı revān / Görinen ser degül belā kūhumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 3). [belā, 
] 

Anuñçün gözlerüm yaşı akar ṣaḥrā-yı sīnemde / Belā kūhsārıdur yaşum iki ‘aynum bıñarıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 3). [belā, ] 

Ben belā kūhınuñ açdum yolların dırnag-ıla / İtdügümi Bī-sütūn kūhında Ferhād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 3). [belā, ] 

Var mıdur bir ‘ışḳ eri kim vaṣl-ı cānān istemez / Ya belāya mübtelā derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 1). [belāya, -y, -a ] 

Egerçi ki belādur ‘ışḳ-ı ḫūbān / Muḥibbī’ye belā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 5). [belā, 
] 

Egerçi ki belādur ‘ışḳ-ı ḫūbān / Muḥibbī’ye belā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 5). 
[belādur, -dur ] 

Sevdā-yı zülf başuma çünki belā imiş / Artmakdadur gün-be-gün āh bu belā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 4). [belā, ] 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 2). [belā, ] 

Cānuma geçdi okı dil kaşı yadan geçemez / Zülfine bend olalı daḫı belādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 1). [belādan, -dan ] 

Mecnūn eger kalsa Muḥibbī bu zamāna / Olmazdı belā deştine gitsem baña pādaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 

Beyit 5). [belā, ] 
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Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 1). [belā, ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 1). [belālar, -lar ] 

Sen selāmet ol yüri ‘ālemde zāhid zühd-ile / ‘Āşıḳ-ı bī-dil olanlara belādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 4). [belādur, -dur ] 

 

belā vü derd ü miḥnetden: Bela, dert ve sıkıntı. 

Muḥibbī devletinde şāh-ı ‘ışḳuñ / Belā vü derd ü miḥnetden ne kemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 5). 

[belā vü derd ü miḥnetden, -den ] 

 

belā vü derd-ile: Bela ve dert. 

Cihānda var mı ‘āşıḳ pür-ġam olmaz / Belā vü derd-ile ol hem-dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 

1). [belā vü derd-ile, --ile ] 

 

belā-engīz: Bela karışmış, bela saçan, belalı. 

Saldı dil fülkin Muḥibbī rūzigār-ı āh-ıla / Bilmedi emvāc-ı ‘ışḳı kim belā-engīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 5). [belā-engīz, ] 

 

belālu: Melul, zavallı, sevdalı, dertli. 

Atma belālu göñlüme iy çarḫ belā okın / Başda hevā-yı kākül-i dilber belā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 6). [belālu, ] 

 

belā-perverd: Bela besleyici. 

Kim saña bu ḥüsni virdiyse eyā şīrīn-dehen / Kūḥ-ı ġamda ben belā-perverdi Ferhād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 2). [belā-perverdi, -i ] 

 

belāya ugramazduñ: Sıkıcı, üzücü bir durumla karşılaşmak. 

‘Işḳa düşme āḫiri müşkil olur dirdüm saña / Ugramazduñ bu belāya dutmış olsañ ger nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 2). [belāya ugramazduñ, -maz, -du, -ñ ] 

 

belā-yı cān: Can belası, can sıkıntısı. 

Belā-yı cān durur gitmez dilümden / Ne çāre idem anı ben ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 4). 
[belā-yı cān, ] 

 

belā-yı ‘ışḳa: Aşk belası, derdi. 

Bezm-i belāda nālemi gūş eyleyen benüm / Eydür belā-yı ‘ışḳa bu bir mübtelā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1148, Beyit 2). [belā-yı ‘ışḳa, -a ] 
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belā-yı zülf-ile: Zülfün (saç) belası. 

Yine dil bir dilberüñ ‘ışḳı ġamından ḫastadur / Cān u dil bend ü belā-yı zülf-ile peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 1). [belā-yı zülf-ile, --ile ] 

 

belī: Evet. 

Pīr-i ‘ışḳ oldum baña ‘ışḳ ehli oldılar mürīd / Her biri diyüp belī karşumda kulagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 6). [belī, ] 

 

belki: Ola ki, bir ihtimal. 

Saçı zencīri boynumda benüm Mecnūn zamānumdur / Görinen mūy-ı jūlīdem degül belki duḫānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 1). [belki, ] 

 

ben: Birinci teklik şahıs zamiri. // Sevgili yerine. 

Niyāz itdüm varup didi ḥabībüm / Senüñ var bir niyāzuñ bende biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 6). 

[bende, -de ] 

 

ben: Deri üzerindeki kahverengi veya siyah renkli küçük lekelere, kabartılara verilen isim, benek. 

Zülfüñ-ile beñlerüñ el bir iderler dil almaga / Vāy niçe ‘ayyār u mekkār u kemend-endāz olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1158, Beyit 4). [beñlerüñ, -ler, -üñ ] 

Görinen ‘anberīn beñler nigāruñ şem‘-i ḥüsninde / Sanasın bir bölük Hindū daparlar nāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 2). [beñler, -ler ] 

 

ben: Birinci teklik şahıs zamiri II âşık (şâir) yerine. 

Sīne-i mecrūḥa ursañ iy ṣanem ġamz okların / Tīr-i peykānuñ bu ben dil-ḫasteye merhem gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 2). [ben, ] 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 1). [beni, -i ] 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1003, Beyit 3). [ben, ] 

Ḥaḳ bilür kim gözyaşın ben bir yumup biñ dökmişem / Tā kim ol meh-rū melek-ruḫsārı gördüm bir naẓar 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 4). [ben, ] 

Bāde içse ġayrılar ben içerem ḫūn-ı ciger / Ġayret öldürdi beni dildār benden bī-ḫaber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1007, Beyit 1). [ben, ] 

Bāde içse ġayrılar ben içerem ḫūn-ı ciger / Ġayret öldürdi beni dildār benden bī-ḫaber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1007, Beyit 1). [benden, -den ] 

Bāde içse ġayrılar ben içerem ḫūn-ı ciger / Ġayret öldürdi beni dildār benden bī-ḫaber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1007, Beyit 1). [beni, -i ] 

Salma beni dāyimā ferdālara / Yarına kim çıkabilmez iy püser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 4). [beni, -i ] 
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Yandursa n’ola şem‘-i ruḫına beni dilber / Şem‘üñ daḫı pes yandugı pervāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1011, Beyit 3). [beni, -i ] 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1014, Beyit 3). [beni, -i ] 

İy cefā-ḫū cevri āyīn eyledüñ ‘āşıḳlara / Korkaram kim ‘ālem içre ben bu āyīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1015, Beyit 4). [ben, ] 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 4). [ben, ] 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 4). [beni, -i ] 

Gögsüme uran lāle gibi dāġı benüm āh / Ol ḫāl-i siyehkār-ıla ḥoḳḳa dehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 
Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Eylerem ben ġamzesine sīnem içre dil nişān / Tīr-i müjgāna kaçan kim kaşlarını ya kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1018, Beyit 3). [ben, ] 

Sırr-ı ‘ışḳı niçe pinhān eyleyem ben sīnede / Āhum ile göz yaşı ‘ālemlere rüsvā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1018, Beyit 4). [ben, ] 

Didiler derdi olan derdi disün ben çekdüm āh / Her kim işitse diye bu derdmendüñ derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 2). [ben, ] 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [ben, ] 

Ġam beni ḫāk itdi savurdı ġubārum rūzigār / Sen ferāġat gülşeninde ‘iyşde leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 6). [beni, -i ] 

Ben ṣürāḥī gibi yanuñda senüñ baş egdürem / Sāḳiyā senden ḳadeḥ iḥsān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 2). [ben, ] 

Görmege gelmedi ben ḫastayı birkaç gicedür / Dimedi derd ü belām-ıla o miskīn niçedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 1). [ben, ] 

Ortada ‘ışḳa esīr sanmañ olam ben yaluñuz / Miḥnet ü derd ü maḥabbet kamu uçdan ucadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 2). [ben, ] 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [beni, -i ] 

Göñlümi her dem benüm ol māh-ı ġonca-fem kapar / Sanasın ḫurşīde gülşende seḥer şebnem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Gözüm yaşı ‘aceb midür benüm her sū revān olsa / Ḫayāl-i ḳaddi bāġ-ı dilde bir serv-i bülendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Mu‘āvin olmasa āhum ḳad ü bālāña irmezdüm / Felek ṭāḳına çıkmaga benüm müşgīn kemendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Beni aglatma gel ḫanum ḥaẕer kıl / Bulanuk kan-ıla çeşmüm sili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 3). 

[beni, -i ] 
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Sīnemi ben gülşen itdüm kılsun ol dildār seyr / Cūy-ı eşküm eylesün ol serv-i ḫoş-reftār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 1). [ben, ] 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [bende, -de ] 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [benüm, -üm ] 

Eşk-i çeşmüm her nefes sa‘yi beni ġarḳ itmede / Rāh-ı ‘ışḳuñda murāda irgüren ol āhdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 2). [beni, -i ] 

Göñlüm beni terk itmede ārām-ı cānum kandadur / Mihrin velī berk itmede cān u cihānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 1). [beni, -i ] 

Zaḫmum benüm bed olmada ḫunāb-ı bī-ḥad olmada / Derdüm biri ṣad olmada zaḫm-ı sinānum kandadur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Muḥibbī derd-ile oldı yolında ḫāk-ile yeksān / Dimedi yañılup bir dem benüm ḥāżır-güvāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Çünki peykānuñ gelür kıldı bu sīnemden güẕer / Didüm artur dōstum derdüm benüm efzūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Bezm-i ġamda ḳāmetüm çeng ideli bār-ı belā / İñler ol meclisde bu göñlüm benüm ḳānūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 6). [benüm, -üm ] 

Cihānı ġarḳ iden bārān degül eşk-i revānumdur / Feleklerde iden güm güm benüm āh u fiġānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Beni bülbülleyin her dem getüren āh u feryāda / Senüñ iy lebleri ġonca yüzüñüñ gülsitānıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1087, Beyit 4). [beni, -i ] 

Niẓāmī pençesin burdum benümle kim tutar pençe / Muḥibbī ‘arṣa-i naẓmuñ bugün şīr-i zebānıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 5). [benümle, -ümle ] 

Sen perī ‘ışḳ-ıla ben dīvāneyi / Ger murāduñ var-ısa külḫanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 3). [ben, 

] 

Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1091, Beyit 2). [ben, ] 
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Tāb-ı ruḫsārı beni eyledi sayru begler / Giceler gelmez olupdur göze uyḫu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 
Beyit 1). [beni, -i ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 
Beyit 4). [beni, -i ] 

Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1091, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup / Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 4). [benden, -den ] 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 4). [beni, -i ] 

Ben şeb-i hicre nihāyet bulmadum ‘ālemde āh / Bu söz-imiş māhitābum her işe pāyān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 4). [ben, ] 

Beni derd-ile öldürdüñ lebüñden būse iḥsān it / Ḳadīmī böyledür ‘ādet ki her kes kana kan gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 5). [beni, -i ] 

Kaçan ol ḳahramān gözler eline ḫançerin alsa / Amān virmez döker kanum benüm ol bī-amān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 6). [benüm, -üm ] 

Pāyuña dökmege benüm servüm / Yaşumı sīm idem yüzüm zerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 5). 
[benüm, -üm ] 

Benüm āhvāl-i pür ġuṣṣam yanında ḳıṣṣa-i Mecnūn / Muḥibbī beñzemez ancak kurı efsānedür dirler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1101, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

N’eyledüm n’itdüm raḳībe seng-ile āhen gibi / Kūyuña vardı diyü ḫalḳa beni çakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 4). [beni, -i ] 

Bāġ-ı ḥüsn içre eger seyr itse ol serv-i ḫırām / Cū yirine gözlerüm yaşı benüm akmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

‘Ālemi ġarḳ idiserdür ser-be-ser eşküm benüm / Ḥasretiyle uşbu çeşmümden ki bārānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Bezm-i ġamda kāse-i çeşmüm benüm devr itdügin / Hīç kes vāḳıf degül ancak mey-i gülgūna sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1106, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Ben mübtelāya n’eyledi ol bī-vefāyı gör / Göñlüm tolaşdı zülfine nāgeh belāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 1). [ben, ] 

Benüm yok andan özge pādişāhum / Anuñ yüz biñ benüm gibi kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 4). 
[benüm, -üm ] 

Benüm yok andan özge pādişāhum / Anuñ yüz biñ benüm gibi kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 4). 
[benüm, -üm ] 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1110, Beyit 1). [ben, ] 

Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [benüm, -üm ] 
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Leblerüñ dārü’ş-şifā ben olmışamdur mübtelā / Kıl ḥabībüm ḫastalar ḥaḳḳında tīmār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 6). [ben, ] 

Ḳalbine āhum es̱er kılmaz benüm / Seng-i ḫārādur yāḫūd pūlāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 4). 
[benüm, -üm ] 

‘Işḳa düşdüm ‘aḳl-ı küllī külli ben terk eyledüm / Pür-hevā oldı dimāġum baña bu sevdā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 4). [ben, ] 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Deşt-i belādadur beni senden gören cüdā / Cānından ayrudur ki yatur kurı gevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 2). [beni, -i ] 

Ṣabr u ‘aḳl u dil kamu benden gidüp dūr oldılar / ‘Işḳ bir ḥālet-durur elbette tenhālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 2). [benden, -den ] 

Aglamayınca benüm yüzüme bakmadı nigār / Eşk-i çeşmüm aña dīnār u direm gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1136, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Benüm gibi meger cānā yüzüñe lāle ‘āşıḳdur / Anuñçün dāġ-ı miḥnetle dem-ā-dem bagrı yanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Bahār-ı ḥüsnüñe karşu benüm serv-i ḫırāmānum / Akar cūlar gibi her dem gözüm yaşı bulanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 7). [ben, ] 

Vādi-i hicre düşelden oldı bu dil bī-ḳarār / İñleyüp tā ṣubḥ olınca aglaram ben zār u zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1141, Beyit 1). [ben, ] 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [ben, ] 

İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 4). [beni, -i ] 

Dime iy zāhid-i ḫodbīn ben irdüm menzile ancak / Sen aña vāḳıf olmaduñ göñülden rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 2). [ben, ] 

Bezm-i belāda nālemi gūş eyleyen benüm / Eydür belā-yı ‘ışḳa bu bir mübtelā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [benüm, -üm ] 
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Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1155, Beyit 2). [ben, ] 

Añma efsāne-i Mecnūn’ı ko uyḫu getürür / Beni añ yārum-ıla kuru mes̱elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 5). [beni, -i ] 

Bilmezem cevr ü cefāyı yāḫūd ‘izz ü nāz olur / Gel benüm çok sevdügüm didükçe meylüñ az olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Sergeşte kılup naṭ‘-ı zemīn üstine āḫir / Nerrād-ı felek oynaduban kıldı beni zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 
Beyit 4). [beni, -i ] 

Çoklar yaşasun raḥm kılup yaşuma her bār / Aglar bile yanumca benüm dīde-i ḫūnbār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 2). [ben, ] 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [benden, -den ] 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1174, Beyit 3). [beni, -i ] 

Baña dermān iderseñ kıl demidür / Beni rüsvāy iden ‘ışḳuñ ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 1). 
[beni, -i ] 

Saçı zencīri boynumda benüm Mecnūn zamānumdur / Görinen mūy-ı jūlīdem degül belki duḫānumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Sakın bu āhum okından i çarḫ-ı keç-i dūn-perver / Naẓar kıl ḳaddüme ol da benüm kaşı kemānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Anuñ gibi benüm yok pādişāhum / Benüm tek niçe biñ biñ kim kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 4). 
[benüm, -üm ] 

Anuñ gibi benüm yok pādişāhum / Benüm tek niçe biñ biñ kim kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 4). 
[benüm, -üm ] 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 4). [ben, ] 

Bu semāda görineni berḳ u bārān sanmañuz / Çarḫ-ı gerdān yakılup ben sūḫte içün aglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 3). [ben, ] 
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Kime taḳrīr eyleyem kime bu dil esrārını / Gūş iden aḥvālümi benden beter ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 4). [benden, -den ] 

Zāhidā olsun mübārek cennet ü mescid saña / Ben ḫarābāt ehliyem mesken baña meyḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 6). [ben, ] 

Düşüren sevdā-yı zülfidür beni sevdālara / Anuñ içün göñlümüñ fikri kamu kāşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 3). [beni, -i ] 

Benüm ḥālüm digergūn müdde‘īden / Nite kim bülbülüñ derdi dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 4). 
[benüm, -üm ] 

 ,Revā görme kapuñda baña cevr ide felek / Luṭf olmaya yoluñda ben olam şöyle ġubār (Muhibbî Dîvânı ( ر)

Gazel 1205, Beyit 10). [ben, ] 

 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)
1205, Beyit 17). [ben, ] 

 ,Kanda bulam kim ire elüm dāmānuña / Ben meger toprak olam ilte bu gerdüm rūzigār (Muhibbî Dîvânı (ق)
Gazel 1205, Beyit 21). [ben, ] 

 Hebā oldı yoluña [her] ne ki ben çekdüm-ise / Terk-i cān eylemişem baña ne ‘izz ü ne vaḳār (Muhibbî (ه)
Dîvânı, Gazel 1205, Beyit 27). [ben, ] 

 Ḫayālüñ dil-i maḥzūnumı mesken tutalı / Beni dīvāne kılupdur baña ne ġayret ü ‘ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( خ )
1205, Beyit 7). [beni, -i ] 

 ,Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini / Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (Muhibbî Dîvânı (ط)
Gazel 1205, Beyit 16). [beni, -i ] 

 Nūn olalıdan ḳāmetüm iy dōst benüm / Beni hicrüñ yakısardur bilürem āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ن)

1205, Beyit 25). [beni, -i ] 

 ,Vardukça ser-i kūyuña iy dōst beni / Ger ḳabūl eyleyesin eyleyeyim cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (و)

Beyit 26). [beni, -i ] 

 Lā diyemezem ḥükmüñe fermān kulıyam / Beni başdan ayaga eyleyesin pāre i yār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ال)
1205, Beyit 28). [beni, -i ] 

 Yanar āhum odından tutuşup saḳf-ı felek / Yakalı ḥasret-ile yār beni leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ى)
1205, Beyit 29). [beni, -i ] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )
1205, Beyit 8). [benüm, -üm ] 

 Nūn olalıdan ḳāmetüm iy dōst benüm / Beni hicrüñ yakısardur bilürem āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ن)
1205, Beyit 25). [benüm, -üm ] 

Meded ḥālüm benüm düşvār olupdur / Eger dirsem eger dimezsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 
4). [benüm, -üm ] 

Şem‘-i cemāl-i yāra pervāne-veş tutışdum / Kimdür diyen benümçün ol şem‘e yanagelmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1207, Beyit 3). [benümçün, -üm, -çün ] 

Müşkilüm çok benüm iy zühre-cebīnüm sāḳī / Cām-ı la‘lüñle meger ḥall ola bu müşkilümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1208, Beyit 3). [benüm, -üm ] 
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Beni redd eyleme varsam kapuña / Kerīm olan kişi bend-i der itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 2). 
[beni, -i ] 

Mu‘anber zülfüñüñ cānā kemendi / Neden bilsem bu ben şeydāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 
2). [ben, ] 

Ben ḫāk iderem yüzümi tā basa yol üzre / Serkeşlik idüben gelüp andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 2). [ben, ] 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [benden, -den ] 

Ḥabībüm sorma gel şerḥ-i ġam-ı hicrānı sen benden / Zebānum lāl olur ḳudret mi var diyem suḫan sensüz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 3). [benden, -den ] 

Benüm bu sīneme ḫār-ı belādur ‘ārıżuñsuz gül / Baña gülşen olur külḫen idem seyr-i çemen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Cihān cümle olur sūz-ı derūnumdan benüm rūşen / İderem şem‘-veş girye olam her encümen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Eger sensüz cihānı geşt idersem / Benüm bu ḫāṭırum hīç ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 4). 
[benüm, -üm ] 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [ben, ] 

‘Aceb olmaya ger yārum benümle hem-nişīn olmaz / Gedālar olı-gelmişdür ki şehlerle ḳarīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 1). [benümle, -üm, -le ] 

Oldı ‘ālemlere destān Muḥibbī ḳıṣṣam / Yazmadan ben anı bu defter ü tomara henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 6). [ben, ] 

Ben belā kūhınuñ açdum yolların dırnag-ıla / İtdügümi Bī-sütūn kūhında Ferhād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 3). [ben, ] 

Görmege ben ‘āşıḳ-ı dil-ḫasteyi yār istemez / Dil ṭabībidür velī itmege tīmār istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1247, Beyit 1). [ben, ] 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 4). [ben, ] 

Ġam ayrılmaz benümle hem-dem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 
3). [benümle, -üm, -le ] 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1256, Beyit 2). [ben, ] 

Bakuñ bu dāġuma kūh-ı ġam içre / Benüm gibi peleng-i mīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 4). 
[benüm, -üm ] 

Ẕikr-i leb-i la‘lüñ olalı vird-i zebānum / Her bir yañadan gūşuma irer benüm āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 

Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Ger öldürseñ beni cān bīm kılmaz / Olur mı dil ki cān teslīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 1). 

[beni, -i ] 
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‘Işḳ ḫastasıyım ko beni ḥālümde ṭabībā / Ölmekden evlā derdüme tīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1262, Beyit 3). [beni, -i ] 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 1). [ben, ] 

Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes / Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 4). [ben, ] 

Pāy-būsın isteyü yolında ben oldum helāk / Hergiz ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 2). [ben, ] 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 6). [ben, ] 

Kuralı ṣaḥrā-yı dilde ḫaymesin sulṭān-ı ‘ışḳ / ‘Aḳl u ṣābrum gitdi benden aña fermāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 2). [benden, -den ] 

Amān virmez baña bir dem ġam u derd ü belā hergiz / Kimesne yokdur ‘ālemde benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Dōstlar ben ölmedin billāhi tedbīr eyleñüz / ‘Işḳ içinde ḥālümi ol yāra taḳrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1281, Beyit 1). [ben, ] 

Çünki görmeklik müyesser olmadı görsün gözüm / Bāri yārumla beni bir yirde taṣvīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 2). [beni, -i ] 

Ḳatlüm içün ḫaṭ getürmiş ol şeh-i ḫūbān yine / Ġam beni şimden girü öldürdi taḳdīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 3). [beni, -i ] 

Leylī zülfidür iden her dem beni mecnūn-ṣıfat / Bu Muḥibbī’ye hemān tedbīr-i zencīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 5). [beni, -i ] 

‘Işḳı şarābıdur beni mest ü ḫarāb iden / Tā ḥaşr olınca gitmeye dilden ḫumārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1282, Beyit 6). [beni, -i ] 

Gel beni öldür vefā kıl ‘ahdüñe didüm didi / Bī-vefālık resmidür ‘ālem içinde şānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 6). [beni, -i ] 

Dōstlar luṭf eyleyüp aḥvālümi yāra diñüz / Derd-ile dil-ḫasteyem kalmadı bende bet beñiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 1). [bende, -de ] 

Şikār idem umaram sen hümāyı / Çün idem himmetüm murġını ben bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 3). 
[ben, ] 

Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 
Beyit 1). [ben, ] 

Cürmüme benüm bakmayuban itdi şefā‘at / Bu luṭf-ıla bu keremi bir beşer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 7). [benüm, -üm ] 

Derdā dirīġ dilber nālem benüm işitmez / Biñ pend [ü] biñ naṣīḥat olsa birini dutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Behr-i pābūsı içün yolında ben oldum helāk / Bir kez ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1294, Beyit 2). [ben, ] 
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Ġam ayrılmaz benümle maḥrem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 
5). [benümle, -üm, -le ] 

Dil ü cāna meṭā‘ bir būseñ aldum / Benüm bu assumı bir tācir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 4). 
[benüm, -üm ] 

İstedükçe vaṣluñı salduñ beni ferdālara / ‘Ömr ta‘cīl itdi ben fikr-i meh ü sālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 3). [ben, ] 

İstedükçe vaṣluñı salduñ beni ferdālara / ‘Ömr ta‘cīl itdi ben fikr-i meh ü sālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 3). [beni, -i ] 

Ol yār benümle bir dem oldugı yokdur olmaz / Mūnis perīye ādem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1301, Beyit 1). [benümle, -üm, -, - ] 

Ḫaymedür bu perde-i çeşmüm ḫayāl-i şāhına / Tār-ı eşküme benüm ıṭnāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Āh kim ben bülbüle gül yüzlü yārum söylemez / İñledüp gūş itmeyüp feryād zārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 1). [ben, ] 

Cevr-ile öldürse beni yār niyāz / Devleti pāyende vü ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 1). [beni, -i 
] 

Ser-i kūyına vardukça yüzini dönderür benden / Dirīġ ol seng-dil itmez benümle merḥabā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 4). [benden, -den ] 

Yanumdan bir dem eksilmez ġam u derd ü belā hergiz / Bulınmaz derd-i ‘ışḳ-ıla benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Ser-i kūyına vardukça yüzini dönderür benden / Dirīġ ol seng-dil itmez benümle merḥabā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 4). [benümle, -üm, -le ] 

Āh ġam şebinde giceler tā ṣubḥ olınca iñlerem / Bu nev‘edür ḥālüm benüm meh sālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Ehl-i günāh olanları dirler yakarlar āteşe / Ġāyet günāhum çok benüm a‘mālümi sormaz mısız (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1312, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Cān naḳdine bir būseye bāzār idelüm gel / Bir daḫı benüm gibi ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 
Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Āhum ile gözlerüm yaşı benüm / Ḳalbi āhendür aña kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 5). 
[benüm, -üm ] 

‘Aynuma almam cihānı dōstlar ben yārsuz / Gözine ‘ālem ḳafeṣdür bülbülüñ gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1320, Beyit 1). [ben, ] 

Kūy-ı yārı n’eylerem görmek dilerem yārı ben / Bu Muḥibbī cennete ḳāyil degül dīdārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 5). [ben, ] 

Kūh-ı ġamda kalmışamdur rūz u şeb āh eylerem / Bilmezem kim n’olısar ḥālüm benüm dildārsuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1320, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Āhum odından sakın kim bir nihāl-i tāzesin / Sīne pür-sūzam benüm ḫālī degüldür nārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 4). [benüm, -üm ] 
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Nāle vü feryād u zārīdür benüm dün gün işüm / Yā İlāhī olmasun ‘ālemde kimse yārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1322, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Dutalum ben sırr-ı ‘ışḳı dilde pinhān eylesem / Rūy-ı zerdüm surḫ-ı eşküm eylemez mi keşf-i rāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 2). [ben, ] 

Fırāt’a döneliden uşbu yaşum / Benüm çeşmüme mā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 3). 
[benüm, -üm ] 

Olmadı benüm sözüm katuñda revā henūz / Bu derd-i ‘ışḳa olmaz imiş āh devā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Umaram ṣayd idem ben sen hümāyı / Bu göñlüm himmetiyle eyledüm bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 

2). [ben, ] 

Kūyına varmaga sanmañ kim beni yārum komaz / Ṭāli‘ümdür dōstlar baḫt-ı siyehkārum komaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 1). [beni, -i ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāydur göñlüm benüm / Ol sebebden söz ü sāz u çeng ü nāya bakmazuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Yiter aglatma beni dōst yaşumdan ḥaẕer it / ‘Ālemi ġarḳa virür kimsene bendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 5). [beni, -i ] 

Dem mi var cevr ü cefā zülf-i sitemkār eylemez / Laḥẓa mı vardur beni ol çeşm bīmār eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 1). [beni, -i ] 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseye oldum ḫarīd / Korkum oldur kim benümle dōst bāzār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 3). [benümle, -üm, -le ] 

Zülfüñi gördükçe cānā ben şeb-i yeldā didüm / Ol şeb içre alnuña mehtāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 6). [ben, ] 

Levḥ-i dilde yazmışam cānā ḫayālüñ naḳşını / İtdügüm naḳşı benüm Mānī de taṣvīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Beni kül eyledi bu āteş-i ‘ışḳ / Bu nev‘e yanmagı bir nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 4). [beni, -i 
] 

Benüm bu derdümi derde giriftār olmayan bilmez / Derūnı āteş-i ‘ışḳa yanup nār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Yüzine ben ḳamer didüm ne dirsiz / Lebine gül-şeker didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 1). 
[ben, ] 

Gerekdür sırr-ı ‘ışḳ ġāyetde pinhān / Aluñ benden ḫaber didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 3). 
[benden, -den ] 

Sun agzuma dehānuñ şekkerini / Benüm boynuma ol şekker kem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 5). 
[benüm, -üm ] 

Öldürür her dem beni dönüp yine inkār ider / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 4). [beni, -i ] 

Çün kim ayırdı beni sevgülü yārumdan felek / Bes ḥarām olsun baña dünyāda dirlik yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 2). [beni, -i ] 
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Gāh serv üzre gehī gül üzre bülbül naġmesüz / Olmışam ben mübtelā ol serv gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 2). [ben, ] 

Gice gündüz raḳīb-i dīv saña maḥrem olalıdan / Göñül mülkine ‘azm itdüm nigārā ben hemān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 4). [ben, ] 

Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [beni, -i ] 

Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 1). [ben, ] 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 4). [ben, ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Şi‘r-i pür-sūzum Muḥibbī olalı ẓāhir benüm / Şimdiki şā‘irlere tañ mı didürsem ḍarbı bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 7). [benüm, -üm ] 

Niçe yıllar eyledüm dīdāruñı görmek heves / Görmedüm yüzüñ nigārā kaldı bende bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 1). [bende, -de ] 

Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb / Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Dūr olalı gül yüzüñden gülmedüm ben bir nefes / Eylerem feryād u zārı hem çü bülbül der-kāfes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 1). [ben, ] 

Zāhid egerçi cennet ü ḥavrā kılur heves / Ben isterem viṣālini ‘ālem içinde bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 1). [ben, ] 

Ben senüñ ‘ışḳuñ-ıla eyler-idüm ‘iyş ü neşāṭ / Olmadan çarḫ daḫı ḫil‘at-i zerle melbūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1387, Beyit 2). [ben, ] 

Niçe demler iñleyüp nā gibi kıldum ben nefes / Ḥamdü-lillāh kim viṣāl-i yāra buldum dest-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 1). [ben, ] 

Cān virüp ger rāh-ı kūyında anuñ ḫāk olmışam / Bulmaz idüm ol şehüñ pā-būsına ben dest-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 3). [ben, ] 

Ben esīr-i hicrem [ü] aġyār maḥrem vaṣluña / Hem-dem-i gül ḫār olur bülbül giriftār-ı ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 2). [ben, ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden dāyim iy nā-mihribān / Bezm-i ġamda ḫūn-ı dildür içdügüm ben ṭās ṭās (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 4). [ben, ] 

‘Āşıḳam dīdāruña gözüme gelmez hīç kes / İstemem ki ayru olam ‘ışḳdan ben bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1395, Beyit 1). [ben, ] 
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Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid / Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1399, Beyit 4). [beni, -i ] 

Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 3). [ben, ] 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş / Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 
1). [beni, -i ] 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş / Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

1). [beni, -i ] 

Tenhāca gezer seyr ider ol serv-i ḳabā-pūş / Gördükde anı kalmaz-ısa bende ne tañ hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 1). [bende, -de ] 

Yüzüñ güldür ideyin ben de feryād / Ki bülbül olımaz gül vaḳti ḫāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 2). 
[ben, ] 

Belā-yı cān durur gitmez dilümden / Ne çāre idem anı ben ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 4). [ben, 
] 

Beni sürdüñ kapuñdan kaldı aġyār / Tutar mı hīç şīrüñ yirini mūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 3). [beni, -
i ] 

Umaram pertāb idesin tīr-i ġamzeñ sīneme / Saçıla her yaña kanum ben olam naḥcīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1410, Beyit 2). [ben, ] 

Ben esīr-i ‘ışḳ oldum koy zenaḫdan çāhına / Ḥalḳa ḥalḳa eyle zülfüñ boynuma zencīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 3). [ben, ] 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 4). [ben, ] 

Kim saña bu ḥüsni virdiyse eyā şīrīn-dehen / Kūḥ-ı ġamda ben belā-perverdi Ferhād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 2). [ben, ] 

Naḫl ḳaddüñ yādına serv-i ḫırāmānum benüm / Göz yaşı pāyuña her dem cūlar olup çaglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1415, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Her ki cāna kıymaya irmez viṣāl-i dilbere / Bu sözi ben dimezem bilüñüz ulular dimiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 4). [ben, ] 

Ezelden ‘ışḳ cāmın eyledüm nūş / Katı mest itdi bende kalmadı hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 1). 
[bende, -de ] 

Ḫayālüñ gitmedi iy dōst dilden / Günāhum ne beni kılduñ ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 3). [beni, 
-i ] 

‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Öldürürdi günde biñ kez bulsa ol ḫūnī beni / Ölmemeklik n’eyleyem Ḥaḳ baña taḳdīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1427, Beyit 4). [beni, -i ] 
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Eyledi tīr-i cefāya bu benüm sīnem siper / Ol ki ebrūñı şehā ya ġamzeñi tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Muḥibbī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm āh / Yanında dilberüñ efsāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 5). 
[benüm, -üm ] 

Beni Mecnūn-ṣıfat kıldı nigāruñ zülf-i leylāsı / Dil-i dīvāne deprenmez sanasın pāy-bend olmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1429, Beyit 4). [beni, -i ] 

Çün şeb ola ḫˇāb-ıla herkes ḥużūr ider / Ferdā ġamını ben çekerem āh gice imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 3). [ben, ] 

Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 

Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Tenhāca gezer gördüm ben ol servi ḳabā-pūş / ‘Aḳlum tagılup kalmadı başumda benüm hūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1434, Beyit 1). [ben, ] 

Tenhāca gezer gördüm ben ol servi ḳabā-pūş / ‘Aḳlum tagılup kalmadı başumda benüm hūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1434, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

‘Işḳum benüm genc idi olmaz idi iẓhār / Yaşumla eger çehre-i zerd eylemese fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Beni dīvāne görüp berr-i ġamda / Kodılar adumı Mecnūn’a adaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 4). [beni, -i 
] 

Dilüm iñler benüm dōlāba döndi / Gözüm gözgelerinden dökilür yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 3). 
[benüm, -üm ] 

Gülşen-i ḥüsnüñde cānā gül yüzüñ gördükçe āh / İderem akar yaşum gözden benüm yagmur-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1437, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [beni, -i ] 

Yüzüme bakmaz oldı āh yine yār-ı cefākārum / Raḳībüm beñze[dü]r yāra beni her bābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 5). [beni, -i ] 

Gerçi felek bükdi ḳaddüm rūzigār ile / Şükrüm budur ki ben daḫı egmedüm aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 2). [ben, ] 

Delmek içün sīnemi yir yir benüm / Ġamzesin ok kaşların ya eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 5). 
[benüm, -üm ] 

İy Muḥibbī derd ü miḥnet başuma yazu imiş / Görmeyeydüm bir naẓar ben ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 5). [ben, ] 

Baḥr-ı eşküm başdan aşdı ġarḳ ider āḫir beni / Bād-ı āhumla ider deryālayın her dem ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1445, Beyit 3). [beni, -i ] 

Ḳıṣṣa-i Ferhād olaldan ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm / Ol lebi şīrīn idüp bir dāsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem / Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 3). [benümçün, -üm, -çün ] 
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Sāye salsa dir-idüm ben ḫāke ol serv-i sehī / Ṭāli‘üm sa‘d oldı baḫt-ı kāmrānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 3). [ben, ] 

Maḥşerde şehā götüricek ‘ışḳuñ-ıla baş / Olmaya benüm ḥālüme Mecnūn gibi ḥāldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

İñen ra’nādur ol gül yüzlü dilber / Naẓīrüñ görmedüm ben iy ḳabā-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 2). 
[ben, ] 

Varam meyḫāneye da‘vet kılasız / Ki vā‘iẓ sözine ben dutmazam gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 3). 
[ben, ] 

Dirīġā gitdi benden ṭāḳat ü hūş / Görelden karşuda sīmīn binā gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 1). 

[benden, -den ] 

İlāhī nār-ı āhumdan gül-i terdür ki sen sakla / Ki āhumdan benüm pürdür zemīn ü āsümān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Beni cānā iñen yakma sakın bu āh-ı sūzāndan / Amānsuzdur amān virmez bilürsin bī-amān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 4). [beni, -i ] 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben / Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1459, Beyit 2). [ben, ] 

Her ne deñlü zārī kılsam āh u feryād eylesem / Eylemez benden yaña bir kez naẓar ol bagrı taş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 3). [benden, -den ] 

Yakma cevr-ile cefā-y-ıla beni iy bagrı taş / Çünki raḥmuñ yok baña n’içün olursın dil-ḫırāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 1). [beni, -i ] 

İy benüm serv-i revānum sorma ḥālüm sensüzin / Eşk-i çeşmüm eyledi bu gizlü rāzum cümle fāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1465, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

La‘l-i şīrīnüñi cānā almadın ben agzuma / Ġamze okın sīneme urduñ benüm zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1466, Beyit 2). [ben, ] 

La‘l-i şīrīnüñi cānā almadın ben agzuma / Ġamze okın sīneme urduñ benüm zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1466, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Sırr-ı ‘ışḳı saklayam sīnemde dirdüm gerçi ben / Rūy-ı zerdüm eşk-i çeşmüm itdi anı ḫalḳa fāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 2). [ben, ] 

Ḥasret ile dem-be-dem çıkar benüm bagrumda baş / Anuñ içün turmayup akar gözümden kanlu yaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Eksük itmez her gice benüm içün kan yaşını / Müstedām olsun ki ol bu dīde-i ḫūn-bār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Benüm sūz-ı derūnumda yanar derd ehline her dem / Muḥibbī ṭab‘ı miḥnetden uzandukça zebān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

‘Ārıżını ben niçe gülzāra teşbīh eyleyem / Açılur gül ruḫları karşumda benüm yaz u kış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 3). [ben, ] 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1472, Beyit 2). [benüm, -üm ] 
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‘Ārıżını ben niçe gülzāra teşbīh eyleyem / Açılur gül ruḫları karşumda benüm yaz u kış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ / Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 2). [ben, ] 

Olmadı yā Rab göñül bu derd-i hicrāndan ḫalāṣ / Cānı hicrāndan ḫalāṣ it ya beni cāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 1). [beni, -i ] 

Ġamze-i cellādına dirsem ḫalāṣ itgil beni / Dir kim ölmeyince olmaz ḥükm-i sulṭāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 3). [beni, -i ] 

Zülf-i dildāra tolaşdı yine dīvāne göñül / Kaçan ola kim ola ḳayd-ıla benden o ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 2). [benden, -den ] 

N’ola ‘ārż eyler-isem yāra sirişküm gevherin / Olmışam ḳulzüm-i ‘ışḳ içre dilā ben ġavvāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1476, Beyit 2). [ben, ] 

İy refīḳān reh-i ġam içre du‘ādan añasız / Benüm içün umaram okıyasız siz İḫlāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1476, 
Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Cān u dilden kapuña geldüm beni reddeyleme / Degme kez bende bulınmaz kim ola bu resme ḫāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 2). [beni, -i ] 

Rāh-ı ġamda iy refīḳān cān virürsem derd-ile / Benüm içün sūre-i İḫlāṣı okuñ ez-ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1480, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Düg dilüñi kendi ḫaddüñden tecāvüz eyleme / Ulularuñ sözleridür bu benüm sözüme nāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Bezm-i belāda nāleme āheng içün benüm / Muṭrib terāne bagla elüñ gel rebāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1482, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Var-iken derdüñ nigārā n’eylerem dermānı ben / Ger ölürsem itmeyem aḥvālümi dermāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1484, Beyit 3). [ben, ] 

Derd-i ‘ışḳuñ sīneye şol deñlü te‘s̱īr eyledi / Cān terkinde kılam gitmeye benden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 4). [benden, -den ] 

Ruḫlarını eyledi ben ‘āşıḳa ol yār ‘arż / İtdi san gül ruḫlarını bülbüle gülzār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 1). [ben, ] 

Gūşına almaz Muḥibbī dāda varsam dādumı / Gerçi kim ben eylerem derd-i dilüm her bār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1487, Beyit 5). [ben, ] 

Ġam-ı ‘ışḳuñ deleli nā gibi bagrumı benüm / Nāleler eyledi dil ṣiyt u ṣadā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni / Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 4). [beni, -i ] 

Ḫoş gelür ben ‘āşıḳa ġāyet miyān-ı nāzüküñ / Çünki peyġāmber dimiş ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1497, Beyit 2). [ben, ] 

 

bencileyin: Benim gibi, bana benzer. 
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‘Işḳuñ yolında cān-ıla ser terkin eyledüm / Var mı cihānda bencileyin bir fedāyī gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 3). [bencileyin, ] 

Bencileyin la‘l-i nābuñ yādına iy ġonca fem / Gülşen içre lāleyi gördüm mey-i ḥamrā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 3). [bencileyin, ] 

Bir bencileyin bezm-i belā vü ġam içinde / Zārīlık ider derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 2). [bencileyin, ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsına tolaşmış / Āşüfte vü ser-keşte giriftār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 4). [bencileyin, ] 

Bir bencileyin hicrüñ-ile ḫasta dil olmış / Bī-çāre yatur derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 6). [bencileyin, ] 

Bir bencileyin şem‘ gibi odlara yanmış / Şem‘-i ruḫuñuñ şevḳıne iy yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 8). [bencileyin, ] 

Bir bencileyin sīne siper seng-i cefāya / Bu kūh-ı maḥabbetde belā yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 10). [bencileyin, ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsıyla Muḥibbī / Dildāde vü āvāre siyehkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 12). [bencileyin, ] 

Sensüz n’iderem cenneti ya ḥūr-ı behişti / Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı dīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 
Beyit 6). [bencileyin, ] 

Bir sencileyin ruḫları gül yār ele girmez / Bir bencileyin bülbül-i gülzār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 1). [bencileyin, ] 

Bir bencileyin yolına terk eyleye cānı / Bir sencileyin dilber-i ‘ayyār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 

Beyit 2). [bencileyin, ] 

Bir bencileyin var mı bu baḥr-ı ġam içinde / Bir sencileyin dişleri şehvār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 3). [bencileyin, ] 

Bir sencileyin var mı ṭabīb-i dil ü cān āh / Bir bencileyin derd-ile bīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 4). [bencileyin, ] 

Bir bencileyin var mı içer cām-ı maḥabbet / Bir sencileyin gözleri ḫummār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 5). [bencileyin, ] 

Bir sencileyin var mı satar vaṣl metā‘ın / Bir bencileyin aña ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 6). [bencileyin, ] 

Bir bencileyin derd-ile bī-çāre Muḥibbī / Bir sencileyin yār-ı cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 7). [bencileyin, ] 

 

bend: Kıvrım, bağ, düğüm; sevgilinin kıvrımlı zülfleri; zincir, kemend. 

İy gözüm gel bir naẓar ol ṭal‘at-i zībāyı gör / Zülfinüñ bendinde bend olmış dil-i şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 1). [bendinde, -i, -n, -de ] 

‘Işḳ vādīsinde göñlüm zār u sergerdān olur / Geh görüp zencīr-i zülfüñ bendine fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 1). [bendine, -ine ] 



 429 

Eylesün mecnūn ‘ışḳum zülfini zencīrler / Dāyimā ‘ādetdür olur bend içinde şīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 1). [bend, ] 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [bendümdür, -ümdür ] 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 1). [bendine, -i, -n, -e ] 

Yine dil bir dilberüñ ‘ışḳı ġamından ḫastadur / Cān u dil bend ü belā-yı zülf-ile peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 1). [bend, ] 

Zülfinde göñül bend-ile gör mübtelā yatur / Kūyı Muḥibbī ‘āşıḳa bīmār-ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 7). [bend-ile, --ile ] 

 

bend: Suyun önüne tutmak ve biriktirmek için yapılan set. 

Yiter aglatma beni dōst yaşumdan ḥaẕer it / ‘Ālemi ġarḳa virür kimsene bendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1338, Beyit 5). [bendin, -i, -n ] 

 

bend eyler: Bağlamak, zincirlemek, tutsak etmek. 

Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin / Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 4). [bend eyler, -r ] 

 

bend ider: Bağlamak, zincirlemek, tutsak etmek. 

Göñlümi şeb-rū diyü zülf[i] şebinde bend ider / Ḳaṣdını bildüm anuñ zülfinde āḫir asmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 2). [bend ider, -er ] 

 

bend idüp: Bağlamak, zincirlemek, tutsak etmek. 

Bir ḳılıyla bend idüp zülfi dutar bu göñlümi / Bend ü zencīr dutmaz iken bu dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1315, Beyit 2). [bend idüp, -üp ] 

 

bend idüp: Bağlamak, zincirlemek, tutsak etmek. 

Leylī zülfüñ bu dil-i dīvānenüñ / Bend idüp boynına zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 5). 

[bend idüp, -üp ] 

 

bend it: Bağlamak. 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 4). [bend it, ] 

 

bend it: Bağlamak, zincirlemek, tutsak etmek. 

Didüm dīvāneyem zülfüñe bend it / Gülüp gül gibi didi mübtelā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 2). 

[bend it, ] 
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bend ola: Bağlanmak, dolanmak II sevgilinin saçlarına âşığın gönlünün bağlanması, âşık olması. 

Āh kim olmadı bu cān nār-ı hicrāndan ḫalāṣ / Kankı dil bend ola olmaz zülf-i cānāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1478, Beyit 1). [bend ola, -a ] 

 

bend olalı: Bağlanmak, dolanmak II sevgilinin saçlarına âşığın gönlünün bağlanması, âşık olması. 

Cānuma geçdi okı dil kaşı yadan geçemez / Zülfine bend olalı daḫı belādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 1). [bend olalı, -alı ] 

 

bend olmış: Bağlanmak, dolanmak II sevgilinin saçlarına âşığın gönlünün bağlanması, âşık olması. 

İy gözüm gel bir naẓar ol ṭal‘at-i zībāyı gör / Zülfinüñ bendinde bend olmış dil-i şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 1). [bend olmış, -mış ] 

 

bend olmış: Bağlanmak, dolanmak II sevgilinin saçlarına âşığın gönlünün bağlanması, âşık olması. 

Dil-i dīvāne dildāruñ ser-i zülfinde bend olmış / Tolaşma dir-idüm aña sezādur vāy ne bend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 1). [bend olmış, -mış ] 

 

bend olmış: Bağlanmak, dolanmak II sevgilinin saçlarına âşığın gönlünün bağlanması, âşık olması. 

Dil-i dīvāne dildāruñ ser-i zülfinde bend olmış / Tolaşma dir-idüm aña sezādur vāy ne bend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 1). [bend olmış, -mış ] 

 

bend ü belālar: Dert ve bela bağı. 

Dil murġı görüp ḫālüñi zülfüñe tutıldı / Bu bend ü belālar hep dāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, Beyit 

2). [bend ü belālar, -lar ] 

 

bend ü zencīr: Pranga ve zincir. 

Bir ḳılıyla bend idüp zülfi dutar bu göñlümi / Bend ü zencīr dutmaz iken bu dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1315, Beyit 2). [bend ü zencīr, ] 

 

bende: Kul, köle, hizmetkar II esir, tutsak, bağlı kimse. 

İy güzeller şāhı kapuñdan Muḥibbī bendeñi / Redd idüp anı saña bīgāneler maḥrem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 6). [bendeñi, -ñ, -i ] 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1014, Beyit 3). [bendeñ, -ñ ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [bende, ] 

Kuluñam boynı baglu pādişāham / Her ne itseñ bu bende fermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 7). 

[bende, ] 

‘Āşıḳ-ısañ kendüñi efgende gör / Pādişāh-ısañ özüñi bende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 1). [bende, ] 
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Gelmesün daḫı Muḥibbī ser-i kūyuma dimiş / Görüñ ol luṭf issi kim bendesini yād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 8). [bendesini, -sini ] 

Gerçi kim cānā kapuñdan uşbu bendeñ dūrdur / Sīnede līkin ḫayālüñle göñül mesrūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 1). [bendeñ, -ñ ] 

Bu Muḥibbī şeh-i cihān iken / Şimdi bir ḫūba bendedür dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 6). 
[bendedür, -dür ] 

Kimdür Muḥibbī dir-iseñ iy pādişāh-ı ‘ışḳ / Bir derdmend bende vü bir ḫāk-i pā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 5). [bende, ] 

Gözüñ nergis yañaguñ gül olaldan / Boyuña bendedür serv ü ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 2). 

[bendedür, -dür ] 

 ,Merdümlik idüp gel bu Muḥibbī’ye şehā / Kanı bu bendeñ ile eyledügüñ ḳavl ü ḳarār (Muhibbî Dîvânı (م)
Gazel 1205, Beyit 24). [bendeñ, -ñ ] 

Kim-durur cānā dir-iseñ derd-i hicre mübtelā / Ġāyet ile ḫasta-dildür bu Muḥibbī bendeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 5). [bendeñüz, -ñüz ] 

Hep ümmet-i Muḥammed’e itdüñ şefā‘ati / Mücrim Muḥibbī bendeñe iy Muṣṭafā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1404, Beyit 5). [bendeñe, -ñ, -e ] 

Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 1). [bende, ] 

Cān u dilden kapuña geldüm beni reddeyleme / Degme kez bende bulınmaz kim ola bu resme ḫāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 2). [bende, ] 

 

bende olsun: Kul, köle olmak, bağlanmak II gönül vermek, ilgi duymak. 

Bende olsun zülfüñüñ her bir kılında cān u dil / Zülfi sevdāsından özge gel hevā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 3). [bende olsun, -sun ] 

 

bende-i fermānıyuz: Emir kulu, fermanlı köle. 

İtse biñ cevr ü cefā kılsa hezārān ẓulm u nāz / Rāżıyuz ol şāh-ı ḥüsnüñ bende-i fermānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 3). [bende-i fermānıyuz, -ı, -y, -uz ] 

 

bende-i ‘ışḳ olalı: Aşkın esiri, kölesi olmak, aşka düşmek, aşık olmak. 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet ehliyüz / Bende-i ‘ışḳ olalı şehr-i melāmet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 1). [bende-i ‘ışḳ olalı, -alı ] 

 

bendeñ olmakdur: Kul, köle olmak, bağlanmak II gönül vermek, ilgi duymak. 

Bu Muḥibbī’nüñ murādı bendeñ olmakdur hemān / Gerçi kim ẓāhirde biz de memleket sulṭānıyuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1256, Beyit 5). [bendeñ olmakdur, -ñ, -mak, -dur ] 

 

bendesi olup: Kul, köle olmak, bağlanmak II gönül vermek, ilgi duymak. 
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Muḥibbī bendesi olup cihān içinde dildāra / Kamu yārānı terk eyler ḳarār itmez bir ān sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1371, Beyit 5). [bendesi olup, -si, -up ] 

 

bend-i belāda: Bela/keder bağı. 

Bend-i belāda kalsa bu göñlüm ‘aceb degül / Sevdā-yı zülf-i dilbere çün mübtelā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1173, Beyit 2). [bend-i belāda, -da ] 

 

bend-i der itmez: Kapıyı bağlamak, kapıyı kapatmak II cömertliğe aykırı olarak cimrilik edip yardım isteyene veya 

kapısına gelene kapıyı kapatmak. 

Beni redd eyleme varsam kapuña / Kerīm olan kişi bend-i der itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 2). 

[bend-i der itmez, -mez ] 

 

bend-i zülfe: Saç kıvrımı, bağı. 

Her kim ki ‘āşıḳ oldı tolaşdı bend-i zülfe / Miḥnet şebinde āḫir ölmek olur aña farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 4). [bend-i zülfe, -e ] 

 

bend-i zülfinden: Saç kıvrımı, bağı. 

Bend-i zülfinden ḫalāṣ olur mı hīç bu murġ-ı dil / Eksük itmez bir nefes ġamz okların ol göz ü kaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 4). [bend-i zülfinden, -i, -n, -den ] 

 

bend-i zülfine: Saç kıvrımı, bağı. 

Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 2). [bend-i zülfine, -i, -n, -e ] 

 

benefşe: Menekşe, baharın müjdecisi olan, dağlarda, taşlık yerlerde, çalı ve duvar diplerinde yetişen, mor renkli, hoş 

kokulu bir çiçek. 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda / Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 5). [benefşe, ] 

Yetīmāne benefşe başın egmiş / Bu kaygular aña bilsem nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 3). 
[benefşe, ] 

İçersem gülşen içinde benefşe / Ḥarām olsun nigārā baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 4). 

[benefşe, ] 

Bāġda zülfüñ benefşe göreli / Boynın egmiş baş aşaga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 6). [benefşe, 
] 

 

benek: Sırma işlemeli atlas kumaş. 

Dāġlar geydürdi baña dōstlar bir şāh benek / Eşk-i çeşmüm devletinde geymişem rengīn ḳumāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 2). [benek, ] 

 

beng ider: Esar, afyon içmek. 
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Vār-iken gül gibi ‘ālemde şarāb-ı erġuvān / Kankı aḥmaḳdur varur ḥayrānlık ister beng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 3). [beng ider, -er ] 

 

benī ādem: Ademoğulları, insanlar. 

Fiġān u nāle zīr ü bamsuz olmaz / Muḥibbī yime ġam ġam gelse her gāh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 5). 

[benī ādem, ] 

 

beñiz: Yüz, yüzün rengi. 

İki nesne ‘ışḳuma şāhid degül mi kıl naẓar / Birisidür gözümüñ kanlu yaşı biri beñiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1327, Beyit 4). [beñiz, ] 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 5). [beñzini, -i, -n, -i ] 

 

beñiz soldı: Rengi uçmak, rengi atmak, parlaklığını kaybetmek // Zayıflayıp cildi sarı-beyaz arası bir renk almak. 

Ṭāḳatum ṭāḳ oldı ṣabrum ḳalmadı soldı beñiz / Dil ṭabībine meded bu ḫasta dil ḥālin diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 1). [beñiz soldı, -dı ] 

 

bennā: Binâ yapan kimse, mîmar, kalfa. 

İy Muḥibbī ‘ışḳ bünyādına bennā olmışam / Gelmeyiserdür ḫalel zīrā ki muḥkemdür esās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 5). [bennā, ] 

 

beñze: İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak II bazı taraflarıyla 

veya bütünüyle başka bir şeyi andırmak, uygunluk göstermek. 

Maḥabbetden ola bir dil ki ḫālī / O şehre beñzeye sulṭānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 2). 

[beñzeye, -y, -e ] 

Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [beñzer, -r ] 

Yummaz gözini ṣubḥa degin her gice kevkeb / Beñzer ki anuñ āhum odından ḥaẕeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 4). [beñzer, -r ] 

Gerçi vaṣluñ leẕẕetine beñzemez ḳand ü nebāt / Hicrüñ ammā şerbetin içen bilür kim acıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 2). [beñzemez, -mez ] 

Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 4). [beñzer, -r ] 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 2). [beñzer, -r ] 

‘Aceb bilsem gül-i ra‘nā ne yüzden beñzemiş yāra / Ḥayāsuz ‘ārı terk itmiş gelüp ortaya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 4). [beñzemiş, -miş ] 

Göñülden bir nefes gitmez leb-i ḥamrāsı dildāruñ / Hemān ol rinde beñzer kim mey-i ḥamrāya düşmişdür 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 2). [beñzer, -r ] 
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Bād-ı müşg-āmīzi ‘anber yagdurur / Zülfüñe beñzer ki dāyim şānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 3). 
[beñzer, -r ] 

Zülf-y-ile beñzer el bir eyledi kāfir ḫaṭı / Her ṭarafdan yüridi ḳaṣdı meger īmānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1059, Beyit 2). [beñzer, -r ] 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 3). [beñzer, -r ] 

Beñzerem dimiş nigārā ḫaddüñe / Bu sözinden sen güli şermende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 2). 
[beñzerem, -rem ] 

Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer / Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 1). 

[beñzer, -r ] 

Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer / Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 1). 
[beñzer, -r ] 

Perīde yok-durur ādemde hergiz / Eger ḥūrī disem bir pāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 2). 
[beñzer, -r ] 

Yiridür dir-isem şīrīn lebüñe / Ki Ferhād’a dil-i āvāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 3). [beñzer, -r 
] 

Olalı bār-ı ġamdan ḳāmetüm çeng / Sirişk-i çeşmüm anda tāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 4). 
[beñzer, -r ] 

Muḥibbī muḥkem işdür ‘ışḳ bāzı / Bu kārı sanma ayruk kāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 5). 
[beñzer, -r ] 

Benüm āhvāl-i pür ġuṣṣam yanında ḳıṣṣa-i Mecnūn / Muḥibbī beñzemez ancak kurı efsānedür dirler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1101, Beyit 5). [beñzemez, -mez ] 

Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ / İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 5). [beñzer, -r ] 

Muḥibbī olsa dīvāne ‘aceb mi / Görür zencīre beñzer kāküli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 5). [beñzer, 
-r ] 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 1). [beñzemez, -mez ] 

Var mı cihānda bir saña beñzer Muḥibbī rind / Cānı şarābḫānede vü cismi evdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1126, Beyit 5). [beñzer, -r ] 

Māha diñ öykünmesün yāruñ hilāl ebrūsına / Kanda beñzer aña anuñ kaşları peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1132, Beyit 3). [beñzer, -r ] 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1135, Beyit 1). [beñzer, -r ] 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1135, Beyit 1). [beñzer, -r ] 

Kūh-ı belā serümdür çeşmüm anuñ bıñarı / Üstinde dūd-ı āhum yir yir seḥāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 2). [beñzer, -r ] 
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Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst / Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1135, Beyit 3). [beñzer, -r ] 

Baḥr olalı sirişküm ġarḳ oldı anda cismüm / Mevc urdugınca her dem yaşum ḥabāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1135, Beyit 4). [beñzer, -r ] 

İçüp şarāb-ı ‘ışḳı bilmez özin Muḥibbī / Kūy-ı melāmet içre mest ü ḫarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1135, 
Beyit 5). [beñzer, -r ] 

Görenler seyl-i eşkümi diye ṣaḥrā-yı sīnemde / Bahār eyyāmıdur beñzer ki ırmaklar bulanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 2). [beñzer, -r ] 

Ser-i zülfini gördüm cīme beñzer / Leb-i la‘lini sordum mīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 1). 

[beñzer, -r ] 

Ser-i zülfini gördüm cīme beñzer / Leb-i la‘lini sordum mīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 1). 
[beñzer, -r ] 

Didüm ki yārumuñ yokdur naẓīri / Eger var-ısa eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 2). 
[beñzer, -r ] 

Nis̱ār itmege dilber ayagına / Gözüm yaşı anuñçün sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 3). [beñzer, 
-r ] 

Kurılmışdur zenaḫdānı ki san top / Ḫaṭı yāruñ ḥiṣār-ı rīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 4). 
[beñzer, -r ] 

Elifler uşbu sīnem levḥasında / Yazılmış ṭıfl içün ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 5). 
[beñzer, -r ] 

Muḥibbī efser itmiş ḫāk-i pāyuñ / Anuñçün şāh-ı heft-iḳlīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 6). 

[beñzer, -r ] 

Sīne-i sūzānumı her kim göre sanur rebāb / Eşk-i sürḫum tāra beñzer ol rebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 4). [beñzer, -r ] 

Dehān[ı] mīme zülf[i] cīme beñzer / Teni büllūra yāḫūd sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 1). 
[beñzer, -r ] 

Dehān[ı] mīme zülf[i] cīme beñzer / Teni büllūra yāḫūd sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 1). 
[beñzer, -r ] 

Dutar cellād çeşmi tīġın ‘üryān / Öñinde ehl-i ‘ışḳ dū-nīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 2). 
[beñzer, -r ] 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Yüzüm altuna yaşum sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 3). 
[beñzer, -r ] 

Perīde görmedüm ḥūrīde hergiz / Beşerde var mı eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 4). 
[beñzer, -r ] 

Muḥibbī dād-ı Ḥaḳ’dur ‘ışḳ kitābı / Okınmaz sanma sen ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 5). 

[beñzer, -r ] 

İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer / İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 1). [beñzer, -r ] 
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İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer / İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 1). [beñzer, -r ] 

Cān virmeyicek yüsr-ile girmez leb-i dilber / El-ḥaḳ bu daḫı çeşme-i ḥayvānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 2). [beñzer, -r ] 

Cānum n’ola virsem saña iy rūḥ-ı revānum / Gūr-ı ġamda baña hemān cānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 3). [beñzer, -r ] 

Murġ-ı seḥerüñ nāleleri nālemi oḫşār / Çarḫ-ı felegüñ nālişi efġānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 
Beyit 4). [beñzer, -r ] 

Dünyā kime mihr itdi saña ide Muḥibbī / Cevr-ile cefā kılmada cānānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 

Beyit 5). [beñzer, -r ] 

Yüzüñe beñzemek hīç aya düşmez / Özini görmek ol bedr aya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 1). 
[beñzemek, -mek ] 

Yıllar geçer üftādeye dilber naẓar itmez / Beñzer ki dil-i saḫtına yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 1). [beñzer, -r ] 

Minḳārına aldukda göñül didi Muḥibbī / Beñzer ki göñül murġını kapdı gözi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 5). [beñzer, -r ] 

Güneş yüzine dildāruñ muḳābil olmak istermiş / Zevāli görinür beñzer neden miḳdārını bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 2). [beñzer, -r ] 

Göñlüme geldi nüzūl itdi yine sulṭān-ı ġam / Şöyle beñzer ḫoş gelüpdür aña bu vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 4). [beñzer, -r ] 

Ḳatlüme ḳaṣd eyledi beñzer yine şehlā gözüñ / İy kaşı ya sīneme dek tīrüñ olsun degmeñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 3). [beñzer, -r ] 

Baña beñzer key perīşān-ḥāl gördüm dil seni / Zülf sevdāsına düşmiş ṭālib-i pür-ḥamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1348, Beyit 3). [beñzer, -r ] 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez / Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 1). [beñzemez, -mez ] 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez / Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 1). [beñzemez, -mez ] 

‘Ālem içinde başa dime vardum ‘ışḳ-ıla / Çıkar yürekde biñ ola baş başa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 2). [beñzemez, -mez ] 

Kirpük ucında her biri bir la‘l-pāredür / Akan gözümde ḫūn-ı ciger yaşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 3). [beñzemez, -mez ] 

Āhum odından umar idüm eyleye es̱er / Āhen gibi göñül katı[dur] taşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 4). [beñzemez, -mez ] 

Oldı Muḥibbī ‘ışḳ-ıla rind ü melāmetī / Sanmañ anuñ her işi ḳallāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 5). [beñzemez, -mez ] 

Ḫˇāba varmış ḫastadur beñzer nigāruñ gözleri / Ḫˇābdan bīdār olur gel itme iy dil anda ses (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 5). [beñzer, -r ] 
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Ne ḳadar feryād iderse beñzemez feryāduma / Olamaz bu nāleme bir perdede ney hem-nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 2). [beñzemez, -mez ] 

Kan ider ol yār beñzer geydi gülgūnī libās / Ḳaṣr-ı ḥüsne baş açup karşu tururlar cümle nās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1393, Beyit 1). [beñzer, -r ] 

Saḥn-ı dilde ekmek içün dāyimā ġam ḥāṣılın / Şāh-ı ‘ışḳuñ emri ile itdiler beñzer nadās (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1393, Beyit 2). [beñzer, -r ] 

Kūy-ı yāra ugraduñ beñzer yine iy bād-ı ṣubḥ / Eyledüñ ‘ālem dimāġını mu‘aṭṭar turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 4). [beñzer, -r ] 

Cānum aldı dün gice bir būse iḳrār eyleyüp / Döndi inḳār eyledi itdügi beñzer lāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 3). [beñzer, -r ] 

Şöyle beñzer ḫışm idüp dilber baña kīn eylemiş / Ġamzesin ḫançer kılup ebrūların çīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1400, Beyit 1). [beñzer, -r ] 

Eline almış yine āyīneyi beñzer nigār / Ḥüsnini kılmış temāşā anı ḫodbīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 
Beyit 3). [beñzer, -r ] 

Eşk ü rūyı olmasa bakmaz Muḥibbī yüzine / Beñzer ol yāra gelür bu dirhem ü dīnār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1408, Beyit 5). [beñzer, -r ] 

Leblerüñden ḫastayam bir būse didüm didi yār / Sözini tagıtdı beñzer ölecek sayru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1412, Beyit 4). [beñzer, -r ] 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 2). [beñzemezse, -mez, -se ] 

Okuyup görmiş degül beñzer maḥabbet ‘ilmini / Fenn-i cevri līk ol nā-mihribān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1446, Beyit 3). [beñzer, -r ] 

Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [beñzer, -r ] 

Baş çatup ebrūlar el bir eylemiş / Ḳatlüme beñzer ki tedbīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 1). 
[beñzer, -r ] 

 

beñzed: (Bir kimse veya şeyin başka bir kimse veya şeyle) Arasında uygun ve benzer taraflar bulmak. 

Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [beñzedür, -ür ] 

Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [beñzedürdüm, -ür, -dü, -m ] 

Yüzüme bakmaz oldı āh yine yār-ı cefākārum / Raḳībüm beñze[dü]r yāra beni her bābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 5). [beñze[dü]r, -ür ] 

 

beñzer: Başka bir şeyle ortak nitelikleri bulunan, başka bir şeyi andıran, müşâbih // Eş, emsal, mânend. 

Şikeste-ḫāṭır olmışdur Muḥibbī göñlüñi sa‘y it / Ele al Ka‘be ḥaḳḳıyçün buña beñzer s̱evāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 7). [beñzer, ] 
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beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

Gözlerüm yaşına cūy-ı āb beñzer beñzemez / Nālesine göñlümüñ dōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 1). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

Gözlerüm yaşına cūy-ı āb beñzer beñzemez / Nālesine göñlümüñ dōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 1). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

Ġamzesi ḫançer çeküp ‘āşıḳların ḳurbān ider / Çeşm-i cellādına hīç ḳaṣṣāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 2). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

Mescid-i ḥüsnin[i] seyr iden ṣafālar kesb ider / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 3). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

Ḫaymedür bu perde-i çeşmüm ḫayāl-i şāhına / Tār-ı eşküme benüm ıṭnāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 4). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

Döne döne āteş-i hicre yanup yakılmışam / İy Muḥibbī göñlüme ḳebāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 5). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

Rūy-ı yāra mihr-i ‘ālem-tāb beñzer beñzemez / La ‘l-i nābā şekker ü cüllāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 1). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

Rūy-ı yāra mihr-i ‘ālem-tāb beñzer beñzemez / La ‘l-i nābā şekker ü cüllāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 1). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 
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Cāmi‘-i ḥüsn içre yanar ruḫları ḳandīldür / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1347, Beyit 2). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

Dōstlar çıkarmaga çāh-ı zenaḫdan dilleri / Zülfinüñ ḳullābına ḳullāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1347, Beyit 3). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

Gözlerüm gözgelerinden dökerem göz yaşların / İñlemekde göñlüme ṭōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 4). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

Leẕẕet-i vaṣlı tatanlar didiler ḳand ü nebāt / Līk hicre zehr-ile tīz-āb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1347, Beyit 5). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

Zülfüñi gördükçe cānā ben şeb-i yeldā didüm / Ol şeb içre alnuña mehtāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 6). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzer beñzemez: Hem benzer hem benzemez II benzer mi, benzemez mi? (orasını bilemem artık) II tezatlı kullanış: 

bu tabir olumlu ve olumsuz şeklinde bir tereddüt halini de beraberinde getirmiştir. 

İy Muḥibbī muṣḥaf-ı ḥüsninde yāruñ dir gören / Ḫaṭṭ u ḫāle noḳṭa vü i‘rāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 7). [beñzer beñzemez, ] 

 

beñzet: Benzetmek, aynı şekle sokmak, aynını yapmak, taklit etmek. 

Beñzetdi çünki ‘ārıżuña kendüzini gün / Gün başına anuñ-ıçun işi zevāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

4). [beñzetdi, -di ] 

Serv beñzetdi yine cāmesini cāmesine / İtdi gülşende libāsın meger ol yār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 3). [beñzetdi, -di ] 

 

berāber: Birlikte II bir seviyede, bir hizâda, bir ve eşit. 

Her kim ki tutar kendüzini ḫāke berāber / Ḳadri ne tañ irse anuñ eflāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 1). [berāber, ] 

Men‘ eyleye mi kūyına varmaga raḳībüñ / Kim karşu turur ‘āşıḳ-ı bī-bāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1125, Beyit 4). [berāber, ] 

Bir ġamze ile sīneñi çāk itdi Muḥibbī / Kim tīġ urur ol merdüm-i çālāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 5). [berāber, ] 
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berāber ola: Bir olmak, denk olmak, eşdeğer olmak II bir arada bulunmak. 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme / Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 3). [berāber ola, -a ] 

 

berāber olmaya: Bir olmak, denk olmak, eşdeğer olmak. 

Ẕikr eyle leb-i la‘lin ü fikr eyle miyānın / ‘Ālemde hüner olmaya idrāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 3). [berāber olmaya, -ma, -y, -a ] 

 

berāber olmaya: Bir olmak, denk olmak, eşdeğer olmak. 

Cem‘ olsa eger bir yire Ceyḥūn u Aras Nīl / Olmaya kamu dīde-i nemnāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1125, Beyit 2). [berāber olmaya, -ma, -y, -a ] 

 

berāber tutar: Denk görmek, bir tutmak. 

Her kim ki tutar kendüzini ḫāke berāber / Ḳadri ne tañ irse anuñ eflāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 1). [berāber tutar, -ar ] 

 

berāt-ı ḥüsnidür: Güzellik fermanı. 

‘Ālemi maḥkūm iden her dem berāt-ı ḥüsnidür / Kim muṭī‘ olmaz çekilmiş kaşları ṭuġrāyı gör (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1028, Beyit 5). [berāt-ı ḥüsnidür, -idür ] 

 

berāt-ı ḥüsnüñe: Güzellik fermanı. 

Sen güzellik kişverinüñ pādişāhısın diyü / Kaşlaruñ almış berāt-ı ḥüsnüñe ṭuġrā çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1114, Beyit 2). [berāt-ı ḥüsnüñe, -üñ, -e ] 

 

berāt-ı ḥüsnüñi: Güzellik fermanı. 

Ḫaṭṭuña yazmış berāt-ı ḥüsnüñi / Kaşlaruñ üstine tugrā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 2). [berāt-ı 

ḥüsnüñi, -üñ, -i ] 

 

berbād: Far. Bozuk, perişan, harap, mahv edilmiş, yele verilmiş. 

Sāḳiyā gör dehri bī-bünyāddur / Bāde sun kim ‘ömr hem berbāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 1). 

[berbāddur, -dur ] 

 

ber-dār ider: Asmak, idam etmek. 

Her kaçan kim ruḫları üstinde zülfin tār ider / Her kılında niçe biñ ‘āşıḳları ber-dār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1165, Beyit 1). [ber-dār ider, -er ] 

 

ber-dār iderler: Asmak, idam etmek. 



 441 

Muḥibbī sırr-ı ‘ışḳı itme iẓhār / Sakın Manṣūr-veş ber-dār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 5). [ber-

dār iderler, -er, -ler ] 

 

ber-dār iderseñ: Asmak, idam etmek. 

Eger ber-dār iderseñ zülfe āḫir / Olur cān gerdeninde ol resen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 3). [ber-

dār iderseñ, -er, -se, -ñ ] 

 

ber-dār kılsañ: Asmak, idam etmek. 

 Ḥayātı ebedīdür saña kim vāṣıl ola / N’ola Manṣūr gibi zülfüñe kılsañ ber-dār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ح )

1205, Beyit 6). [ber-dār kılsañ, -sa, -ñ ] 

 

ber-dār kılsañ: Asmak, idam etmek. 

 Ḥayātı ebedīdür saña kim vāṣıl ola / N’ola Manṣūr gibi zülfüñe kılsañ ber-dār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ح )

1205, Beyit 6). [ber-dār kılsañ, -sa, -ñ ] 

 

ber-dār ola: Asılmak, idam edilmek. 

Degme nākes cāna kıymaz ‘ışḳ ara ber-dār ola / Ehl-i ‘ışḳuñ cümlesini sanma kim Manṣūr’dur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1073, Beyit 2). [ber-dār ola, -a ] 

 

ber-dār olmaga: Asılmak, idam edilmek. 

Sırr-ı ‘ışḳı çünki fāş itdi göñül Manṣūr-veş / Zülfi dārında anuñ olmaga ber-dār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 4). [ber-dār olmaga, -mag, -a ] 

 

berg: Yaprak. 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 1). [bergi, -i ] 

 

berg ü bār: Yaprak ve meyve. 

Sīnesi bāġında kim dikdi maḥabbetden nihāl / Görmedi derd ü belā vü ġamdan özge berg ü bār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 2). [berg ü bār, ] 

 

berg ü bārıdur: Yaprak ve meyve. 

Her kim ki dikdi sīneye ‘ışḳuñ nihālini / Derd ü belā vü miḥnet ü ġam berg ü bārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1200, Beyit 4). [berg ü bārıdur, -ı, -dur ] 

 

berg-i gül: Gül yaprağı. 

Berg-i gül üzre yine kāküllerin cedvel çeküp / Gül yüzüñ vaṣfında cānā tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 3). [berg-i gül, ] 
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berg-i gül-i aḥmerisin: Kırmızı gül yaprağı. 

 Cān gülşeninüñ berg-i gül-i aḥmerisin / Ne revādur ki şehā dāmenüñe tokına ḥār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ج )

1205, Beyit 5). [berg-i gül-i aḥmerisin, -i, -sin ] 

 

berī oldum: Uzak olmak, kurtulmak. 

Oldum cefā vü cevr-ile dilden berī yitiş / Terk itmedin yoluña bu cān u seri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 
Beyit 1). [berī oldum, -du, -m ] 

 

berk itmede: Sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek. 

Göñlüm beni terk itmede ārām-ı cānum kandadur / Mihrin velī berk itmede cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 1). [berk itmede, -me, -de ] 

 

berḳ u bārān: Yıldırım ve yağmur. II fırtına. 

Bu semāda görineni berḳ u bārān sanmañuz / Çarḫ-ı gerdān yakılup ben sūḫte içün aglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 3). [berḳ u bārān, ] 

 

berḳ urur: Şimşek gibi çakmak, aniden ve çok etkileyici şekilde görünmek // Şimşek çakmak,parlamak. 

Āteş-i miḥnetle her şeb berḳ urur kāşānemüz / Sanasın bir ejder olmışdur dil-i vīrānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 1). [berḳ urur, -ur ] 

 

berḳ-i āhum: Ah şimşeği; aşığın inilti ve feryadının şiddeti. 

Sīnem içre berḳ-i āhum şu‘le-i cān-sūz imiş / Tekye-i ġamda hemān bir şem‘-i şeb-efrūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 1). [berḳ-i āhum, -um ] 

 

berk-i şecer: Ağacın yaprağı. 

Bāġ u rāġı ser-te-ser geşt itdi çün bād-ı ḫazān / Her yaña kılsañ naẓar berk-i şecer pā-māl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 4). [berk-i şecer, ] 

 

berre düşmiş: Toprağa düşmek // ölmek. 

Berre düşmiş sanmañuz Mecnūn bir dīvānedür / Gördi yok būy-ı vefā insanda anuñçün kaçar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 3). [berre düşmiş, -e-miş ] 

 

berr-i ġamda: Gam, sıkıntı toprağı. 

Beni dīvāne görüp berr-i ġamda / Kodılar adumı Mecnūn’a adaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 4). [berr-i 

ġamda, -da ] 

 

berü: Bu tarafa, bu yana, buraya, beriye. 
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Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 1). [berü, ] 

 

berü: Belli bir zamandan bu günü kadar, -den bu yana. 

Sen mehi burc-ı şerefde göreliden nāgehān / Daḫı ol demden berü mihr-ile aya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1337, Beyit 2). [berü, ] 

 

bes: Artık, bundan sonra. 

Çün kim ayırdı beni sevgülü yārumdan felek / Bes ḥarām olsun baña dünyāda dirlik yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 2). [bes, ] 

 

bes: Yeter, yetişir, elverir, kâfi. 

Şi‘r-i pür-sūzum Muḥibbī olalı ẓāhir benüm / Şimdiki şā‘irlere tañ mı didürsem ḍarbı bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 7). [bes, ] 

Cihān içre baña kūyuñ çemen bes / Ki zīrā herkese ḥubb-ı vaṭan bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 1). 
[bes, ] 

Cihān içre baña kūyuñ çemen bes / Ki zīrā herkese ḥubb-ı vaṭan bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 1). 
[bes, ] 

Şehīd olsam eger ‘ışḳıyla yārān / İdesiz penbe-i dāġum kefen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 2). [bes, ] 

Degül hicrān şebinde şem‘e ḥācet / Ki āhum şem‘a-i beytü’l-ḥazān bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 4). 
[bes, ] 

Añup Ferhād u Mecnūn’ı Muḥibbī / Du‘ā-yı ḫayr kıl anlara sen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 5). [bes, 
] 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras / ‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 1). [bes, ] 

Zāhid egerçi cennet ü ḥavrā kılur heves / Ben isterem viṣālini ‘ālem içinde bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 1). [bes, ] 

Tañ mı bu ‘ālem serīrinden Muḥibbī ‘ār ide / Ḫāk ü ḫışt-ı meygede bālin ü bister aña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1391, Beyit 5). [bes, ] 

Rūze-dār olan ider ‘iyd ayını görmek heves / Baña ol gün ‘iyd olur görsem hilāl ebrūñı bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 1). [bes, ] 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 1). [bes, ] 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 3). [bes, ] 

 

bes olur: Kafi gelmek, yeterli olmak. 

Eger ber-dār iderseñ zülfe āḫir / Olur cān gerdeninde ol resen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 3). [bes 

olur, -ur ] 
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besbeter eyle: (Kuvvetlendirme benzer hecesi bes ile bes+beter) Çok daha beter, çok daha kötü etmek II 

fazlalaştırmak, çoğaltmak. 

Vefāmı ‘ışḳı yolında İlāhī besbeter eyle / Bilürem itmedi itmez o meh terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1310, Beyit 3). [besbeter eyle, ] 

 

beşer: İnsan, insan oğlu, insan türü. 

Olmayınca kimsede ‘ışḳdan es̱er / Bil ki ḥayvāndur anı sanmañ beşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1027, Beyit 2). 

[beşer, ] 

Perīde görmedüm ḥūrīde hergiz / Beşerde var mı eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 4). 
[beşerde, -de ] 

Yanuñda eger sevme günāh-ısa nigārā / ‘Afv eyle ḫaṭā eylemedük çün beşer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 4). [beşer, ] 

Cürmüme benüm bakmayuban itdi şefā‘at / Bu luṭf-ıla bu keremi bir beşer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 7). [beşer, ] 

Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 1). [beşer, ] 

 

beste: Bağlanmış, bağlı; kapalı. 

Bugün iḳlīm-i ‘ışḳ içre Muḥibbī’yi diseñ kimdür / Şikeste beste bī-çāre faḳīrüñdür ḥaḳīrüñdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 4). [beste, ] 

 

bet beñiz kalmadı: Yüzü sararıp solmak. 

Dōstlar luṭf eyleyüp aḥvālümi yāra diñüz / Derd-ile dil-ḫasteyem kalmadı bende bet beñiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 1). [bet beñiz kalmadı, -dı-ma, -dı-madı ] 

 

beter: Çok fenâ, daha fenâ, çok kötü. 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ / Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 5). [beter, ] 

Kime taḳrīr eyleyem kime bu dil esrārını / Gūş iden aḥvālümi benden beter ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 4). [beter, ] 

Nār-ı firḳatdür bugün bildüm çü dūzaḫdan beter / Kül olurdı ten Muḥibbī dökmese seyl-āb göz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1264, Beyit 5). [beter, ] 

‘Işḳ-ıla dīvāneyem kūyında Mecnūndan beter / Ol saçı leylī neden zülfini zencīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 4). [beter, ] 

Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 5). [beter, ] 

 

beter oldı: Çok daha beter, çok daha kötü olmak. 
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Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 4). [beter oldı, -dı ] 

 

beyābān: Çöl, sahrâ, bâdiye. 

Ġam beyābānında sergerdān olaldan cān u dil / Kimse gelmez yanuma illā meger sāyem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 5). [beyābānında, -ı, -n, -da ] 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Kalmadı ḫūn-ı cigerden akmag-ıla kanumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 3). [beyābānında, -ı, -n, -da ] 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Ser-te-ser mülk-i cihānı ġarḳ idüp oldı denīz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1308, Beyit 2). [beyābānında, -ı, -n, -da ] 

 

beyān eyleyeyim: Açıklamak, bildirmek, anlatmak. 

 ,Ẕātuñı senüñ niçe beyān eyleyeyim / Her kaçan söylesem ol demde zebān oda yanar (Muhibbî Dîvânı ( ذ )

Gazel 1205, Beyit 9). [beyān eyleyeyim, -y, -e, -y, -im ] 

 

beyāna gelmez: Açıklanmak, anlatılmak. 

Derd-i derūnı sormañ hergiz beyāna gelmez / Var mı cihānda bir derd bu ḫasta cāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1207, Beyit 1). [beyāna gelmez, -mez ] 

 

beyne‘s-semāi ve’l-’arż: Yer ile gök arasında (Bakara 2/164). 

Germ olmasun iñen gün ḥüsnini kılmasun ‘arż / Nisbet yüzüñle günde beyne‘s-semāi ve’l-’arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1485, Beyit 1). [beyne‘s-semāi ve’l-’arż, ] 

 

beyt: İki dizeden oluşan nazım birimi. 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1132, Beyit 5). [beyti, -i ] 

 

bezm: Sohbet, yaran sohbeti, ziyafet, işret sohbeti; yeyip içilerek sohbet edilen, belli başlı ritüelleri olan toplantı. 

Belā bezminde derd-ile ciger ḫūnını nūş itsem / Gözümüñ kāsesin elde tolu peymānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 2). [bezminde, -inde ] 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1135, Beyit 1). [bezme, -e ] 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup / Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 3). [bezm-ile, --ile ] 

Bülbül oldı çün çemende naġme-sāz / İy yüzi gül sen daḫı kıl bezme sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 1). 

[bezme, -e ] 

 

bezm ara: Eğlence meclisinde, meclis içinde. 
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Bezm ara tā ṣubḥ olınca iy Muḥibbī nāle kıl / Çalınur mıżrāb-ı ġamla çün göñül ṭanbūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 7). [bezm ara, ] 

 

bezm-i belā: Gam, keder meclisi. 

Yine bezm-i belā içre bu göñlüm / İñiler sanki nāy-ı ḫoş-nevādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 4). [bezm-

i belā, ] 

 

bezm-i belā vü ġam: Sıkıntı ve bela meclisi. 

Bir bencileyin bezm-i belā vü ġam içinde / Zārīlık ider derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 2). [bezm-i belā vü ġam, ] 

 

bezm-i belāda: Gam, keder meclisi. 

Bezm-i belāda nālemi gūş eyleyen benüm / Eydür belā-yı ‘ışḳa bu bir mübtelā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1148, Beyit 2). [bezm-i belāda, -da ] 

Bezm-i belāda nāleme āheng içün benüm / Muṭrib terāne bagla elüñ gel rebāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1482, Beyit 3). [bezm-i belāda, -da ] 

 

bezm-i ġam: Gam, keder meclisi. 

Bezm-i ġam içre nālelerüm nāyı pest idüp / Ḳaṣd-ı Muḥibbī şimdi hemān erġanūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1034, Beyit 5). [bezm-i ġam, ] 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1135, Beyit 1). [bezm-i ġam, ] 

 

bezm-i ġamda: Gam, keder meclisi. 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 7). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda ḳāmetüm çeng ideli bār-ı belā / İñler ol meclisde bu göñlüm benüm ḳānūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 6). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda kāse-i çeşmüm benüm devr itdügin / Hīç kes vāḳıf degül ancak mey-i gülgūna sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1106, Beyit 3). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda ehl-i ḥāle cām-ı zer ḥācet degül / İçmege ḫūn-ı dili bu dīde-i bīnā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1120, Beyit 3). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda iñleyüp nālişler itsem tā seḥer / Ḥālüm añlar nāylar derdüm rebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 4). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda nāle kılsam nāylar dem-bestedür / ‘Ūd iñiler zārılıgum işidelden ḫastadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1132, Beyit 1). [bezm-i ġamda, -da ] 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1159, Beyit 4). [bezm-i ġamda, ] 
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Bezm-i ġamda Muḥibbī ḫūn-ı ciger / İçerem giceler ġabūḳumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 5). [bezm-i 
ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda cān atar şem‘-i ruḫ-ı cānāneye / Sanasın miḥnet şebinde bu göñül pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 7). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda bir niçe derd ehline hem-demlerüz / Ol sebebden ṣoḥbet-i ḫāṣ eyledük bī-ġamlaruz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1211, Beyit 1). [bezm-i ġamda, -da ] 

Kaçan nālişler itsem bezm-i ġamda / Fiġān u nāle kılmak nāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 3). 
[bezm-i ġamda, -da ] 

Nāle eyler bu Muḥibbī bezm-i ġamda ney gibi / Kankı bī-dil bu hevālarda nevāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1224, Beyit 5). [bezm-i ġamda, -da ] 

Cem‘ olup bir araya derd ü belā ile elem / Bezm-i ġamda ‘iyş ider bir niçe ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1246, Beyit 2). [bezm-i ġamda, -da ] 

Sen tenūr-ı ‘ışḳ-ıla yanup kül olalı göñül / Bezm-i ġamda kalmadı ekl itmege biryānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 3). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda ḫūn-ı dil nūş itmege yārān ile / Miḥnet ü derd ü elem oldı bizüm peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 5). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāydur göñlüm benüm / Ol sebebden söz ü sāz u çeng ü nāya bakmazuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 5). [bezm-i ġamda, -da ] 

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ / Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1344, Beyit 3). [bezm-i ġamda, -da ] 

Ḫūn-ı dilden bezm-i ġamda elde pürdür cāmumuz / Gün yüzüñ göster nigārā rūşen olsun şāmumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1351, Beyit 1). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda āferīn ol ‘āşıḳ-ı ser-bāza kim / Şem‘-veş başın keserseñ sırrını aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1354, Beyit 3). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [bezm-i ġamda, -da ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden dāyim iy nā-mihribān / Bezm-i ġamda ḫūn-ı dildür içdügüm ben ṭās ṭās (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 4). [bezm-i ġamda, -da ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden dāyim iy nā-mihribān / Bezm-i ġamda ḫūn-ı dildür içdügüm ben ṭās ṭās (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 4). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda çeşmümüñ gülgūn şarābı var-ımış / ‘Işḳ odıyla bişmiş anda dil kebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 1). [bezm-i ġamda, -da ] 

 

bezm-i ġamda: Gam, keder meclisi. 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1159, Beyit 4). [bezm-i ġamda, -da ] 

 

bezm-i ḥüsninde: Güzellik meclisi. 
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Bezm-i ḥüsninde görüp şem‘-i cemāl-i dilberi / Yanmaga pervāne-veş ol nāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 4). [bezm-i ḥüsninde, -i, -n, -de ] 

 

bezm-i ḥüsninde: Güzellik meclisi; -sevgilinin yüzü-. 

Bezm-i ḥüsninde kaçan zülfi gelür ‘ārıżına / Meclise ziynet içün sünbül ü reyḥān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1115, Beyit 3). [bezm-i ḥüsninde, -i, -n, -de ] 

 

bezm-i ‘ışḳda: Aşk meclisi. 

Cür‘a-i cāmı sen içdüñ diyü bezm-i ‘ışḳda / Mest olupdur çeşm-i maḫmūrı gelüp ġavġā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 4). [bezm-i ‘ışḳda, -da ] 

 

bī vefādur: Vefasız, sözünde, muhabbetinde sebatı olmayan // dönek, sadakatsiz (dünya/felek için). 

Seḥer gūş it ne dir murġ-ı seḥer-hīz / ‘Ömür gibi bu dünyā bī vefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 6). 

[bī vefādur, -dur ] 

 

bī-‘ahd olıcak: Sözünde durmamak, vefasız olmak. 

Sevme hercāyī güzel virme Muḥibbī aña dil / Yār bī-‘ahd olıcak mihr ü maḥabbet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1074, Beyit 5). [bī-‘ahd olıcak, -ıcak ] 

 

bī-amān: Amansız, amanvermez, acımaz, merhametsiz. 

Kaçan ol ḳahramān gözler eline ḫançerin alsa / Amān virmez döker kanum benüm ol bī-amān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 6). [bī-amān, ] 

Beni cānā iñen yakma sakın bu āh-ı sūzāndan / Amānsuzdur amān virmez bilürsin bī-amān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 4). [bī-amān, ] 

 

bī-bünyād: Harap, temeli çürük, temelsiz. 

Sāḳiyā gör dehri bī-bünyāddur / Bāde sun kim ‘ömr hem berbāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 1). [bī-

bünyāddur, -dur ] 

 

biç: Dikilecek kumaşı, belli bir biçim vererek kesmek, dikmek. 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1238, Beyit 7). [biçerler, -er, -ler ] 

Ḥayyāt-ı felek egnüme miḥnet palāsını / Biçdi Muḥibbī baña görüp lāyıḳ ol ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 5). [biçdi, -di ] 

 

bī-çāre: Çaresiz, zavallı, düşkün. 

Bugün iḳlīm-i ‘ışḳ içre Muḥibbī’yi diseñ kimdür / Şikeste beste bī-çāre faḳīrüñdür ḥaḳīrüñdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 4). [bī-çāre, ] 
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Akıdur āb-ı revān her yaña çeşmüm ḳūzeki / İñiler bī-çāre dil derd-ile san ṭolābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1066, Beyit 3). [bī-çāre, ] 

Cān ez-cihān āvāredür ṣabrum yakası pāredür / Ġamla göñül bī-çāredür cān u cihānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 3). [bī-çāredür, -dür ] 

Bir bencileyin hicrüñ-ile ḫasta dil olmış / Bī-çāre yatur derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 6). [bī-çāre, ] 

İy ṭabībā ser-i kūyuñda yatan ḫastalara / İtmedüñ çāre yatur cümlesi bī-çāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 3). [bī-çāre, ] 

Baña sensüz bulınmaz hīç çāre / Gelüp bī-çāreyem gel çāre-i sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 3). [bī-

çāreyem, -y, -em ] 

Bir bencileyin derd-ile bī-çāre Muḥibbī / Bir sencileyin yār-ı cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 7). [bī-çāre, ] 

Dem-be-dem feryād ider bī-çāre dil dildārsuz / Bülbül-i üftādedür kim zār olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 1). [bī-çāre, ] 

Ārzū itdüm lebin kıldum ser-i zülfin heves / Didi iy bī-çāre olmaz uşbu sevdā mültemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 1). [bī-çāre, ] 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 3). [bī-çāre, ] 

Nigāruñ taş işiginde niçe yıldur kodum başı / Teraḥḥüm eyleyüp bir gün dimez bī-çāre yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 4). [bī-çāre, ] 

 

bī-çāre gānrā: Çaresizlere. 

İrişmez baña sensüz hīç çāre / Gelüp bī-çāre gānrā çāre-saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 3). [bī-çāre 

gānrā, ] 

 

bīd: Söğüt ağacı. 

Serv ḳaddüñ ile da‘vā eylemiş / Bīd işidüp yüzine ḫançer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 2). [bīd, ] 

 

bī-dār eylemez: Kendine getirmek, uyandırmak. 

Nāle kılsam mürdeler kalkar ḳıyāmetdür sanur / Tañlaram nāz uyḫusından yārı bī-dār eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1333, Beyit 3). [bī-dār eylemez, -mez ] 

 

bīdār olur: Uyanmak, uyanık durumda bulunmak, uyanık olmak. 

Ḫˇāba varmış ḫastadur beñzer nigāruñ gözleri / Ḫˇābdan bīdār olur gel itme iy dil anda ses (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 5). [bīdār olur, -ur ] 

 

bī-dār olur: Uyanmak, uyanık durumda bulunmak, uyanık olmak. 

Eks̱erī ‘āşıḳlaruñ tā ṣubḥa dek bī-dār olur / Kim ki ‘ışḳdan bī-ḫaberdür ol yatur her ān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 2). [bī-dār olur, -ur ] 
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bī-derd olana: Dertsiz olmak, derdi olmamak II ham olmak. 

Derd-i dil ḥālini ‘arż eyleme bī-derd olana / Saglar añlayımaz anı ki bīmār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 

Beyit 2). [bī-derd olana, -an, -a ] 

 

bī-devā: Dermansız, çaresiz, şifasız. 

Var iy ṭabīb ḫasta-i ‘ışḳa ‘ilācı ko / İtmez ḳabūl derdi anuñ bī-devā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 
3). [bī-devā-durur, --durur ] 

‘İlāc itme yüri var derd-i ‘ışḳa / Ṭābībā çünki derdüm bī-devādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 3). [bī-

devādur, -dur ] 

Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc / Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 2). [bī-devā, ] 

 

bī-dil: Gönlünü vermiş, gönlünü kaptırmış, âşık. 

Nāle eyler bu Muḥibbī bezm-i ġamda ney gibi / Kankı bī-dil bu hevālarda nevāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1224, Beyit 5). [bī-dil, ] 

Nāz-ıla el ursa dilber zülfinüñ çevgānına / Kangı bī-dil top idüp başını ġalṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 4). [bī-dil, ] 

Nāvek-i ġamzeñ niçe bī-dilleri itdi helāk / Kana girme şimdiden soñra kaşuñ yayını yas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 4). [bī-dilleri, -ler, -i ] 

 

bī-duḫān ola: Dumansız olmak. 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [bī-duḫān ola, -a ] 

 

bī-duḫān olmaz: Dumansız olmak. 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [bī-duḫān olmaz, -maz ] 

 

bī-emān: Aman vermeyen, amansız, zalim. 

İy Muḥibbī bī-emāndur öldürür virmez emān / Anuñ-ıçun sürme ile tīġ-ı çeşmin zāġlamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1415, Beyit 5). [bī-emāndur, -dur ] 

 

bī-ġam: Dertsiz, kedersiz, kaygısız. 

Bezm-i ġamda bir niçe derd ehline hem-demlerüz / Ol sebebden ṣoḥbet-i ḫāṣ eyledük bī-ġamlaruz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1211, Beyit 1). [bī-ġamlaruz, -lar, -uz ] 

‘Ālemi bir ḥabbeye satduk irüp bir ‘āleme / Şükr idüp Ḥaḳḳ’a anuñçün dāyimā bī-ġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 3). [bī-ġamlaruz, -lar, -uz ] 
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bī-ġam oldugı: Dertsiz, sıkıntısız olmak, mesut olmak. 

Āh it Muḥibbī her dem kim gördi yār[ı] maḥrem / ‘Āşıḳ olur mı bī-ġam oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 5). [bī-ġam oldugı, -dug, -ı ] 

 

bī-ġam olmaz: Dertsiz, sıkıntısız olmak, mesut olmak. 

Cihān içinde ādem bī-ġam olmaz / Meger ḥayvān ola ol ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 1). 
[bī-ġam olmaz, -maz ] 

 

bī-ġam olmaz: Dertsiz, sıkıntısız olmak, mesut olmak. 

Göñül cānān yüzinsüz ḥurrem olmaz / Döker gözyaşını ol bī-ġam olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 1). 

[bī-ġam olmaz, -maz ] 

 

bīgāne: Yabancı, âşinâ olmayan. 

İy güzeller şāhı kapuñdan Muḥibbī bendeñi / Redd idüp anı saña bīgāneler maḥrem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 6). [bīgāneler, -ler ] 

‘Işḳuñ-ıla cān u dil dīvānedür / Anuñ-ıçun ḫalḳ-ıla bīgānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 1). 
[bīgānedür, -dür ] 

Geldi ‘ışḳuñ sīneme gitmek gerekdür ṣabr u hūş / Āşinā cem‘inde çün lāyıḳ degül bīgāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 2). [bīgāneler, -ler ] 

Bīgāne gibi bakma bugün iy perī-ṣıfat / Rūz-ı ezelde çünki saña āşinālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, Beyit 

4). [bīgāne, ] 

Bīgāne sanup eyleme red bu Muḥibbī’yi / Bilmez misin ki ‘ışḳuñ ile āşinā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 

Beyit 5). [bīgāne, ] 

 

bī-ḫˇāb ola: Uykusuz olmak, uykusuz kalmak. 

Firḳatiyle her gice tañ mı ola bī-ḫˇāb göz / La‘l-i nābuñ yādına her dem olur ḫūn-āb göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1264, Beyit 1). [bī-ḫˇāb ola, -a ] 

 

bī-ḫˇāb olıcak: Uykusuz olmak, uykusuz kalmak. 

Gözlerüm yaşı gibi aksa kaçan āb iñiler / Olıcak bir kişinüñ gözleri bī-ḫˇāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 

Beyit 1). [bī-ḫˇāb olıcak, -ıcak ] 

 

bī-ḫaber: Habersiz. 

Bāde içse ġayrılar ben içerem ḫūn-ı ciger / Ġayret öldürdi beni dildār benden bī-ḫaber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1007, Beyit 1). [bī-ḫaber, ] 

Eks̱erī ‘āşıḳlaruñ tā ṣubḥa dek bī-dār olur / Kim ki ‘ışḳdan bī-ḫaberdür ol yatur her ān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 2). [bī-ḫaberdür, -dür ] 
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bī-ḥad: Sayısız, sınırsız, hesapsız, pek çok. 

Kim bilem dir ḥāl-i Mecnūn’ı baña sorsun baña / Vādi-i ġamda anuñla itmişem bī-ḥad sefer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 4). [bī-ḥad, ] 

Güzeller gerçi bī-ḥaddür cefā vü cevre māyiller / Eger yolında cān virseñ senüñle biri yār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 2). [bī-ḥaddür, -dür ] 

 

bī-ḥad oldugın: Hadsiz hudutsuz olmak // pek çok, sayısız olmak. 

Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1370, Beyit 3). [bī-ḥad oldugın, -dug, -ı, -n ] 

 

bi-ḥamdillāh: Allah'a şükür olsun, Allah'ın yardımıyla. 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [bi-ḥamdillāh, ] 

 

bi-ḥamdi’llāh: Allah'a şükür olsun, Allah'ın yardımıyla. 

Bi-ḥamdi’llāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur / Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 1). [bi-ḥamdi’llāh, ] 

Bi-ḥamdi’llāh muḥabbet ḫānesinde / Ġamuñdan ġayrı kimse maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 
5). [bi-ḥamdi’llāh, ] 

 

bihter: En iyi, daha iyi, pek iyi. 

İtdi pāyuña Muḥibbī cān nis̱ār / İtmege ḳādir degül bihter ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 5). [bihter, 

] 

 

bī-iḫtiyār olur: Aklı, iradesi kontrolünden çıkmak II kendinden geçmek. 

Gül mevsiminde murġ-ı çemen zār zār olur / Kalmaz ḳarārı şevḳ-ile bī-iḫtiyār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 1). [bī-iḫtiyār olur, -ur ] 

 

bī-īmān: İmansız, imanı olmayan. 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin görüp her kim çevürse yüzini / İy Muḥibbī bil anı āḫirde bī-īmān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 5). [bī-īmān, ] 

 

bī-ḳarār: Karasız, huzursuz, tedirgin. 

Hicrān şebinde gerçi göñül bī-ḳarār olur / Cānā senüñ-ile kul dili bī-ḳarāradur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 3). [bī-ḳarāradur, -adur ] 

 

bī-ḳarār oldı: Kararsız ve huzursuz olmak. 
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Vādi-i hicre düşelden oldı bu dil bī-ḳarār / İñleyüp tā ṣubḥ olınca aglaram ben zār u zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1141, Beyit 1). [bī-ḳarār oldı, -dı ] 

 

bī-ḳarār olur: Kararsız ve huzursuz olmak. 

Hicrān şebinde gerçi göñül bī-ḳarār olur / Cānā senüñ-ile kul dili bī-ḳarāradur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 3). [bī-ḳarār olur, -ur ] 

 

bī-kes: Kimsesiz, zavallı, yalnız. 

Bī-kes Muḥibbī derd-ile bir derde duş oldı yine / Kullar başına gelmesün aḥvālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 5). [bī-kes, ] 

 

bikr-i fikrinden: Düşünce yeniliği (özgünlüğü). 

Bikr-i fikrinden Muḥibbī iḫtirā‘ itse ġazel / Kapışurlar sanasın kim gevher agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 5). [bikr-i fikrinden, -i, -n, -den ] 

 

bil: Vücudun orta yeri, bel. 

Ḫaber sorma dehānından ḥabībüñ / Ne aña yok dinür ne ḫod bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 2). 

[bili, -i ] 

Kuçam dirseñ miyānını Muḥibbī / İşitdüñ mi anuñ sen hīç bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 5). [bili, -
i ] 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 2). [bilüñe, -üñ, -e ] 

Bilüñ-ile agzuñuñ vaṣfında ‘āciz ḫāmeler / Sırr-ı ġaybı bilmede ḳāṣır-durur ‘allāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1172, Beyit 1). [bilüñ-ile, -üñ, --ile ] 

Dehenüñ fikri-y-ile ince bilüñ ẕikri-y-ile / ‘Aḳlumuz teng olup kalmadı hergiz bilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1208, Beyit 4). [bilüñ, -üñ ] 

Noḳṭadur agzı didük kıldur bili fehm eyledük / Dūrbīn olsa Muḥibbī tañ mıdur idrākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 5). [bili, -i ] 

 

bil: Bilmek / Cevap vermek. 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [bilmedi, -me, -di ] 

 

bil: Bir şey hakkında bilgisi, mâlûmâtı olmak, o şeyi öğrenmiş bulunmak. // İdrak etmek, kavramak, anlamak, farkına 

varmak. // (Olumsuz haliyle) Bilmezlikten gelmek. 

Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 1). [bilmez, -mez ] 

Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 1). [bilmez, -mez ] 
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Güneş yüzine dildāruñ muḳābil olmak istermiş / Zevāli görinür beñzer neden miḳdārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 2). [bilmez, -mez ] 

Gözi bīmārıdur her dem Muḥibbī’yi iden tīmār / Bilür bīmār kılmasın neden tīmārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 6). [bilmez, -mez ] 

 

bil: Bir şey hakkında bilgisi, mâlûmâtı olmak, o şeyi öğrenmiş bulunmak II idrak etmek, anlamak, kavramak. 

Bu Muḥibbī dil ü cān yakdugını ḥasret-ile / Sen bilürsin anı iy bār-ı Ḫudā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 5). [bilürsin, -ür, -sin ] 

Ḥaḳ bilür kim gözyaşın ben bir yumup biñ dökmişem / Tā kim ol meh-rū melek-ruḫsārı gördüm bir naẓar 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 4). [bilür, -ür ] 

Kim bilem dir ḥāl-i Mecnūn’ı baña sorsun baña / Vādi-i ġamda anuñla itmişem bī-ḥad sefer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1007, Beyit 4). [bilem, -em ] 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1007, Beyit 6). [bilürsin, -ür, -sin ] 

Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 
Beyit 4). [bildüm, -dü, -m ] 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 1). [bilmem, -mem ] 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 
Beyit 5). [bilmez, -mez ] 

Gerçi vaṣluñ leẕẕetine beñzemez ḳand ü nebāt / Hicrüñ ammā şerbetin içen bilür kim acıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 2). [bilür, -ür ] 

Olmayınca kimsede ‘ışḳdan es̱er / Bil ki ḥayvāndur anı sanmañ beşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1027, Beyit 2). 

[bil, ] 

Bilsem eşküm n’içün itmez göñline yāruñ es̱er / Dirler elmās iy Muḥibbī seng-i ḫārādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1038, Beyit 4). [bilsem, -se, -m ] 

‘Aceb bilsem gül-i ra‘nā ne yüzden beñzemiş yāra / Ḥayāsuz ‘ārı terk itmiş gelüp ortaya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 4). [bilsem, -se, -m ] 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [bilsem, -sem ] 

‘Işḳ āteşine yandugumı ancak o bilür / ‘Işḳuñ odına cān u göñül kim kebāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 4). [bilür, -ür ] 

Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1057, Beyit 4). [bilürsin, -ürsin ] 

Bilsem cefā kitābını kimden okur ‘aceb / Şimdi cihānda sencileyin yok cefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 4). [bilsem, -sem ] 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [bilmez, -mez ] 
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Ġāret iden göñlini kimdür Muḥibbī’nüñ didüm / Çünki bilmezsin didi ol nergis-i fettāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 5). [bilmezsin, -mezsin ] 

Bilmedüm zülfüñ midür boynumdaki dām-ı belā / Cānuma ḳaṣd eyleyen ġamzeñ midür ya kaşlar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1092, Beyit 3). [bilmedüm, -medüm ] 

Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān / Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 5). [bil, ] 

Zülfi zencīrini takdum göñlümüñ gerdānına / Bildüm āḫir bu dil-i dīvāneyi bed-nām ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1100, Beyit 3). [bildüm, -düm ] 

Bülbül ṣadāsı gūş idüben gülşene varur / Her kim ki bile kuş dilini ẕū-fünūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 

Beyit 3). [bile, -e ] 

Ġam şebinde cān u dil sanmañ ki bir dem ḫˇāb ider / Gözlerüm yaşı cihānı bil ki ġarḳ-ı āb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 1). [bil, ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin görüp her kim çevürse yüzini / İy Muḥibbī bil anı āḫirde bī-īmān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1109, Beyit 5). [bil, ] 

Bilmez Muḥibbī sīnede dāġ-ı siyāhumı / Ancak sor anı lāleye dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 5). [bilmez, -mez ] 

Ġam meclisinde zārīlıgum iñleyen bilür / Ney gibi niçe iñledügüm diñleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 1). [bilür, -ür ] 

Ġam meclisinde zārīlıgum iñleyen bilür / Ney gibi niçe iñledügüm diñleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 1). [bilür, -ür ] 

Cān u dil ile şem‘-i ruḫ-ı yāra yandugum / Pervāne gibi yanmaga dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1111, Beyit 2). [bilür, -ür ] 

‘Işḳuñ rumūzı neydügini zāhid añlamaz / Kuş dilidür bu yine bunı söyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 3). [bilür, -ür ] 

Vaṣlı metā‘ı girmez ele çün ḥayāt-ıla / İrür murāda cānını terk eyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, Beyit 
4). [bilür, -ür ] 

Bilmez Muḥibbī sīnede dāġ-ı siyāhumı / Ancak sor anı lāleye dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 5). [bilür, -ür ] 

Yetīmāne benefşe başın egmiş / Bu kaygular aña bilsem nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 3). 
[bilsem, -se, -m ] 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 4). [bilürsin, -ür, -sin ] 

İstemez zāhid gibi cennet temāşāsın göñül / Ṭālib-i dīdār olan bilür ki dīdar özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 5). [bilür, -ür ] 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ / Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 2). [bil, ] 

Döne döne yanmayan bilmez nedür aḥvāl-i ‘ışḳ / İy Muḥibbī ḥālüñi bagrı kebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 7). [bilmez, -mez ] 
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Meygede ādābını ṣūfī ne bilsün sor baña / Ḥürmetin ol dergehüñ ‘ālī-cenābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1121, Beyit 6). [bilür, -ür ] 

Döne döne yanmayan bilmez nedür aḥvāl-i ‘ışḳ / İy Muḥibbī ḥālüñi bagrı kebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 7). [bilür, -ür ] 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ / Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 2). [bilür, -ür ] 

Āteş-i hicrāna münkir gelse tañ mı müdde‘ī / Dūzaḫuñ aḥvālini ancak ‘aẕābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1121, Beyit 3). [bilür, -ür ] 

Bezm-i ġamda iñleyüp nālişler itsem tā seḥer / Ḥālüm añlar nāylar derdüm rebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 4). [bilür, -ür ] 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül / Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 5). [bilür, -ür ] 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1124, Beyit 3). [bil, ] 

Kim ki bildiyse ḥaḳīḳī ‘ışḳı olsun ol feraḥ / Kim mecāzīde kalur āḫir nedāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 4). [bildiyse, -di, -y, -se ] 

Sāḳī şarāb-ı köhneyi ko tāzesin getür / Bilmez misin ki leẕẕet-i dünyāyı nevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 3). [bilmez, -mez ] 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 1). [bilür, -ür ] 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū / Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 4). [bilürsin, -ür, -sin ] 

Tolaşur ehl-i ‘irfāna şārāb-ı ḫūb içün zāhid / Şarāb içmek güzel sevmek velī bilmez ẓarāfetdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 2). [bilmez, -mez ] 

İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 5). [bilsem, -se, -m ] 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [bildi, -di ] 

Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür / Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 2). [bilmezin, -mez, -in ] 

Zāhidā sanma rumūz-ı ‘ışḳı ḫāmīler bilür / Bādenüñ ẕevḳ u ṣafāsını müdāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1154, Beyit 1). [bilür, -ür ] 

Zāhidā sanma rumūz-ı ‘ışḳı ḫāmīler bilür / Bādenüñ ẕevḳ u ṣafāsını müdāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1154, Beyit 1). [bilür, -ür ] 

Gözleri Tātār-veş tārāc ider dil mülkini / Ġāret ü yaġma ṭarīḳını ḥarāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1154, 

Beyit 2). [bilür, -ür ] 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi / Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1154, Beyit 4). [bilür, -ür ] 
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Bilmezem cevr ü cefāyı yāḫūd ‘izz ü nāz olur / Gel benüm çok sevdügüm didükçe meylüñ az olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 1). [bilmezem, -mez, -em ] 

Öldürür her dem Muḥibbī’yi anuñçün ol ḥabīb / Bildi yazılmaz günāhı kim daḫı nev-restedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 5). [bildi, -di ] 

Bilüñ-ile agzuñuñ vaṣfında ‘āciz ḫāmeler / Sırr-ı ġaybı bilmede ḳāṣır-durur ‘allāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1172, Beyit 1). [bilmede, -me, -de ] 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1174, Beyit 3). [bilmek, -mek ] 

Maḥabbet ehli devrāndan neler çekdügini bir bir / Murāduñ var-ısa bilmek bu dehr-i pīre-zenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 4). [bilmek, -mek ] 

Dil diler dāyim Muḥibbī’den gözi mestāneler / Serḫoşuñ meyl[i] bilürsiz kim kebāb üstindedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 5). [bilürsiz, -ür, -siz ] 

Göñlümi şeb-rū diyü zülf[i] şebinde bend ider / Ḳaṣdını bildüm anuñ zülfinde āḫir asmadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 2). [bildüm, -dü, -m ] 

Gül ü mül ṣoḥbetin fevt itme sāḳī / Bilürsin kim bahāruñ sür‘ati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 8). 
[bilürsin, -ür, -sin ] 

 Sundum elümi zülfi kemendine irem / Bilmedüm siḥr-ile her tārını kılmış ol mār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ص )
1205, Beyit 14). [bilmedüm, -me, -dü, -m ] 

 Nūn olalıdan ḳāmetüm iy dōst benüm / Beni hicrüñ yakısardur bilürem āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ن)
1205, Beyit 25). [bilürem, -ür, -em ] 

Tutdı Muḥibbī dehri eş‘ār-ı dil-pesendüñ / Senüñ gibi suḫen-ver bildüm cihāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1207, Beyit 5). [bildüm, -dü, -m ] 

Zülfine dil vireli toldı hevā-y-ıla dimāġ / Elümüz irmez aña bir kurı sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 

Beyit 4). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Genc-i vaṣl ister-iseñ ara göñül ḫānesini / Bulınur anı yıkuk çün Ebū Derdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 6). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Ḳāmet itdüñ gözlerüñ ‘uşşāḳa çün oldı imām / Gerçi uydum bilmedüm geçdi namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 5). [bilmedüm, -me, -dü, -m ] 

Öldürürseñ daḫı gelmez dilümüzden lā dimek / Dōstum ‘ışḳuñ yolında bil senüñ ṣādıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 2). [bil, ] 

Kūyuña varsam nedendür baña eylersin cefā / Çün kerīm olan bilürsin ẓulm-ı mihmān eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1218, Beyit 4). [bilürsin, -ür, -sin ] 

Mu‘anber zülfüñüñ cānā kemendi / Neden bilsem bu ben şeydāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 
2). [bilsem, -se, -m ] 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1227, Beyit 5). [bil, ] 

Ḥaḳ’uñ emriyle ‘Īsī’yi vücūda / Getürmez her nisā bil Meryem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 2). 

[bil, ] 
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Her ne dirse ḥaḳḳuma uyma raḳībüñ sözine / Bilürem kim ol seni ḫayr işe irşād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 4). [bilürem, -ür, -em ] 

Bilmedüm bagrı Muḥibbī dilberüñ āhen midür / Raḥm idüp kılmaz naẓar itsem eger yüz biñ niyāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 5). [bilmedüm, -me, -dü, -m ] 

‘Aceb bilsem n’içün cānān görinmez / Sitāremde meh-i tābān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 1). 
[bilsem, -se, -m ] 

Nāṣiḥ sözüñi bildüm cümlesi kamu nesīh / Naḳd isteyüben göñlüm efsāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 3). [bildüm, -dü, -m ] 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1263, Beyit 2). [bilürsin, -ür, -sin ] 

Nār-ı firḳatdür bugün bildüm çü dūzaḫdan beter / Kül olurdı ten Muḥibbī dökmese seyl-āb göz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1264, Beyit 5). [bildüm, -dü, -m ] 

Māhı gördüm gün yüzüñden dem-be-dem alur żiyā / Kim ola bilsem saña mihr-i cihān-ārā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 4). [bilsem, -se, -m ] 

Menzilin gūr oldugını ‘āḳıbet her kim bilür / Efser-i Ḫusrev’le ol taḫt-ı Nerīmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 4). [bilür, -ür ] 

Dehānıyla miyānından ḫaberdār olmadı kimse / Göñül ḥayretde kalmışdur yog-ıla varını bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 3). [bilmez, -mez ] 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1269, Beyit 4). [bilmez, -mez ] 

Viren bāzār-ı ‘ışḳ içre alan cān naḳdini derdi / Ḥaḳīḳatde odur ‘āşıḳ dimeñ bāzārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 5). [bilmez, -mez ] 

Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 7). [bilmez, -mez ] 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1269, Beyit 4). [bilübeni, -übeni ] 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1269, Beyit 4). [bilürken, -ür, -ken ] 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [bilmek, -mek ] 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [bilmez, -mez ] 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [bilür, -ür ] 

İlāhī her zamān artur anuñ mihrini göñlümde / Bilürem eylemez gerçi anı terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1275, Beyit 4). [bilürem, -ür, -em ] 

Gülmedi ‘ālemde bir gün bu dil-i ġamnākümüz / Bilmezüz ne gösterür daḫı ‘aceb eflākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 1). [bilmezüz, -mez, -üz ] 
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Seni künh-ile kimse bilmek olmaz / Ne deñlü diḳḳat olsa görmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 1). 
[bilmek, -mek ] 

‘İnāyet kıl Muḥibbī seni bulsun / Seni künh-ile kimse bilmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 7). 
[bilmek, -mek ] 

Ne yazulu ise ḫayr [u] eger şer / Okudurlar saña bilmemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 5). 
[bilmemek, -me, -mek ] 

Yüzümi gösterem dir āḫir itmez / Muḳarrer bildüm anı ẓāhir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 1). 
[bildüm, -dü, -m ] 

Her viṣālüñ çünki bildük āḥiri hicrān imiş / Terk-i vaṣl itdük anuñçün hicri nā-çār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 4). [bildük, -dü, -k ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [bildüm, -dü, -m ] 

Vefāmı ‘ışḳı yolında İlāhī besbeter eyle / Bilürem itmedi itmez o meh terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1310, Beyit 3). [bilürem, -ür, -em ] 

Virmiş iken būsesin cān naḳdine / N’oldı bilmem döndi iḳrār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 4). 
[bilmem, -me, -m ] 

Niçe yıllar ḥabs ider dil düzdini / Zülfine bilsem neden dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 6). 
[bilsem, -se, -m ] 

Kūh-ı ġamda kalmışamdur rūz u şeb āh eylerem / Bilmezem kim n’olısar ḥālüm benüm dildārsuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1320, Beyit 2). [bilmezem, -mez, -em ] 

Va‘de-i vaṣl ider-idüñ bir zamān iy dil-firīb / Bāda mı virdi ‘aceb kim bilmezem peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1321, Beyit 3). [bilmezem, -mez, -em ] 

Lāle gibi koma elden dāyimā peymāneyi / İy Muḥibbī çün bilürsin tolısar peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 5). [bilürsin, -ür, -sin ] 

Seni uyḫuda görmege olupdur çeşmüm rāżī / Bunı bilmez ‘aceb bu ki göz-i ‘āşıḳda ḥˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 3). [bilmez, -mez ] 

Kimse bilmezdi Muḥibbī sūz-ı ‘ışḳumdan ḫaber / Ẓāhir eyler ‘āleme bu sırrı eş‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 5). [bilmezdi, -mez, -di ] 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 2). [bil, ] 

Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 2). [bil, ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde ammā virmedük bir ḫūba dil / Okusun bilsün Muḥibbī içe-dursun cāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 6). [bilsün, -sün ] 

Durma iy dil yüzüñi sür yirlere eyle niyāz / Kılınur çünki bilürsin bunı her yirde namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 1). [bilürsin, -ür, -sin ] 

Benüm bu derdümi derde giriftār olmayan bilmez / Derūnı āteş-i ‘ışḳa yanup nār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 1). [bilmez, -mez ] 
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Benüm bu derdümi derde giriftār olmayan bilmez / Derūnı āteş-i ‘ışḳa yanup nār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 1). [bilmez, -mez ] 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [bilmez, -mez ] 

Gözüñden sor dil ü cānum niçe bīmār-ı ‘ışḳ oldı / Mes̱eldür ḫasta aḥvālin ki bīmār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 4). [bilmez, -mez ] 

Muḥibbī evvel[i] ‘ışḳuñ egerçi görinür āsān / Velī ġāyet soñı müşkil giriftār olmayan bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1361, Beyit 5). [bilmez, -mez ] 

Meygede ādābını mest ü ḫarāb olan bilür / Gözlerüz meyḫāne ḳadrin rind ü ḳallāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1366, Beyit 3). [bilür, -ür ] 

Gevher-i naẓmuñ Muḥibbī ehl-i naẓm olan bilür / Ḳıymetini cevherüñ bilmez meger cevher-şinās (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 5). [bilür, -ür ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [bildük, -dü, -k ] 

Giceler tā ṣubḥ olınca iñleseñ olmaz ‘aceb / Kār-ı ‘ışḳ āsān mı sanduñ bilmedüñ iy bu‘l-heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 2). [bilmedüñ, -me, -dü, -ñ ] 

Murġ-ı dil pervāz urup āḫir irişdi kūyuña / Şimdi bildüm kim murādı kūyumuñ uçmag-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 6). [bildüm, -dü, -m ] 

Ġamzeñ öldürdi Muḥibbī’yi neden didüm didi / ‘Āşıḳı öldürmenüñ bildüm s̱evābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 7). [bildüm, -dü, -m ] 

Yār sandum baña didüm sırr-ı ‘ışḳı göñlüme / Anı iẓhār eyledi bildüm o da aġyār-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1403, Beyit 2). [bildüm, -dü, -m ] 

Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 1). [bildük, -dü, -k ] 

Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 1). [bilmedük, -me, -dü, -k ] 

Gözlerüm yaşı umardum kūyuña vire geçit / Bilmedüm başumdan aşdı ol ḫo bir deryā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 4). [bilmedüm, -me, -dü, -m ] 

Her ki cāna kıymaya irmez viṣāl-i dilbere / Bu sözi ben dimezem bilüñüz ulular dimiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 4). [bilüñüz, -üñüz ] 

Gün yüzini yaluñuz vardum temāşā itmege / Bilmedüm sāyem gibi ardumca nāşī var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 4). [bilmedüm, -me, -dü, -m ] 

Ger bulına ẕerre deñlü dilde dünyā sevgüsi / İdemezsin sen ṭarīḳ-i Ḥaḳ’da bil hergiz ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1425, Beyit 2). [bil, ] 

Saldı dil fülkin Muḥibbī rūzigār-ı āh-ıla / Bilmedi emvāc-ı ‘ışḳı kim belā-engīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 5). [bilmedi, -me, -di ] 

Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 

Beyit 1). [bildüm, -dü, -m ] 
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Bīgāne sanup eyleme red bu Muḥibbī’yi / Bilmez misin ki ‘ışḳuñ ile āşinā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 5). [bilmez, -mez ] 

İstedüm dīvāne göñlüm ḥālini bilmek yine / Bulımadum ol cünūn deştinde nā-peydā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 2). [bilmek, -mek ] 

Bilmek isterseñ Muḥibbī sīnesin çāk eylegil / Ġamzelerden göresin āzürde cānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 5). [bilmek, -mek ] 

Niçe dil bil ki aña cān virelüm / Olıcek ol meh-i nev tāze tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 2). [bil, ] 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi / Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1455, Beyit 4). [bildüm, -dü, -m ] 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi / Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 4). [bilmez, -mez ] 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [bilür, -ür ] 

Beni cānā iñen yakma sakın bu āh-ı sūzāndan / Amānsuzdur amān virmez bilürsin bī-amān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 4). [bilürsin, -ür, -sin ] 

Āh eyledükçe şu‘le virür ‘ışḳuñ āteşi / Odlara yakan ‘āşıḳı bildüm hevā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 3). [bildüm, -dü, -m ] 

‘Işḳ-ıla Ḳays’uñ egerçi bilselerdi ḥālini / Aña mecnūn dimeyüp dirlerdi ol uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 2). [bilselerdi, -se, -ler, -di ] 

Siḥr fennin fitne ‘īlmin bilmese ol dil-firīb / Bir naẓarla dilleri baglamaz idi göz ü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 3). [bilmese, -me, -se ] 

Dirler idi ol cefākāruñ cefāsın çok velī / Şimdi bildüm āh kim didüklerince var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1470, Beyit 2). [bildüm, -dü, -m ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1470, Beyit 1). [bilmeyen, -me, -y, -en ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1470, Beyit 1). [bilsün, -sün ] 

Ġamzesi tīrinsüz olmazsın nigāruñ bir nefes / Bil sa‘ādetdür sen anı sīneden al cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1483, Beyit 4). [bil, ] 

Baḥr-ı eşküm içre saldı bilmedin dil fülkini / Düşdi çün girdāb-ı ‘ışḳa aña ne mümkin ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 3). [bilmedin, -medin ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 3). [bildüm, -dü, -m ] 

İy Muḥibbī yār cevr ‘ilmin be-ġāyet ḫoş bilür / Līk fenn-i mihri bilmez okısa eyler ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1497, Beyit 5). [bilmez, -mez ] 

 

bil: Anlamak, gerçeğine erişmek, idrak etmek II öyle olduğuna inanmak, sanmak, zannetmek II kabul etmek, 

addetmek, saymak. 
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Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 1). [bilür, -ür ] 

Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 1). [bilür, -ür ] 

Tīmār-ı ġamda cem‘ kılup naḳd-i eşki dil / Ġam ḥāṣılını kendüye bād-ı hevā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 2). [bilür, -ür ] 

Düşüp yoluñ ki kūyına ugrar-ısañ iy ṣabā / Ḫāk-i derin getür ki gözüm tūtiyā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1060, Beyit 3). [bilür, -ür ] 

Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz / Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 1). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz / Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 1). [bilürüz, -ür, -üz ] 

İtmezüz kimseye bir ẕerrece biz kem naẓarı / Çünki biz kendümüzi cümleden ednā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1210, Beyit 2). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Eylese başdan aşup göz yaşı dil şehrini ġarḳ / Tañ degül cūş idicek bir ucı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 3). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Tutaruz sāġarı elde gül-i ḫamrā yirine / Şīşeler ḳulḳulını bülbül-i gūyā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 5). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Gitdi Mecnūn didügüñ geldi Muḥibbī yirine / Kişver-i ‘ışḳa geçerse anı uḫrā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 7). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Derdüñi dermān bilür cevrüñ gelür aña vefā / Anuñ-ıçun ḫasta dil derdine dermān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 5). [bilür, -ür ] 

Sidreden ḳāmetüñi biz daḫı bālā bilürüz / Gülşen-i ḥüsnüñi de ravżā’dan a‘lā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 1). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Sidreden ḳāmetüñi biz daḫı bālā bilürüz / Gülşen-i ḥüsnüñi de ravżā’dan a‘lā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 1). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 2). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 3). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Gözlerüm yaşına gel salma göñül zevraḳını / Bād-ı āh-ıla muḫālif anı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 4). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Ġamzeñ öldürse Muḥibbī’yi ne ġam ġam yimezüz / Leblerüñ mürdeler iḥyāsına ‘Īsī bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1240, Beyit 5). [bilürüz, -ür, -üz ] 

Eyleseñ cevr ü cefāyı sanma kim yüz döndürem / Derdüñ-ile ġuṣṣāñı şāḍī bilüp ḫurremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 2). [bilüp, -üp ] 

 

bil bagladı: Hazırlanmak, azmetmek. 
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 Temāşā ideliden ḳadd-i dil-cūñı şehā / Ḫıdmete bagladı bil karşuña el tutdı çınār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ت)

1205, Beyit 3). [bil bagladı, -dı ] 

Bagrını yir yir delüp feryāda çün bil bagladı / İşidelden dōstlarını nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 2). [bil bagladı, -dı ] 

 

bildügin işler: Kim ne derse desin bildiği, istediği gibi davranmak. 

Dil virme didüm zülfine gel pendümi gūş it / Dīvāne göñül söz mi tutar bildügin işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1139, Beyit 3). [bildügin işler, -r ] 

 

bile: 1. Dahi, de. 2. birlikte, beraber 3. Üstelik, de bağlacı. 

Vādi-i ‘ışḳa Muḥibbī bu göñül düşdi yine / Dimezem ġamdan ulu bile saña zāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 5). [bile, ] 

Şeb-i hicr içre kaçan bu dil-i maḥzūn iñiler / Bile yanup tutuşup derd-ile gerdūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 1). [bile, ] 

Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 2). [bile, ] 

Çoklar yaşasun raḥm kılup yaşuma her bār / Aglar bile yanumca benüm dīde-i ḫūnbār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1163, Beyit 1). [bile, ] 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [bile, ] 

Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 9). [bile, ] 

Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1345, Beyit 2). [bile, ] 

Oldum ża‘īf derdüñ-ile iy ṭabīb-i dil / Bir üstüḫˇān kaldı bile bir deri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 
4). [bile, ] 

 

bi‘l-ġaraż: Gerekmez, istemez, lazım değil. 

La‘l-i dilberdür bugün ‘ālemde cevherden ġaraż / Zīra ol maḳṣūd-ı dildür ġayr-ı gevher bi‘l-ġaraż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1489, Beyit 1). [bi‘l-ġaraż, ] 

 

billāh: “Allah için, Allah hakkı için” anlamında bir yemin sözü. 

Nigārā sanma ‘ışḳ içre Muḥibbī terk-i ser kılmaz / Yoluñda öldügüm billāh reh-i ‘ışḳuñda ṣādıḳdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 6). [billāh, ] 

 

billāhi: “Allah için, Allah hakkı için” anlamında bir yemin sözü. 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 8). [billāhi, ] 
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Dōstlar ben ölmedin billāhi tedbīr eyleñüz / ‘Işḳ içinde ḥālümi ol yāra taḳrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1281, Beyit 1). [billāhi, ] 

 

bilü: İdrak, şuur, bilgi. 

Dehenüñ fikri-y-ile ince bilüñ ẕikri-y-ile / ‘Aḳlumuz teng olup kalmadı hergiz bilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1208, Beyit 4). [bilümüz, -müz ] 

 

bilür: İşine gelmek, uygun bulmak. 

Gözi bīmārıdur her dem Muḥibbī’yi iden tīmār / Bilür bīmār kılmasın neden tīmārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 6). [bilür, ] 

 

bilür: Bilen. 

Bilsem cefā kitābını kimden okur ‘aceb / Şimdi cihānda sencileyin yok cefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 4). [bilür, ] 

 

bīm kılmaz: Korkmak, ürkmek, çekinmek. 

Ger öldürseñ beni cān bīm kılmaz / Olur mı dil ki cān teslīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 1). 

[bīm kılmaz, -maz ] 

 

bīmār: Hasta, dertli. 

Buluram ṣıḥḥat kaçan ḥüsnüñ temāşā eylesem / Açılur göñli gözi kılsa kaçan bīmār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 4). [bīmār, ] 

Bir bencileyin bezm-i belā vü ġam içinde / Zārīlık ider derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 2). [bīmār, ] 

Bir bencileyin hicrüñ-ile ḫasta dil olmış / Bī-çāre yatur derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 6). [bīmār, ] 

Derd-i dil ḥālini ‘arż eyleme bī-derd olana / Saglar añlayımaz anı ki bīmār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 2). [bīmār, ] 

Kapuñ dārü’ş-şifā iy dil ṭabībi / Dem-ā-dem anda bīmār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 3). 
[bīmār, ] 

Gözi bīmārıdur her dem Muḥibbī’yi iden tīmār / Bilür bīmār kılmasın neden tīmārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 6). [bīmārıdur, -ı, -dur ] 

Bir sencileyin var mı ṭabīb-i dil ü cān āh / Bir bencileyin derd-ile bīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 4). [bīmār, ] 

La‘l-i nābuñ dileye ḫasta göñül eyleme ‘ayb / Var mı bīmār kim ol itmeye tīmāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 5). [bīmār, ] 

Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 3). [bīmār, ] 
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Nāle kılma göñlüñe gelse ḫayāl-i çeşm-i yār / Ḫānede bīmār ola itme Muḥibbī anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1389, Beyit 5). [bīmār, ] 

Şām-ı hicrüñde Muḥibbī ārzū-yı vaṣl ider / Var mıdur bīmār kim ol itmeye ṣıḥḥat heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1398, Beyit 5). [bīmār, ] 

Niçe yıllar ḫasta iken yine bir bir ḥālini / Dil ṭabībi gördi itdi derdini bīmār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 2). [bīmār, ] 

 

bīmār eylemez: Hasta etmek II dertlendirmek. 

Dem mi var cevr ü cefā zülf-i sitemkār eylemez / Laḥẓa mı vardur beni ol çeşm bīmār eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 1). [bīmār eylemez, -mez ] 

 

bīmār iderse: Hasta etmek II dertlendirmek. 

Ġam degüldür gözleri bīmār iderse göñlümi / Leblerinden bir cevāb alsam bu cānum em kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 2). [bīmār iderse, -er, -se ] 

 

bīmār kılmasın: Hasta etmek II dertlendirmek. 

Gözi bīmārıdur her dem Muḥibbī’yi iden tīmār / Bilür bīmār kılmasın neden tīmārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 6). [bīmār kılmasın, -ma, -sı, -n ] 

 

bīmār olmayan: Hasta olmak, hastalanmak. 

Gözüñden sor dil ü cānum niçe bīmār-ı ‘ışḳ oldı / Mes̱eldür ḫasta aḥvālin ki bīmār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 4). [bīmār olmayan, -ma, -y, -an ] 

 

bīmār-ḫāne: 1. Hastahâne, dârüşşifâ. 2. Akıl hastahânesi, tımarhâne. 

Zülfinde göñül bend-ile gör mübtelā yatur / Kūyı Muḥibbī ‘āşıḳa bīmār-ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 7). [bīmār-ḫānedür, -dür ] 

 

bīmār-ı ‘ışḳ olana: Aşk hastası olmak, aşk derdiyle dertlenmek, aşka düşmek. 

Hīç bir ṭabīb itmese dil-ḫastesine em / Bīmār-ı ‘ışḳ olana derdi devā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 

2). [bīmār-ı ‘ışḳ olana, -an, -a ] 

 

bīmār-ı ‘ışḳ oldı: Aşk hastası olmak, aşk derdiyle dertlenmek, aşka düşmek. 

Gözüñden sor dil ü cānum niçe bīmār-ı ‘ışḳ oldı / Mes̱eldür ḫasta aḥvālin ki bīmār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 4). [bīmār-ı ‘ışḳ oldı, -dı ] 

 

bīmārı olmışam: Hasta ve perişan olmak. 

Çeşm-i bīmārın görelden ol kemān ebrūnuñ āh / Olmışam derdā anuñ hicriyle bīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 2). [bīmārı olmışam, -ı, -mış, -am ] 
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bīmār-ı zehr-i firḳatüm: Ayrılık zehrinin / derdinin hastası. 

Bīmār-ı zehr-i firḳatüm yokdur ümīd-i sıḥḥatüm / Telḫ oldı ‘iyş ü ‘işretüm şīrīn dehānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 2). [bīmār-ı zehr-i firḳatüm, -üm ] 

 

bīm-i ‘ases: Gece bekçisi korkusu. 

Vaḳtidür kim sāḳiyā devr eylesün la‘līn ḳadeḥ / Devr-i gül vaḳt-i cevānī dilde yok bīm-i ‘ases (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 4). [bīm-i ‘ases, ] 

 

bī-mis̱l: Emsalsiz, benzersiz. 

Ol ki bī-mis̱l ü cismi çün cāndur / Rāstī ‘ışḳ ehline ol cāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 1). [bī-mis̱l, ] 

 

biñ: Binlerce, pek çok. 

Zülfine sakın dil vireyin dime tolaşma / Bir baş-ıla biñ dillü-durur fitneleri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 3). [biñ, ] 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1020, Beyit 1). [biñ, ] 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ / Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 2). [biñ, ] 

Kim severse ẓulm idersin öldürürsin cevr-ile / Günde kapuñda senüñ biñ kan olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1032, Beyit 4). [biñ, ] 

Kemend-i zülfinüñ müşgīn teli var / Göñülden baglu anda biñ dili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 1). 
[biñ, ] 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1059, Beyit 4). [biñ, ] 

Genc-i ḥüsnine Muḥibbī sunma dil eyle ḥaẕer / Görinen zülfi anuñ biñ başlu ejderhā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 5). [biñ, ] 

Biñ şīve ile nāz-ıla cānān gelür geçer / Gördükçe anı agıza bu cān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 1). [biñ, ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 
Beyit 4). [biñ, ] 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 4). [biñ, ] 

Her kaçan kim ruḫları üstinde zülfin tār ider / Her kılında niçe biñ ‘āşıḳları ber-dār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 1). [biñ, ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 2). [biñ, ] 

Aglayup zārīlık ile eylesem yüz biñ niyāz / Yār nāzın arturur biñ dürlü istiġnā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1171, Beyit 2). [biñ, ] 
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‘Uşşāk kanın içmiş ġamzeñ işitdüm iy dōst / Biñ kan içerse günde hergiz o kanagelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 2). [biñ, ] 

Şād olurdum kūyına varsam anuñ biñ cān-ıla / Men‘ ider şād oldugum āh ol sitemkār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 2). [biñ, ] 

İtse biñ cevr ü cefā kılsa hezārān ẓulm u nāz / Rāżıyuz ol şāh-ı ḥüsnüñ bende-i fermānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 3). [biñ, ] 

Bir būseye cān naḳdin cānāne ḳabūl itmez / Bir cān nedür virseñ biñ cāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 1). [biñ, ] 

‘Āşıḳ oldur yār eger yagdursa yüz seng-i cefā / Başına biñ zaḫm iderse hergiz āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 4). [biñ, ] 

Gerçi kıldum her ġazelde niçe biñ siḥr ü füsūn / Ḫūblar gūşına almaz līk bu efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1277, Beyit 5). [biñ, ] 

Gelür her şādīnüñ ardınca biñ ġam / Cihānda ‘āḳil olan gülmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 3). 
[biñ, ] 

Niyāz itdüm varup didi ḥabībüm / Senüñ var bir niyāzuñ bende biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 6). 
[biñ, ] 

Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 5). [biñ, ] 

‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 4). [biñ, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 5). [biñ, ] 

Yüzini görmege varsam nigāruñ / Niyāz itsem ider ol baña biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 2). [biñ, 

] 

Cennete ḥavrā eger biñ nāz-ıla kılsa ḫırām / Bir ḳadem ol serv-i nāzum gibi reftār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1333, Beyit 2). [biñ, ] 

Salınur her yaña biñ nāz-ıla āh eyler-isem / Nite kim serv-i sehī ḳadd-i bülendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 3). [biñ, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 5). [biñ, ] 

İşidürdüm māh-rūlar bī-vefā olur velī / İy Muḥibbī her ne dirlerse biñ anca var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 5). [biñ, ] 

Şol deñlü yagar seng-i cefā kūyına varsam / Başum biñ eger olsa olur cümlesi ḫaşḫāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 4). [biñ, ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [biñ, ] 

 

biñ: (Bir şeyin veya bir hayvanın üzerine çıkıp) Ayakları sarkıtarak oturmak. 
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Binse semend-i nāza kaçan cilve eylese / Dutar elinde zülfini san tāziyānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 6). [binse, -se ] 

 

biñ başlu: Binlerce başı olan. 

Mümkin midür ki görine genc-i cemāl-i yār / Zülf-i siyāhı her yaña biñ başlu mār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 3). [biñ başlu, ] 

 

biñ başlu ejder: Bin tane başı olan efsanevî, korkunç ve pek büyük bir hayvan, büyük yılan. 

Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür / Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 2). [biñ başlu ejder, ] 

Genc-i ḥüsne zülfini dilber girihler baglamış / Sanasın zencīr-ile biñ başlu ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 1). [biñ başlu ejder, ] 

 

biñ biñ: Binlerce, pek çok. 

Ne sebebdendür didüm sīnemde biñ biñ yaralar / Didi ġamzem oklarından irişen peykāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 4). [biñ biñ, ] 

Anuñ gibi benüm yok pādişāhum / Benüm tek niçe biñ biñ kim kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 4). 
[biñ biñ, ] 

Derdā dirīġ dilber nālem benüm işitmez / Biñ pend [ü] biñ naṣīḥat olsa birini dutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 1). [biñ biñ, ] 

 

biñ cān terk idem: Canını terk etmek: (Bir şey uğruna) bin canı olsa da hepsinden vazgeçmek. 

Būseñ alsam cān virüp gelmez peşīmānlık baña / Terk idem biñ cān bulınmaz çün bu bāzār özgedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1117, Beyit 2). [biñ cān terk idem, -e, -m-em ] 

 

biñ dürlü: Bin türlü, bin çeşit. 

Bir naẓar kıl cān göziyle gör bu lu‘bet-bāz-ı çarḫ / Bir nefesde saña biñ dürlü ‘alāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1124, Beyit 2). [biñ dürlü, ] 

 

biñ kerre: Bin defa, pek çok kez. 

Biñ kerre eger ḥālümi ‘arż eylesem ol yār / Bir laḥẓada eyler bu ḳadar ḥāli ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 3). [biñ kerre, ] 

 

biñ kez: Bin kez, pek çok kere. 

Öldürürdi günde biñ kez bulsa ol ḫūnī beni / Ölmemeklik n’eyleyem Ḥaḳ baña taḳdīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1427, Beyit 4). [biñ kez, ] 

Hicr elinden ölür-isem günde biñ kez rāżıyam / Bu Muḥibbī ḥālini tek itmeñüz aġyāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 5). [biñ kez, ] 
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biñ ola: Binlerce, pek çok olmak. 

‘Ālem içinde başa dime vardum ‘ışḳ-ıla / Çıkar yürekde biñ ola baş başa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1360, Beyit 2). [biñ ola, -a ] 

 

biñ pāre kılur: Bin parça eylemek, paramparça, lime lime etmek, parçalara ayırmak. 

Bagrumı gerçi ki biñ pāre kılur tīġ-ı cefā / Eksük olmadı bunuñla yine bir pāre heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 3). [biñ pāre kılur, -ur ] 

 

binā: Yapı, ev. 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [binā, ] 

 

binā gūş: Mehtap, mah // yasemin // yanak, yüz //. 

Dirīġā gitdi benden ṭāḳat ü hūş / Görelden karşuda sīmīn binā gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 1). [binā 

gūş, ] 

 

bıñar: Pınar. // 1. Yerden kaynayarak çıkan su, kaynarca 2. Bu suyun çıktığı yer, göze, memba. 

Kūh-ı belā serümdür çeşmüm anuñ bıñarı / Üstinde dūd-ı āhum yir yir seḥāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 2). [bıñarı, -ı ] 

Anuñçün gözlerüm yaşı akar ṣaḥrā-yı sīnemde / Belā kūhsārıdur yaşum iki ‘aynum bıñarıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 3). [bıñarıdur, -ı, -dur ] 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1340, Beyit 2). [bıñarıdur, -ı, -dur ] 

Geçer mi bir dem ol serv ayagına / Yaşum çün çeşmümi bıñar kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 2). 
[bıñar, ] 

 

binā-yı ‘ışḳı: Aşk binası. 

Cefā sengiyle miḥnet topragına / Binā-yı ‘ışḳı yapsañ muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 3). 

[binā-yı ‘ışḳı, -ı ] 

 

binā-yı ṣabr: Sabır binası. 

Binā-yı ṣabr u ḳaṣr-ı ‘aḳl katı muḥkem-durur ammā / İrişse zelzele ‘ışḳuñ hevāsından hemān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 4). [binā-yı ṣabr, ] 

 

bī-nevā: Sessiz sedasız (kimse)II zavallı, nasipsiz, mahrum kalmış. 

Sevdā-yı zülfi top başumda hevā-durur / Deşt-i ġam içre düşdi göñül bī-nevā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1148, Beyit 1). [bī-nevā-durur, --durur ] 
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Dil-ḫaste olup ‘ışḳa düşen bī-nevālaruz / Koyup devāyı derdi alan mübtelālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 1). [bī-nevālaruz, -lar, -uz ] 

 

bī-pāyān: Sonsuz, tükenmez. 

Tañ mıdur sevdā-yı zülfinden göñül olsa ḫarāb / Çünki bu ġam leşkeri sīnemde bī-pāyān kopar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1109, Beyit 2). [bī-pāyān, ] 

 

bī-per ü bālem: Kolsuz kanatsız. 

Cān u dil bāl ü perümdür yakdı anı nār-ı ġam / Varabilmem kūyuña çün bī-per ü bālem henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1300, Beyit 2). [bī-per ü bālem, -em ] 

 

bī-pervā: Çekinmeden, korkusuz bir biçimde. 

Baḥr-ı eşküm bād-ı āhumla telāṭumlar urur / Yürürüz içinde bī-pervā anuñ balıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1217, Beyit 3). [bī-pervā, ] 

 

bī-pervā: Korkusuz, çekincesi olmayan. 

‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 2). [bī-pervāyı, -y, -ı ] 

 

bī-pervā olur: Korkusuz olmak. 

Çeşm-i cellāduñ eline tīġ alup korkutmasun / Fikrine gelmez ölüm ‘ışḳ ehli bī-pervā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 3). [bī-pervā olur, -ur ] 

 

bir: Öyle bir. 

Bir şeref virdi cihāna irişüp faṣl-ı rebi‘ / Her diken tāze görindi olup iẓhār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 

Beyit 2). [bir, ] 

‘Ālemi bir ḥabbeye satduk irüp bir ‘āleme / Şükr idüp Ḥaḳḳ’a anuñçün dāyimā bī-ġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 3). [bir, ] 

 

bir: Bir, tek. 

Secdegāh-ı dil olaldan ṭāḳ-ı ebrū-yı nigār / Her yire baş egmezüz birdür bizüm miḥrābumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1221, Beyit 2). [birdür, -dür ] 

 

bir: Bir kere, bir defa. 

Niçe gündür bu Muḥibbī hicrüñ-ile ḫastadur / Bir sora-gel dōstum cān virmesün tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 5). [bir, ] 

Bu Muḥibbī la‘l-i nābuñ ḫastasıdur iy ṣanem / Bir soragel ölür ise olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 5). [bir, ] 
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bir: Başka, diğer, herhangi bir. 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez / Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 1). [bir, ] 

Kirpük ucında her biri bir la‘l-pāredür / Akan gözümde ḫūn-ı ciger yaşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 3). [bir, ] 

Maṭbaḥ-ı ġamda Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Miḥnet ü derd ü belādan ġayrı bir nesne yimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 5). [bir, ] 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 1). [bir, ] 

Murġ-ı tīrüñ sīne-i rīşümi çün kıldı ḳafes / Oldı bu cāna bedel kalmadı bir ġayrı heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 1). [bir, ] 

 

bir: Aynı, benzer. 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1128, Beyit 2). [bir, ] 

Raġbeti yokdur yanuñda bir-durur pīr ü cevān / Didi biz meh-rūlaruz şeyḫ-ile şāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 4). [bir-durur, --durur ] 

Ne ḳadar feryād iderse beñzemez feryāduma / Olamaz bu nāleme bir perdede ney hem-nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 2). [bir, ] 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1416, Beyit 2). [bir, ] 

 

bir: Bir, sayı sıfatı II herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren sayı, belgisiz sıfat. 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 1). [bir, ] 

Maḥabbetden ola bir dil ki ḫālī / O şehre beñzeye sulṭānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 2). [bir, ] 

Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [bir, ] 

Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [bir, ] 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ / Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 5). [bir, ] 

Baña sor ‘ışḳuñ rumūzın vireyim bir bir ḫaber / Sorma Mecnūn’a ne bilsün bir kara cāhil-durur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 4). [bir, ] 

‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 2). [bir, ] 

Zülfine sakın dil vireyin dime tolaşma / Bir baş-ıla biñ dillü-durur fitneleri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 3). [bir, ] 
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Dil virdüm eger ister-iseñ cānı da almak / Kıl ġamzeñ ucıyla bir işāret ki senüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 3). [bir, ] 

Ol siyeh saçuñ ki müşg-i sārādur / Bir dükenmez başumda sevdādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 1). 
[bir, ] 

İñilerse bu Muḥibbīyi ‘aceb eylemeñüz / Her kaçan bir kişinüñ bagrı tola ḫūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 5). [bir, ] 

Gözlerüm yaşı gibi aksa kaçan āb iñiler / Olıcak bir kişinüñ gözleri bī-ḫˇāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 1). [bir, ] 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 3). [bir, ] 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 3). [bir, ] 

Sakın aldanma raḳīb-i rū-siyāhuñ ḳavline / Bir ġurāb ötetura niçe şer agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1025, Beyit 2). [bir, ] 

Bir serv-ḳad lāle-ruḫ sīm bedendür / Bülbüllerini iñledici ġonca dehendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 
1). [bir, ] 

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1029, Beyit 4). [bir, ] 

Gerçi ma‘ānī cevheri bir gizlü genc olur / Līkin Muḥibbī ehline ol āşikāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 5). [bir, ] 

Ḥüsnüñ bahārına göre iy lāle-ruḫ senüñ / Neşv ü nemā-yı bāġ-ı irem bir numūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1034, Beyit 3). [bir, ] 

Ġam degüldür gözleri bīmār iderse göñlümi / Leblerinden bir cevāb alsam bu cānum em kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 2). [bir, ] 

Gerçi bir āzādedür ammā salınsañ nāz-ıla / Saña kul olmaga kendin serv-i ḫoş-bālā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 2). [bir, ] 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine / Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 6). [bir, ] 

Ser-i zülfinde kim görse Muḥibbī göñlini eydür / Dükenmez bir olur olmaz uzun sevdāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 7). [bir, ] 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim / Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1044, Beyit 3). [bir, ] 

Muḥibbī ṣıdḳ-ılā ‘āşıḳ irişdi rāh-ı maḳṣūda / Riyā vü zerḳ-ıla zāhid hemān bir kurı lāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1047, Beyit 5). [bir, ] 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [bir, ] 

Gözüm yaşı ‘aceb midür benüm her sū revān olsa / Ḫayāl-i ḳaddi bāġ-ı dilde bir serv-i bülendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 2). [bir, ] 
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Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 
Beyit 4). [bir, ] 

Tīr-i bārān atdılar her bir yañadan ġamzeler / Dil gibi sīnemde bir muḥkem ḥiṣārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1058, Beyit 2). [bir, ] 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [bir, ] 

Hicrān şebinde ḫasta olupdur Muḥibbī āh / Bir derdi var ki derdini ancak Ḫudā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1060, Beyit 5). [bir, ] 

Ġonca hemyānından alsa zer ‘aceb midür ṣabā / Nergisüñ çeşminden alur sürmesin bir ogrudur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1064, Beyit 4). [bir, ] 

Gūyiyā iki ḥaddi bir cildde / Yazulu Gülsitān u Būstān’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 3). [bir, ] 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 

Beyit 3). [bir, ] 

Yār daksun cevher-i naẓmumı lāyıḳ gūşına / Çün Muḥibbī her sözüñ bir gevher-i nā-yābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 5). [bir, ] 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 2). [bir, ] 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [bir, ] 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [bir, ] 

Reşk-i firdevs-i berin oldı yine ṣaḥn-ı çemen / ‘İyş ü ‘işret vaḳtidür it bir kenārı iḫtiyār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 6). [bir, ] 

Berre düşmiş sanmañuz Mecnūn bir dīvānedür / Gördi yok būy-ı vefā insanda anuñçün kaçar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 3). [bir, ] 

Sen şeh-i ‘ālī-cenābı kuçmaga bir el ile / Pul pul itdüm dāġlarla kolumı bir zer kemer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1081, Beyit 4). [bir, ] 

Sen şeh-i ‘ālī-cenābı kuçmaga bir el ile / Pul pul itdüm dāġlarla kolumı bir zer kemer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1081, Beyit 4). [bir, ] 

Dem olur rind-i ḫarābātī olan bir bādeye / Mülk-i efrīdūn u tāc-ı Ḫusrev ü Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1082, Beyit 4). [bir, ] 

Felekden yücedür dirler egerçi ḳaṣruñ iy meh-rū / Elümde bir kemend-i āh çıkılur nerdübānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 4). [bir, ] 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş / Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 3). [bir, ] 

Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 2). [bir, ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 

Beyit 4). [bir, ] 
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Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 4). [bir, ] 

Bu Muḥibbī şeh-i cihān iken / Şimdi bir ḫūba bendedür dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 6). [bir, ] 

Dōstlar āġāz u encām-ı cihān bir nüktedür / Şol ki virmez dil cihāna fikri ol encām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1100, Beyit 4). [bir, ] 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1104, Beyit 4). [bir, ] 

‘Işḳuñ yolında cān-ıla ser terkin eyledüm / Var mı cihānda bencileyin bir fedāyī gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 3). [bir, ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 1). [bir, ] 

Kanda kim şīrīn-zebān bir dilber-i fettān kopar / Karşusında ehl-i diller zār u sergerdān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 1). [bir, ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteler āh u fiġānın arturur / Her kaçan kim tāzece bir māh-rū cānān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1109, Beyit 4). [bir, ] 

Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı / Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1110, 

Beyit 2). [bir, ] 

Olup her bir çiçek bir ḫūba mānend / Aralarında nergis ġamze-zendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 2). 
[bir, ] 

Eger olmasa cām-ı erġuvānı / Bu meclis cānsuz bir kurı tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 4). [bir, ] 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 5). [bir, ] 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 1). [bir, ] 

Bir serv-i nāzı sevdüm gün yüzi alnı mehdür / Meh-pāreler içinde ḥüsn-ile pādişehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 1). [bir, ] 

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok / ‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 2). [bir, ] 

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok / ‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 2). [bir, ] 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1123, Beyit 5). [bir, ] 

Bir naẓar kıl cān göziyle gör bu lu‘bet-bāz-ı çarḫ / Bir nefesde saña biñ dürlü ‘alāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1124, Beyit 2). [bir, ] 

Bir ġamze ile sīneñi çāk itdi Muḥibbī / Kim tīġ urur ol merdüm-i çālāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 5). [bir, ] 

Var mı cihānda bir saña beñzer Muḥibbī rind / Cānı şarābḫānede vü cismi evdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1126, Beyit 5). [bir, ] 



 475 

İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 5). [bir, ] 

Bir naẓar kılmaz o meh-rū ‘āşıḳuñ zārın görür / Bir nefes olmaz cüdā yanından aġyārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 1). [bir, ] 

Ṣabr u ‘aḳl u dil kamu benden gidüp dūr oldılar / ‘Işḳ bir ḥālet-durur elbette tenhālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 2). [bir, ] 

Bir sencileyin yār-ı cefākār kimüñ var / Bī-raḥm u dil-figār u sitemkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 1). [bir, ] 

Bir bencileyin bezm-i belā vü ġam içinde / Zārīlık ider derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 2). [bir, ] 

Bir sencileyin ḥüsn gülistānına karşu / Bülbüllerini eyleyici zār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 
3). [bir, ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsına tolaşmış / Āşüfte vü ser-keşte giriftār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 4). [bir, ] 

Bir sencileyin ‘āşıḳı ferdāya salar āh / Yüze gülici āl-ıla ‘ayyār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 
5). [bir, ] 

Bir bencileyin hicrüñ-ile ḫasta dil olmış / Bī-çāre yatur derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 6). [bir, ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 7). [bir, ] 

Bir bencileyin şem‘ gibi odlara yanmış / Şem‘-i ruḫuñuñ şevḳıne iy yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 8). [bir, ] 

Bir sencileyin būseye cān u dil alan kim / Bu resme ‘aceb dünyede bāzār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 9). [bir, ] 

Bir bencileyin sīne siper seng-i cefāya / Bu kūh-ı maḥabbetde belā yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 10). [bir, ] 

Bir sencileyin gāh çelīpā ide zülfin / Geh göstere ‘uşşāḳına zünnār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 11). [bir, ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsıyla Muḥibbī / Dildāde vü āvāre siyehkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 12). [bir, ] 

Devr-i gül bir haftadur bülbül zamānı tīz geçer / ‘Ālemüñ ‘ibret-nümāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 4). [bir, ] 

Bister-i ḫākīde gördüm bir gedā ‘üryān uyur / Mesned-i şāhīde yatur sanasın sulṭān uyur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1144, Beyit 1). [bir, ] 

İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 4). [bir, ] 

Bi-ḥamdi’llāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur / Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 1). [bir, ] 
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Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter / Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 1). [bir, ] 

Bezm-i belāda nālemi gūş eyleyen benüm / Eydür belā-yı ‘ışḳa bu bir mübtelā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 2). [bir, ] 

Kimdür Muḥibbī dir-iseñ iy pādişāh-ı ‘ışḳ / Bir derdmend bende vü bir ḫāk-i pā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 5). [bir, ] 

Kimdür Muḥibbī dir-iseñ iy pādişāh-ı ‘ışḳ / Bir derdmend bende vü bir ḫāk-i pā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 5). [bir, ] 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1149, Beyit 3). [bir, ] 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 3). [bir, ] 

Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [bir, ] 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 3). [bir, ] 

Deyr-i ‘ālemde kaçan kim bir ṣanem peydā olur / ‘Işḳa düşüp niçeler Mecnūnlayın şeydā olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1156, Beyit 1). [bir, ] 

İntiẓār-ıla lebüñden bulmadum bir ẕerre kām / Bir söz-miş ṣabr-ıla dirler koruk ḥelvā olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1156, Beyit 2). [bir, ] 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem / Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 4). [bir, ] 

Bir boyı servüñ firāḳından düşüp ṣaḥrālara / Sīnesine lāle gibi ḫasta dil dāġın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1161, Beyit 5). [bir, ] 

Yine dil bir dilberüñ ‘ışḳı ġamından ḫastadur / Cān u dil bend ü belā-yı zülf-ile peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 1). [bir, ] 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 4). [bir, ] 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 4). [bir, ] 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [bir, ] 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [bir, ] 

Zülfi şebinde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyāh başuma bir şeb-külāh yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 7). [bir, ] 

Sorma ‘ışḳuñ ḥāletin Mecnūn’a bir dīvānedür / Açma ‘ışḳuñ sırrını Ferhād’a kim efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 1). [bir, ] 
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İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür / Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 1). [bir, ] 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 3). [bir, ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 1). [bir, ] 

Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1191, Beyit 3). [bir, ] 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 4). [bir, ] 

Bu Muḥibbī gibi bir bülbül-i gül zār olmadı / Gülşen içinde niçe niçe hezārān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 5). [bir, ] 

Meyi tut ḥürmet ile cāmı gözle / Ferīdūn ḫāke [bir] ḫūb ḫiyemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 4). [[bir], 

] 

Didiler yaralar n’eyler Muḥibbī sīne vü dilde / Didüm ki bir kemān-ebrū nigāruñ yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 5). [bir, ] 

Lebi ġonca yüzi gül nāzenīnler / Naẓar kıl her biri bir sīm-tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 2). [bir, ] 

 Göñlüm evi bir vech-ile vīrān oldı / Kim eṭibbā aña cem‘ olsa devā yok zinhār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ك)
1205, Beyit 22). [bir, ] 

Derd-i derūnı sormañ hergiz beyāna gelmez / Var mı cihānda bir derd bu ḫasta cāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1207, Beyit 1). [bir, ] 

Eylese başdan aşup göz yaşı dil şehrini ġarḳ / Tañ degül cūş idicek bir ucı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 3). [bir, ] 

Zülfine dil vireli toldı hevā-y-ıla dimāġ / Elümüz irmez aña bir kurı sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 4). [bir, ] 

Ser-te-ser bu kā‘inātı almazuz bir ḥabbeye / Ḳāf-ı istiġnāda biz ‘Ānḳā-y-ıla maḥremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 2). [bir, ] 

Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele / Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 5). [bir, ] 

Yüzüm zer eyleyüp buldum viṣālin / Cihānda var mı bir iş kim zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 3). 
[bir, ] 

Şehā oldı Muḥib derdüñle mūnis / Ola mı kim ola bir cān bedensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 5). [bir, 
] 

Leblerüñ meyḫānesinden bir ḳadeḥ mey içmeden / Olmamışdur şaḥne-i zülfüñ giriftārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 3). [bir, ] 

Alan bir şemme bū sünbül saçından / Muḥibbī niç’ ola sevdāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 5). 
[bir, ] 

Āhum dütüni ‘ālemi tār itdi Muḥibbī / Gerçi ki dinür bir sūz imiş āh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1228, 
Beyit 5). [bir, ] 
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Muḥibbī oldı çün bir zer-ḫarīdüñ / Revā mıdur diyesin kul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 5). 
[bir, ] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [bir, ] 

Mu‘tekif olsam n’ola kūyuñda iy ārām-ı cān / Bir nefes senden cüdā bir kimse tecvīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 4). [bir, ] 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 7). [bir, ] 

Okımaduk gerçi kim üstāddan bir ḥarf-i rāst / Fenn-i ‘ışḳ içre velī her vech-ile kāmillerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1243, Beyit 3). [bir, ] 

Cihānda var mı bir şem‘-i şeb-efrūz / Yakup pervānesini nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 2). [bir, 
] 

Gülşen-i ḥüsnüñde zār itme Muḥibbī’yi didüm / Didi bir gül var mıdur kim bülbülin zār istemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1247, Beyit 5). [bir, ] 

Āteş-i miḥnetle her şeb berḳ urur kāşānemüz / Sanasın bir ejder olmışdur dil-i vīrānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 1). [bir, ] 

Bir būseye cān naḳdin cānāne ḳabūl itmez / Bir cān nedür virseñ biñ cāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 1). [bir, ] 

Bir būseye cān naḳdin cānāne ḳabūl itmez / Bir cān nedür virseñ biñ cāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 1). [bir, ] 

Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak / Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 4). [bir, ] 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1263, Beyit 1). [bir, ] 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 1). [bir, ] 

Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes / Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 4). [bir, ] 

Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes / Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 4). [bir, ] 

Var mıdur bir ‘ışḳ eri kim vaṣl-ı cānān istemez / Ya belāya mübtelā derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 1). [bir, ] 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [bir, ] 

Bir boyı servüñ firāḳından görenler yaşumuz / Bir akar sudur didiler dīde-i nemnākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 4). [bir, ] 

Bir boyı servüñ firāḳından görenler yaşumuz / Bir akar sudur didiler dīde-i nemnākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 4). [bir, ] 
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Tīredür ġamdan ḫarāb oldı dil-i vīrānemüz / Meh gibi bir gice tog gel rūşen olsun ḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 1). [bir, ] 

Ḫayl-i rindāna Muḥibbī tañ mı olsam tācdār / Bir ḳadeḥ meydür başumda efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 4). [bir, ] 

Çün ġamdan özge kalmadı bir ġam-güsārumuz / Geçse ‘aceb mi nāle ile rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1278, Beyit 1). [bir, ] 

Eyler egerçi her kişi bir nesne ile faḫr / Her dem Muḥibbī ‘ışḳ-ıladur iftiḫārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 5). [bir, ] 

Efġān ile zārī kıluruz gice vü gündüz / Bir oñmayası ġam-zede ḳallāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 5). [bir, ] 

Eksük itmez çıkarur her dem ma‘ānī cevherin / Dōstlar şimden girü göñlüme bir deryā diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 2). [bir, ] 

Niyāz itdüm varup didi ḥabībüm / Senüñ var bir niyāzuñ bende biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 6). 
[bir, ] 

Gördüm yüzüñi kaldı gözüm gitmedi andan / Kim göre anı gayrı yire bir naẓar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 4). [bir, ] 

Cürmüme benüm bakmayuban itdi şefā‘at / Bu luṭf-ıla bu keremi bir beşer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 7). [bir, ] 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 2). [bir, ] 

Bakarsın kanda bir güzel görürseñ / Dilā bu deñlü miḥnetler saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 4). 

[bir, ] 

Dil ü cāna meṭā‘ bir būseñ aldum / Benüm bu assumı bir tācir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 4). 

[bir, ] 

Dil ü cāna meṭā‘ bir būseñ aldum / Benüm bu assumı bir tācir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 4). 
[bir, ] 

Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 1). [bir, ] 

Ol perī-rū yüzüm üzre bir ḳadem bassun diyü / Yüzümi ḫāk eyledüm yollarda pā-mālem henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1300, Beyit 4). [bir, ] 

Hezārān cevr ider zülfi kılınuñ her biri cānā / Velī bir mū ḳadar kılmaz baña mihr ü vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 2). [bir, ] 

Bī-kes Muḥibbī derd-ile bir derde duş oldı yine / Kullar başına gelmesün aḥvālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 5). [bir, ] 

Sa‘y eyleme aġyārsuz yār ele girmez / Gülşende nite bir gül-i bī-ḫār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 1). [bir, ] 

Cān naḳdine bir būseye bāzār idelüm gel / Bir daḫı benüm gibi ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 5). [bir, ] 
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Sensüz n’iderem cenneti ya ḥūr-ı behişti / Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı dīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 
Beyit 6). [bir, ] 

Bir ḳılıyla bend idüp zülfi dutar bu göñlümi / Bend ü zencīr dutmaz iken bu dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 2). [bir, ] 

Tācdārıyuz Muḥibbī gūşe-i meyḫānenüñ / Oldı serde bir ḳadeḥ mey efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1315, Beyit 5). [bir, ] 

Şem‘-i rūşen var mı yāḫūd bir gice / Yakuban pervānesin nār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 3). 
[bir, ] 

Geldi dilde şāh-ı ‘ışḳ bir ḫāne bünyād eyledi / Didi günden güne muḥkem dura bu bünyādumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 4). [bir, ] 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur / Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 5). [bir, ] 

Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 3). [bir, ] 

Āhum odından sakın kim bir nihāl-i tāzesin / Sīne pür-sūzam benüm ḫālī degüldür nārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 4). [bir, ] 

Cām-ı maḥabbet içmiş bir kendüzini bilmez / Yıllar-durur yatur mest tā ḥaşre dek ayılmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1335, Beyit 1). [bir, ] 

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 8). [bir, ] 

Dikse ḳabrüm üzre duranlar melāmet taşını / Görüben bir ‘āşıḳ-ı şeydā mezārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 4). [bir, ] 

Bir perī peyker melek ruḫsāra düşdi göñlümüz / Āh kim günden güne āvāre düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 1). [bir, ] 

Tañ degüldür nāle kılsa kūyuña vardukça dil / Var mıdur gülşende bir gül bülbülin zār eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 2). [bir, ] 

Sanma şöhret gözlerüz biz yāḫū dārāt ehliyüz / ‘Ālemi bir cür‘aya satduk ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1344, Beyit 1). [bir, ] 

Bir sencileyin ruḫları gül yār ele girmez / Bir bencileyin bülbül-i gülzār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 1). [bir, ] 

Bir sencileyin ruḫları gül yār ele girmez / Bir bencileyin bülbül-i gülzār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 1). [bir, ] 

Bir bencileyin yolına terk eyleye cānı / Bir sencileyin dilber-i ‘ayyār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 2). [bir, ] 

Bir bencileyin yolına terk eyleye cānı / Bir sencileyin dilber-i ‘ayyār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 

Beyit 2). [bir, ] 

Bir bencileyin var mı bu baḥr-ı ġam içinde / Bir sencileyin dişleri şehvār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 3). [bir, ] 
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Bir bencileyin var mı bu baḥr-ı ġam içinde / Bir sencileyin dişleri şehvār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 3). [bir, ] 

Bir sencileyin var mı ṭabīb-i dil ü cān āh / Bir bencileyin derd-ile bīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 4). [bir, ] 

Bir sencileyin var mı ṭabīb-i dil ü cān āh / Bir bencileyin derd-ile bīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 4). [bir, ] 

Bir bencileyin var mı içer cām-ı maḥabbet / Bir sencileyin gözleri ḫummār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 5). [bir, ] 

Bir bencileyin var mı içer cām-ı maḥabbet / Bir sencileyin gözleri ḫummār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 5). [bir, ] 

Bir sencileyin var mı satar vaṣl metā‘ın / Bir bencileyin aña ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 6). [bir, ] 

Bir sencileyin var mı satar vaṣl metā‘ın / Bir bencileyin aña ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 6). [bir, ] 

Bir bencileyin derd-ile bī-çāre Muḥibbī / Bir sencileyin yār-ı cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 7). [bir, ] 

Bir bencileyin derd-ile bī-çāre Muḥibbī / Bir sencileyin yār-ı cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 7). [bir, ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde ammā virmedük bir ḫūba dil / Okusun bilsün Muḥibbī içe-dursun cāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 6). [bir, ] 

Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 2). [bir, ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [bir, ] 

Muḥibbī leblerüñ ẕikrin miyānuñ vaṣfını itse / Diyeler böyle bir şīrīn kelām ince ḫayāl olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1355, Beyit 5). [bir, ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde bir gül yüzlü gülzār isterüz / Karşusında şevḳ-ıle dil bülbülin zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 1). [bir, ] 

İy ṭabīb-i cān buyur la‘l-i lebüñden bir cevāb / Ḫastayuz hicrān şebinde derde tīmār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 2). [bir, ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 7). [bir, ] 

Beni kül eyledi bu āteş-i ‘ışḳ / Bu nev‘e yanmagı bir nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 4). [bir, ] 

Vādī-i deşt-i ġamuñ āvāre bir mecnūnıyuz / Tā ölince anda biz rāh-ı maḥabbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1363, Beyit 2). [bir, ] 

Ko uzansun şāne eyle zülfüñe ‘ömrümdür ol / ‘Ömrinüñ uzunlıgın bir kimse var mı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 4). [bir, ] 

Hīç ḫalāṣ olmak baña mümkin degül / Kapdı dil murġın Muḥib bir şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 

5). [bir, ] 
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Sen melek-rūyı niçe teşbīh idem aṣnāma kim / Bir kurı ṣūretdür ol güftārsuz reftārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1369, Beyit 3). [bir, ] 

Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 3). [bir, ] 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 1). [bir, ] 

Niçe yıllar eyledüm dīdāruñı görmek heves / Görmedüm yüzüñ nigārā kaldı bende bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 1). [bir, ] 

İy güzeller ḫusrevi cevr itmege kılma heves / Bir naẓardur itdügi ‘ışḳ ehli senden mültemes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 1). [bir, ] 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 1). [bir, ] 

Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [bir, ] 

Āteş-i āhum yanında bir şerer nār-ı Ḫalīl / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 3). [bir, ] 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 2). [bir, ] 

Giceler ney gibi nālān oluram tā ṣubḥa dek / Bulmadum feryāduma ‘ālemde bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 2). [bir, ] 

Dilā yitmez mi bir peşmīne jende / N’idersin isteyüp dībā vü aṭlas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 3). [bir, ] 

Cānum aldı dün gice bir būse iḳrār eyleyüp / Döndi inḳār eyledi itdügi beñzer lāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 3). [bir, ] 

Rūze-i hicrān içinde eyledüm bir sözi gūş / Müjde kim togdı hilāl ebrūsı oldı ‘iyde duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 1). [bir, ] 

Senden ayru istemezdüm ola idüm bir karış / Ḥasret oldu niçe yıllardur cemālüñ görmege (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1405, Beyit 3). [bir, ] 

Jeng-i ġāmdan var idi āyīne-i ḳalbümde dūş / Ṣāf kıldı bir ḳadeḥ meyle keremden mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 1). [bir, ] 

Cān u dil yagmaya virdi āh kim bir muġbeçe / Ol sebebden cānda ṣabr u kalmadı göñlümde hūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1409, Beyit 2). [bir, ] 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 4). [bir, ] 

Ḫaste-i ‘ışḳam ṭabīb-i dilden istedüm devā / Bir cevāb-ıla sagaltdı lebleri dārū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 3). [bir, ] 

Leblerüñden ḫastayam bir būse didüm didi yār / Sözini tagıtdı beñzer ölecek sayru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1412, Beyit 4). [bir, ] 

Ol ṭabīb-i dil yine bu ḫastasın yād eylemiş / Bir cevāb itmiş lebinden göñlümi şād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 1). [bir, ] 
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Sanduñuz Mecnūn gezer ṣaḥrāda bir dīvānedür / Ḳayd-ı ‘ālemden ferāġat itmiş ol dānā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 3). [bir, ] 

Gözlerüm yaşı umardum kūyuña vire geçit / Bilmedüm başumdan aşdı ol ḫo bir deryā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 4). [bir, ] 

Şi‘rümi gören bir āhen leblebi ancak dimiş / Anuñ-ıçun degme kimse aña diş uramamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 1). [bir, ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 1). [bir, ] 

Çekmek içün zülfüñüñ sevdālarını cān u dil / Başum üzre bir kara yazu-y-ımış ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1425, Beyit 4). [bir, ] 

Dāġlar geydürdi baña dōstlar bir şāh benek / Eşk-i çeşmüm devletinde geymişem rengīn ḳumāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 2). [bir, ] 

Yine bir māh sevdüm tonı zer-keş / İder her yaña cevlān atı ser-keş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 1). [bir, 
] 

Muḥibbī merd olana rezm içinde / Bir elde tīġ [u] bir elde gerek baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 7). [bir, 
] 

Muḥibbī merd olana rezm içinde / Bir elde tīġ [u] bir elde gerek baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 7). 
[bir, ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [bir, ] 

Eyledüm ‘ışḳuñ şarābından ezel bir cür’a nūş / Anuñ içün kalmamışdur cānda ṣabr u dilde hūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 1). [bir, ] 

Ḳıṣṣa-i Ferhād olaldan ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm / Ol lebi şīrīn idüp bir dāsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 2). [bir, ] 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 3). [bir, ] 

Zülfi düninde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyeh başuma bir şeb-külāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 4). [bir, ] 

Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 1). [bir, ] 

Yüz sürerler her yañadan gelüben ‘āşıḳları / Bāb-ı istiġnāda gördüm bir ulu dergāh imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1455, Beyit 2). [bir, ] 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi / Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1455, Beyit 4). [bir, ] 

Ġāyet-i ‘ışḳa Muḥibbī ireyim dimek muḥāl / Ḥaddi vü pāyānı yok bir ince müşkil rāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 5). [bir, ] 

Sīnem içre berḳ-i āhum şu‘le-i cān-sūz imiş / Tekye-i ġamda hemān bir şem‘-i şeb-efrūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 1). [bir, ] 
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Kimi ‘āşıḳ kimi zāhid bu ḫalḳuñ / Gelür çün her kişiye bir hevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 3). [bir, 
] 

Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı / Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1471, Beyit 2). [bir, ] 

Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı / Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1471, Beyit 2). [bir, ] 

Nükte-i şi‘r-ile ger ola Muḥibbī’ye sü‘āl / Bir cevāb eyle ki anda ola çok ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 5). [bir, ] 

Her kim olsa esīr-i ‘ışḳ bir meh-pāreye / Ölmeyiserdür ol olmaz ṭa‘n-ı bed gūdan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1478, Beyit 2). [bir, ] 

La‘lüñe olmaya bir gevher ‘ivaż / Mülk-i dünyā cümle ser-tā-ser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 1). 
[bir, ] 

‘Aḳlum aldı sāḳiyā cām-ı lebüñ / Kıl kerem vir baña bir sāġar ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 3). [bir, 
] 

Keşf oldı Muḥibbī’ye cihān bir ḳadeḥ ile / Bulmadı girüp erba‘īne zāhid-i murtāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 5). [bir, ] 

Zülfüñ bir uzun ḳıṣṣa-durur ẕikri ne mümkin / Şerḥ eylemeyem ḥaşre degin ṭūl u eger ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1495, Beyit 2). [bir, ] 

Ol yār-ı nāzenīn ola kim bir ḳadem basa / Yolları üzre eyleyeyim yüzümi bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 4). [bir, ] 

Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı / Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1499, Beyit 4). [bir, ] 

 

bir an: Bir an, çok kısa bir süre, bir an olsun. 

 Zamānuñ işi budur kime bir an vire yüz / Dönüp aglatmayıcak komaz anı āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ز)

1205, Beyit 11). [bir an, ] 

 

bir an: Bir an, çok kısa bir süre, bir an olsun. 

Dilüm āvāredür yā Rab ki bir ān eylemez ārām / Ġamı bir laḥẓa dūr olmaz gözümde çünki ḫˇāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 4). [bir ān, ] 

 

bir an: Bir an, çok kısa bir süre, bir an olsun. 

Muḥibbī bendesi olup cihān içinde dildāra / Kamu yārānı terk eyler ḳarār itmez bir ān sensüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1371, Beyit 5). [bir ān, ] 

 

bir araya cem‘ olup: Bir araya toplanmak, yığılmak, birlikte olmak. 

Cem‘ olup bir araya derd ü belā ile elem / Bezm-i ġamda ‘iyş ider bir niçe ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1246, Beyit 2). [bir araya cem‘ olup, -up ] 
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bir bir: Tek tek, birer birer. 

Kārbān-ı ḫalḳ bir bir göçiyor çalındı kūs / Biz daḫı göçmege geldük anda nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 4). [bir bir, ] 

Nevbet-ile ḫalḳı bir bir ögidür gendüm mis̱āl / Uşbu çarḫ-ı bī-vefānuñ āsiyābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 6). [bir bir, ] 

İki taş-ıla döne döne ögüdür felek / Bir bir cihān ḫalḳına dir āsiyāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 6). 
[bir bir, ] 

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir / Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1485, Beyit 5). [bir bir, ] 

Niçe yıllar ḫasta iken yine bir bir ḥālini / Dil ṭabībi gördi itdi derdini bīmār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 2). [bir bir, ] 

 

bir bir: Tek tek, birer birer. 

Baña sor ‘ışḳuñ rumūzın vireyim bir bir ḫaber / Sorma Mecnūn’a ne bilsün bir kara cāhil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 4). [bir bir, ] 

 

bir bir: Tek tek, birer birer. 

Sorarsañ sīnem üstinde elifler çekdügüm bir bir / Maḥabbet şehrine andan varılur togrı rāhıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 3). [bir bir, ] 

 

bir bir: Tek tek, birer birer. 

Maḥabbet ehli devrāndan neler çekdügini bir bir / Murāduñ var-ısa bilmek bu dehr-i pīre-zenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 4). [bir bir, ] 

 

bir bir: Tek tek, birer birer. 

Bu ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı bu ẓulm u sitemden / Bir bir dir-idüm n’eyleyem ol şāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1228, Beyit 2). [bir bir, ] 

 

bir bir: Tek tek, birer birer. 

Bu ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı bu ẓulm u sitemden / Bir bir dir-idüm n’eyleyem ol şāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1228, Beyit 2). [bir bir, ] 

 

bir bölük: Bir kısım, bir grup, birkaç. 

Görinen ‘anberīn beñler nigāruñ şem‘-i ḥüsninde / Sanasın bir bölük Hindū daparlar nāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 2). [bir bölük, ] 

 

bir daḫı: Bir daha, artık, bundan sonra. 
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Gitdi ‘ömrüm iy Muḥibbī bir daḫı girmez ele / Hafta geçer ay u yıllar alımam andan ḫaber (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 5). [bir daḫı, ] 

Dil şīşesi bir daḫı Muḥibbī bütün olmaz / Meh-rūlar anı seng-i cefā-y-ıla sımışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 5). [bir daḫı, ] 

Gel şikest itme cefā sengiyle cānā göñlümüz / Bir daḫı olmaz bütün ger sınsa bu āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 4). [bir daḫı, ] 

Sanmañuz bir daḫı ma‘mūr ola bu dil kişveri / Leşker-i ġam yıkalıdan daḫı vīrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 3). [bir daḫı, ] 

Cān naḳdine bir būseye bāzār idelüm gel / Bir daḫı benüm gibi ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 5). [bir daḫı, ] 

Gitdi ṣabr u ‘aḳl u fikrüm bir daḫı girmez ele / İy Muḥibbī görmeyeydüm ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 5). [bir daḫı, ] 

 

bir daḫı: Bir daha, yeniden, tekrar. 

Şāyed ki teraḥḥüm ide bir daḫı Muḥibbī / Araya düşür gözlerüñüñ yaşını yalvar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 

Beyit 5). [bir daḫı, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Cān u dil zülfi ġamından bir dem ārām eylemez / Ruḫları üstinde şeb-veş tārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 6). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Bir dem ārām eyle göz yaşıyla pāyum gil-durur / Kıl teraḥḥum dōstum ḥālüm katı müşkil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 1). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Jeng-i ġamdan ister-iseñ ṣāf ola mir’āt-ı dil / İy Muḥibbī bir dem elden koma sen ṣahbāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 5). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 5). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına / Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 5). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 
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İy göñül bir dem temāşā eyle eşküm cūyını / Ādemüñ göñlin açan ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1072, Beyit 2). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Muḥibbī derd-ile oldı yolında ḫāk-ile yeksān / Dimedi yañılup bir dem benüm ḥāżır-güvāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 5). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Ġam şebinde cān u dil sanmañ ki bir dem ḫˇāb ider / Gözlerüm yaşı cihānı bil ki ġarḳ-ı āb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 1). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ / İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 2). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Sīneden ḫālī degül bir dem ḫayāl-i zülf-i dōst / Çün perīnüñ meskenidür eks̱erī vīrāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1143, Beyit 3). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Görelden ol boyı serv-i revānı / Gözümüñ yaşı tursa bir dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 5). [bir 

dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Bir dem şeb-i hicr içre ḫayāl-i ser-i zülfüñ / Ḫālī mi olur gözden eyā serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 4). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Amān virmez baña bir dem ġam u derd ü belā hergiz / Kimesne yokdur ‘ālemde benüm tek mübtelā hergiz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 1). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Ol yār geçer nāz-ıla bir dem naẓar itmez / Sāḫtdur dili nāle vü āhum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 1). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Ehl-i ‘ışḳuñ başları cem‘ī nedür didüm didi / Durmaz işler ezel bir dem bizüm ser-ḥānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 3). [bir dem, ] 
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bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Ol yār benümle bir dem oldugı yokdur olmaz / Mūnis perīye ādem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 1). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Va‘de-i vaṣl eyledi çünki bize cānānumuz / İy ecel bir dem tevaḳḳuf eyle alma cānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1302, Beyit 1). [bir dem, ] 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Yanumdan bir dem eksilmez ġam u derd ü belā hergiz / Bulınmaz derd-i ‘ışḳ-ıla benüm tek mübtelā hergiz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 1). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Geçer mi bir dem ol serv ayagına / Yaşum çün çeşmümi bıñar kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 2). 

[bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Göñül bir dem ḳarār itmez eyā rūḥ-ı revān sensüz / Fiġān u nāle vü zār ile tenüm içre cān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 1). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Gel cilve eyle gözlerümüñ çeşmesārına / Bir dem vaṭan kıl anda hemān iy perī yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1419, Beyit 3). [bir dem, ] 

 

bir dem: Bir kısa, kısa bir süre, bir an olsun, kısa bir süreliğine bile. 

Sāġar-ı gülgūnı bir dem komak elden itmesün / Kim ki olmak isteye endūh-ı devrāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 4). [bir dem, ] 

 

bir deri bir üstüḫˇān kaldı: Bir deri bir kemik kalmak: zayıflamak, güçsüzleşmek, çok zayıf olmak. 

Oldum ża‘īf derdüñ-ile iy ṭabīb-i dil / Bir üstüḫˇān kaldı bile bir deri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 4). 

[bir deri bir üstüḫˇān kaldı, -dı ] 

 

bir dürlü: Bir çeşit, bir başka. II tarifi zor bir cinste. 

Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [bir dürlü, ] 

 

bir gördi: Eşit saymak, bir tutmak, fark gözetmemek. 

Bir gördi yine itleri ile bizi ḥabīb* / Devlet irişdi başa dilā oşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 7). 

[bir gördi, -di ] 
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bir görine: Bir görünmek, aynı gelmek. 

Her ne gelse saña yigdür ki ḳanā‘at idesin / Bir görine gözüñe bakar-ısañ çog-ıla az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 3). [bir görine, -e ] 

 

bir gün: Bir gün, bir zaman. 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1014, Beyit 3). [bir gün, ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda yatur pā-māl-i ‘ışḳ oldı / Yañılup dimedüñ bir gün bu miskīn derdmendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 5). [bir gün, ] 

 Bir gün ola mı kim yüzüm üzre basasın / Ayaguñ topragına eyleyeyin cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ب )
1205, Beyit 2). [bir gün, ] 

İlte meger kūyuña ol dem ki ġubārumuz / Bir gün eger muvāfıḳ esse rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 3). [bir gün, ] 

Gökler yüzine bir gün irişür şerārumuz / Sakla cemālüñ ayını iy āfitāb-ı ḥüsün (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 4). [bir gün, ] 

Yār bir gün dimedi ḥāl-i Muḥibbī niçedür / Niçe yıldur ki varur yāra bizüm ādemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 6). [bir gün, ] 

Gülmedi ‘ālemde bir gün bu dil-i ġamnākümüz / Bilmezüz ne gösterür daḫı ‘aceb eflākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 1). [bir gün, ] 

İlte Muḥibbī kūy-ı nigāra ġubārumı / Yarı kılursa bir gün eger rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, Beyit 

7). [bir gün, ] 

Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 2). [bir gün, ] 

Korkaram kim sırr-ı ‘ışḳuñ genci bir gün açıla / Key katı vīrān olupdur bu dil-i vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 2). [bir gün, ] 

Nigāruñ taş işiginde niçe yıldur kodum başı / Teraḥḥüm eyleyüp bir gün dimez bī-çāre yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 4). [bir gün, ] 

Nigārā sūz-ı ‘ışḳuñla yakar dil her zamān āteş / Sakıngıl bād-ı āhumdan ider bir gün ziyān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 1). [bir gün, ] 

‘Işḳ eyler-ise cevr ü cefā eyleme i‘rāż / Bir gün ola kim feyż ide saña da o Feyyāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 1). [bir gün, ] 

 

bir ḥabbeye satduk: Bir taneye, pula satmak: insanlar arasında değerli görülen bir şeyi elinin tersiyle itmek, 

değersiz bir şeye onu satmak, o şeye ilgi göstermemek. 

‘Ālemi bir ḥabbeye satduk irüp bir ‘āleme / Şükr idüp Ḥaḳḳ’a anuñçün dāyimā bī-ġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 3). [bir ḥabbeye satduk, -du, -k ] 

 

bir iki: Bir iki tane, birkaç. 
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Şehā mihr ü vefāñ yokdur sayılsa bir iki dinmez / Cefā vü cevrüñe cānā velī hergiz ḥisāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 4). [bir iki, ] 

 

bir iki sā‘atdur: Bir iki saat, az bir süre II dünya hayatının kısalığını ve gelip geçiciliği anlatmak için. 

Dilā maġrūr olup virme göñül bu dār-ı dünyāya / Ḥaḳīḳatle naẓar kılsañ hemān bir iki sā‘atdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 7). [bir iki sā‘atdur, -dur ] 

 

bir ḳadem: Bir adım. II bir an. 

Cennete ḥavrā eger biñ nāz-ıla kılsa ḫırām / Bir ḳadem ol serv-i nāzum gibi reftār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1333, Beyit 2). [bir ḳadem, ] 

 

bir kerre: Bir defa, bir defacık, sadece bir kez. 

Bir kerre naẓar eyledi gün yüzüñe bu dil / Ḥayret basuban kendüden ol bī-ḫaber olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 3). [bir kerre, ] 

 

bir kez: Bir defa, bir kerecik, bir defa olsun. 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda senüñ çokdan ġubār oldı / Yañılup dimedüñ bir kez ki ḫāk-i üstüḫˇānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 5). [bir kez, ] 

Virmedi ol māh-rū bir kez zekāt-ı ḥüsnini / İy Muḥibbī niçe yıl kūyında biz sā‘illerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 5). [bir kez, ] 

‘Ālemi la‘l-i zülālinden ser-ā-ser kandurur / Bu Muḥibbī teşneye geldükçe bir kez mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 5). [bir kez, ] 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 6). [bir kez, ] 

Behr-i pābūsı içün yolında ben oldum helāk / Bir kez ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 2). [bir kez, ] 

Nāleler eyler Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳuñda senüñ / Gelmedi dilüñe bir kez diyesin kim bu çi kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 5). [bir kez, ] 

Bulurdum dünyada göñül murādın / İtüm diyü baña bir kez diseñ oş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 4). [bir 
kez, ] 

Sevdügümden ġayrı n‘itdüm baña ḫışm ider nigār / Dimedüm bir kez gözi üstinde kaşı var-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 2). [bir kez, ] 

Her ne deñlü zārī kılsam āh u feryād eylesem / Eylemez benden yaña bir kez naẓar ol bagrı taş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 3). [bir kez, ] 

Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [bir kez, ] 

Göreyim bir kez seni ölürsem andan öleyim / Zīra gelmekden cihāna seni görmekdür ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 4). [bir kez, ] 
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bir laḥẓa: Bir an; bir an olsun. 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan anı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 2). [bir laḥẓa, ] 

Dilüm āvāredür yā Rab ki bir ān eylemez ārām / Ġamı bir laḥẓa dūr olmaz gözümde çünki ḫˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 4). [bir laḥẓa, ] 

 

bir laḥẓa: Bir an; bir an olsun. 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan aldı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cammāş göz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1349, Beyit 2). [bir laḥẓa, ] 

 

bir laḥẓada: Bir anda, çabucak. 

Biñ kerre eger ḥālümi ‘arż eylesem ol yār / Bir laḥẓada eyler bu ḳadar ḥāli ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 3). [bir laḥẓada, ] 

 

bir naẓar: Bir an (olsun), bir kerecik. 

Cān gözin aç bir naẓar ol zülf-i ‘anber-ṣāyı gör / Her kılında baglu yüz biñ ‘āşıḳ-ı şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 1). [bir naẓar, ] 

İy gözüm gel bir naẓar ol ṭal‘at-i zībāyı gör / Zülfinüñ bendinde bend olmış dil-i şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 1). [bir naẓar, ] 

Zer oldı ruḫum sīm yaşumdan baña ne sūd / Çün yār gelüp bir naẓar sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 3). [bir naẓar, ] 

İy Muḥibbī derd ü miḥnet başuma yazu imiş / Görmeyeydüm bir naẓar ben ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 5). [bir naẓar, ] 

 

bir naẓar: Bir an (olsun), bir kerecik. 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1003, Beyit 7). [bir naẓar, ] 

 

bir naẓar: Bir an (olsun), bir kerecik. 

Cān u dil zülfi ġamından bir dem ārām eylemez / Ruḫları üstinde şeb-veş tārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 6). [bir naẓar, ] 

 

bir naẓar: Bir an (olsun), bir kerecik. 

Rāżıyam devr-i felekden sa‘d olupdur yılduzum / Ol melek-manẓar şeker-güftārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 5). [bir naẓar, ] 

 

bir naẓar: Bir an (olsun), bir kerecik. 
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Ḥaḳ bilür kim gözyaşın ben bir yumup biñ dökmişem / Tā kim ol meh-rū melek-ruḫsārı gördüm bir naẓar 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 4). [bir naẓar, ] 

 

bir naẓar: Bir an (olsun), bir kerecik. 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 3). [bir naẓar, ] 

 

bir naẓar: Bir an (olsun), bir kerecik. 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 1). [bir naẓar, ] 

 

bir naẓar: Bir an (olsun), bir kerecik. 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 1). [bir naẓar, ] 

 

bir naẓar: Bir an (olsun), bir kerecik. 

Bülbülem tā ṣubḥ olınca āh u efġāndur işüm / Çünki ol serv-i semen gülzārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 2). [bir naẓar, ] 

 

bir naẓarla: Bir kez bakarak, bir bakışta. 

Bir naẓarla ḫūn-ı dil cūş itdi oldı yaş göz / Döndürür deryāya āḫir yaşumı bu kaş u göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 1). [bir naẓarla, ] 

Cevr ider ‘āşıḳlara ol şeh nigāhı eylemez / Gūş kılmaz bir naẓarla dād-hāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 1). [bir naẓarla, -la ] 

Bir naẓarla sīnesin bagrın delen ‘āşıḳlaruñ / Şol kemān ebrū güzelüñ ġamzekārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1340, Beyit 3). [bir naẓarla, ] 

Seni degül bir naẓarla dehri tesḫīr eyledi / Gözleri Hārūt-ıla Mārūt’dan cādū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1458, Beyit 2). [bir naẓarla, ] 

Siḥr fennin fitne ‘īlmin bilmese ol dil-firīb / Bir naẓarla dilleri baglamaz idi göz ü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 3). [bir naẓarla, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

‘Āşıḳam dīdāruña gözüme gelmez hīç kes / İstemem ki ayru olam ‘ışḳdan ben bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1395, Beyit 1). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

Göñülden bir nefes gitmez leb-i ḥamrāsı dildāruñ / Hemān ol rinde beñzer kim mey-i ḥamrāya düşmişdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 2). [bir nefes, ] 
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bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

Bir naẓar kılmaz o meh-rū ‘āşıḳuñ zārın görür / Bir nefes olmaz cüdā yanından aġyārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 1). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

Mu‘tekif olsam n’ola kūyuñda iy ārām-ı cān / Bir nefes senden cüdā bir kimse tecvīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 4). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 5). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

Şerḥa şerḥa sīnede cān bir nefes itmez ḳarār / Murġ ārām eylemez pervāz ider sınsa ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 3). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

‘İyş ü nūş it iy göñül irdüñ gülüñ eyyāmına / Furṣatı fevt itme iy ‘ömr-i ‘azīzüm bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1382, Beyit 6). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

Dūr olalı gül yüzüñden gülmedüm ben bir nefes / Eylerem feryād u zārı hem çü bülbül der-kāfes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 1). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

İremezsin bī-vefālar vuṣlatına iy göñül / Ger firāḳıyla yanarsañ hem-dem olmaz bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 3). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 
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Cārūb idüp bu kirpügümi dökdüm eşkümi / Gelmez yanuma ‘ār ider ol yār bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 4). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 4). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

Bend-i zülfinden ḫalāṣ olur mı hīç bu murġ-ı dil / Eksük itmez bir nefes ġamz okların ol göz ü kaş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 4). [bir nefes, ] 

 

bir nefes: Bir nefes, bir an, bir soluk II bir nefes bile, bir nefeslik zaman dahi. 

Ġamzesi tīrinsüz olmazsın nigāruñ bir nefes / Bil sa‘ādetdür sen anı sīneden al cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1483, Beyit 4). [bir nefes, ] 

 

bir nefes içinde: Bir anda, birden, hemen, çabucak. 

Yüz kerre eger ḥālümi dirsem saña iy dōst / İdersin anı bir nefes içinde ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 3). [bir nefes içinde, ] 

 

bir nefesde: Bir anda, birden, hemen, çabucak. 

Bir naẓar kıl cān göziyle gör bu lu‘bet-bāz-ı çarḫ / Bir nefesde saña biñ dürlü ‘alāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1124, Beyit 2). [bir nefesde, -de ] 

 

bir nev‘-ile: Bir çeşit, bir tür. 

Ġarra olma bu cihān her gün dogar bir nev‘-ile / Mührelerle ‘aḳluñı tagıtma olma ḥoḳḳa-bāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1215, Beyit 6). [bir nev‘-ile, --ile ] 

 

bir niçe: Birkaç, birçok, hayli, pek çok, birtakım. 

Bezm-i ġamda bir niçe derd ehline hem-demlerüz / Ol sebebden ṣoḥbet-i ḫāṣ eyledük bī-ġamlaruz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1211, Beyit 1). [bir niçe, ] 

 

bir niçe: Birkaç, birçok, hayli, pek çok, birtakım. 

Teşneyüz ḫūn içmege biz bir niçe ḫūnīlerüz / Ma‘reke güninde dāyim böyledür tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 2). [bir niçe, ] 

 

bir niçe: Birkaç, birçok, hayli, pek çok, birtakım. 

Cem‘ olup bir araya derd ü belā ile elem / Bezm-i ġamda ‘iyş ider bir niçe ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1246, Beyit 2). [bir niçe, ] 
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bir niçe: Birkaç, birçok, hayli, pek çok, birtakım. 

İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 5). [bir niçe, ] 

 

bir niçe: Birkaç, birçok, hayli, pek çok, birtakım. 

Biz ezel bezminde ‘ışḳuñla senüñ hem-demlerüz / Nāy-veş bagrı delük bir niçe ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1332, Beyit 1). [bir niçe, ] 

 

bir olaldan: Aynı olmak, benzer olmak // Birlikte olmak, birleşmek. 

Bir olaldan yanumuzda āsümān-ıla zemīn / Anuñ içün biz anuñ ne zīr ü bālāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 6). [bir olaldan, -aldan ] 

 

bir pāre: Bir parça, biraz, birazcık. 

Perīde yok-durur ādemde hergiz / Eger ḥūrī disem bir pāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 2). [bir 

pāre, ] 

Başdan ayaga degin göz yaşına ġarḳ oldum / Līk su virdi bu dil āteşi bir pāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 2). [bir pāre, ] 

Bagrumı gerçi ki biñ pāre kılur tīġ-ı cefā / Eksük olmadı bunuñla yine bir pāre heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 3). [bir pāre, ] 

 

bir ramaḳ kaldı: Ramak: “Vücutta ancak nefes alacak kadar kalmış hayat belirtisi” anlamındaki kelime dilimizde 

daha çok ramak kalmak şeklinde kullanılır II ramak kalmak: olmasına çok az bir şey kalmış olmak, az kalsın olacak 

durumda olmak II azıcık kalmak, biraz kalmak. 

Dil ṭabībidür meded derdüme dermān eylesün / Kaldı cāndan bir ramaḳ aḥvālümi yāra diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 3). [bir ramaḳ kaldı, -dı ] 

 

bir söz: Tek bir söz, bir kelime // sıradan, basit laf. 

Görmedüm mihr ü vefā çekdüm velī cevr ü cefā / Var diyen mihr ü vefāsı dilberüñ bir söz imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1462, Beyit 4). [bir söz, ] 

 

bir ugurdan: Birden, hep birden, birden bire, derhal. // Öyle bir, nasıl. 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan anı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 2). [bir ugurdan, ] 

 

bir ugurdan: Birden, hep birden, birden bire, derhal. // Öyle bir, nasıl. 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan aldı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cammāş göz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1349, Beyit 2). [bir ugurdan, ] 

 

bir yirde: Bir zaman, bir gün, bir an. 
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İy Muḥibbī bu ne ḥikmetdür ki bir yirde ḳarār / İtmeyüp ‘ālem turaldan beri devr eyler güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 7). [bir yirde, ] 

 

bir yirde: Bir yerde, bir arada, beraber. 

Çünki görmeklik müyesser olmadı görsün gözüm / Bāri yārumla beni bir yirde taṣvīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 2). [bir yirde, ] 

Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 3). [bir yirde, ] 

 

bir yirde: Bir yerde, bir arada, beraber. 

Ol gül-i nevresteyi ḫār-ıla bir yirde görüp / Ṣūbḥ olınca iñleyüp derdiyle bülbül aglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1415, Beyit 3). [bir yirde, ] 

 

bir yirden: Bir yerden, birden, hepsi birden. 

İy Muḥibbī ṣabr u ṭāḳat cümle bir yirden gidüp / İtdi bir yüzden füsūn u siḥr ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 5). [bir yirden, ] 

 

bir yire cem‘ olsa: Bir araya gelmek II toplanmak. 

Cem‘ olsa eger bir yire Ceyḥūn u Aras Nīl / Olmaya kamu dīde-i nemnāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1125, Beyit 2). [bir yire cem‘ olsa, -sa ] 

 

bir yire gelse: Bir araya toplanmak. 

Meşveret itmege gelse bir yire ol iki kaş / Māh-rūlar her ṭarafdan indürürler aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1431, Beyit 1). [bir yire gelse, -se ] 

 

bir yumup biñ dökmişem: Çok ağlamak. 

Ḥaḳ bilür kim gözyaşın ben bir yumup biñ dökmişem / Tā kim ol meh-rū melek-ruḫsārı gördüm bir naẓar 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 4). [bir yumup biñ dökmişem, -miş, -em-up ] 

 

bir yüzden: -bir sebepten, herhangi bir sebeple, bir şekilde. 

İy Muḥibbī ṣabr u ṭāḳat cümle bir yirden gidüp / İtdi bir yüzden füsūn u siḥr ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 5). [bir yüzden, ] 

 

bir zamān: Bir zamanlar, eskiden, geçmişte, önceden. 

Va‘de-i vaṣl ider-idüñ bir zamān iy dil-firīb / Bāda mı virdi ‘aceb kim bilmezem peymānumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1321, Beyit 3). [bir zamān, ] 

 

bir zamān: Bir zaman, bir süre, bazen. 
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Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [bir zamān, ] 

 

bir zamān: Bir zaman, bir süre, bazen. 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [bir zamān, ] 

 

bir zamān-ıla: Bir zaman. bir vakit. // Zamanla, gün gelir... 

Eksük itme göz yaşını ḳalbi mermerse daḫı / Bir zamān-ıla Muḥibbī sanma kim pīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 5). [bir zamān-ıla, --ıla ] 

 

bir ẕerre: "Zerre kadar" deyiminin karşılığı olarak hiç mi hiç anlamında kullanılmıştır. 

İntiẓār-ıla lebüñden bulmadum bir ẕerre kām / Bir söz-miş ṣabr-ıla dirler koruk ḥelvā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 2). [bir ẕerre, ] 

Ḥamdü-lillāh gün gibi çün ṣāfdur āyīnemüz / Ol sebebden kimseye bir ẕerre yokdur kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 1). [bir ẕerre, ] 

Bir ẕerre degül ḳıymet-i dünyā yanumuzda / Baş terkin urur dünyede evbāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1280, Beyit 2). [bir ẕerre, ] 

 

bir ẕerrece: Zerre kadar, azıcık bile. 

İtmezüz kimseye bir ẕerrece biz kem naẓarı / Çünki biz kendümüzi cümleden ednā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1210, Beyit 2). [bir ẕerrece, ] 

 

bī-raḥm: Acımasız, merhametsiz. 

Bir sencileyin yār-ı cefākār kimüñ var / Bī-raḥm u dil-figār u sitemkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 1). [bī-raḥm, ] 

 

bırak: Bırakmak, elden çıkarmak, koymak, düşürmek. 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Bıraksa yok bu ḫāke çok eger az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 1). 

[bıraksa, -sa ] 

Gözden bırakup yirlere sal anı Muḥibbī / Eyledi gözüñ yaşı senüñ çün sırruñı fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 5). [bırakup, -up ] 

 

biraz: Biraz, bir parça, azıcık. 

Sūz-ı ‘ışḳumdan ḥikāyet eyledüm yāra biraz / Didi ‘āşıḳ dirilen hergiz şikāyet eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1323, Beyit 1). [biraz, ] 

 

biraz: Bir parça, azıcık; kısa bir süre için. 
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Ele sāġar alalum şevḳ-ile rindāne biraz / Gel diñüz açılalum gülşene yārāna biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1251, 

Beyit 1). [biraz, ] 

Ele sāġar alalum şevḳ-ile rindāne biraz / Gel diñüz açılalum gülşene yārāna biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1251, 
Beyit 1). [biraz, ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe görüp dün gice dil yandugını / Baña öykündi düşüp odlara pervāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 2). [biraz, ] 

Vaḳt-ı güldür ġam-ı devrānı ferāmūş idelüm / Sāḳiyā al elüñe devr ide peymāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1251, Beyit 3). [biraz, ] 

Sıgmadı ḫumlara mey eyledi çün cūş u ḫurūş / Çıkdı ‘ayyūḳa yine na‘ra-i mestāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1251, Beyit 4). [biraz, ] 

İltmedi ‘ışḳı başa çünkim Muḥibbī Mecnūn / Girelüm baş açalum biz daḫı meydāna biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 5). [biraz, ] 

 

birbirine baş komış: Kafa kafaya vermek, birlik olmak. 

Komış ebrūları birbirine baş / Danışuk mı ider ola iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 1). [birbirine baş 

komış, -mış ] 

 

birbirine urup: Iki şeyi tokuşturmak, çarpıştırmak. 

Ok u ya almış ele ġamzesi dil almak içün / Birbirine urup āfāḳı pür-āşūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1447, 

Beyit 2). [birbirine urup, -up ] 

 

birçok: Fazla, bir sürü, birden çok. 

Zülfine dil baglayup itme iñende i‘timād / Kimse başa çıkmamış anuñla birçok başludur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1084, Beyit 4). [birçok, ] 

 

biri: Biri, bir tanesi II bir, herhangi bir II belgisiz zamir. 

Ya kaşuñdan tīr-i ġamzeñ gelse buña acıram / Birisi sīnemde turmaz cümle ẓahrumdan çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 3). [birisi, -si ] 

Baña sor zülf ü çeşmüñden neler gördüm neler gördüm / Biri ser-fitne-i ‘ālem birisi ‘ayn-ı āfetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 3). [biri, ] 

Baña sor zülf ü çeşmüñden neler gördüm neler gördüm / Biri ser-fitne-i ‘ālem birisi ‘ayn-ı āfetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 3). [birisi, -si ] 

Güzeller gerçi bī-ḥaddür cefā vü cevre māyiller / Eger yolında cān virseñ senüñle biri yār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 2). [biri, ] 

Saçuñla ‘ārıżuñ iy ‘ālem-efrūz / Birisi Ḳadrdür birisi Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 1). [birisi, -si ] 

Saçuñla ‘ārıżuñ iy ‘ālem-efrūz / Birisi Ḳadrdür birisi Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 1). [birisi, -si ] 

Derdā dirīġ dilber nālem benüm işitmez / Biñ pend [ü] biñ naṣīḥat olsa birini dutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 1). [birini, -n, -i ] 
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İki nesne ‘ışḳuma şāhid degül mi kıl naẓar / Birisidür gözümüñ kanlu yaşı biri beñiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 4). [biri, ] 

İki nesne ‘ışḳuma şāhid degül mi kıl naẓar / Birisidür gözümüñ kanlu yaşı biri beñiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 4). [birisidür, -si, -dür ] 

Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb / Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 3). [biri, ] 

Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb / Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 3). [biri, ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın / Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 3). [biri, ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın / Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 3). [biri, ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl / Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 3). [biri, ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl / Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 3). [birini, -n, -i ] 

 

biri ṣad olmada: Biri yüz olmak, birken artmak, çoğalmak. 

Zaḫmum benüm bed olmada ḫunāb-ı bī-ḥad olmada / Derdüm biri ṣad olmada zaḫm-ı sinānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 3). [biri ṣad olmada, -ma, -da ] 

 

birkaç: Ne kadar olduğu kesin olarak bilinmeyen az sayıdaki şeyleri belirtmek için kullanılır, üç beş tâne kadar, az 

sayıda. 

Görmege gelmedi ben ḫastayı birkaç gicedür / Dimedi derd ü belām-ıla o miskīn niçedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 1). [birkaç, ] 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [birkaç, ] 

Olmaduk dünyā-yı dūna cān-ıla biz müşterī / Zīra birkaç gün hemān ancak temāşāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 3). [birkaç, ] 

 

birle: Ile, bağlama edatı. 

‘Uzlet idüp kim kanā‘at birle buldı iştihār / Pādişāh-ı dehr olup ol hūy u hāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 4). [birle, ] 

Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān / Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 2). [birle, ] 

 

birle: İle bağlacı. 

Gün yüzüñ birle ḳamer alnuñ yiter ‘āşıḳlara / Gice gündüz āfitāb u māh-tāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1212, Beyit 3). [birle, ] 
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bīrūn olur: Hariç olmak, uzak olmak, uzak kalmak. 

Ġamla ülfet tutdı göñlüm añmañuz şādī adın / ‘Āşıḳ-ı ġam-ḫōrlar çün şādīden bīrūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 4). [bīrūn olur, -ur ] 

 

biryān: Kebap, püryan. 

Sen tenūr-ı ‘ışḳ-ıla yanup kül olalı göñül / Bezm-i ġamda kalmadı ekl itmege biryānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 3). [biryānumuz, -umuz ] 

 

biryān olur: Kebap olmak, kebap gibi yanmak. 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim / Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 3). [biryān olur, -ur ] 

 

biş: Pişmek: (Yiyecekler) Isı etkisiyle çiğliği ve hamlığı giderek yenilebilir duruma gelmek. 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim / Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 3). [bişüp, -üp ] 

Bezm-i ġamda çeşmümüñ gülgūn şarābı var-ımış / ‘Işḳ odıyla bişmiş anda dil kebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 1). [bişmiş, -miş ] 

 

bisāṭ: Halı, kilim, keçe, minder gibi yere yayılan şey, yaygı. 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda / Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 5). [bisāṭını, -ını ] 

Ol yār-ı nāzenīn ola kim bir ḳadem basa / Yolları üzre eyleyeyim yüzümi bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 4). [bisāṭ, ] 

Niçe bir ḳaṣruñ yaparsın ḫışt-ı sīm ü zer ile / Yā niçe bir ‘iyş ü ‘işret çün döşersin sen bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1499, Beyit 2). [bisāṭ, ] 

 

bisle: Yedirip içirmek, karnını doyurmak // Yetiştirmek. 

Ḳurbān ideyim cānumı cānāne içündür / Ya bisledügüm cānumı cānā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 1). [bisledügüm, -düg, -üm ] 

İncinür sanma cefādan cevre mu‘tād olmışuz / Süd yirine zehr-i ġamla bislemişdür anamuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 2). [bislemişdür, -miş, -dür ] 

 

bismil eylesün: Besmele sözünün kısaltılmış şekli II kesilmiş, boğazlanmış (hayvan) II bismil etmek: kesmek, 

boğazlamak, kurban etmek. 

Ka‘be’dür kūyına varduk bizi bismil eylesün / Cānı tuḥfe eyledük itsün ḳabūl ḳurbānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 4). [bismil eylesün, -sün ] 

 

bister: Yatak, döşek. 
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Bister-i gülden yaraşur saña cānā tekyegāh / Seng-i ḫārādan baña bālīn ile bister yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 2). [bister, ] 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 5). [bisterin, -i, -n ] 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [bisteri, -i ] 

 

bister-i gülden: Gül yatak. 

Bister-i gülden yaraşur saña cānā tekyegāh / Seng-i ḫārādan baña bālīn ile bister yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 2). [bister-i gülden, -den ] 

 

bister-i ḫākīde: Toprak yatak. 

Bister-i ḫākīde gördüm bir gedā ‘üryān uyur / Mesned-i şāhīde yatur sanasın sulṭān uyur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1144, Beyit 1). [bister-i ḫākīde, -de ] 

 

bī-sütūn: Direksiz. // Ferhat'ın Şirin aşkına deldiği dağ. 

Ben belā kūhınuñ açdum yolların dırnag-ıla / İtdügümi Bī-sütūn kūhında Ferhād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 3). [bī-sütūn, ] 

 

bisyār iderler: Çok etmek, daha fazlasını yapmak. 

Güzellerden vefā ummak ‘acebdür / Cefā dirseñ iñen bisyār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 4). 

[bisyār iderler, -er, -ler ] 

 

bit: Büyümek, yetişmek, ortaya çıkmak. 

Bāġbāna nisbet itme serv ü ‘ar‘ardan n’olur / Bāġ-ı ḥüsn içre biten ol ḳāmet-i bālāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1028, Beyit 4). [biten, -en ] 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa / Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 
Beyit 2). [bite, -e ] 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 4). [biten, -en ] 

Dāġ-ı ḥasretden bitüpdür sīnem üzre lāleler / Yagdurur çeşmüm seḥergeh anuñ üzre jāleler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1167, Beyit 1). [bitüpdür, -üp, -dür ] 

Gözümüñ yaşıdur revnak viren bu gülsitānuña / Dime kim olıcak bārān bitüp gül lālezār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 3). [bitüp, -üp ] 

Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 3). [bitmez-imiş, -mez, --i, -miş ] 

Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1370, Beyit 3). [biter, -er ] 
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bit: Sona ermek, tükenmek. 

‘Uşşāḳı işigüñde öldürmegil ḥabībüm / Meşhūr bu mes̱eldür kesilse baş bitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1292, 

Beyit 3). [bitmez, -mez ] 

 

bī-tāb: Takatsiz, dermansız, mecalsiz. 

Jeng-i ġamdan niçe demlerdür ki dil bī-tābdur / Aña ṣayḳal iy göñül ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 1). [bī-tābdur, -dur ] 

 

bitür: Peyda etmek, ortaya çıkarmak; büyütmek (bitki bağlamında). 

Āhum seḥābı ger döke bārān-ı eşkümi / Bu sīne bāġı gül bitürür lālezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, 

Beyit 4). [bitürür, -ür ] 

Sīne bāġına Muḥibbī yaş döker geh ḫūn-ı dil / Bitürür güller temāşā eyle reng-ā-reng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 5). [bitürür, -ür ] 

 

bī-vefā: Vefasız, sözünde, muhabbetinde sebatı olmayan. 

Ben mübtelāya n’eyledi ol bī-vefāyı gör / Göñlüm tolaşdı zülfine nāgeh belāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 1). [bī-vefāyı, -y, -ı ] 

Gel beni öldür vefā kıl ‘ahdüñe didüm didi / Bī-vefālık resmidür ‘ālem içinde şānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 6). [bī-vefālık, -lık ] 

Cevri çok pür cefāyı kim sevmez / Mihri yok bī-vefāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 1). [bī-

vefāyı, -y, -ı ] 

Neden dil bagladuñ ol bī-vefāya / Cefā kılsañ ne deñlü sana ol az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 4). [bī-

vefāya, -y, -a ] 

İremezsin bī-vefālar vuṣlatına iy göñül / Ger firāḳıyla yanarsañ hem-dem olmaz bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 3). [bī-vefālar, -lar ] 

Bī-vefā dildār sevmek hey ne müşkil kār-ımış / Kim giriftār-ı belā-yı ‘ışḳ ola nā-çār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 1). [bī-vefā, ] 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş / Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 
1). [bī-vefā, ] 

 

bī-vefā olur: Vefasız, sözünde durmayan, sevgi bağlılığı göstermeyen biri haline gelmek. 

İşidürdüm māh-rūlar bī-vefā olur velī / İy Muḥibbī her ne dirlerse biñ anca var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 5). [bī-vefā olur, -ur ] 

 

biz: Birinci çokluk şahıs zamiri, biz. 

Dimezüz cevr ü cefā eyleme yā eyle vefā / Rāżıyuz her ne kılursañ bizi tek yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 4). [bizi, -i ] 
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Zāhidā ol sen selāmet biz melāmet ehliyüz / Kim görüpdür gözleye ‘āşıḳ olan nāmūs u ‘ār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 4). [biz, ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virmek-ise ‘ışḳa ṭarīḳ / İdelüm biz de anı nite ki Ferhād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 
Beyit 3). [biz, ] 

Nigārā ḫāk-i pāyuñ tācumuzdur / Ser-i zülfüñ bizüm mi‘rācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 1). 
[bizüm, -üm ] 

Geçürdük tīr-i āhı nüh felekden / Ezelden çarḫ bizüm āmācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 4). 
[bizüm, -üm ] 

İtmez-idük reh-i ‘ışḳ içre ṭarīḳat ḥāṣıl / Olmasa kūy-ı ḫarābāt bizüm menzilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1208, 

Beyit 2). [bizüm, -üm ] 

Biz dimezüz ki mihr ü yāḫūd maḥabbet it / Cevr ü cefālaruñla senüñ pür-ṣāfālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 2). [biz, ] 

İtmezüz kimseye bir ẕerrece biz kem naẓarı / Çünki biz kendümüzi cümleden ednā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1210, Beyit 2). [biz, ] 

İtmezüz kimseye bir ẕerrece biz kem naẓarı / Çünki biz kendümüzi cümleden ednā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1210, Beyit 2). [biz, ] 

Ser-te-ser bu kā‘inātı almazuz bir ḥabbeye / Ḳāf-ı istiġnāda biz ‘Ānḳā-y-ıla maḥremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 2). [biz, ] 

Şāh-ı ‘ışḳa dil taḳarrüb buldugın gördi gözüm / Didi terk itme bizi biz daḫı ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 4). [biz, ] 

Şāh-ı ‘ışḳa dil taḳarrüb buldugın gördi gözüm / Didi terk itme bizi biz daḫı ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 4). [bizi, -i ] 

Raġbeti yokdur yanuñda bir-durur pīr ü cevān / Didi biz meh-rūlaruz şeyḫ-ile şāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 4). [biz, ] 

Teşneyüz ḫūn içmege biz bir niçe ḫūnīlerüz / Ma‘reke güninde dāyim böyledür tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 2). [biz, ] 

Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele / Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 5). [bizüm, -üm ] 

Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefā lāyıḳlaruz / Biz ezel zībā cemālüñe senüñ ‘āşıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 1). [biz, ] 

Derdi dermāna degişdük fāriġ ol bizden ṭabīb / Nef‘ ü żarrı ḥālümüzce añlaruz ḥāẕıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 4). [bizden, -den ] 

Cür‘a-i cām-ı elesti içeli mest olmışuz / İy Muḥibbī ḥaşre dek sanma bizi ayıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 5). [bizi, -i ] 

Kūhsār-ı ‘ışḳ pīşesinüñ nerre-şīriyüz / Sanma ki bizi ḫırṣ-ıla biz mūşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 4). [biz, ] 

Şol deñlü nis̱ār itdi gevher tācīr çeşmüm / Cānā bizi sen sanma eli boşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 3). [bizi, -i ] 
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Kūhsār-ı ‘ışḳ pīşesinüñ nerre-şīriyüz / Sanma ki bizi ḫırṣ-ıla biz mūşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 4). [bizi, -i ] 

Bir gördi yine itleri ile bizi ḥabīb* / Devlet irişdi başa dilā oşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 7). 
[bizi, -i ] 

Secdegāh-ı dil olaldan ṭāḳ-ı ebrū-yı nigār / Her yire baş egmezüz birdür bizüm miḥrābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 2). [bizüm, -üm ] 

Gözlerüm gözgelerinden eşk-i ḫūnīn dökmege / Nāle vü feryād-ıla dildür bizüm ṭōlābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 3). [bizüm, -üm ] 

Sidreden ḳāmetüñi biz daḫı bālā bilürüz / Gülşen-i ḥüsnüñi de ravżā’dan a‘lā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 1). [biz, ] 

Şāh-ı ‘ışḳuñ devletinde sanmañ eşke māliküz / La‘l ü gevherle tolu dildür bizüm gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 3). [bizüm, -üm ] 

Zāhidā mescidde rindānı iñen ẕemm eyleme / Ġāfil olma biz seni meyḫāne içre dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 4). [biz, ] 

Virmedi ol māh-rū bir kez zekāt-ı ḥüsnini / İy Muḥibbī niçe yıl kūyında biz sā‘illerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 5). [biz, ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet ehliyüz / Bende-i ‘ışḳ olalı şehr-i melāmet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 1). [biz, ] 

La‘l-i nābı yādına güp güp düşüp mey-ḫāneye / Biz ḫarābātī olup cām-ı maḥabbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1246, Beyit 3). [biz, ] 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 4). [biz, ] 

İltmedi ‘ışḳı başa çünkim Muḥibbī Mecnūn / Girelüm baş açalum biz daḫı meydāna biraz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1251, Beyit 5). [biz, ] 

Kūy-ı dilberde egerçi biz maḥabbet beklerüz / Ẓāhirā gerçi maḥabbet līk miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 1). [biz, ] 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 3). [biz, ] 

Āsitān-ı ‘ışḳuñuñ zāhid ne bilsün ḳadrini / Biz bilürüz ḳıymetin anda sa‘ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1252, Beyit 4). [biz, ] 

‘Āşıḳuz itdük Muḥibbī derd ü miḥnet iḫtiyār / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 5). [biz, ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet beklerüz / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1253, Beyit 1). [biz, ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet beklerüz / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 1). [biz, ] 

Göreli ol serv-ḳaddi cāmi‘-i ḥüsn içre āh / Ḳāmet ide diyü nāgāh biz iḳāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 5). [biz, ] 
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Ẕerre gibi gün yüzüñüñ zār u sergerdānıyuz / Ṣubḥa dek sen gül-ruḫuñ biz bülbül-i nālānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 1). [biz, ] 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1256, Beyit 2). [biz, ] 

Bu Muḥibbī’nüñ murādı bendeñ olmakdur hemān / Gerçi kim ẓāhirde biz de memleket sulṭānıyuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1256, Beyit 5). [biz, ] 

Ka‘be’dür kūyına varduk bizi bismil eylesün / Cānı tuḥfe eyledük itsün ḳabūl ḳurbānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 4). [bizi, -i ] 

Çün terk eyledi bizi ol gül‘-iẕārumuz / Bülbül gibi ne tañ ki ola āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 1). [bizi, -i ] 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 5). [biz, ] 

İtdi ol zülfi mu‘anber kākülin zencīrümüz / Ġam yimek dīvāneler oldı bizüm tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 1). [bizüm, -üm ] 

Zāhidā men‘ eyleme maḥbūb u meyden dönmezüz / Çün mey-i nāb-ıla olmışdur bizüm taḫmīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1273, Beyit 3). [bizüm, -üm ] 

Niçe yıldur ki bugün mātem-i Mecnūn tutaruz / Kankı ‘āşıḳ tutısar biz ölicek mātemümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 5). [biz, ] 

Çün Mesīḥā gibi ‘ālemde mücerred geçerüz / Tañ mı ḳudsīler eger olsa bizüm maḥremümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 3). [bizüm, -üm ] 

Yār bir gün dimedi ḥāl-i Muḥibbī niçedür / Niçe yıldur ki varur yāra bizüm ādemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1274, Beyit 6). [bizüm, -üm ] 

‘Uşşāḳa çāre dirler-idi ṣabr u ya sefer / Kalmadı ṣabr terk iderüz biz diyārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 3). [biz, ] 

Şūrīde olup söze kaçan başlaruz biz / Bülbül ile gūyā ki sabaḳdaşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 
1). [biz, ] 

Şūrīde olup söze kaçan başlaruz biz / Bülbül ile gūyā ki sabaḳdaşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 
1). [biz, ] 

Bir ẕerre degül ḳıymet-i dünyā yanumuzda / Baş terkin urur dünyede evbāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1280, Beyit 2). [biz, ] 

Geh mest olup cür‘a saçaruz felek üzre / Miḥnet ġamını yiyici ‘ayyāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 
Beyit 3). [biz, ] 

Dil ḫānesini naḳş iderüz ḫūn-ı cigerle / Taṣvīr-i ḫayāl idici naḳḳāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 
4). [biz, ] 

Efġān ile zārī kıluruz gice vü gündüz / Bir oñmayası ġam-zede ḳallāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 5). [biz, ] 

……………………………………….. / ………………………………āşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 6). [biz, ] 
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Her kaçan el ursa çevgān-ı ser-i zülfine yār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 5). [bizüm, -üm ] 

Ehl-i ‘ışḳuñ başları cem‘ī nedür didüm didi / Durmaz işler ezel bir dem bizüm ser-ḥānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 3). [bizüm, -üm ] 

Şem‘-i ḫüsne iy Muḥibbī cān u ser itme dirīġ / Bāl ü per yakdı diye dilber bizüm pervānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 5). [bizüm, -üm ] 

İy Muḥibbī olmasak biz Ḫusrev-i mülk-i suḫen / Böyle raġbet bulmaz idi defter ü dīvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 6). [biz, ] 

Va‘de-i vaṣl eyledi çünki bize cānānumuz / İy ecel bir dem tevaḳḳuf eyle alma cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1302, Beyit 1). [bize, -e ] 

Bezm-i ġamda ḫūn-ı dil nūş itmege yārān ile / Miḥnet ü derd ü elem oldı bizüm peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 5). [bizüm, -üm ] 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 1). [bizi, -i ] 

Zāhidā sanma bizi biz nefs iġvāsındayuz / Ya cihāna meyl idüp dünyā temennāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 1). [biz, ] 

Yanaruz nār-ı maḥabbetle dem-ā-dem şem‘-veş / Dūdumuz serden çıkar biz ‘ışḳ sevdāsındayuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1305, Beyit 2). [biz, ] 

Olmaduk dünyā-yı dūna cān-ıla biz müşterī / Zīra birkaç gün hemān ancak temāşāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 3). [biz, ] 

Künc-i mescid mesken olmaz ser-bürehne ‘āşıḳa / Zāhidā Mecnūn-vār biz ‘ışḳ ṣaḥrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 5). [biz, ] 

Bir olaldan yanumuzda āsümān-ıla zemīn / Anuñ içün biz anuñ ne zīr ü bālāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 6). [biz, ] 

Çün miyān-ı yārda varlık hicāb oldı bize / Dāyimā alup nefes virdükçe ifnāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 8). [bize, -e ] 

Zāhidā sanma bizi biz nefs iġvāsındayuz / Ya cihāna meyl idüp dünyā temennāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 1). [bizi, -i ] 

İdesin diyü ḳıyām iy serv ḳāmet beklerüz / İşügüñden gitmeyüp biz tā ḳıyāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1307, Beyit 1). [biz, ] 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 3). [biz, ] 

Kārbān-ı ḫalḳ bir bir göçiyor çalındı kūs / Biz daḫı göçmege geldük anda nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 4). [biz, ] 

Bakmaz oldı āh kim küsdi bize cānānumuz / İy dirīġā gidiserdür ḫasta tenden cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 1). [bize, -e ] 

Zülfini çevgān idüp alsa ele ol şehsüvār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 4). [bizüm, -üm ] 
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Biz ezel bezminde ‘ışḳuñla senüñ hem-demlerüz / Nāy-veş bagrı delük bir niçe ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 1). [biz, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ yiter biz gül‘iẕārı n’eylerüz / Zār kılsun cān u dil anda hezārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1334, Beyit 1). [biz, ] 

Añmazuz ḫāl ü ḫaṭuñ dāyim lebüñ ẕikr eylerüz / İçerüz cām-ı şarābı biz ġubārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1334, Beyit 2). [biz, ] 

Biz ḫarābāt ehliyüz mesken bize meyḫānedür / Lā’übālī meşrebüz nāmūs u ‘ārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1334, Beyit 4). [biz, ] 

Biz ḫarābāt ehliyüz mesken bize meyḫānedür / Lā’übālī meşrebüz nāmūs u ‘ārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1334, Beyit 4). [bize, -e ] 

Her neye kılsañ naẓar biz rūy-ı Ḥaḳḳ’a nāẓıruz / S̱ümme vechu’llāhı gördük māsivāya bakmazuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 4). [biz, ] 

Sanma şöhret gözlerüz biz yāḫū dārāt ehliyüz / ‘Ālemi bir cür‘aya satduk ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1344, Beyit 1). [biz, ] 

Niçe yıllardur didüm göñlümle ṣāḥib-ġamlaruz / Didi çeşmüm anuñ-ıçun biz de ġarḳ-ı demlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 1). [biz, ] 

Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 1). [biz, ] 

Şerbet-i la‘linden özge ‘āşıḳa yokdur devā / Gel ṭabībā ko ‘ilācı biz cevāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1350, Beyit 3). [biz, ] 

Geçdi Ferhād-ıla Mecnūn tagıdup hengāmesin / Dōstlar kurduk anuñ yirine biz hengāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 4). [biz, ] 

Olacak iş çün degül tolaşdı zülf-i yāra dil / Ol sebebden yil gibi yokdur bizüm ārāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 2). [bizüm, -üm ] 

Vaṣl-ıla şādān olup hicr-ile ġamgīn olmazuz / ‘Āşıḳ u rind-i ḫarābātuz bizüm yok kāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 3). [bizüm, -üm ] 

Zāhidā sanma senüñ uçmaguña biz ṭālibüz / Çöpe saymaz ravża-i ‘ışḳ-ıla dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 3). [biz, ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 7). [biz, ] 

Vādī-i deşt-i ġamuñ āvāre bir mecnūnıyuz / Tā ölince anda biz rāh-ı maḥabbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1363, Beyit 2). [biz, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [biz, ] 

‘Işḳ dersin okıduk Ferhād-ıla Mecnūn-ıla / Mekteb-i rūz-ı ezelde biz sabaḳdaş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 2). [biz, ] 

Zülfinüñ būyın getürdüñ ḫoş-dimāġ itdüñ bizi / Müstedām ol iy ṣabā ‘ālem turınca turma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 4). [bizi, -i ] 
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Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseñe oldum ḫarīd / Aramuzda yok dime olsun bizüm alış viriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 4). [bizüm, -üm ] 

Cānā seḥāb-ı zülfi ruḫ-ı āfitāba bas / Yakduñ bizi bu mihr-ile māhum niḳāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 1). [bizi, -i ] 

 

boy: Boy-pos, endâm. 

Bir boyı servüñ firāḳından düşüp ṣaḥrālara / Sīnesine lāle gibi ḫasta dil dāġın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 5). [boyı, -ı ] 

Gözüñ nergis yañaguñ gül olaldan / Boyuña bendedür serv ü ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 2). 

[boyuña, -uñ, -a ] 

İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer / İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 1). [boyuñ, -uñ ] 

Görelden ol boyı serv-i revānı / Gözümüñ yaşı tursa bir dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 5). 
[boyı, -ı ] 

Bir boyı servüñ firāḳından görenler yaşumuz / Bir akar sudur didiler dīde-i nemnākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 4). [boyı, -ı ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [boyuñ, -uñ ] 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 2). [boyı, -ı ] 

 

boyın sunar: Boyun sunmak, boynunu uzatmak. 

Her yaña başın açar dīvāneler boyın sunar / El uzadup her kaçan zencīr zülfini çözer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 3). [boyın sunar, -ar ] 

 

böyle: Böyle, bu şekilde, bu tarzda. 

Dōstum kīn eyleyüp ebrūlaruñ çīn eyleme / Böyledür dirler mes̱eldür kīn ile dīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 3). [böyledür, -dür ] 

Beni derd-ile öldürdüñ lebüñden būse iḥsān it / Ḳadīmī böyledür ‘ādet ki her kes kana kan gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 5). [böyledür, -dür ] 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 5). [böyle, ] 

Geh şecā‘at gösterüp gāhī Muḥib merdānelık / Kim ezelden böyle telḳīn eylemişdür pīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 6). [böyle, ] 

Teşneyüz ḫūn içmege biz bir niçe ḫūnīlerüz / Ma‘reke güninde dāyim böyledür tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 2). [böyledür, -dür ] 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1238, Beyit 7). [böyledür, -dür ] 
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Muḥibbī ‘ışḳ-ıla bulduñ ḥarāret / Anuñçün oldı şi‘rüñ böyle dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 5). 
[böyle, ] 

İy Muḥibbī olmasak biz Ḫusrev-i mülk-i suḫen / Böyle raġbet bulmaz idi defter ü dīvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 6). [böyle, ] 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [böyle, ] 

Muḥibbī leblerüñ ẕikrin miyānuñ vaṣfını itse / Diyeler böyle bir şīrīn kelām ince ḫayāl olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1355, Beyit 5). [böyle, ] 

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme / Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1416, Beyit 5). [böyledür, -dür ] 

Sanma ki cihān-ı fānīdesin kurtarasın baş / Pes böyle iken buña maḥabbet niye kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 1). [böyle, ] 

 

böylece: Bu şekilde, bu tarzda. 

Dil ḫānesini yıksa Muḥibbī yine dildār / Anı da yapar böylece mi‘mār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 5). [böylece, ] 

 

boynın egmiş: Boyun eğmek, acizlik göstermek II kabullenmek, isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak. 

Bāġda zülfüñ benefşe göreli / Boynın egmiş baş aşaga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 6). [boynın 

egmiş, -ı, -n, -miş-miş ] 

 

boyun: Vücûdun omuzlarla baş arasında kalan ve başı bedene bağlayan kısmı. 

Naḳd-i cān-ıla diler dil zülfinüñ zencīrini / Takmak ister boynuma başındaki sevdāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 6). [boynuma, -um, -a ] 

Leylī zülfüñi görelden dōstum mecnūnuñam / Baġludur boynumda zencīr ayagumda künde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 2). [boynumda, -umda ] 

Kuluñam boynı baglu pādişāham / Her ne itseñ bu bende fermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 7). 
[boynı, -ı ] 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 5). [boynuma, -uma ] 

Bilmedüm zülfüñ midür boynumdaki dām-ı belā / Cānuma ḳaṣd eyleyen ġamzeñ midür ya kaşlar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1092, Beyit 3). [boynumdaki, -umdaki ] 

Boynuma zencīr-i zülfin dāyimā dakmakdadur / Şem‘-i ḥüsnine göñül pervānesin yakmakdadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1103, Beyit 1). [boynuma, -uma ] 

Zülfini elde gehī zencīr ider gāhī kemend / İy dil-i dīvāne taksun boynuña yalvarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1110, Beyit 4). [boynuña, -uñ, -a ] 

Şol deñlü itdi cevri ‘uşşāḳa ol cefā-cū / Boynında görinenler kākül degül günehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 3). [boynında, -ı, -n, -da ] 
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Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [boynuma, -um, -a ] 

Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [boynuñdan, -uñ, -dan ] 

Saçı zencīri boynumda benüm Mecnūn zamānumdur / Görinen mūy-ı jūlīdem degül belki duḫānumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 1). [boynumda, -um, -da ] 

Saçuñ zencīrine dīvāne oldum / Anı boynuma takmazsın nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 3). 
[boynuma, -um, -a ] 

Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 3). [boynuma, -um, -a ] 

Sun agzuma dehānuñ şekkerini / Benüm boynuma ol şekker kem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 5). 
[boynuma, -um, -a ] 

Ben esīr-i ‘ışḳ oldum koy zenaḫdan çāhına / Ḥalḳa ḥalḳa eyle zülfüñ boynuma zencīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 3). [boynuma, -um, -a ] 

Ḫāl-i siyehi eyleye bu baḫtumı tīre / Salınsa kaçan boynına ol zülf-i siyeh-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 2). [boynına, -ı, -n, -a ] 

Leylī zülfüñ bu dil-i dīvānenüñ / Bend idüp boynına zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 5). 
[boynına, -ı, -n, -a ] 

İster asılmak Muḥibbī boynuña / İtdügi zülf-i dü-tādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 5). 
[boynuña, -uñ, -a ] 

 

boyun uzadur: Boynunu uzatmak. 

Her kaçan zencīr-i zülfe el ura cānāneler / Baş açup boyun uzadur ‘āşıḳ-ı dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 1). [boyun uzadur, -ur ] 

 

boz: İyi ve düzenli bir duruma son vermek, değiştirip kötüleştirmek, ifsat etmek, ihlâl etmek. 

Naḳd-i cāna çün metā‘-ı būse iḳrār eyledüñ / Dōstum inkār idüp gel bozma bāzārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 4). [bozma, -ma ] 

 

bu: Bu, işaret sıfatı. 

Sīne-i mecrūḥa ursañ iy ṣanem ġamz okların / Tīr-i peykānuñ bu ben dil-ḫasteye merhem gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 2). [bu, ] 

Bu Muḥibbī dil ü cān yakdugını ḥasret-ile / Sen bilürsin anı iy bār-ı Ḫudā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 5). [bu, ] 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1003, Beyit 7). [bu, ] 

Bu ‘ālemde kimüñ cānānı yokdur / Muḳarrer kurı tende cānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 1). [bu, 

] 
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Zülfinüñ sevdāsı-y-ıla tolalıdan bu dimāġ / Başı üstine gelüp murġ-ı hevālar per tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1006, Beyit 2). [bu, ] 

Naḳd-i dil virüp metā‘-ı ḥüsne kim ola ḫarīd / Aña bu yolda belā vü derd ü ġam ḥāṣıl-durur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1008, Beyit 3). [bu, ] 

İçeli ‘ışḳuñ şarābın bu Muḥibbī ḫasta-dil / Giceden gündüzi farḳ itmez yatur ḳānzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1008, Beyit 5). [bu, ] 

Dil murġı görüp ḫālüñi zülfüñe tutıldı / Bu bend ü belālar hep dāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, Beyit 
2). [bu, ] 

Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 4). [bu, ] 

Pāyuña n’ola dökse Muḥibbī gözi yaşın / Bu sakladugı sīm ü zeri yā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 
Beyit 5). [bu, ] 

Yoldaş oldur ki koparmaya kılın yoldaşınuñ / Bu zamān yoldaşı gör tīġını yoldaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 2). [bu, ] 

Görmek ister bu Muḥibbī çü senüñ dīdāruñı / Anuñ-ıçun başını su gibi ol taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 5). [bu, ] 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1014, Beyit 3). [bu, ] 

Vādi-i ‘ışḳa Muḥibbī bu göñül düşdi yine / Dimezem ġamdan ulu bile saña zāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 5). [bu, ] 

İy cefā-ḫū cevri āyīn eyledüñ ‘āşıḳlara / Korkaram kim ‘ālem içre ben bu āyīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 4). [bu, ] 

Şeb-i hicr içre kaçan bu dil-i maḥzūn iñiler / Bile yanup tutuşup derd-ile gerdūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 1). [bu, ] 

İñilerse bu Muḥibbīyi ‘aceb eylemeñüz / Her kaçan bir kişinüñ bagrı tola ḫūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 5). [bu, ] 

Didiler derdi olan derdi disün ben çekdüm āh / Her kim işitse diye bu derdmendüñ derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 2). [bu, ] 

Bu cihānuñ nesi vardur aña şād ola göñül / Kıl ḥaḳīḳat naẓarın şeyḫ ü eger şāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 2). [bu, ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe iñiler bu göñül / Nite kim kurıla su üstine dōlāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 4). [bu, ] 

Kaçan kim bād-ı āhumdan o zülf-i ‘anber-feşān ditrer / Gidüp ‘aḳlum gelür ḥayret bu cismüm içre cān ditrer 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 1). [bu, ] 

Eline ol kemān ebrū ḫadeng-i ġamzesin alsa / Nişān itdükçe bu sīnem damarlar içre kan ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1026, Beyit 2). [bu, ] 

Āhum seḥābı ger döke bārān-ı eşkümi / Bu sīne bāġı gül bitürür lālezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

4). [bu, ] 

Bu Muḥibbī girse ‘ışḳ meydānına / Dūd-ı āhın başına miġfer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 5). [bu, ] 
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Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider / Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 5). [bu, ] 

Var mı cihānda çün görüp virmeye göñül / Ger var-ısa bu göñli anuñ seng-i ḫāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1033, Beyit 2). [bu, ] 

Yıkmadan ġam bu göñül kişverini yāda getür / Sāḳiyā cānuñ içün ehl-i dile bāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 1). [bu, ] 

Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre eşk-i çeşmüm kātibi / Ḫūn-ı dilden bu derūnum ḥālini turmaz yazar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1036, Beyit 4). [bu, ] 

Bu Muḥibbī dişleri vaṣfın kaçan medḥ eylese / İşiden cān riştesi üzre sanur dürler dizer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 5). [bu, ] 

Ġam degüldür gözleri bīmār iderse göñlümi / Leblerinden bir cevāb alsam bu cānum em kapar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1037, Beyit 2). [bu, ] 

Bakamaz oldum güneş ruḫsārına dildāruñ āh / Her kaçan baksam naẓar kılsam bu çeşmüm nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 3). [bu, ] 

Sīm-i eşk-ile ḫarīdār-ı metā‘-ı vaṣl olan / Virür ol cān naḳdini āḫir bu dünyādan geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1038, Beyit 2). [bu, ] 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 4). [bu, ] 

İy Muḥibbī niçe olmasun perīşān bu göñül / Şānesin elden komayup baña saçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 5). [bu, ] 

Bu güni ḫoş görelüm irte günüñ issisi var / Kalmadı kalmayısar kimseneye gün gicedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 3). [bu, ] 

Baş çatar çeşmüñle kaşuñ bu Muḥibbī ḳatline / Anı hicrüñ öldürür ḥācet degül tedbīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 5). [bu, ] 

Yine bezm-i belā içre bu göñlüm / İñiler sanki nāy-ı ḫoş-nevādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 4). [bu, ] 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [bu, ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda yatur pā-māl-i ‘ışḳ oldı / Yañılup dimedüñ bir gün bu miskīn derdmendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 5). [bu, ] 

Niçe yıldur ki ḫarc olur yolında ol cefākāruñ / ‘Aceb bu kīse-i çeşmüm dükenmez sīm-ile zerdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 5). [bu, ] 

Dilā bu rūy-ı zerdümle niçe inkār idem ‘ışḳa / Gözümüñ kanlu yaşıyla iki ḥāżır güvāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 2). [bu, ] 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [bu, ] 

Naḫl-i gülden tāze terdür bu Muḥibbī’nüñ sözi / Anuñ-ıçun ehl-i ‘ışḳ olan ider her bār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 5). [bu, ] 

Māh-rūlar okumamışlar vefā destānını / Līki bu fenn-i cefāda her biri māhir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 

Beyit 2). [bu, ] 
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Ṣayd-ı merdüm itmege bu şeyḫ-i şehr / Dām-ı rızḳı sübḥası ṣad dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 4). 
[bu, ] 

Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1057, Beyit 4). [bu, ] 

Yārı aġyār-ıla gördüm san gül oynar ḫār-ıla / Bülbül-i şūrīde-veş bu āh u zārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 3). [bu, ] 

Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 1). [bu, ] 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [bu, ] 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 4). [bu, ] 

Kimden ögrendüñ nigārā bu göñüller almasın / Soñra cevr-ile anı öldürme kankı fende var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 6). [bu, ] 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña / Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 5). [bu, ] 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña / Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 5). [bu, ] 

‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 4). [bu, ] 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına / Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 5). [bu, ] 

Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 5). [bu, ] 

Alma āhum gel akıtma eşk çeşmümden sakın / Ġarḳa virür ‘ālemi bu göz yaşı deryā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 3). [bu, ] 

Taḫt-ı ‘ālī-durur bu mülk-i vücūd / Oturur ‘ışḳ anda sulṭāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 2). [bu, ] 

Kuluñam boynı baglu pādişāham / Her ne itseñ bu bende fermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 7). [bu, 
] 

Sun Muḥibbī’ye leblerüñ cāmın / Çünki bu derdine o dermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 8). [bu, ] 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 1). [bu, ] 

Kevkeb-i kūyuñda didüm bu ser-i ġalṭān nedür / Eyledi zülfe işāret didi bu çevgāna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1069, Beyit 3). [bu, ] 

Kevkeb-i kūyuñda didüm bu ser-i ġalṭān nedür / Eyledi zülfe işāret didi bu çevgāna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1069, Beyit 3). [bu, ] 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 
Beyit 3). [bu, ] 
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Müdde‘īnüñ acı sözinden Muḥibbī bu yürek / Zehre döymez yarılur san kāse-i faġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 7). [bu, ] 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 2). [bu, ] 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [bu, ] 

Ebed gitmeye bu serden hevā-yı zülfüñ iy dilber / Anuñçün levh-i sīnemde anuñ naḳşı muṣavverdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 4). [bu, ] 

Görinen ṣubḥ-dem sanmañ şafaḳ gökler kenārında / Yakan bu dāmen-i çarḫı bu āh-ı ṣubḥgāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 3). [bu, ] 

Görinen ṣubḥ-dem sanmañ şafaḳ gökler kenārında / Yakan bu dāmen-i çarḫı bu āh-ı ṣubḥgāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 3). [bu, ] 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda / Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 5). [bu, ] 

Tīr-i ġamzeñle bu sīnem zaḫmnāk olmış yatur / Dir gören meydān-ı ‘ışḳ içre helāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 1). [bu, ] 

Bu ‘aceb bārān-ı eşküm ġarḳa virdi ‘ālemi / Hīç teskīn olmadı dil sūznāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1079, Beyit 4). [bu, ] 

Çünki peykānuñ gelür kıldı bu sīnemden güẕer / Didüm artur dōstum derdüm benüm efzūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 2). [bu, ] 

Bezm-i ġamda ḳāmetüm çeng ideli bār-ı belā / İñler ol meclisde bu göñlüm benüm ḳānūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 6). [bu, ] 

Ḥasretiyle dāġ-ı sīnem hem bu bagrum başludur / Ger sorarsañ baḥra nisbet eşk-i çeşmüm yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 1). [bu, ] 

Kenārında görinenler bu çarḫuñ siz şafaḳ sanmañ / Derūn-ı sīnede yir yir çıkan her dem duḫānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 2). [bu, ] 

Bu Muḥibbī çün ezel içdi maḥabbet cāmını / Görinür şimdi anuñçun gāh mest ü geh ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 5). [bu, ] 

Girelden deyr-i ġam içre bu göñlüm erġanūn oldı / Gözümüñ yaşına baksañ şarāb-ı erġuvānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 2). [bu, ] 

Biñ şīve ile nāz-ıla cānān gelür geçer / Gördükçe anı agıza bu cān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 1). [bu, ] 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb / Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1088, Beyit 2). [bu, ] 

Gördüñ gözüm yaşını bu sīnem otagına / Girüp taḥammül eyle ki bārān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 3). [bu, ] 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına / Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 4). [bu, ] 
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Beñzerem dimiş nigārā ḫaddüñe / Bu sözinden sen güli şermende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 2). 
[bu, ] 

Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 2). [bu, ] 

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup / Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 4). [bu, ] 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 2). [bu, ] 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 4). [bu, ] 

Dimedüñ ḥüsn-i zekātın bu Muḥibbī’ye eḥaḳ / Niçe gündür tolaşur kūyumı ol sāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 5). [bu, ] 

Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 2). [bu, ] 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 
6). [bu, ] 

Ben şeb-i hicre nihāyet bulmadum ‘ālemde āh / Bu söz-imiş māhitābum her işe pāyān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 4). [bu, ] 

Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın / Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 7). [bu, ] 

Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1096, Beyit 2). [bu, ] 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [bu, ] 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 6). [bu, ] 

Bu Muḥibbī şeh-i cihān iken / Şimdi bir ḫūba bendedür dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 6). [bu, ] 

Muḥibbī muḥkem işdür ‘ışḳ bāzı / Bu kārı sanma ayruk kāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 5). [bu, 
] 

Zülfi zencīrini takdum göñlümüñ gerdānına / Bildüm āḫir bu dil-i dīvāneyi bed-nām ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1100, Beyit 3). [bu, ] 

Sen koma ṭarf-ı meygedeyi elden iy göñül / Bu sāġar-ıla saña çün ol rehnümūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 2). [bu, ] 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 4). [bu, ] 

Gül‘iẕār-ı ḥüsni yāruñ tāze sebz olsun diyü / Bu Muḥibbī göz yaşın cū sīnesin ṭōlāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1104, Beyit 5). [bu, ] 

Giryesin ebr-i bahāruñ dīde-i pür-ḫūna sor / Nālesin ra‘duñ sorarsañ bu dil-i maḥzūna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1106, Beyit 1). [bu, ] 
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Tañ mıdur sevdā-yı zülfinden göñül olsa ḫarāb / Çünki bu ġam leşkeri sīnemde bī-pāyān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 2). [bu, ] 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 1). [bu, ] 

Yetīmāne benefşe başın egmiş / Bu kaygular aña bilsem nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 3). [bu, ] 

Eger olmasa cām-ı erġuvānı / Bu meclis cānsuz bir kurı tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 4). [bu, ] 

Bahār irdi Muḥibbī geşt-i bāġ it / Bu demler guṣṣa göñülden gidendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 5). 
[bu, ] 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi / Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1115, Beyit 5). [bu, ] 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 5). [bu, ] 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1117, Beyit 1). [bu, ] 

Būseñ alsam cān virüp gelmez peşīmānlık baña / Terk idem biñ cān bulınmaz çün bu bāzār özgedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1117, Beyit 2). [bu, ] 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 7). [bu, ] 

Dün gice kūyında nālem işidüp / Dir seg-i kūyı bu ne feryāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 3). [bu, ] 

La‘l-i şīrīn ü dehānı yādına / Bu Muḥibbī cān virür Ferhād’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 5). [bu, ] 

Zülfüñ düninde varsa kūyuña bu Muḥibbī / Geydügi dūd-ı dilden başına şeb-külehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 5). [bu, ] 

Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1120, Beyit 1). [bu, ] 

Bezm-i ġamda ehl-i ḥāle cām-ı zer ḥācet degül / İçmege ḫūn-ı dili bu dīde-i bīnā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1120, Beyit 3). [bu, ] 

‘Işḳa düşdüm ‘aḳl-ı küllī külli ben terk eyledüm / Pür-hevā oldı dimāġum baña bu sevdā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 4). [bu, ] 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 4). [bu, ] 

Bir naẓar kıl cān göziyle gör bu lu‘bet-bāz-ı çarḫ / Bir nefesde saña biñ dürlü ‘alāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1124, Beyit 2). [bu, ] 

İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 5). [bu, ] 

Emdür lebüñi şimdi bu dil-ḫasteye didüm / Güldi didi gör ḫāṭırı gülbe şeker ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 
Beyit 4). [bu, ] 
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N’eylerem gülzārı sensüz baña olmışdur ḥarām / Bu cihān bāġında göñlüm san gül-i nev-restedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 2). [bu, ] 

Eyledüm anuñ-ıçun göz yaşını āb-ı revān / Bāġ-ı ḥüsnüñe bu vech-ile girem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1136, Beyit 4). [bu, ] 

Dilā maġrūr olup virme göñül bu dār-ı dünyāya / Ḥaḳīḳatle naẓar kılsañ hemān bir iki sā‘atdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 7). [bu, ] 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [bu, ] 

Başlar kesilür kan saçılur līk sorılmaz / Bu nev‘e olur rāh-ı maḥabbetde çok işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 6). [bu, ] 

Bir bencileyin sīne siper seng-i cefāya / Bu kūh-ı maḥabbetde belā yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 10). [bu, ] 

Vādi-i hicre düşelden oldı bu dil bī-ḳarār / İñleyüp tā ṣubḥ olınca aglaram ben zār u zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1141, Beyit 1). [bu, ] 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 6). [bu, ] 

Şāne gibi pāralansa tañ mıdur bu cān u dil / Her seḥer bād-ı ṣabā zülfini yāruñ şāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1143, Beyit 6). [bu, ] 

Yürür mecnūn gibi tenhā düşüp bu vādi-i ‘ışḳa / Muḥibbī sāyeden ġayrı dimez hem-rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 5). [bu, ] 

Yoluñda ölmek iy dilber sa‘ādet / Bu dehr-i bī-vefā-y-ıçun ne ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 4). 

[bu, ] 

Ger semend-i nāz-ıla iy dōst cevlān eyleseñ / Zülfüñüñ çevgānına top olmaga bu ser yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 4). [bu, ] 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet / Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 5). [bu, ] 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr / Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 3). [bu, ] 

Sormaduñ iy dil ṭabīb[i] bu Muḥibbī derdini / Niçe yıl derdini ‘arż itmege kapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 5). [bu, ] 

Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin / Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 4). [bu, ] 

İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı / Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1154, Beyit 5). [bu, ] 

Ruḫlarıyla lebleri ẕikrin ider dil dilberüñ / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī la‘l ü gevher-sāz olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1158, Beyit 5). [bu, ] 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1159, Beyit 4). [bu, ] 
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Rūşen itmege çerāġın tekye-i ‘ışḳuñ müdām / Tuḥfe iletür bu göñül bagrındaki yagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 2). [bu, ] 

Şāh-ı ġam gelse Muḥibbī konmaga dil mülkine / Öñce bu eşküm ḳaṭārı yürür otagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 7). [bu, ] 

Ḥasretiyle bu Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Gözlerin seyyāre-veş yummaz fiġān u zār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 5). [bu, ] 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [bu, ] 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını / Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1167, Beyit 3). [bu, ] 

Baḥr-ı ġamdan hīç ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Her ṭarafdan eşkümi bu gözlerüm deryā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 3). [bu, ] 

Baḥr-ı ġamdan hīç ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Her ṭarafdan eşkümi bu gözlerüm deryā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 3). [bu, ] 

Eydeli şekker lebi şīrīn zebānın vaṣfını / Bu Muḥibbī ṭab‘ını ṭūṭī gibi gūyā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 
Beyit 5). [bu, ] 

Bend-i belāda kalsa bu göñlüm ‘aceb degül / Sevdā-yı zülf-i dilbere çün mübtelā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1173, Beyit 2). [bu, ] 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1174, Beyit 3). [bu, ] 

Maḥabbet ehli devrāndan neler çekdügini bir bir / Murāduñ var-ısa bilmek bu dehr-i pīre-zenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 4). [bu, ] 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [bu, ] 

Sevdā-yı zülfi gitmeye dilden ölem daḫı / İki cihānda çünki baña bu hevā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 3). [bu, ] 

Gel temāşā eyle bu sırça sarāyın göñlümüñ / Eşk-i surḫ-ıla münaḳḳaş zeyn olınmış ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 3). [bu, ] 

N’ola yaksam şem‘-i ḥüsne bu göñül pervānesin / Dōstum sen şem‘ olıcak ‘āşıḳuñ pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 6). [bu, ] 

Seḥer gūş it ne dir murġ-ı seḥer-hīz / ‘Ömür gibi bu dünyā bī vefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 6). 
[bu, ] 

Sakın bu āhum okından i çarḫ-ı keç-i dūn-perver / Naẓar kıl ḳaddüme ol da benüm kaşı kemānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 4). [bu, ] 

Gizlü rāzum varmayınca gülşene fāş olmadı / Eyleyen bu sırrı fāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 3). [bu, ] 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 5). [bu, ] 
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Leblerinden alıcak ṣāf cevāb cān sevinür / Anuñ içün ki bu dil derdine dermān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 2). [bu, ] 

Bu Muḥibbī gibi bir bülbül-i gül zār olmadı / Gülşen içinde niçe niçe hezārān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 5). [bu, ] 

Pīr-i muġāna virmem ezelden ḥavāledür / Ḳısmet bu yolda destüme gülgūn piyāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 1). [bu, ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 7). [bu, ] 

Zaḥmete girme ṭabībā çek elüñ bu ḫastadan / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteye derdi yine dermān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1196, Beyit 2). [bu, ] 

Kime taḳrīr eyleyem kime bu dil esrārını / Gūş iden aḥvālümi benden beter ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 4). [bu, ] 

Tīri çün sehm-i sa‘ādetdür naṣīb ola diyü / Bu Muḥibbī kaşları yasın görüp ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 5). [bu, ] 

Zülālinden umar bu ḫasta göñlüm / ‘Aṭā itmezse ġāyet ḥisseti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 6). [bu, ] 

Rūz-ı ezelde içdi bu dil ‘ışḳ cāmını / Daḫı başumda görinen anuñ ḫūmārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 
3). [bu, ] 

Bezm-i ġamda cān atar şem‘-i ruḫ-ı cānāneye / Sanasın miḥnet şebinde bu göñül pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 7). [bu, ] 

 S̱enālar idelüm olmaya ol ḥüsne zevāl / Nite kim mihr ü meh-ile ola bu leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ث)
1205, Beyit 4). [bu, ] 

 Ḍarb ursa yiridür baña bu çarḫ-ı felek / Dil-i āşüfteye pend eylediler itmedi kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ض)
1205, Beyit 15). [bu, ] 

 ,Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini / Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (Muhibbî Dîvânı (ط)

Gazel 1205, Beyit 16). [bu, ] 

 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)

1205, Beyit 17). [bu, ] 

 Āşıḳ ser-i kūyını diler şām u seḥer / Heves itmez bu göñül ḥūrī vü cennet daḫı nār (Muhibbî Dîvânı, Gazel‘ (ع)
1205, Beyit 18). [bu, ] 

 Firār itse n’ola görse bu dil-ḫastesini / Şāh olan kimsene dervīşden ‘ār itse ne var (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ف)
1205, Beyit 20). [bu, ] 

 ,Kanda bulam kim ire elüm dāmānuña / Ben meger toprak olam ilte bu gerdüm rūzigār (Muhibbî Dîvânı (ق)
Gazel 1205, Beyit 21). [bu, ] 

 ,Merdümlik idüp gel bu Muḥibbī’ye şehā / Kanı bu bendeñ ile eyledügüñ ḳavl ü ḳarār (Muhibbî Dîvânı (م)
Gazel 1205, Beyit 24). [bu, ] 

 ,Merdümlik idüp gel bu Muḥibbī’ye şehā / Kanı bu bendeñ ile eyledügüñ ḳavl ü ḳarār (Muhibbî Dîvânı (م)
Gazel 1205, Beyit 24). [bu, ] 

Derd-i derūnı sormañ hergiz beyāna gelmez / Var mı cihānda bir derd bu ḫasta cāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1207, Beyit 1). [bu, ] 
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Müşkilüm çok benüm iy zühre-cebīnüm sāḳī / Cām-ı la‘lüñle meger ḥall ola bu müşkilümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1208, Beyit 3). [bu, ] 

Ser-te-ser bu kā‘inātı almazuz bir ḥabbeye / Ḳāf-ı istiġnāda biz ‘Ānḳā-y-ıla maḥremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 2). [bu, ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe bu göñlüm çarḫ urur / Hīç diyebilür miyüz kim āsiyāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 2). [bu, ] 

Kesilür şem‘ gibi itme zebānuñı dırāz / ‘Āḳil-iseñ bu sözüm levḥ-i dilüñ üstine yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 1). [bu, ] 

Ġarra olma bu cihān her gün dogar bir nev‘-ile / Mührelerle ‘aḳluñı tagıtma olma ḥoḳḳa-bāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1215, Beyit 6). [bu, ] 

Ne’yçün eylersin dilā fikr-i ẕeḳan dīvānesin / Bu mes̱eldür hīç kimse meyl-i zindān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 3). [bu, ] 

Niçe yıldur bu Muḥibbī derdüñ-ile ḫastadur / İtmedüñ iy dil ṭabībi aña tīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1220, Beyit 5). [bu, ] 

Akarak çün başdan aşdı iy Muḥibbī göz yaşı / Ġarḳ ider āḫir seni bu çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 5). [bu, ] 

Mu‘anber zülfüñüñ cānā kemendi / Neden bilsem bu ben şeydāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 
2). [bu, ] 

İy ṭabībā çek elüñ bu sīne-i mecrūḥdan / Merhem-i vaṣlı gerek özge devāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 2). [bu, ] 

Nāle eyler bu Muḥibbī bezm-i ġamda ney gibi / Kankı bī-dil bu hevālarda nevāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1224, Beyit 5). [bu, ] 

Nāle eyler bu Muḥibbī bezm-i ġamda ney gibi / Kankı bī-dil bu hevālarda nevāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1224, Beyit 5). [bu, ] 

Degül ḫālī ġamuñ dil ḫānesinden / Bu ‘ālemdür kişi maḥremsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 3). 
[bu, ] 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [bu, ] 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [bu, ] 

Benüm bu sīneme ḫār-ı belādur ‘ārıżuñsuz gül / Baña gülşen olur külḫen idem seyr-i çemen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 2). [bu, ] 

Derdā ki bu şeb dogmadı ol māh görinmez / Cān oldı revān ol büt-i dil-ḫˇāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1228, Beyit 1). [bu, ] 

Bu ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı bu ẓulm u sitemden / Bir bir dir-idüm n’eyleyem ol şāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1228, Beyit 2). [bu, ] 

Bu ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı bu ẓulm u sitemden / Bir bir dir-idüm n’eyleyem ol şāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1228, Beyit 2). [bu, ] 



 521 

Bu göñlüm murġı nāgāh itse pervāz / Anuñ ṣaydına ḥāżır çeşmi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 1). 
[bu, ] 

Gözümüñ yaşıdur revnak viren bu gülsitānuña / Dime kim olıcak bārān bitüp gül lālezār olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1231, Beyit 3). [bu, ] 

Hevā-yı nefse kim uysa Muḥibbī soñı ḫacletdür / Bu pendi cān-ıla kim gūş iderse şermsār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 5). [bu, ] 

Eger sensüz cihānı geşt idersem / Benüm bu ḫāṭırum hīç ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 4). 
[bu, ] 

Bir naẓarla ḫūn-ı dil cūş itdi oldı yaş göz / Döndürür deryāya āḫir yaşumı bu kaş u göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 1). [bu, ] 

Ne ḳadar esrār-ı ‘ışḳı sīnede ketm eyledüm / Girye ile bu cihān ḫalḳına kıldı fāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1233, Beyit 3). [bu, ] 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 1). [bu, ] 

Aldanma göñül virme bu dünyā-yı ‘acūza / Her kim ki göñül virdi bu dünyāya er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 7). [bu, ] 

Aldanma göñül virme bu dünyā-yı ‘acūza / Her kim ki göñül virdi bu dünyāya er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 7). [bu, ] 

Dişlerüñle şem‘-i ḥüsnüñ bu Muḥibbī añmasa / Şi‘rini pür-sūz idüp naẓmın güher-rīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 5). [bu, ] 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [bu, ] 

Başdan ayaga degin göz yaşına ġarḳ oldum / Līk su virdi bu dil āteşi bir pāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 2). [bu, ] 

Gün gibi rūşen olup ‘āleme ‘ışḳuñ nūrı / Bu ‘aceb gelmeye zāhid daḫı iḳrāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 4). [bu, ] 

Hicr ara ḥasret-ile cān lebüme gelmiş-iken / Kimsene yok diye bu ḥālümi dildāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 5). [bu, ] 

Oldı ‘ālemlere destān Muḥibbī ḳıṣṣam / Yazmadan ben anı bu defter ü tomara henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 6). [bu, ] 

Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 2). [bu, ] 

Gel şikest itme cefā sengiyle cānā göñlümüz / Bir daḫı olmaz bütün ger sınsa bu āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 4). [bu, ] 

Gülşen-i kūyuñda cānā giceler bülbül gibi / Ṣubḥ olınca bu Muḥibbī sanma feryād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 5). [bu, ] 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 4). [bu, ] 
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Bu Muḥibbī’ye niçe bir atasın seng-i cefā / Kim bütün ide uşandı bu dil-i āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1254, Beyit 5). [bu, ] 

Bu Muḥibbī’ye niçe bir atasın seng-i cefā / Kim bütün ide uşandı bu dil-i āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1254, Beyit 5). [bu, ] 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1256, Beyit 2). [bu, ] 

Bu Muḥibbī’nüñ murādı bendeñ olmakdur hemān / Gerçi kim ẓāhirde biz de memleket sulṭānıyuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1256, Beyit 5). [bu, ] 

Bakuñ bu dāġuma kūh-ı ġam içre / Benüm gibi peleng-i mīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 4). [bu, 

] 

Muḥibbī kesmege bu sīne kūhın / Elüñde ġamdan özge tīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 6). [bu, ] 

Noḳṭa dehenüñ sırrını fāş itmeye hergiz / Terk-i dil ü cān eyleye açılmaya bu rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 

Beyit 3). [bu, ] 

Bahā-yı vaṣl eger alsa gözümden / Bu dehri sanmañuz pür sīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 4). 
[bu, ] 

Bahr-i ‘ışḳuñdan ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Eşk-i çeşmüm oldı deryā ortada girdāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 3). [bu, ] 

‘Ālemi la‘l-i zülālinden ser-ā-ser kandurur / Bu Muḥibbī teşneye geldükçe bir kez mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 5). [bu, ] 

Ölmiş-iken bu zemīn buldı yine tāze ḥayāt / Tañ mı ger olsa Muḥibbī gülşen ü gülzār sebz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1267, Beyit 5). [bu, ] 

Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 7). [bu, ] 

Sanmañuz bir daḫı ma‘mūr ola bu dil kişveri / Leşker-i ġam yıkalıdan daḫı vīrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 3). [bu, ] 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 8). [bu, ] 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [bu, ] 

Giceler tā ṣubḥa dek ney gibi efġān eylerüz / Bu umīda ne getürür görelüm taḳdīrümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1273, Beyit 4). [bu, ] 

Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine / Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 2). [bu, ] 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [bu, ] 

Cefā vü cevri dildāruñ baña mihr ü vefādan yig / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun bu cān u dil cüdā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 3). [bu, ] 

Gülmedi ‘ālemde bir gün bu dil-i ġamnākümüz / Bilmezüz ne gösterür daḫı ‘aceb eflākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 1). [bu, ] 
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Gerçi kıldum her ġazelde niçe biñ siḥr ü füsūn / Ḫūblar gūşına almaz līk bu efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1277, Beyit 5). [bu, ] 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i / Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 4). [bu, ] 

Niçe gündür bu Muḥibbī hicrüñ-ile ḫastadur / Bir sora-gel dōstum cān virmesün tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 5). [bu, ] 

Leylī zülfidür iden her dem beni mecnūn-ṣıfat / Bu Muḥibbī’ye hemān tedbīr-i zencīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 5). [bu, ] 

‘Işḳ āteşiyle yandı kül oldı bu cān u dil / Āḫir savurdı ġam yili geldi ġubārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 5). [bu, ] 

Vādi-i ġamda Sikender gibi bu dil teşnedür / Çıkmadan cānum meded iy çeşme-i ḥayvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 4). [bu, ] 

Bu Muḥibbī şi‘rinüñ herkes ne bilsün ḳıymetin / Ehl-i derd olan bilür ḳadrini aña söyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 6). [bu, ] 

Bu Muḥibbī anuñ içün şi‘rini itdi bülend / Şimdiki şā‘irleri kendüye aḳrān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1285, 
Beyit 7). [bu, ] 

Gözüm yaşıyla āh āhum elinden / Olupdur bu ikisi kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 7). [bu, ] 

Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 
Beyit 1). [bu, ] 

Ḫāk-i rāh olup būse idüm pāy-ı der idüm / Ol yār-ı cefā-cū bu ‘aceb andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 2). [bu, ] 

Cürmüme benüm bakmayuban itdi şefā‘at / Bu luṭf-ıla bu keremi bir beşer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 7). [bu, ] 

Cürmüme benüm bakmayuban itdi şefā‘at / Bu luṭf-ıla bu keremi bir beşer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 7). [bu, ] 

‘Uşşāḳı işigüñde öldürmegil ḥabībüm / Meşhūr bu mes̱eldür kesilse baş bitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1292, 

Beyit 3). [bu, ] 

Göñlüme geldi nüzūl itdi yine sulṭān-ı ġam / Şöyle beñzer ḫoş gelüpdür aña bu vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 4). [bu, ] 

Bu Muḥibbī yazsa ḥüsni āyetin dil levḥine / Okıyan dir buncılayın kimseler inşā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 5). [bu, ] 

Dil ü cāna meṭā‘ bir būseñ aldum / Benüm bu assumı bir tācir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 4). [bu, 
] 

Bu Muḥibbī ḥālini taḥrīre almışdur ḳalem / Niçe defter toldı şerḥ olmadı aḥvālüm henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 5). [bu, ] 

Ḫaymedür bu perde-i çeşmüm ḫayāl-i şāhına / Tār-ı eşküme benüm ıṭnāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 4). [bu, ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [bu, ] 
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İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 5). [bu, ] 

Tūġra-yı ġamla Muḥibbī sīne-i ṭablı dögüp / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳ dervendinde miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 5). [bu, ] 

Ṭāḳatum ṭāḳ oldı ṣabrum ḳalmadı soldı beñiz / Dil ṭabībine meded bu ḫasta dil ḥālin diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 1). [bu, ] 

Kim-durur cānā dir-iseñ derd-i hicre mübtelā / Ġāyet ile ḫasta-dildür bu Muḥibbī bendeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 5). [bu, ] 

Kapsa tañ mı bu kebūter göñlümi / Zülfine dirler anuñ çün şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 2). [bu, ] 

Meyl ider göz yaşına serv gibi / Bu cihān içre māyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 5). [bu, ] 

Bu Muḥibbī giceler bülbül-vār / İñiler āh u vāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 7). [bu, ] 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [bu, ] 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [bu, ] 

Gördüm dutışdum āteşe ol şem‘-i ḥüsn-i dil-keşe / Yandı perüm pervāne-veş bu bālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 2). [bu, ] 

Kūy-ı dilberde Muḥibbī’ye gedā olmak yiter / Bu cihāna ser-te-ser olmaga sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 5). [bu, ] 

Tīredür zülfüñ ġamından bu dil-i vīrānemüz / Gün yüzüñ ‘arż eyle tā rūşen ola kāşānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 1). [bu, ] 

Bir ḳılıyla bend idüp zülfi dutar bu göñlümi / Bend ü zencīr dutmaz iken bu dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 2). [bu, ] 

Bir ḳılıyla bend idüp zülfi dutar bu göñlümi / Bend ü zencīr dutmaz iken bu dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 2). [bu, ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe yanaldan bu göñül pervāne-veş / Şem‘e yanmak ögredür gör bu dil-i pervānemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1315, Beyit 3). [bu, ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe yanaldan bu göñül pervāne-veş / Şem‘e yanmak ögredür gör bu dil-i pervānemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1315, Beyit 3). [bu, ] 

Bu Muḥibbī gözleri cevherlerin / Yoluña sanma ki īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 7). [bu, ] 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1317, Beyit 2). [bu, ] 

Geldi dilde şāh-ı ‘ışḳ bir ḫāne bünyād eyledi / Didi günden güne muḥkem dura bu bünyādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 4). [bu, ] 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur / Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 5). [bu, ] 
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Tīr-i müjgānı ile durmaz akar ḫūn-ı ciger / Bu iki ḫūnīlerüñ kimse savaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 3). [bu, ] 

Aglar-ısa bu Muḥibbī tañ mıdur Ya‘ḳūb-veş / Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 5). [bu, ] 

Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 3). [bu, ] 

Kūy-ı yārı n’eylerem görmek dilerem yārı ben / Bu Muḥibbī cennete ḳāyil degül dīdārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 5). [bu, ] 

Öpdügin gördüm ḳadeḥ agzında ol meh-pārenüñ / Ol sebebdendür akar her dem bu gözden kanumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1321, Beyit 2). [bu, ] 

Dilerem kim küfr-i zülfinden anuñ dūr olmayam / Olur-ısam bu cihānda olmayam zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 4). [bu, ] 

Ruḫlaruñsuz bu Muḥibbī āh iderse tañ mıdur / Bülbül-i şūrīdenüñ ḥāli n’olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1322, Beyit 5). [bu, ] 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 5). [bu, ] 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Bıraksa yok bu ḫāke çok eger az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 1). [bu, 
] 

Olmadı benüm sözüm katuñda revā henūz / Bu derd-i ‘ışḳa olmaz imiş āh devā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 1). [bu, ] 

Sevdā-yı zülf başuma çünki belā imiş / Artmakdadur gün-be-gün āh bu belā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1326, Beyit 4). [bu, ] 

Oda yanar şu‘lesinden āhumuñ bu nüh felek / Gözlerüm yaşı katında ḳaṭredür bu heft deñiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1327, Beyit 3). [bu, ] 

Oda yanar şu‘lesinden āhumuñ bu nüh felek / Gözlerüm yaşı katında ḳaṭredür bu heft deñiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1327, Beyit 3). [bu, ] 

İşigüñde yüzini ḫāk itmek ister bu Muḥib / Umar anı kim olasın bāde içseñ cür‘a-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 5). [bu, ] 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [bu, ] 

Umaram ṣayd idem ben sen hümāyı / Bu göñlüm himmetiyle eyledüm bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 
2). [bu, ] 

İşidenler bu göñlüm nālesini / Çalınur didi ġam bezminde bu saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 3). [bu, ] 

İşidenler bu göñlüm nālesini / Çalınur didi ġam bezminde bu saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 3). [bu, ] 

Çalkamañ bu eşk-i ġāfil virdi ‘ummāndan nişān / Sāḥil-i çeşmüm görüp deryā kenārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1330, Beyit 4). [bu, ] 

Gül yüzüñsüz bu Muḥibbī iñlese bülbül-ṣıfāt / Ne dükenmez gice gündüz āh u zārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1330, Beyit 5). [bu, ] 
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Korkaram kim sırr-ı ‘ışḳuñ genci bir gün açıla / Key katı vīrān olupdur bu dil-i vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 2). [bu, ] 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 4). [bu, ] 

Kimse bilmezdi Muḥibbī sūz-ı ‘ışḳumdan ḫaber / Ẓāhir eyler ‘āleme bu sırrı eş‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 5). [bu, ] 

Serv-ḳaddüñ göreli göz yaşı kendin yiñemez / Dūd-ı āh-ıla bu dil nāle kemendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 1). [bu, ] 

Cām-ı ‘ışḳı bu Muḥibbī içeli rūz-ı ezel / Çāk ider sīne girībānını kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1338, 

Beyit 6). [bu, ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 1). [bu, ] 

Şāh-ı ġam dil ḫānesine dāyimā mihmān olur / Pādişehdür bu ‘aceb dervīşden ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 4). [bu, ] 

Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 2). [bu, ] 

Cevr okı cāna irüp itdi Muḥibbī’yi helāk / Daḫı bu ḫasta göñül ol kaşı yadan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 5). [bu, ] 

Bir bencileyin var mı bu baḥr-ı ġam içinde / Bir sencileyin dişleri şehvār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 3). [bu, ] 

Dōstum cevr ü cefādan sanma kim yüz döndürem / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳda s̱ābit-ḳadem muḥkemlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 2). [bu, ] 

Sāġar-ı çeşmüm tolu nūş eylerüz ḫūn-ı ciger / Ḳāni‘üz aña anuñçün bu şarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1350, Beyit 2). [bu, ] 

Gözlerüm yaşına saldum yine bu dil zevraḳın / Rūzigār-ı āh-ıla kimdür aña deryā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1354, Beyit 4). [bu, ] 

Bu Muḥibbī bāġ-ı ḥüsnüñ her kaçan medḥ eylese / İy gül-i ra‘nā aña kim bülbül-i gūyā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 5). [bu, ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [bu, ] 

Şāneler görsem eger zülfeyni uyḫum aparur / Bu mes̱eldür olıcak kişi perīşān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 3). [bu, ] 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 6). [bu, ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 7). [bu, ] 

Beni kül eyledi bu āteş-i ‘ışḳ / Bu nev‘e yanmagı bir nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 4). [bu, ] 

Bu Muḥibbī şīşe-i nāmūsı çalsa taşlara / Dōstlar ‘ayb olmasun ‘ışḳ ehli çün ad istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1359, Beyit 5). [bu, ] 
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Benüm bu derdümi derde giriftār olmayan bilmez / Derūnı āteş-i ‘ışḳa yanup nār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 1). [bu, ] 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [bu, ] 

Sırr-ı ‘ışḳ[ı] sor baña ‘allāmeler ḥall eylemez / Kim görüpdür bu cihānda ola düşvār iş geñez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 1). [bu, ] 

Saña ger ḥūr [u] perī dirsem olur bu söz ḫaṭā / Zīra kim ehl-i baṣīret anlara ādem dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1364, Beyit 2). [bu, ] 

Çün ezel cām-ı maḥabbet cur‘asın nūş eyledi / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī mest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 5). [bu, ] 

Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 3). [bu, ] 

Bu Muḥibbī la‘l-i nābuñ ḫastasıdur iy ṣanem / Bir soragel ölür ise olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 5). [bu, ] 

Kārbān-ı ‘ışḳa uydum Ka‘be-i maḳṣūd içün / Nāle eyler vādi-i ġamda bu dil hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 3). [bu, ] 

Ḳuvvetine tayanup bu dehre başın egmeyen / Arkası geldükde yire didi āḫir aña pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 6). [bu, ] 

Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu / Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 6). [bu, ] 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 1). [bu, ] 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1380, Beyit 5). [bu, ] 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 2). [bu, ] 

İrmedüñ ol serv-ḳaddüñ vaṣlına iy cūy-ı eşk / Yüz suyın dökdüñ bu yolda nite kim kılduñ heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 4). [bu, ] 

Kalmadı ṣabr u ḳarārum ‘azm-i yār itdüm yine / Yokdur andan ġayrı çün bu derdmende dest-res (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 4). [bu, ] 

Bu Muḥibbī dem-be-dem mey içmege budur sebeb / Ḫūblar la‘l-i lebi fikrini kılmışdur heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 5). [bu, ] 

Cārūb idüp bu kirpügümi dökdüm eşkümi / Gelmez yanuma ‘ār ider ol yār bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1386, Beyit 4). [bu, ] 

Ne ḳadar feryād iderse beñzemez feryāduma / Olamaz bu nāleme bir perdede ney hem-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 2). [bu, ] 

Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 1). [bu, ] 
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‘Işḳa düşme āḫiri müşkil olur dirdüm saña / Ugramazduñ bu belāya dutmış olsañ ger nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 2). [bu, ] 

Murġ-ı tīrüñ sīne-i rīşümi çün kıldı ḳafes / Oldı bu cāna bedel kalmadı bir ġayrı heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 1). [bu, ] 

Şöyle müşkil oldı bu mīm dehānuñ sırrı kim / Fehm-i esrārına vāḳıf olmamışdı hīç kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 4). [bu, ] 

Tañ mı bu ‘ālem serīrinden Muḥibbī ‘ār ide / Ḫāk ü ḫışt-ı meygede bālin ü bister aña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1391, Beyit 5). [bu, ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [bu, ] 

‘Işḳ ṣaḥrāsına düşen ‘āḳıbet ol güm olur / Bu kelāmı çagurup iẓhār ider dāyim ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 4). [bu, ] 

Nār-ı hicrān içre kala çıkmaya bu cān u dil / Olmaya ger devlet-i vaṣluñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1395, Beyit 2). [bu, ] 

Ka‘be-i vaṣluña mahmil baglasa dil ḥācı-vār / Bu Muḥibbī iñler ol vādīde mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 5). [bu, ] 

Māh-rūlar mihri dilden zāyil olmaz pend-ile / Nāṣiḥā virür ṣudā’ luṭf eylegil bu sözi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1397, Beyit 3). [bu, ] 

‘Işḳ-ı şāhī ḫaymesin kuralı dil ṣaḥrāsına / Kim görürse dir ki bu mülküñ ḫarābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 2). [bu, ] 

Bār-ı ġamdan hicr ara bu ḳaddüm olaldan kemān / İñlesem olmaz ‘aceb sīne rebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 3). [bu, ] 

Gāhī gözüm bu yaş-ıla geh kanla tolar / Ḫāk-i derüñi gönderüp it tūtīyā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

2). [bu, ] 

Biñ kerre eger ḥālümi ‘arż eylesem ol yār / Bir laḥẓada eyler bu ḳadar ḥāli ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 3). [bu, ] 

‘Ārıżuñsuz baña gelmez bu gül ü gülzār ḫoş / Gülşen içre ‘andelībe gülsüz olmaz ḫār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 1). [bu, ] 

Eşk ü rūyı olmasa bakmaz Muḥibbī yüzine / Beñzer ol yāra gelür bu dirhem ü dīnār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1408, Beyit 5). [bu, ] 

Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini / Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1409, Beyit 5). [bu, ] 

Āhını ṭavḳ eyleyüp gözyaşı zencīr olalı / Tekye-i ‘ışḳ içre oldı bu Muḥibbī şīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1410, 
Beyit 5). [bu, ] 

Ol ṭabīb-i dil yine bu ḫastasın yād eylemiş / Bir cevāb itmiş lebinden göñlümi şād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 1). [bu, ] 

Kim saña bu ḥüsni virdiyse eyā şīrīn-dehen / Kūḥ-ı ġamda ben belā-perverdi Ferhād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 2). [bu, ] 



 529 

Her ki cāna kıymaya irmez viṣāl-i dilbere / Bu sözi ben dimezem bilüñüz ulular dimiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 4). [bu, ] 

Āhdan zencīr idüp bu göñlümüñ ḳandīline / Yakmaga ġam meclisinde ya‘nī micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 4). [bu, ] 

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine / Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 5). [bu, ] 

Oldum cefā vü cevr-ile dilden berī yitiş / Terk itmedin yoluña bu cān u seri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 
Beyit 1). [bu, ] 

Oldı şīrāne bu esb-i çarḫ-ı gerdūna süvār / Ol sebebden başına urındı zer miġfer güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 3). [bu, ] 

Taña kaldı ferri gitdi meh görüp bu heybeti / Yüriyüp tutdı cihān mülkini ser-tā-ser güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 4). [bu, ] 

San serv-i sehī ḳaddi arar āb-ı revāndur / Bu çeşme-i çeşmümden akar anuñ-ıçun yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 2). [bu, ] 

El urup dilber yine zülfin girih-gīr eylemiş / Bu dil-i dīvāneye tedbīr zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 1). [bu, ] 

Eyledi tīr-i cefāya bu benüm sīnem siper / Ol ki ebrūñı şehā ya ġamzeñi tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 2). [bu, ] 

Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 1). [bu, ] 

Bīgāne sanup eyleme red bu Muḥibbī’yi / Bilmez misin ki ‘ışḳuñ ile āşinā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 

Beyit 5). [bu, ] 

Ḫāl-i siyehi eyleye bu baḫtumı tīre / Salınsa kaçan boynına ol zülf-i siyeh-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 2). [bu, ] 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī / Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 4). [bu, ] 

Mecnūn eger kalsa Muḥibbī bu zamāna / Olmazdı belā deştine gitsem baña pādaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 5). [bu, ] 

Rūşen eylerse ‘aceb mi bu cihānı nūr-veş / Çün görindi dōstum baña cemālüñ ḥūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 1). [bu, ] 

Dehre aldanma sakın fikr eyle āḫiri güni / Gerçi bu ‘ālem yüzi saña görinür sūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 4). [bu, ] 

Çıkarmaga bu dil söz gevherini / Yaşum baḥrına san ‘ummāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 4). 
[bu, ] 

Saña cevr ide Muḥibbī yār aġyāra vefā / Ko seni itsün helāk bu ḳısmete ḳāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1439, Beyit 5). [bu, ] 

Akan yaşum olup ‘ummān cihānı ortaya almış / Bu göñlüm zevraḳın gör ġarḳ olup girdābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 2). [bu, ] 

Bu Muḥibbī zülfi zencīrüñ görüp / Kendüzin dīvāne şeydā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 8). [bu, ] 
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Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 1). [bu, ] 

Bir kerre naẓar eyledi gün yüzüñe bu dil / Ḥayret basuban kendüden ol bī-ḫaber olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 3). [bu, ] 

Ḫāk-i rehine dökeli bu dīdeler eşki / Gören didiler yolların hep sīm ü zer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1443, 
Beyit 4). [bu, ] 

Şīrīn lebüñüñ vaṣfın iderken bu Muḥibbī / Leẕẕetden anuñ toptolu agzı şeker olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 5). [bu, ] 

Ḫūn-ı dilden gelmeseydi gözlerümden kanlu yaş / Sırr-ı ‘ışḳum olmaz idi bu cihān ḫalḳına fāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1444, Beyit 1). [bu, ] 

Nār-ı āhumdan nigārā sebze-i ḫaṭṭuñ sakın / Bu mes̱eldür kim yanar kurı yanınca bile yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1444, Beyit 3). [bu, ] 

Leylī saçına dil vireli bu Muḥibbī’nüñ / Mecnūn gibi işi güci āh u vāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, Beyit 
5). [bu, ] 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi / Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 4). [bu, ] 

Beni cānā iñen yakma sakın bu āh-ı sūzāndan / Amānsuzdur amān virmez bilürsin bī-amān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 4). [bu, ] 

Serv-ḳaddüñ yādına gülşende iy serv-i ḫırām / Bu Muḥibbī’nüñ iki çeşmini gördüm cū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 5). [bu, ] 

Olmaz-ıdı dōstlar ‘ışḳ-ı nihānum eyle fāş / Gözlerümden akmayaydı dem-be-dem bu kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1459, Beyit 1). [bu, ] 

Bend-i zülfinden ḫalāṣ olur mı hīç bu murġ-ı dil / Eksük itmez bir nefes ġamz okların ol göz ü kaş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 4). [bu, ] 

Ġam degül tīġ-ı sitemden çāk olursa bu göñül / Ġamzesin yāruñ işitdüm didiler dil-dūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 3). [bu, ] 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 5). [bu, ] 

Kimi ‘āşıḳ kimi zāhid bu ḫalḳuñ / Gelür çün her kişiye bir hevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 3). [bu, 
] 

İy benüm serv-i revānum sorma ḥālüm sensüzin / Eşk-i çeşmüm eyledi bu gizlü rāzum cümle fāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1465, Beyit 3). [bu, ] 

Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 5). [bu, ] 

Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 5). [bu, ] 

Giceler ḥüsnüñ bahārın fikr idüp āh eylesem / Çın seḥer bu gözlerüm yaşlar döker yagmur-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 3). [bu, ] 
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Leylī zülfüñ bu dil-i dīvānenüñ / Bend idüp boynına zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 5). [bu, 
] 

İy Muḥibbī olalı bu dil nişān / Kaşların ya ġamzesin tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 6). [bu, ] 

Leblerüñden bu Muḥibbī’ye buyur şāfī cevāb / İy ṭabīb-i dil meded oldum katı ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 5). [bu, ] 

Eksük itmez her gice benüm içün kan yaşını / Müstedām olsun ki ol bu dīde-i ḫūn-bār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 3). [bu, ] 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [bu, ] 

Çünki tutduñ bāġ-ı ḥüsnüñde bu göñlüm düzdini / Eyle aña gel siyāset dōstum zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1473, Beyit 2). [bu, ] 

Olmadı yā Rab göñül bu derd-i hicrāndan ḫalāṣ / Cānı hicrāndan ḫalāṣ it ya beni cāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 1). [bu, ] 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ / Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 2). [bu, ] 

Key perīşān ḥāl olupdur bu Muḥibbī hicr-ile / Pes kaçan olur göñül zülf-i perīşāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 5). [bu, ] 

Farżdur ‘āşıḳa baş oynamak evvel ḳademe / Pes bu ma‘nāda gerek ‘āşıḳ olanlar raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 3). [bu, ] 

Kim göre ‘ārıżuñı olmaya ġamdan o ḫalāṣ / Yazılu ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla göñülde bu ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 1). [bu, ] 

Āh kim olmadı bu cān nār-ı hicrāndan ḫalāṣ / Kankı dil bend ola olmaz zülf-i cānāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1478, Beyit 1). [bu, ] 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 1). [bu, ] 

Düg dilüñi kendi ḫaddüñden tecāvüz eyleme / Ulularuñ sözleridür bu benüm sözüme nāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 4). [bu, ] 

Cānā seḥāb-ı zülfi ruḫ-ı āfitāba bas / Yakduñ bizi bu mihr-ile māhum niḳāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 1). [bu, ] 

Devrān eliyle toptolu kan olmadan bu dil / Pīr-i muġān dergehine var şarāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 4). [bu, ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [bu, ] 

Yakma iy dil nār-ı hicre bu Muḥibbī ḫastayı / Ḫayra gir cevr ü cefādan kıl bu miskīni ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 5). [bu, ] 

Yakma iy dil nār-ı hicre bu Muḥibbī ḫastayı / Ḫayra gir cevr ü cefādan kıl bu miskīni ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 5). [bu, ] 

Hīç aḥvālüm dirīġā olmadı dildāra ‘arż / Oldı şimden soñra cān virmek baña bu yolda farż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 1). [bu, ] 
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Derd-i ‘ışḳuñ sīneye şol deñlü te‘s̱īr eyledi / Cān terkinde kılam gitmeye benden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 4). [bu, ] 

Dil ṭabībisin didüm derdüme dermān eylegil / Didi öldürmek gerek tā gide senden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 3). [bu, ] 

Kimse kılmaz dōstlar bu derdümi dildāra ‘arż / Ölürem bu derd-ile ger olmaz-ısa yāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 1). [bu, ] 

Kimse kılmaz dōstlar bu derdümi dildāra ‘arż / Ölürem bu derd-ile ger olmaz-ısa yāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 1). [bu, ] 

Gice gündüz gülşen-i ḥüsninde efġāndan murād / İtmek ister ḥālini bu bülbül-i bī-çāre ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 2). [bu, ] 

Hicr elinden ölür-isem günde biñ kez rāżıyam / Bu Muḥibbī ḥālini tek itmeñüz aġyāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 5). [bu, ] 

Ḳaddüñe naẓar eyleye secde ide bu dil / Ḳāmet ki olur lā-büd olur anda namāz farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 4). [bu, ] 

Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider / Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 5). [bu, ] 

Bu ribāṭ-ı köhnede kılma ikāmet fikrini / Gün-be-gün her kārbāna mesken olur bu ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 3). [bu, ] 

Bu ribāṭ-ı köhnede kılma ikāmet fikrini / Gün-be-gün her kārbāna mesken olur bu ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 3). [bu, ] 

Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi / Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 3). [bu, ] 

 

bu: Koku. 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ / Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 6). [bū, 

] 

Alan bir şemme bū sünbül saçından / Muḥibbī niç’ ola sevdāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 5). 
[bū, ] 

Acımazdum öldügüme iy ṣanem hicrüñle ger / İledürse bū ṣabā kūyuña āḫir ḫākümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1276, Beyit 2). [bū, ] 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1380, Beyit 5). [bū, ] 

Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 1). [bū, ] 

Muḥibbī bū ile toldı dimāġūm / Meger zülfine yāruñ şāne gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 5). [bū, ] 

 

bu: Bu, işaret zamiri. 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 3). [bu, ] 
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Ṭabībā sorma ḥālin ehl-i ‘ışḳuñ / Bularuñ derdi var dermānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 4). 
[bularuñ, -lar, -uñ ] 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 4). [bu, ] 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 
Beyit 5). [bu, ] 

Yāra ‘arż eyledükçe derd-i dilüm / Dir Muḥibbī ki bu ne ġavgādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 5). [bu, ] 

Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1030, Beyit 5). [bu, ] 

Esrār-ı ‘ışḳ gerçi ki gizlü ḫazīnedür / Korkum budur ki āhum ile āşikār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

2). [budur, -dur ] 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña / Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 5). [budur, -dur ] 

Ya kaşuñdan tīr-i ġamzeñ gelse buña acıram / Birisi sīnemde turmaz cümle ẓahrumdan çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 3). [buña, -ña ] 

‘Işḳ-ıla cānın virüp kūyında kim medfūn ola / Yazılur anuñ mezārında ki bu maġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 5). [bu, ] 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 3). [bu, ] 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür / Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 1). [buña, -ña ] 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 2). [buña, -ña ] 

Cānuma hātif seḥergehden bunı ilhām ider / İy ḫumār-ālūd ancak saña dermān cām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1100, Beyit 1). [bunı, -nı ] 

‘Işḳuñ rumūzı neydügini zāhid añlamaz / Kuş dilidür bu yine bunı söyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 3). [bu, ] 

‘Işḳuñ rumūzı neydügini zāhid añlamaz / Kuş dilidür bu yine bunı söyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 3). [bunı, -n, -ı ] 

Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [bu, ] 

Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [budur, -dur ] 

İy güzeller şāhı ẓulm itme bugün ‘uşşāḳa gel / Bu mes̱eldür her ne kim kılsa kişi yarın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 3). [bu, ] 

Bezm-i belāda nālemi gūş eyleyen benüm / Eydür belā-yı ‘ışḳa bu bir mübtelā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 2). [bu, ] 

Şi‘r-ile çünki Muḥibbī niçe dilber kuçılur / Bunı kim diyebilür şi‘r ü ġazelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 6). [bunı, -n, -ı ] 
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‘Aceb bu ġamze midür yāḫu cellād / Tutar ḥāżır elinde tīġ u ḫançer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 4). [bu, 
] 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [buña, -ñ, -a ] 

Çeşm-i pür-ḫūnı ele ḫançer alaldan dōstlar / Ḳaṣdı budur bagrum içre kanum içüp kanalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 2). [budur, -dur ] 

Dagıdaldan zülfini dagıldı ‘aḳl u ṣabr u hūş / Şeb irince dagılur ‘ādet budur hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1172, Beyit 2). [budur, -dur ] 

Cān virmeyicek yüsr-ile girmez leb-i dilber / El-ḥaḳ bu daḫı çeşme-i ḥayvānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 2). [bu, ] 

Bu semāda görineni berḳ u bārān sanmañuz / Çarḫ-ı gerdān yakılup ben sūḫte içün aglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 3). [bu, ] 

Her raḳībi öldüreyin didügüm her dem bu kim / Derisine müşterīyüz didiler ṭabbāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 8). [bu, ] 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1201, Beyit 4). [bu, ] 

 Zamānuñ işi budur kime bir an vire yüz / Dönüp aglatmayıcak komaz anı āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ز)
1205, Beyit 11). [budur, -dur ] 

Virüp dermānuñı al derd-i ‘ışḳı / Bunuñ tek degme kez sermāye düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 4). 
[bunuñ, -nuñ ] 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [buña, -ñ, -a ] 

Muḥibbī ḫoş görür ‘ışḳ ‘ālemini / Ki bundan özge hergiz ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 6). 

[bundan, -n, -dan ] 

Zāhidā ‘ışḳ ehlinüñ gel meẕhebi yokdur dime / Kankı mescidde senüñle kıldı bunlar di namāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1248, Beyit 4). [bunlar, -n, -lar ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 5). [bunı, -
n, -ı ] 

Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine / Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1263, Beyit 5). [bu, ] 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 4). [buña, -ñ, -a ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 7). [bunı, -
n, -ı ] 

Didüm yüzüñi görsem andan ayaguñ öpsem / Didi ki bundan aḳdem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 2). [bundan, -n, -dan ] 

İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [bundan, -n, -dan ] 
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Yolına durup yār güzer eyleyüp didi / Bunda daḫı durur imiş mübtelā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, Beyit 
3). [bunda, -n, -da ] 

Seni uyḫuda görmege olupdur çeşmüm rāżī / Bunı bilmez ‘aceb bu ki göz-i ‘āşıḳda ḥˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 3). [bu, ] 

Günāhum bu-durur ‘ışḳuñ Ḫudā’dan istedüm irdüm / Günāhkāruñ du‘āsı[nı] dimeñ ki müstecāb olmaz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 6). [bu-durur, --durur ] 

Şikeste-ḫāṭır olmışdur Muḥibbī göñlüñi sa‘y it / Ele al Ka‘be ḥaḳḳıyçün buña beñzer s̱evāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 7). [buña, -ñ, -a ] 

Seni uyḫuda görmege olupdur çeşmüm rāżī / Bunı bilmez ‘aceb bu ki göz-i ‘āşıḳda ḥˇāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 3). [bunı, -n, -ı ] 

Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 2). [bu, ] 

Durma iy dil yüzüñi sür yirlere eyle niyāz / Kılınur çünki bilürsin bunı her yirde namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 1). [bunı, -n, -ı ] 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [bunı, -n, -ı ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [bunuñ, -n, -uñ ] 

Dem-i vaṣla irenler iy Muḥibbī / Didiler bundan özge ‘ālem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 6). 
[bundan, -n, -dan ] 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 3). [buña, -ñ, -a ] 

Öldürür her dem beni dönüp yine inkār ider / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 4). [buña, -ñ, -a ] 

Nāleler eyler Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳuñda senüñ / Gelmedi dilüñe bir kez diyesin kim bu çi kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 5). [bu, ] 

Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu / Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 6). [bu, ] 

Bagrumı gerçi ki biñ pāre kılur tīġ-ı cefā / Eksük olmadı bunuñla yine bir pāre heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 3). [bunuñla, -nuñ, -la ] 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 1). [bunı, -n, -ı ] 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 2). [bu, ] 

Bu Muḥibbī dem-be-dem mey içmege budur sebeb / Ḫūblar la‘l-i lebi fikrini kılmışdur heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 5). [budur, -dur ] 

İstemem dārāt-ı dünyāyı gerekmez ‘izz ü cāh / Bu-durur ancak murādum ḥāṣıl ola pāy-ı būs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1387, Beyit 4). [bu-durur, --durur ] 



 536 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 2). [bundan, -n, -dan ] 

Nāle vü feryādumı işitmeseñ olmaz ‘āceb / Bülbül ünine çü ‘ādetdür bu tutmaz gül de gūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 4). [bu, ] 

Çün felek taḫtına geçdi ḫusrev -i ḫāver güneş / Ḳaṣdı bu ide sipāh-ı encümi çāker güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 1). [bu, ] 

İy Muḥibbī bu ne ḥikmetdür ki bir yirde ḳarār / İtmeyüp ‘ālem turaldan beri devr eyler güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 7). [bu, ] 

Sanma ki cihān-ı fānīdesin kurtarasın baş / Pes böyle iken buña maḥabbet niye kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 1). [buña, -ñ, -a ] 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī / Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 4). [buña, -ñ, -a ] 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1440, Beyit 3). [budur, -dur ] 

Her kim ki bugün kılmaya dünyā maḥabbetin tırāş / Budur sözüm itmeye iki cihānda ol ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1441, Beyit 1). [budur, -dur ] 

Gerçi felek bükdi ḳaddüm rūzigār ile / Şükrüm budur ki ben daḫı egmedüm aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 2). [budur, -dur ] 

Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem / Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 3). [bu, ] 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 3). [bu, ] 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [bunı, -n, -ı ] 

Dōstum ḳısmet baña kaygu saña şādī-y-imiş / Çāre ne rūz-ı ezelden başa bu yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 1). [bu, ] 

El uzatmış zülfine dildārumuñ gördüm raḳīb / Dilegüm bu yüriye barmagına anuñ kamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1472, Beyit 4). [bu, ] 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 6). [budur, -dur ] 

Ḳatl-i ‘uşşāḳ eylegil hīç itme kanından ḥaẕer / Bu ṭarīḳ-i ‘ışḳdur konılmadı bunda ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1477, Beyit 3). [bu, ] 

Ḳatl-i ‘uşşāḳ eylegil hīç itme kanından ḥaẕer / Bu ṭarīḳ-i ‘ışḳdur konılmadı bunda ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1477, Beyit 3). [bunda, -n, -da ] 

Naḳd-i cān[ı] kim virüp aldı nigāruñ būsesin / Eylemedi kimsene dünyāda bunuñ gibi as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 3). [bunuñ, -n, -uñ ] 

 

bu deñlü: Bu denli, bu kadar, bu kadar çok. 
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Bakarsın kanda bir güzel görürseñ / Dilā bu deñlü miḥnetler saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 4). [bu 

deñlü, ] 

 

bu nev‘e: Bu çeşit, bu şekilde, böyle. 

Beni kül eyledi bu āteş-i ‘ışḳ / Bu nev‘e yanmagı bir nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 4). [bu 

nev‘e, ] 

 

bu nev‘edür: Bu çeşit, bu şekilde, böyle. 

Āh ġam şebinde giceler tā ṣubḥ olınca iñlerem / Bu nev‘edür ḥālüm benüm meh sālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 3). [bu nev‘edür, -dür ] 

 

bu nev‘-ile: Böyle, bu şekilde. 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 

Beyit 1). [bu nev‘-ile, --ile ] 

 

bu resme: Bu şekilde, böyle. 

Bir sencileyin būseye cān u dil alan kim / Bu resme ‘aceb dünyede bāzār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 9). [bu resme, ] 

Cān u dilden kapuña geldüm beni reddeyleme / Degme kez bende bulınmaz kim ola bu resme ḫāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 2). [bu resme, ] 

 

bu resmedür: Bu şekilde, böyle. 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 5). [bu resmedür, -dür ] 

 

bu sebebdendür: Bu nedenle, bundan dolayı. 

Kıldı sevdā-yı ser-i zülfini yāruñ dil heves / Bu sebebdendür ṣabā gibi göñül müşgīn-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 1). [bu sebebdendür, -dür ] 

 

bugün: İçinde bulunulan zaman, gün. 

Bugün iḳlīm-i ‘ışḳ içre Muḥibbī’yi diseñ kimdür / Şikeste beste bī-çāre faḳīrüñdür ḥaḳīrüñdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 4). [bugün, ] 

Leblerüñden kim bugün sāġar çeker / Sanma ferdā minnet-i kevs̱er çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 1). 
[bugün, ] 

Niẓāmī pençesin burdum benümle kim tutar pençe / Muḥibbī ‘arṣa-i naẓmuñ bugün şīr-i zebānıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 5). [bugün, ] 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm / Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 2). [bugün, ] 
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İy güzeller şāhı ẓulm itme bugün ‘uşşāḳa gel / Bu mes̱eldür her ne kim kılsa kişi yarın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 3). [bugün, ] 

Dün iḳrār eylemişken būseyi yār / ‘Aceb n’oldı bugün inkār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 3). 
[bugün, ] 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet / Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 5). [bugün, ] 

Gel bugün ‘iyş idelüm ṣaḥn-ı çemen eyyāmıdur / Çarḫ-ı ẓālim kimler ile irte işret saz olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1158, Beyit 2). [bugün, ] 

Ger olursa bugün olsa vefāsı / Ki ferdāya salanuñ ‘illeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 7). [bugün, ] 

Bīgāne gibi bakma bugün iy perī-ṣıfat / Rūz-ı ezelde çünki saña āşinālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, Beyit 

4). [bugün, ] 

Kimdür ki diye ‘ışḳı Muḥibbī başa iltdüm / ‘Ālemde bugün andan ulu derd-i ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 8). [bugün, ] 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1241, Beyit 2). [bugün, ] 

Nār-ı firḳatdür bugün bildüm çü dūzaḫdan beter / Kül olurdı ten Muḥibbī dökmese seyl-āb göz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1264, Beyit 5). [bugün, ] 

Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 7). [bugün, ] 

Niçe yıldur ki bugün mātem-i Mecnūn tutaruz / Kankı ‘āşıḳ tutısar biz ölicek mātemümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 5). [bugün, ] 

Sīm olsa yaşum zerd-i ruḫum baña ne assı / Çün yār bugün iltifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 3). [bugün, ] 

Ş’ol ḳadar āh okların atdum bugün çarḫdan yaña / Kıldı eflaḳi müşebbaḳ geçüben peykānumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1302, Beyit 2). [bugün, ] 

Gül yüzüñden dūr olalı ḫastadur cān bülbüli / Gülşen-i ġamda bugün kalmış-durur tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 2). [bugün, ] 

Dün lebinden būse ‘ahd itmişdi dildārum bugün / Gör yine ḳavline inkār eyler ol iḳrārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 4). [bugün, ] 

Yarak itdüm bugün gülgūn-ı eşküm / Koşar mı kandadur ol zülf-i şebdīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 2). 
[bugün, ] 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1389, Beyit 4). [bugün, ] 

Her kim ki virür rāh-ı maḥabbetde bugün baş / ‘Işḳ ehli olan cān-ıla eydür aña şābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 1). [bugün, ] 

Nūruñ ile ‘ālemüñ yüzi münevverken bugün / Ẓulmete virme cihānı zülf-ile ḥāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1439, Beyit 3). [bugün, ] 

Her kim ki bugün kılmaya dünyā maḥabbetin tırāş / Budur sözüm itmeye iki cihānda ol ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1441, Beyit 1). [bugün, ] 



 539 

Gel bugün ‘āşıḳlaruñ öldür günāhın añma sen / Konmamışdur çün ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 2). [bugün, ] 

La‘l-i dilberdür bugün ‘ālemde cevherden ġaraż / Zīra ol maḳṣūd-ı dildür ġayr-ı gevher bi‘l-ġaraż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1489, Beyit 1). [bugün, ] 

Her kārbān ki konsa bugün irtesi göçer / Dār-ı cihāna anuñ-ıçun didiler ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 3). [bugün, ] 

 

bükil: Bükülmek, eğilmek. // Üzüntüden dolayı ruhsal çöküntüye uğramak; değerini yitirmek. 

Bükilmiş ḳaddümi görüp anı sen māh-ı nev sanduñ / Ġurāb-ı çarḫuñ agzından düşürmiş üstüḫˇānumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 3). [bükilmiş, -miş ] 

 

bul: (Arayarak veya rastgele) Bir şey, bir kimse veya bir durumla karşılaşmak, bulmak II ermek, elde etmek, 

ulaşmak. 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

2). [bulasın, -a, -sın ] 

Cān virem yāra dir-iseñ yüri ḳallāş olıgör / Kanda bulursa cefā tīġını ḳallāşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 
Beyit 4). [bulursa, -ur, -sa ] 

Gāh mescidde gehī deyr ü gehī meyḫānede / Yārı bulursın Muḥibbī cehd kıl arayıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1028, Beyit 7). [bulursın, -ursın ] 

İrişüp cānān viṣāline bulur maṭlūbını / Ten libāsından şu cān kim soyınup ‘üryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 4). [bulur, -ur ] 

İçen mey buldı ‘ömr-i cāvidānī / Meger āb-ı ḥayāt est āb-ı engūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 3). [buldı, 
-dı ] 

La‘l-i nābı leẕẕetin bulmak eger / İy Muḥibbī ister-iseñ kanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 4). 
[bulmak, -mak ] 

Taḥammül yig tecemmülden diyenler sāye-i ḫārı / Bulıcak oldılar ḳāni‘ dimeñ siz sāyebān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 4). [bulıcak, -ıcak ] 

Ḫıżr eger arayarak buldı ise āb-ı ḥayāt / Pīr-i meyḫāne keremden anı her an getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 4). [buldı, -dı ] 

Zülfi çevgānın kaçan ‘uşşāḳa dilber gösterür / Top idüp meydān-ı ‘ışḳ içre bulur ser gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 1). [bulur, -ur ] 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın / Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 4). [bulasın, -a, -sın ] 

 ,Kanda bulam kim ire elüm dāmānuña / Ben meger toprak olam ilte bu gerdüm rūzigār (Muhibbî Dîvânı (ق)

Gazel 1205, Beyit 21). [bulam, -a, -m ] 

İy Muḥibbī ister-iseñ bulasın genc-i viṣāl / Ara dil vīrānesin dime ḫarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 5). [bulasın, -a, -sın ] 

Yüzüm zer eyleyüp buldum viṣālin / Cihānda var mı bir iş kim zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 3). 
[buldum, -du, -m ] 
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Ara pervānesin şem‘-i cemālin / Bulursın yanmaga nār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 2). 
[bulursın, -ur, -sın ] 

Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes / Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 4). [bulmadum, -ma, -du, -m ] 

‘İnāyet kıl Muḥibbī seni bulsun / Seni künh-ile kimse bilmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 7). 
[bulsun, -sun ] 

Niçe yıllardur Muḥibbī ārzū eyler seni / Bulmadı ‘ālemde hergiz vaṣluña ol dest-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1378, Beyit 5). [bulmadı, -ma, -dı ] 

Giceler ney gibi nālān oluram tā ṣubḥa dek / Bulmadum feryāduma ‘ālemde bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 2). [bulmadum, -ma, -du, -m ] 

Dilrübālar yolına dil nite kim kıldı heves / Bulmadı ‘ālemde hergiz kendüye feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1385, Beyit 1). [bulmadı, -ma, -dı ] 

Dil ‘ışḳuñ-ıla ḫasta yatur iy ṭabīb-i cān / Dārū-yı la‘lüñ-ile bulısar şifā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 
3). [bulısar, -ısar ] 

Bulurdum dünyada göñül murādın / İtüm diyü baña bir kez diseñ oş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 4). 
[bulurdum, -ur, -du, -m ] 

Öldürürdi günde biñ kez bulsa ol ḫūnī beni / Ölmemeklik n’eyleyem Ḥaḳ baña taḳdīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 4). [bulsa, -sa ] 

İstedüm dīvāne göñlüm ḥālini bilmek yine / Bulımadum ol cünūn deştinde nā-peydā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 2). [bulımadum, -ı, -ma, -du, -m ] 

Ḥālet-i sözi virür diñle Muḥibbī sözini / Diḳḳat eyle bulasın anda niçe ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1480, Beyit 5). [bulasın, -a, -sın ] 

Bulmak eger ki ister-iseñ genc-i vaṣlını / Dil ḫānesini eyle Muḥibbī ḫarābe bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 5). [bulmak, -mak ] 

Vādī-i ‘ışḳa düşüp dil-teşneyem Mecnūn-vār / Cehd kıldum bulımadum yoġmış aña ṭūl u ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 2). [bulımadum, -ı, -ma, -du, -m ] 

Keşf oldı Muḥibbī’ye cihān bir ḳadeḥ ile / Bulmadı girüp erba‘īne zāhid-i murtāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 5). [bulmadı, -ma, -dı ] 

 

bulan: 1. Lekelenmek, kirletilmek 2. Karışıp duruluğunu, berraklığını, saflığını kaybetmek. 

Görenler seyl-i eşkümi diye ṣaḥrā-yı sīnemde / Bahār eyyāmıdur beñzer ki ırmaklar bulanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 2). [bulanmışdur, -mış, -dur ] 

 

bulanuk: Bulanık / Saf, duru ve berrak olmayan. 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid / Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 4). [bulanuk, ] 

Beni aglatma gel ḫanum ḥaẕer kıl / Bulanuk kan-ıla çeşmüm sili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 3). 

[bulanuk, ] 
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Bahār-ı ḥüsnüñe karşu benüm serv-i ḫırāmānum / Akar cūlar gibi her dem gözüm yaşı bulanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 2). [bulanukdur, -dur ] 

 

bülbül: Güzel sesli maruf kuş. 

Bülbülem tā ṣubḥ olınca āh u efġāndur işüm / Çünki ol serv-i semen gülzārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 2). [bülbülem, -em ] 

Alımaz dāmenin gül ḫār elinden / Daḫı şūrīde bülbül ne sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 3). 
[bülbül, ] 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa / Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 2). [bülbül, ] 

Bir serv-ḳad lāle-ruḫ sīm bedendür / Bülbüllerini iñledici ġonca dehendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 
1). [bülbüllerini, -ler, -i, -n, -i ] 

N’ideyin dōst diyüp iñledüben ḳumrī gibi / Nāle kıl gülşene var bülbüli feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 2). [bülbüli, -i ] 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 4). [bülbül, ] 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 3). [bülbül, ] 

Beni bülbülleyin her dem getüren āh u feryāda / Senüñ iy lebleri ġonca yüzüñüñ gülsitānıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1087, Beyit 4). [bülbülleyin, -leyin ] 

Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [bülbül, ] 

Bülbül ṣadāsı gūş idüben gülşene varur / Her kim ki bile kuş dilini ẕū-fünūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 

Beyit 3). [bülbül, ] 

Āsitānuñda Muḥibbī tañ mı efġān eylese / Kanda kim gülşen ola bülbülden efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 5). [bülbülden, -den ] 

Gül oldı meclis içre yine sāġar / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 2). [bülbül, 
] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 1). 
[bülbüli, -i ] 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 1). [bülbül, ] 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 2). [bülbül, ] 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm / Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 2). [bülbül, ] 

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ / İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 2). [bülbülüñ, -üñ ] 
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Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1133, Beyit 4). [bülbül, ] 

Bülbülüñ gūş eylemez gülşende gül efġānını / Eyleyüp hercāyilik her laḥẓa ra‘nālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 3). [bülbülüñ, -üñ ] 

Bir sencileyin ḥüsn gülistānına karşu / Bülbüllerini eyleyici zār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 
3). [bülbüllerini, -ler, -i, -n, -i ] 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 6). [bülbülüñ, -üñ ] 

Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [bülbül, ] 

Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [bülbül, ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 2). [bülbül, ] 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1142, Beyit 3). [bülbül, ] 

Devr-i gül bir haftadur bülbül zamānı tīz geçer / ‘Ālemüñ ‘ibret-nümāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 4). [bülbül, ] 

Devr-i gül bir haftadur bülbül zamānı tīz geçer / ‘Ālemüñ ‘ibret-nümāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 4). [bülbül, ] 

İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1142, Beyit 5). [bülbül, ] 

Ḫār elinde gördi gülşende gülüñ dāmānını / Bülbül itse tañ mıdur feryād u āh u nāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 2). [bülbül, ] 

Zaḫm-ı peykānı kızıl güldür baña / Bülbülem ḫār-ı belāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 4). 
[bülbülem, -em ] 

Muḥibbī n’ola karşuñda iderse nāle vü efġān / Velī şūrīde bülbüldür yüzüñ gül gülsitānumdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1185, Beyit 5). [bülbüldür, -dür ] 

Ḳadehler meclis içre sanki güldür / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 3). 
[bülbül, ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 1). 
[bülbüli, -i ] 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 1). [bülbül, ] 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 1). [bülbül, ] 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 2). [bülbül, ] 
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Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 2). [bülbül, ] 

Gizlü rāzum varmayınca gülşene fāş olmadı / Eyleyen bu sırrı fāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 3). [bülbül, ] 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 4). [bülbül, ] 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 5). [bülbül, ] 

Bülbül çemende sanma ki dāyim sür[ū]d ider / Gül şevḳı-y-ile bülbülüñ işi āh u nāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1192, Beyit 2). [bülbül, ] 

Bülbül çemende sanma ki dāyim sür[ū]d ider / Gül şevḳı-y-ile bülbülüñ işi āh u nāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 2). [bülbülüñ, -üñ ] 

Bahār irişdi gel vaḳt-i çemendür / Cihān bülbül üninden pür naġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 1). 
[bülbül, ] 

Benüm ḥālüm digergūn müdde‘īden / Nite kim bülbülüñ derdi dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 4). 
[bülbülüñ, -üñ ] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )
1205, Beyit 8). [bülbül, ] 

Muḥibbī gül yüzüñüñ bülbülidür / Fiġān u zārdan ol epsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 7). 
[bülbülidür, -i, -dür ] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [bülbül, ] 

Bulınmaz gül enīs-i ḫār kılmaz / Ya bülbül var mıdur kim zār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 1). 

[bülbül, ] 

Gülşen-i kūyuñda cānā giceler bülbül gibi / Ṣubḥ olınca bu Muḥibbī sanma feryād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 5). [bülbül, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñde zār itme Muḥibbī’yi didüm / Didi bir gül var mıdur kim bülbülin zār istemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1247, Beyit 5). [bülbülin, -i, -n ] 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 2). [bülbül, ] 

Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 1). [bülbül, ] 

Çün terk eyledi bizi ol gül‘-iẕārumuz / Bülbül gibi ne tañ ki ola āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 1). [bülbül, ] 

Bülbül gibi n’ola dil iderse fiġān u āh / Çünki çevürdi yüzini ol gül‘-iẕārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 2). [bülbül, ] 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli / Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 2). [bülbüli, -i ] 
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Şūrīde olup söze kaçan başlaruz biz / Bülbül ile gūyā ki sabaḳdaşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 
1). [bülbül, ] 

İder bülbül kılur āh u fiġānı / Kaçan kim güller açılup ola yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 4). [bülbül, ] 

Āh kim ben bülbüle gül yüzlü yārum söylemez / İñledüp gūş itmeyüp feryād zārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 1). [bülbüle, -e ] 

‘Ālem içre var mıdur gülşende gül / Ṣubḥ olınca bülbülin zār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 2). 
[bülbülin, -i, -n ] 

İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ / Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 2). [bülbülle, -le ] 

İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ / Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 2). [bülbüllerüñ, -ler, -üñ ] 

‘Aynuma almam cihānı dōstlar ben yārsuz / Gözine ‘ālem ḳafeṣdür bülbülüñ gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1320, Beyit 1). [bülbülüñ, -üñ ] 

Gül yüzüñden dūr olalı ḫastadur cān bülbüli / Gülşen-i ġamda bugün kalmış-durur tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 2). [bülbüli, -i ] 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 4). [bülbül, ] 

İñlesün bülbül gibi kılsun Muḥibbī nāleler / Ḥüsn-i yāruñ gülşen-i tāze bahārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 5). [bülbül, ] 

Tañ degüldür nāle kılsa kūyuña vardukça dil / Var mıdur gülşende bir gül bülbülin zār eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 2). [bülbülin, -i, -n ] 

Komaz gül dāmenini hergiz elden / Ne kaldı bülbüle kim ḫār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 3). 
[bülbüle, -e ] 

Bülbül oldı çün çemende naġme-sāz / İy yüzi gül sen daḫı kıl bezme sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 1). 

[bülbül, ] 

Bülbül āşüfte olup gül şevḳıne / Cümle dökdi ne ki var ḳalbinde rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 3). 

[bülbül, ] 

Gāh serv üzre gehī gül üzre bülbül naġmesüz / Olmışam ben mübtelā ol serv gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 2). [bülbül, ] 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 4). [bülbüle, -e ] 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 2). [bülbül, ] 

Būy-ı vaṣluñdan neden men‘ eyledüñ cān bülbülin / Muġtenimken ḫˇān-ı vaṣluñdan senüñ her ḫār u ḫes 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 3). [bülbülin, -i, -n ] 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 5). [bülbüline, -i, -n, -e ] 

Dūr olalı gül yüzüñden gülmedüm ben bir nefes / Eylerem feryād u zārı hem çü bülbül der-kāfes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 1). [bülbül, ] 
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Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 3). [bülbül, ] 

Ben esīr-i hicrem [ü] aġyār maḥrem vaṣluña / Hem-dem-i gül ḫār olur bülbül giriftār-ı ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 2). [bülbül, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ bülbülidür murġ-ı cān medḥüñ okur / Ko raḳīb-i mākiyānuñ yiridür ancak kümes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1395, Beyit 4). [bülbülidür, -i, -dür ] 

Bülbülüñ feryādını gūş eylemez gülşende gül / Meclisinde dāyimā eksük degüldür ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 3). [bülbülüñ, -üñ ] 

Zār olur gülşende bülbül dem-be-dem gül şevḳıne / Zārī kılsun ‘āşıḳuñ çünki naṣībi zār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 4). [bülbül, ] 

Yüzüñ güldür ideyin ben de feryād / Ki bülbül olımaz gül vaḳti ḫāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 2). 
[bülbül, ] 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 3). [bülbül, ] 

Ol gül-i nevresteyi ḫār-ıla bir yirde görüp / Ṣūbḥ olınca iñleyüp derdiyle bülbül aglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 3). [bülbül, ] 

Nāle vü feryādumı işitmeseñ olmaz ‘āceb / Bülbül ünine çü ‘ādetdür bu tutmaz gül de gūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 4). [bülbül, ] 

Dil okur ‘ışḳuñ kitābını revān ezberlemiş / Gūyiyā gülşende bülbül Gülsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 1). [bülbül, ] 

Muḥibbī giceler tā ṣubḥ olınca / Kılur bülbül gibi dāyim nevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 5). 

[bülbül, ] 

Güllere göz degmesün diyü seḥergeh bülbüli / Gördüm okur gitmeyüp hergiz dilinden ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 6). [bülbüli, -i ] 

Ruḫlarını eyledi ben ‘āşıḳa ol yār ‘arż / İtdi san gül ruḫlarını bülbüle gülzār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 1). [bülbüle, -e ] 

 

bülbüle: Bülbül: güzel sesli maruf kuş II bülbüle: sürâhi, emzikli su kabı II (Teşmil yoluyle, içine şarap konduğu için) 

Şarap. 

Fiġān u āh u nālem gülşen içre / Yiterdi bülbüle ġulġul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 3). 

[bülbüle, ] 

 

bülbül-i bī-çāre: Çaresiz bülbül II çaresiz aşık. 

Gice gündüz gülşen-i ḥüsninde efġāndan murād / İtmek ister ḥālini bu bülbül-i bī-çāre ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 2). [bülbül-i bī-çāre, ] 

 

bülbül-i bī-çāredür: Çaresiz bülbül II çaresiz aşık. 

Nev-bahār eyyāmı geldi kim olursa yārsuz / Bülbül-i bī-çāredür kim kalısar gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 1). [bülbül-i bī-çāredür, -dür ] 
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bülbül-i bī-çārenüñ: Çaresiz bülbül II çaresiz aşık. 

Almaga ṣabr-ı metā‘ın bülbül-i bī-çārenüñ / Ġonca hemyānın açup gül tāciri zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 3). [bülbül-i bī-çārenüñ, -nüñ ] 

 

bülbül-i bī-çāreye: Çaresiz bülbül II çaresiz aşık. 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 2). [bülbül-i bī-çāreye, -y, -e ] 

 

bülbül-i cān: Can bülbülü, gönül kuşu. 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 3). [bülbül-i cān, ] 

 

bülbül-i dil: Gönül bülbülü, gönül kuşu. 

Her kaçan gün yüzine zülfini dildār çeker / Āh idüp nāle kılup bülbül-i dil zār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1150, Beyit 1). [bülbül-i dil, ] 

 ,Söyler ruḫuñuñ medḥin okur bülbül-i dil / Yüzüñe karşu olur şām u seḥer ḫoş-güftār (Muhibbî Dîvânı ( س)
Gazel 1205, Beyit 12). [bülbül-i dil, ] 

İy bülbül-i dil eyleme gül gibi gel neşāṭ / Bād-ı ḫazānı yād idüben eyle iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 1). [bülbül-i dil, ] 

 

bülbül-i gül: Gülbahçesinin bülbülü II âşık. 

Bu Muḥibbī gibi bir bülbül-i gül zār olmadı / Gülşen içinde niçe niçe hezārān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 5). [bülbül-i gül, -e ] 

 

bülbül-i gülzār: Gül bahçesinin bülbülü. 

Bir sencileyin ruḫları gül yār ele girmez / Bir bencileyin bülbül-i gülzār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 1). [bülbül-i gülzār, ] 

 

bülbül-i gūyā: Söyleyen, konuşan, şakıyan bülbül. 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 5). [bülbül-i gūyā, ] 

Tutaruz sāġarı elde gül-i ḫamrā yirine / Şīşeler ḳulḳulını bülbül-i gūyā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 5). [bülbül-i gūyā, ] 

Bu Muḥibbī bāġ-ı ḥüsnüñ her kaçan medḥ eylese / İy gül-i ra‘nā aña kim bülbül-i gūyā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 5). [bülbül-i gūyā, ] 

 

bülbül-i nālānıyuz: İnleyen bülbül. || Aşık. 
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Ẕerre gibi gün yüzüñüñ zār u sergerdānıyuz / Ṣubḥa dek sen gül-ruḫuñ biz bülbül-i nālānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 1). [bülbül-i nālānıyuz, -ı, -y, -uz ] 

 

bülbül-i şūrīde: Aşık / çılgın / perişan bülbül. 

Nev-bahār eyyāmı geldi geçdi ‘ömrüm yārsuz / Bülbül-i şūrīde n’itsün çün ola gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 1). [bülbül-i şūrīde, ] 

 

bülbül-i şūrīdenüñ: Aşık, çılgın, perişan bülbül; aşık, seven. 

Ruḫlaruñsuz bu Muḥibbī āh iderse tañ mıdur / Bülbül-i şūrīdenüñ ḥāli n’olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1322, Beyit 5). [bülbül-i şūrīdenüñ, -nüñ ] 

 

bülbül-i şūrīde-veş: Zavallı, perişan, aşık bülbül gibi. 

Yārı aġyār-ıla gördüm san gül oynar ḫār-ıla / Bülbül-i şūrīde-veş bu āh u zārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1058, Beyit 3). [bülbül-i şūrīde-veş, ] 

 

bülbül-i şūrīdeyem: Aşık, çılgın, perişan bülbül; aşık, seven. 

Şem‘-veş kan aglaram tā ṣubḥa dek dildārsuz / Bülbül-i şūrīdeyem kim düşmişem gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 1). [bülbül-i şūrīdeyem, -y, -em ] 

 

bülbül-i üftādedür: Düşkün, bîçâre, zavallı bülbül // Âşık. 

Dem-be-dem feryād ider bī-çāre dil dildārsuz / Bülbül-i üftādedür kim zār olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 1). [bülbül-i üftādedür, -dür ] 

 

bülbülleyin: Bülbül gibi. 

Gice bülbülleyin āh-ıla fiġān eyleyüben / Çın seḥer zārılıg-ıla yine gülzāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1002, 

Beyit 4). [bülbülleyin, ] 

Tañ degül bülbülleyin kūyuñda efġān eylesem / Sen gül-i pür-ḫārdan cānumda āzār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 3). [bülbülleyin, ] 

Giceler tā seḥer ol gül ġamından / İşüm bülbülleyin āh u fiġāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 3). 
[bülbülleyin, ] 

Şem‘-i ḥüsne dil yana pervāne-veş ḫāmūş olur / İñleyüp bülbülleyin feryād u āh u vā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1297, Beyit 3). [bülbülleyin, ] 

 

bülbül-ṣıfat: Bülbül gibi, bülbül misali. 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1149, Beyit 5). [bülbül-ṣıfat, ] 

Gül yüzüñsüz bu Muḥibbī iñlese bülbül-ṣıfāt / Ne dükenmez gice gündüz āh u zārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1330, Beyit 5). [bülbül-ṣıfāt, ] 
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bülbül-vār: Bülbül gibi, bülbül misali. 

Bu Muḥibbī giceler bülbül-vār / İñiler āh u vāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 7). [bülbül-

vār, ] 

 

bülend itdi: Yüceltmek, yükseltmek. 

Bu Muḥibbī anuñ içün şi‘rini itdi bülend / Şimdiki şā‘irleri kendüye aḳrān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1285, 
Beyit 7). [bülend itdi, -di ] 

 

bülend olmış: Yüksek olmak, yüce olmak, yükselmek. 

Muḥibbī eşk-i çeşmidür nihālüñ eyleyen tāze / Anuñçün ḳadd-i reftāruñ ki ṭubīden bülend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 5). [bülend olmış, -mış ] 

 

bü’l-heves: Arzu ve heveslerine tâbi, maymun iştahlı, kararsız, aklına her geleni yapmak isteyen. 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [bü’l-heves, ] 

 

bu‘l-heves: Arzu ve heveslerine tâbi, maymun iştahlı, kararsız, aklına her geleni yapmak isteyen. 

Giceler tā ṣubḥ olınca iñleseñ olmaz ‘aceb / Kār-ı ‘ışḳ āsān mı sanduñ bilmedüñ iy bu‘l-heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 2). [bu‘l-heves, ] 

 

bulın: Yer almak, mevcut olmak, var olmak. 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 3). [bulınur, -ur ] 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş / Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 3). [bulınmaz, -maz ] 

Ḫarāb olalıdan göñlüm aña vīrānedür dirler / Bulınursa eger vuṣlat aña genc-ḫānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 1). [bulınursa, -ursa ] 

Būseñ alsam cān virüp gelmez peşīmānlık baña / Terk idem biñ cān bulınmaz çün bu bāzār özgedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1117, Beyit 2). [bulınmaz, -maz ] 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 7). [bulınur, -ur ] 

İster-iseñ dür dişin dök acı yaşlar iy göñül / Ḳa‘r-ı deryāda Muḥibbī bulınur dür-dāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 5). [bulınur, -ur ] 

Genc-i vaṣl ister-iseñ ara göñül ḫānesini / Bulınur anı yıkuk çün Ebū Derdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 6). [bulınur, -ur ] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [bulınur, -ur ] 
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Bulınmaz gül enīs-i ḫār kılmaz / Ya bülbül var mıdur kim zār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 1). 
[bulınmaz, -maz ] 

Yanumdan bir dem eksilmez ġam u derd ü belā hergiz / Bulınmaz derd-i ‘ışḳ-ıla benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 1). [bulınmaz, -maz ] 

Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 1). [bulınmaz, -maz ] 

Tañ degüldür ger raḳīb olmazsa yanuñdan cüdā / Kanda kim gül açıla lā-büd bulınur ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 4). [bulınur, -ur ] 

Ger bulına ẕerre deñlü dilde dünyā sevgüsi / İdemezsin sen ṭarīḳ-i Ḥaḳ’da bil hergiz ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 2). [bulına, -a ] 

Şerār-ı ‘ışḳuñı cānā ‘aceb mi dursa sīnemde / Bulınur küller altında kaçan olsa nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 2). [bulınur, -ur ] 

Ölince çekeyin cevr ü cefāñı / Bulınmaz çünki ‘āşıḳ ḫurrem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 4). 
[bulınmaz, -maz ] 

Cān u dilden kapuña geldüm beni reddeyleme / Degme kez bende bulınmaz kim ola bu resme ḫāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 2). [bulınmaz, -maz ] 

Būse istersek lebüñden aña bulınmaz ‘ivaż / Bārī gel eyle Muḥibbī cānuñı cānāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1486, Beyit 6). [bulınmaz, -maz ] 

Çünki vefā vü mihr ü maḥabbet bulınmadı / Ādemle sakın eyleme dünyāda iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1498, Beyit 2). [bulınmadı, -ma, -dı ] 

 

büllūr: 1. sıf. Çok parlak, şeffaf, duru ve temiz (cam) ve bu camdan yapılmış (nesne), kristal, elmastıraş 2. 3. sıf. mec. 

Çok berrak ve pürüzsüz, parıltılı, ışıklı. 

Dehān[ı] mīme zülf[i] cīme beñzer / Teni büllūra yāḫūd sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 1). 

[büllūra, -a ] 

 

bulutdan nem kapar: Buluttan nem kapmak: çok alıngan olmak, en küçük şeylerden bile alınmak. 

Dūd-ı āhumdan sakınur gül ruḫın her dem nigār / Hey niçe nāzük mizāc olur bulutdan nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 2). [bulutdan nem kapar, -ar ] 

 

bunca: Bu kadar çok, böylesi. 

Bunca istiġnā ile görmez misin şems-i felek / Pāyuña yüzler sürüp yoluñda ḫāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 2). [bunca, ] 

Gerçi evvel ‘ışḳ mir’ātı selāmet gösterür / Līk soñra ‘āşıḳa bunca melāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 1). [bunca, ] 

 

buncılayın: Bunun gibi, böyle. 

Bu Muḥibbī yazsa ḥüsni āyetin dil levḥine / Okıyan dir buncılayın kimseler inşā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1297, Beyit 5). [buncılayın, ] 
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bünyād: Esas, temel II yapı, binâ. 

Geldi dilde şāh-ı ‘ışḳ bir ḫāne bünyād eyledi / Didi günden güne muḥkem dura bu bünyādumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 4). [bünyādumuz, -umuz ] 

İy Muḥibbī ‘ışḳ bünyādına bennā olmışam / Gelmeyiserdür ḫalel zīrā ki muḥkemdür esās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 5). [bünyādına, -ı, -n, -a ] 

Ḫāne-i ‘ışḳuñ sorarsañ ger ezel bünyādını / Aña gil derd ü elemdür seng-i miḥnetdür esās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1393, Beyit 3). [bünyādını, -ı, -n, -ı ] 

Daḫı muḥkem ola bünyād[ı] ‘ışḳuñ / Yagarsa başuña cevr-ile ger daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 5). 

[bünyād[ı], -[ı] ] 

 

bünyād eyledi: Binâ etmek, inşâ etmek, kurmak. 

Geldi dilde şāh-ı ‘ışḳ bir ḫāne bünyād eyledi / Didi günden güne muḥkem dura bu bünyādumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 4). [bünyād eyledi, -di ] 

 

bünyād eylemiş: Binâ etmek, inşâ etmek, kurmak. 

Şehr-i ‘ışḳuñ resmini urdukda ressām-ı ezel / Kelle-i ‘uşşāḳdan sūrını bünyād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1413, Beyit 3). [bünyād eylemiş, -miş ] 

 

burc: Gökte Zodyak üzerinde bulunan on iki takım yıldızına verilen ad. 

Esed burcından ol ḫurşīd-i enver / Cihānı eyledi cümle münevver (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 1). 

[burcından, -ı, -n, -dan ] 

 

burc: 1. Kale, hisar çıkıntısı kule. 2. Yuvarlak bina. 3. Güneşin ayrıldığı on iki kısımdan herbiri. 4. Herhangi bir 

şekil gösterilen ve kendisine özel bir ad verilen hareketsiz yıldızlar kümesi. 

Güzellik burcına māhum ‘urūc itdüñse ẓulm itme / Sakın ‘āşıḳlar āhından zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 4). [burcına, -ı, -n, -a ] 

 

burc-ı āsümān-şeref: Gökyüzünü şereflendiren burç. 

Eyle ṭulū‘ gün gibi bulsun żiyā cihān / İy burc-ı āsümān-şeref aḫteri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 

2). [burc-ı āsümān-şeref, ] 

 

burc-ı şerefde: Şeref burcu // Gezegenlerle burçlar arasında vebal (düşüş), şeref (yükselme) ve hubût (güçten düşme) 

ilişkileri vardır. Her burcun vebali, şerefi ve hubutu vardır. ‘Burc-i şeref’ mutluluk zamanının, baht açıklığının 

sembolüdür. 

Sen mehi burc-ı şerefde göreliden nāgehān / Daḫı ol demden berü mihr-ile aya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1337, Beyit 2). [burc-ı şerefde, -de ] 

 

būs u kenārı: Öpme ve kucaklama. 
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İy Muḥibbī olmışuz ‘ālemde dīdār ‘āşıḳı / Vuṣlata meyl eyleyüp būs u kenārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1334, Beyit 5). [būs u kenārı, -ı ] 

 

būse: Öpme, öpücük. 

Vir cānı būsesini anuñ ol dem aladur / İtdi cemāli güllerini çün nigār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

3). [būsesini, -si, -ni ] 

Būse cerr itse Muḥibbī leblerinden dilberüñ / Ḫışm idüp çeşmi o demde destine ḫançer tutar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1006, Beyit 5). [būse, ] 

Beni derd-ile öldürdüñ lebüñden būse iḥsān it / Ḳadīmī böyledür ‘ādet ki her kes kana kan gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 5). [būse, ] 

Būseñ alsam cān virüp gelmez peşīmānlık baña / Terk idem biñ cān bulınmaz çün bu bāzār özgedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1117, Beyit 2). [būseñ, -ñ ] 

Dün iḳrār eylemişken būseyi yār / ‘Aceb n’oldı bugün inkār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 3). 
[būseyi, -y, -i ] 

Bir sencileyin būseye cān u dil alan kim / Bu resme ‘aceb dünyede bāzār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 9). [būseye, -y, -e ] 

Būseme cān aluram dün dimiş-idi ol nigār / Aldı cānum şimdi turmış būseye inkār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 4). [būseme, -m, -e ] 

Būseme cān aluram dün dimiş-idi ol nigār / Aldı cānum şimdi turmış būseye inkār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 4). [būseye, -y, -e ] 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 4). [būseñe, -ñ, -e ] 

Cān naḳdı-y-ıla ṭālib olup būse istedüm / Didüm ki lebüñ öpmege cānā bahā nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 4). [būse, ] 

Bir būseye cān naḳdin cānāne ḳabūl itmez / Bir cān nedür virseñ biñ cāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 1). [būseye, -y, -e ] 

Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 9). [būse, ] 

Būseyi ferdāya saldı dün gice cānānumuz / İntiẓār-ıla geçüp çıkmadı ṣubḥa cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 1). [būseyi, -y, -i ] 

Cān naḳdine bir būseye bāzār idelüm gel / Bir daḫı benüm gibi ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 
Beyit 5). [būseye, -y, -e ] 

Virmiş iken būsesin cān naḳdine / N’oldı bilmem döndi iḳrār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 4). 
[būsesin, -si, -n ] 

Dün lebinden būse ‘ahd itmişdi dildārum bugün / Gör yine ḳavline inkār eyler ol iḳrārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 4). [būse, ] 

İy Muḥibbī būsesine naḳd-i cān-ıla ḫarīd / Olmışam dürlü bahāya yār bāzār eylemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 5). [būsesine, -si, -n, -e ] 
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Cānum aldı dün gice bir būse iḳrār eyleyüp / Döndi inḳār eyledi itdügi beñzer lāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 3). [būse, ] 

Leblerüñden ḫastayam bir būse didüm didi yār / Sözini tagıtdı beñzer ölecek sayru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1412, Beyit 4). [būse, ] 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 3). [būseñi, -ñ, -i ] 

Çünki öldürdüñ Muḥibbī’yi ser-i kūyuñda gel / Būse iḥsān it ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣaṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 5). [būse, ] 

Naḳd-i cān[ı] kim virüp aldı nigāruñ būsesin / Eylemedi kimsene dünyāda bunuñ gibi as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1481, Beyit 3). [būsesin, -si, -n ] 

Būse istersek lebüñden aña bulınmaz ‘ivaż / Bārī gel eyle Muḥibbī cānuñı cānāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1486, Beyit 6). [būse, ] 

Būseye cān naḳdin aldı yār bāzār eyledi / Di Muḥibbī ya ne ḫışm eyler çün olmışdur ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 5). [būseye, -y, -e ] 

Yāruñ aldı būsesin sanmañ Muḥibbī rāyegān / Yolına anuñ dil ü cānı fedā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 5). [būsesin, -si, -n ] 

Būseñe ger cān virem ‘ayb eyleme / Az olur iḥsāna çün eks̱er ‘ivāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 2). 
[būseñe, -ñ, -e ] 

 

būse idüm: Öpmek. 

Ḫāk-i rāh olup būse idüm pāy-ı der idüm / Ol yār-ı cefā-cū bu ‘aceb andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 2). [būse idüm, -üm ] 

 

būseñ aldum: Öpücük almak, öpmek. 

Dil ü cāna meṭā‘ bir būseñ aldum / Benüm bu assumı bir tācir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 4). 

[būseñ aldum, -ñ, -du, -m ] 

 

büt-ḫāne: Put evi, kilise. // Sevgilinin evi. 

İy büt-i Çīn rence virme nālemi gūş eyleyüp / İşigüñ büt-ḫānedür efġānumı kıldum ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 4). [büt-ḫānedür, -dür ] 

 

büt-i çīn: Çin putu, Çin güzeli. 

İy büt-i Çīn rence virme nālemi gūş eyleyüp / İşigüñ büt-ḫānedür efġānumı kıldum ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 4). [büt-i çīn, ] 

 

büt-i dil-ḫˇāh: Gönlün arzu ettiği put, güzel II Sevgili. 

Derdā ki bu şeb dogmadı ol māh görinmez / Cān oldı revān ol büt-i dil-ḫˇāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 1). [büt-i dil-ḫˇāh, ] 
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büt-i ‘ışḳa: Aşk putu. 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 3). [büt-i ‘ışḳa, -a ] 

 

bütün: Hep, tamamen. 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 3). [bütün, ] 

 

bütün ide: Bütün yapmak, bütün hale getirmek, kırık halini giderip toplamak. 

Bu Muḥibbī’ye niçe bir atasın seng-i cefā / Kim bütün ide uşandı bu dil-i āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1254, Beyit 5). [bütün ide, -e ] 

 

bütün olmaz: Bütün olmak, kırık olmadan tek parça haline gelmek. 

Dil şīşesi bir daḫı Muḥibbī bütün olmaz / Meh-rūlar anı seng-i cefā-y-ıla sımışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 5). [bütün olmaz, -maz ] 

Gel şikest itme cefā sengiyle cānā göñlümüz / Bir daḫı olmaz bütün ger sınsa bu āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 4). [bütün olmaz, -maz ] 

 

būy: Koku. 

Şāne ile her kaçan kim zülf-i müşgīn tagılur / Būy-ıla ‘ālem tolar san nāfe-i Çīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 1). [būy-ıla, --ıla ] 

Oldı hem dehrüñ dimāġı çün mu‘aṭṭar būy-ıla / Gülşen içre güllerüñ medḥin okur turmaz hezār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1078, Beyit 2). [būy-ıla, --ıla ] 

Gülşen-i ḥüsnüñe ugrarsa ṣabā sanma güẕāf / Sünbülüñden ṣanemā almag-ıçun būyā gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1152, Beyit 2). [būyā, -ā ] 

Eyledi dehrüñ dimāġını mu‘aṭṭar būy-ıla / Kim meger bād-ı ṣabā zülfindeki bagın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 4). [būy-ıla, --ıla ] 

Zülfinüñ būyın getürdüñ ḫoş-dimāġ itdüñ bizi / Müstedām ol iy ṣabā ‘ālem turınca turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 4). [būyın, -ı, -n ] 

Zülfini depretdügince dökilür müşg-i ‘abīr / Ol sebebdendür ṣabānuñ būyı müşg-āmīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 4). [būyı, -ı ] 

 

būy-ı vaṣluñdan: Vuslat, kavuşma kokusu. 

Būy-ı vaṣluñdan neden men‘ eyledüñ cān bülbülin / Muġtenimken ḫˇān-ı vaṣluñdan senüñ her ḫār u ḫes 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 3). [būy-ı vaṣluñdan, -uñ, -dan ] 

 

būy-ı vefā: Vefa kokusu. 
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Berre düşmiş sanmañuz Mecnūn bir dīvānedür / Gördi yok būy-ı vefā insanda anuñçün kaçar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 3). [būy-ı vefā, ] 

 

būy-ı zülfüñi: Saç kokusu. 

Būy-ı zülfüñi getürdüñ tāze cān buldum yine / Müstedām ol iy ṣabā dünyā içinde durma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 4). [būy-ı zülfüñi, -üñ, -i ] 

 

buyur: Emretmek, söylemek. 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına / Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 5). [buyurur, -ur ] 

 

buyur: (Saygılı ifâdede) “Etmek, eylemek, yapmak” anlamında yardımcı fiil olarak kullanılır. 

İy ṭabīb-i cān buyur la‘l-i lebüñden bir cevāb / Ḫastayuz hicrān şebinde derde tīmār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 2). [buyur, ] 

Leblerüñden bu Muḥibbī’ye buyur şāfī cevāb / İy ṭabīb-i dil meded oldum katı ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 5). [buyur, ] 
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C 
 

 

cā kılup: Mekan tutmak, yer edinmek. 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup / Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 3). [cā kılup, -up ] 

 

cā kılur: Mekan tutmak, yer edinmek. 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā / Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 5). [cā kılur, -ur ] 

 

cā olacak: Yer olmak. 

Didüm dil-i dīvāneye āḫir olacak cā / Zencīr-i ser-i zülfi ile çāh-ı ẕeḳandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 

3). [cā olacak, -acak ] 

 

cādū: Büyücü, cadı II sevgilinin gözü. 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 1). [cādū, ] 

Seni degül bir naẓarla dehri tesḫīr eyledi / Gözleri Hārūt-ıla Mārūt’dan cādū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1458, Beyit 2). [cādū-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ iy dil-firib / ‘Ālemi kendüye tesḫīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 2). [cādū, ] 

 

cām: Cam veya topraktan yapılmış bardak, içki kadehi II şarap. 

‘Işḳ cāmından Muḥibbī kime olmışdur naṣīb / Bulmaz ol huşyārlık tā ḥaşre dek sekrān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 5). [cāmından, -ı, -n, -dan ] 

Dōstum zülfüñ şebinde ruḫlaruñ mehtābdur / Sun lebüñ cāmın baña çün kim şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 1). [cāmın, -ı, -n ] 

Sun Muḥibbī’ye leblerüñ cāmın / Çünki bu derdine o dermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 8). [cāmın, 
-ı, -n ] 

Getür iy muġbeçe cāmı muġāna / Ki ender deyr ne-tevān būd mestūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 4). 
[cāmı, -ı ] 

Bu Muḥibbī çün ezel içdi maḥabbet cāmını / Görinür şimdi anuñçun gāh mest ü geh ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 5). [cāmını, -ı, -nı ] 

Cānuma hātif seḥergehden bunı ilhām ider / İy ḫumār-ālūd ancak saña dermān cām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1100, Beyit 1). [cām, ] 

Kim ezel bezminde nūş itdi maḥabbet cāmını / ‘Işḳ-ı mestī görine maḥşerde de ayık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 3). [cāmını, -ı, -nı ] 

Çün ezelden ‘ışḳ cāmın içmişemdür dōstlar / Gice gündüz anuñ içün cān u dil ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 2). [cāmın, -ı, -n ] 
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Meyi tut ḥürmet ile cāmı gözle / Ferīdūn ḫāke [bir] ḫūb ḫiyemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 4). [cāmı, 
-ı ] 

Rūz-ı ezelde içdi bu dil ‘ışḳ cāmını / Daḫı başumda görinen anuñ ḫūmārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 
3). [cāmını, -ı, -nı ] 

La‘lüñ var-iken ġayrı baña cām gerekmez / Örtme yüzüñi zülfüñ-ile şām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 1). [cām, ] 

‘Işḳ cāmını Muḥibbī çün ezel nūş eyledi / Daḫı ol demden berü sermest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 11). [cāmını, -ı, -nı ] 

Ḫūn-ı dilden bezm-i ġamda elde pürdür cāmumuz / Gün yüzüñ göster nigārā rūşen olsun şāmumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1351, Beyit 1). [cāmumuz, -umuz ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde ammā virmedük bir ḫūba dil / Okusun bilsün Muḥibbī içe-dursun cāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 6). [cāmumuz, -umuz ] 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 3). [cām, ] 

Maḥabbet cāmını itdüm ezel nūş / Yürürem tā ebed sermest ü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 1). 
[cāmını, -ı, -nı ] 

Ezelden ‘ışḳ cāmın eyledüm nūş / Katı mest itdi bende kalmadı hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 1). 
[cāmın, -ı, -n ] 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1450, Beyit 3). [cām, ] 

 

cāme: Libas, elbise, giyecek şey. 

Ġarḳ-ı ḫūn olsa Muḥibbī tañ mı çeşmüm merdümi / Görürem her dem kuçar dildārı gülgūn cāmeler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1172, Beyit 5). [cāmeler, -ler ] 

Serv beñzetdi yine cāmesini cāmesine / İtdi gülşende libāsın meger ol yār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 3). [cāmesine, -si, -ne ] 

Serv beñzetdi yine cāmesini cāmesine / İtdi gülşende libāsın meger ol yār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 3). [cāmesini, -si, -ni ] 

 

cāme-i ‘ārum: Utanma, hicab elbisesi. 

Dāmenüme dolaşan çünkim melāmet ḫārıdur / Āḫir ol çāk itmeyince cāme-i ‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 2). [cāme-i ‘ārum, -um ] 

 

cāme-i cān: Can elbisesi. 

Ol ki dest-i himmet-ile cāme-i cān çāk ide / Zer libās u aṭlas u dībā-yı sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1266, Beyit 2). [cāme-i cān, ] 

 

cāme-i ‘ışḳı: Aşk elbisesi. 
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Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 3). [cāme-i ‘ışḳı, -ı ] 

 

cām-ı cāmī: Câmî'nin kadehi. II İran'ın 15. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir, ve âlim şairi. 

Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini / Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1409, Beyit 5). [cām-ı cāmī, ] 

 

cām-ı erġuvānı: Erguvan renkli şarap II kırmızı şarap. 

Eger olmasa cām-ı erġuvānı / Bu meclis cānsuz bir kurı tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 4). [cām-ı 

erġuvānı, ] 

 

cām-ı ‘ışḳı: Aşk kadehi, aşk şarabı. 

Cām-ı ‘ışḳı nūş kılduk mest-i lā-ya‘ḳıllerüz / Kendümüzden geçmişüz tā ḥaşre dek kanzillerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1243, Beyit 1). [cām-ı ‘ışḳı, -ı ] 

 

cām-ı ‘ışḳı: Aşk kadehi, aşk şarabı. 

Cām-ı ‘ışḳı bu Muḥibbī içeli rūz-ı ezel / Çāk ider sīne girībānını kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1338, 

Beyit 6). [cām-ı ‘ışḳı, -ı ] 

 

cām-ı la‘lin: Lal taşı gibi kırmızı kadeh II kırmızı dudak. 

Cām-ı la‘lin isteme gel eyle çeşminden ḥaẕer / Kim ki bed-meste uyarsa lā-büd anda kan olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 2). [cām-ı la‘lin, -i, -n ] 

 

cām-ı la‘lin: Lal taşı gibi kırmızı kadeh II kırmızı dudak. 

Cām-ı la‘lin nūş ider bāġ içre her dem lāleler / Nergis-i şehlā elinde sāġar-ı zerrīn tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1116, Beyit 3). [cām-ı la‘lin, -i, -n ] 

 

cām-ı la‘line: Lal taşı gibi kırmızı kadeh II kırmızı dudak. 

Cām-ı la‘line irem diyü ider cūş u ḫurūş / Dāyimā meyḫānede kendin mey-i ṣahbā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 3). [cām-ı la‘line, -i, -ne ] 

 

cām-ı la‘lüñle: Lal taşı gibi kırmızı kadeh II kırmızı dudak. 

Müşkilüm çok benüm iy zühre-cebīnüm sāḳī / Cām-ı la‘lüñle meger ḥall ola bu müşkilümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1208, Beyit 3). [cām-ı la‘lüñle, -üñ, -le ] 

 

cām-ı lebüñ: Dudak kadehi II şarap renkli dudak. 

‘Aḳlum aldı sāḳiyā cām-ı lebüñ / Kıl kerem vir baña bir sāġar ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 3). 

[cām-ı lebüñ, -üñ ] 
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cām-ı lebüñden: Dudak kadehi II şarap renkli dudak. 

Ḫaste-dilven dōstum cām-ı lebüñden cür‘a sun / Sāḳī-i devrān elinden dolmadan peymānemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1250, Beyit 4). [cām-ı lebüñden, -üñ, -den ] 

 

cām-ı maḥabbet: Muhabbet kadehi, aşk şarabı. 

La‘l-i nābı yādına güp güp düşüp mey-ḫāneye / Biz ḫarābātī olup cām-ı maḥabbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1246, Beyit 3). [cām-ı maḥabbet, ] 

 

cām-ı maḥabbet: Muhabbet kadehi, aşk şarabı. 

Cām-ı maḥabbet içmiş bir kendüzini bilmez / Yıllar-durur yatur mest tā ḥaşre dek ayılmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1335, Beyit 1). [cām-ı maḥabbet, ] 

 

cām-ı maḥabbet: Muhabbet kadehi, aşk şarabı. 

Bir bencileyin var mı içer cām-ı maḥabbet / Bir sencileyin gözleri ḫummār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 5). [cām-ı maḥabbet, ] 

 

cām-ı maḥabbet: Muhabbet kadehi, aşk şarabı. 

Çün ezel cām-ı maḥabbet cur‘asın nūş eyledi / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī mest ü sekrāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1367, Beyit 5). [cām-ı maḥabbet, ] 

 

cām-ı mey-i ḥamrā: Kırmızı renkli şarabın kadehi. 

Leşker-i ġam āh kim dil kişverin yagma ider / Ancak anuñ def‘ini cām-ı mey-i ḥamrā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 1). [cām-ı mey-i ḥamrā, ] 

 

cām-ı mey-ile: Şarap kadehi. 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 

Beyit 2). [cām-ı mey-ile, --ile ] 

 

cām-ı muṣaffādan: Arıtılmış berrak şarap II saf, arıtılmış şarap kadehi, süzülmüş kadeh II içinde ölümsüzlük suyu 

olan kadeh. 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören firdevs-i a‘lādan geçer / Cür‘a-i la‘lüñ içen cām-ı muṣaffādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 1). [cām-ı muṣaffādan, -dan ] 

 

cām-ı muṣaffāyı: Arıtılmış berrak şarap II saf, arıtılmış şarap kadehi, süzülmüş kadeh II içinde ölümsüzlük suyu 

olan kadeh. 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1070, Beyit 1). [cām-ı muṣaffāyı, -yı ] 

 

cām-ı ṣafā: Neşe ve zevk şarabı. 
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Sāḳiyā cām-ı ṣafā sun tā vire ḳalbe cilā / Ġam buḫārı yoksa dil āyīnesini jeng ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1159, 

Beyit 2). [cām-ı ṣafā, ] 

Ruḫları devrinde varma iy Muḥibbī gülşene / La‘l-i nābı var-iken cām-ı ṣafā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 5). [cām-ı ṣafā, ] 

 

cām-ı şarāb: Şarap kadehi. 

Gāh olur meyḫānelerde içerüz cām-ı şarāb / Ḫānḳāh-ı ‘ışḳ içinde gāh olur Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1348, Beyit 4). [cām-ı şarāb, ] 

 

cām-ı şarāba: Şarap kadehi. 

Eşk-i çeşmümüz yiter cām-ı şarāba bakmazuz / Dil ġıdāsı var-iken sīḫ-i kebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 1). [cām-ı şarāba, -a ] 

 

cām-ı şarābı: Şarap kadehi II sevgilinin dudağı. 

Añmazuz ḫāl ü ḫaṭuñ dāyim lebüñ ẕikr eylerüz / İçerüz cām-ı şarābı biz ġubārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1334, Beyit 2). [cām-ı şarābı, -ı ] 

 

cām-ı zer: Altın kadeh. 

Bezm-i ġamda ehl-i ḥāle cām-ı zer ḥācet degül / İçmege ḫūn-ı dili bu dīde-i bīnā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 3). [cām-ı zer, ] 

 

cāmi‘-i ḥüsn: Güzellik camisi. 

Cāmi‘-i ḥüsn içre yanar ruḫları ḳandīldür / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1347, Beyit 2). [cāmi‘-i ḥüsn, ] 

 

cāmi‘-i ḥüsn: Güzellik camisi. 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1124, Beyit 3). [cāmi‘-i ḥüsn, ] 

 

cāmi‘-i ḥüsn: Güzellik camisi. 

Göreli ol serv-ḳaddi cāmi‘-i ḥüsn içre āh / Ḳāmet ide diyü nāgāh biz iḳāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 5). [cāmi‘-i ḥüsn, ] 

 

cāmi‘-i ḥüsninde: Güzellik camisi. 

Cāmi‘-i ḥüsninde yāruñ ṭāḳ-ı ebrūsın gören / Secdeden kaldurmayup başın anı miḥrāb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 2). [cāmi‘-i ḥüsninde, -i, -n, -de ] 

 

cammāş: Cemmâş: çapkın zampara. 
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‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan aldı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cammāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1349, Beyit 2). [cammāş, ] 

 

cān: Can, ruh, gönül II hayat kaynağı II sevgili. 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 6). [cān, ] 

Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [cānumsın, -um, -sın ] 

 

cān: Can, ruh, gönül. 

Bu ‘ālemde kimüñ cānānı yokdur / Muḳarrer kurı tende cānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 1). 

[cānı, -ı ] 

Gāh gözde gāh dilde kurdı cānān ḫaymesin / Yürüsün menzil-be-menzil cān aña menzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1008, Beyit 2). [cān, ] 

Ḳurbān ideyim cānumı cānāne içündür / Ya bisledügüm cānumı cānā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 
Beyit 1). [cānumı, -um, -ı ] 

Cānı gibi eylesün pinhān Muḥibbī ‘ışḳını / Sīne ṣandūḳında saklar her kimüñ kālāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1020, Beyit 5). [cānı, -ı ] 

Kaçan kim bād-ı āhumdan o zülf-i ‘anber-feşān ditrer / Gidüp ‘aḳlum gelür ḥayret bu cismüm içre cān ditrer 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 1). [cān, ] 

Ger fedā cānān yolında cān olursa çok mıdur / Başa devletdür katı imkān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 1). [cān, ] 

Ġam degüldür gözleri bīmār iderse göñlümi / Leblerinden bir cevāb alsam bu cānum em kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 2). [cānum, -um ] 

İrişüp cānān viṣāline bulur maṭlūbını / Ten libāsından şu cān kim soyınup ‘üryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1044, Beyit 4). [cān, ] 

Virdi dil mülkin ḫarāba şimdi ḳaṣdı cānadur / Çeşm-i kāfir eylemiş müjgānların şemşīrler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1045, Beyit 2). [cānadur, -adur ] 

Dirīġ eyler dimişler cānı senden / Muḥibbī’ye ḥabībüm iftirādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 6). [cānı, -ı 
] 

Cānāne kaçan ġamzelerin mest-i ḫˇāb ider / Her bir naẓarda cānuma yüz biñ ‘itāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1051, Beyit 1). [cānuma, -uma ] 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 4). [cān-ıla, --ıla ] 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1059, Beyit 4). [cānadur, -adur ] 

Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1063, Beyit 5). [cān, ] 
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‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 4). [cānum, -um ] 

Ol ki bī-mis̱l ü cismi çün cāndur / Rāstī ‘ışḳ ehline ol cāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 1). [cāndur, -
dur ] 

Ol ki bī-mis̱l ü cismi çün cāndur / Rāstī ‘ışḳ ehline ol cāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 1). [cāndur, -
dur ] 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 1). [cāna, -a ] 

Cān ez-cihān āvāredür ṣabrum yakası pāredür / Ġamla göñül bī-çāredür cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 3). [cān, ] 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 5). [cānum, -um ] 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 5). [cānum, -um ] 

Cānuma hātif seḥergehden bunı ilhām ider / İy ḫumār-ālūd ancak saña dermān cām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1100, Beyit 1). [cānuma, -uma ] 

Depredürse zülfinüñ her bir kılın cānlar kopar / Her ṭarafdan niçe yirden āh u efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 1). [cānlar, -lar ] 

Tañ degül bülbülleyin kūyuñda efġān eylesem / Sen gül-i pür-ḫārdan cānumda āzār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 3). [cānumda, -um, -da ] 

Cān-ıla göñlüm ‘ışḳuñ elinde girevdedür / Zülfüñ hevāsı çünki ezel başa sevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 

Beyit 1). [cān-ıla, --ıla ] 

Var mı cihānda bir saña beñzer Muḥibbī rind / Cānı şarābḫānede vü cismi evdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 5). [cānı, -ı ] 

Deşt-i belādadur beni senden gören cüdā / Cānından ayrudur ki yatur kurı gevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1126, Beyit 2). [cānından, -ı, -n, -dan ] 

Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [cāna, -a ] 

Muḥibbī’den diriġ itme nigārā tīr-i müjgānuñ / Anuñla eglenür cānum anuñla sīne rāḥatdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 6). [cānum, -um ] 

Pāy-māl itdürme gel mülk-i dili ceyş-i ġama / Ger murāduñ cān ise ġamzeñ aña gönder yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 5). [cān, ] 

Şāh-ı ġam gelse göñül şehrine cān karşu çıkar / Gözlerüm pīşkeş içün dirhem ü dīnār çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1150, Beyit 3). [cān, ] 

Cān ḫastasına itmeye hergiz ḥakīm ‘ilāc / La‘linden özge derdine sanmañ devā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1173, Beyit 4). [cān, ] 

Yarama merhem-durur çün zaḫm-ı dōst / Cānuma tīr-i ḳażāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 5). 

[cānuma, -um, -a ] 
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Cānā vefālar eyleme cevr ü cefā yiter / Her ne gelürse cānuma senden ṣafā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 1). [cānuma, -um, -a ] 

Cānum n’ola virsem saña iy rūḥ-ı revānum / Gūr-ı ġamda baña hemān cānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 3). [cānuma, -um, -a ] 

Leblerinden alıcak ṣāf cevāb cān sevinür / Anuñ içün ki bu dil derdine dermān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 2). [cān, ] 

Sakla Muḥibbī sīnede tīrini cān gibi / Çünki saña ol kaşı ya yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 5). 
[cān, ] 

Eyledüm ‘ışḳ āteşine dōstlar cānum sipend / Āteşe düşen kişinüñ āḫiri pes ya nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 4). [cānum, -um ] 

 Cān gülşeninüñ berg-i gül-i aḥmerisin / Ne revādur ki şehā dāmenüñe tokına ḥār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ج )
1205, Beyit 5). [cān, ] 

Olurdı yārı kuçmak pīrehensüz / Eger cān tensüz ola gül dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 1). [cān, 
] 

Şehā oldı Muḥib derdüñle mūnis / Ola mı kim ola bir cān bedensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 5). [cān, 
] 

Kuçabilsem nigārı pīrehensüz / Dir-idüm cān ‘ayān görindi tensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 1). [cān, 
] 

Gerekdür ‘ışḳ cānum gibi gizlü / Çü cān kendüzini iẓhār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 4). [cān, ] 

Gerekdür ‘ışḳ cānum gibi gizlü / Çü cān kendüzini iẓhār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 4). [cānum, 
-um ] 

Şād olurdum kūyına varsam anuñ biñ cān-ıla / Men‘ ider şād oldugum āh ol sitemkār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 2). [cān-ıla, --ıla ] 

Ka‘be’dür kūyına varduk bizi bismil eylesün / Cānı tuḥfe eyledük itsün ḳabūl ḳurbānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 4). [cānı, -ı ] 

Bir būseye cān naḳdin cānāne ḳabūl itmez / Bir cān nedür virseñ biñ cāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 1). [cān, ] 

Bir būseye cān naḳdin cānāne ḳabūl itmez / Bir cān nedür virseñ biñ cāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 1). [cāna, -a ] 

Ger öldürseñ beni cān bīm kılmaz / Olur mı dil ki cān teslīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 1). 
[cān, ] 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli / Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 2). [cān, ] 

Her kaçan el ursa çevgān-ı ser-i zülfine yār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 5). [cān-ıla, --ıla ] 

Būseyi ferdāya saldı dün gice cānānumuz / İntiẓār-ıla geçüp çıkmadı ṣubḥa cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 1). [cānumuz, -umuz ] 

Dil ṭabībidür meded derdüme dermān eylesün / Kaldı cāndan bir ramaḳ aḥvālümi yāra diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 3). [cāndan, -dan ] 
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Yolına cān virdügümi gerçi cānān istemez / ‘Āşıḳuñ faḫrıdur ol sanmañ anı cān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 1). [cān, ] 

Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 5). [cāna, -a ] 

Meclisi kıldı müşerref dün gice cānānumuz / Mürde idük buldılar tāze ḥayātı cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1293, Beyit 1). [cānumuz, -umuz ] 

Dil saklar sırr-ı ‘ışḳı sīnede cānı gibi / Öldüreler rāzını iẓhār idüp aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1297, 
Beyit 4). [cānı, -ı ] 

Gül yüzüñden dūr olalı ḫastadur cān bülbüli / Gülşen-i ġamda bugün kalmış-durur tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 2). [cān, ] 

Cüdā olalı cānsuz cisme döndüm / Yok olsa cān baka hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 4). 
[cān, ] 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 4). [cāna, -a ] 

Cevr okı cāna irüp itdi Muḥibbī’yi helāk / Daḫı bu ḫasta göñül ol kaşı yadan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 5). [cāna, -a ] 

Sakla ‘ışḳuñ sırrını sīneñde cānuñdan ‘azīz / Terk-i ser itmek gerekdür ider-iseñ keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1352, Beyit 4). [cānuñdan, -uñ, -dan ] 

Ṭāḳati kalmadı kim sensüz Muḥibbī söz diye / Cāndan ayrılsa beden lā-büd kalur güftārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 5). [cāndan, -dan ] 

Göñül bir dem ḳarār itmez eyā rūḥ-ı revān sensüz / Fiġān u nāle vü zār ile tenüm içre cān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 1). [cān, ] 

Eger ber-dār iderseñ zülfe āḫir / Olur cān gerdeninde ol resen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 3). [cān, ] 

Şerḥa şerḥa sīnede cān bir nefes itmez ḳarār / Murġ ārām eylemez pervāz ider sınsa ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 3). [cān, ] 

Būy-ı vaṣluñdan neden men‘ eyledüñ cān bülbülin / Muġtenimken ḫˇān-ı vaṣluñdan senüñ her ḫār u ḫes 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 3). [cān, ] 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 5). [cān, ] 

Murġ-ı tīrüñ sīne-i rīşümi çün kıldı ḳafes / Oldı bu cāna bedel kalmadı bir ġayrı heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 1). [cāna, -a ] 

Yandı cānum ‘ışḳ-ıla ger āh idem ma’ẕūr ola / Dūd olur ol yirde ẓāhir düşicek āteş-i baḥs (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 3). [cānum, -um ] 

Ehl-i diller ṣaydına zülfini gördüm āġ-ımış / Yakdı cān pervānesin çeşmi meger çerāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 1). [cān, ] 

Tekye-i ‘ışḳa göñül ḳandīl cānumdur fitil / Anı rūşen eyleyen bagrumda olan yag-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 5). [cānumdur, -um, -dur ] 

Fikr eyleme iy dil yüri vuṣlat ele girmez / Cān gibi nihāndur kim ider anı derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 

Beyit 2). [cān, ] 
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Cān u dil yagmaya virdi āh kim bir muġbeçe / Ol sebebden cānda ṣabr u kalmadı göñlümde hūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1409, Beyit 2). [cānda, -da ] 

Eger cān ister-iseñ başum üzre / İdeyim anı kim saña gele ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 3). [cān, ] 

Göñlümi sevdāya viren zülf-i ‘anber-bīz imiş / Cānumı ḳurbān iden ol ġamze-i ḫūn-rīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 1). [cānumı, -um, -ı ] 

Göñül zülfüñ görüp dīvāne olmış / Yüzüñ şemʿine cān pervāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 1). 
[cān, ] 

Sen Süleymān-ı zamāna tuḫfe idüp cānumı / Eyleyüp pāy-ı cerād getürdüm anı mūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 3). [cānumı, -um, -ı ] 

Eyledüm ‘ışḳuñ şarābından ezel bir cür’a nūş / Anuñ içün kalmamışdur cānda ṣabr u dilde hūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 1). [cānda, -da ] 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 3). [cānumı, -um, -ı ] 

Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [cānum, -um ] 

Bilmek isterseñ Muḥibbī sīnesin çāk eylegil / Ġamzelerden göresin āzürde cānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 5). [cānum, -um ] 

Olmadı yā Rab göñül bu derd-i hicrāndan ḫalāṣ / Cānı hicrāndan ḫalāṣ it ya beni cāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 1). [cāndan, -dan ] 

Olmadı yā Rab göñül bu derd-i hicrāndan ḫalāṣ / Cānı hicrāndan ḫalāṣ it ya beni cāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 1). [cānı, -ı ] 

Āh kim olmadı bu cān nār-ı hicrāndan ḫalāṣ / Kankı dil bend ola olmaz zülf-i cānāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1478, Beyit 1). [cān, ] 

İy Muḥibbī her kaçan varsañ ḥarīm-i kūyına / Ola kim ide ḳabūl it cānuñı ḳurbāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1484, Beyit 5). [cānuñı, -uñ, -ı ] 

Būse istersek lebüñden aña bulınmaz ‘ivaż / Bārī gel eyle Muḥibbī cānuñı cānāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1486, Beyit 6). [cānuñı, -uñ, -ı ] 

Ġamzesin gönderdi dilber cān giderse ġam degül / Tek baña cānum yirine tīrini virsün ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 2). [cānum, -um ] 

 

cān agıza gelür geçer: Can ağıza gelip geçer II Canı ağzına gelmek: 1. Çok heyecanlanmak 2. Ölecekmiş gibi 

korkuya kapılmak. 

Biñ şīve ile nāz-ıla cānān gelür geçer / Gördükçe anı agıza bu cān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 1). [cān agıza gelür geçer, ] 

 

cān aluram: Öldürmek II gönlü esir etmek. 

Būseme cān aluram dün dimiş-idi ol nigār / Aldı cānum şimdi turmış būseye inkār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1165, Beyit 4). [cān aluram, -ur, -am ] 
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cān atar: Şiddetle arzu etmek, çok istemek. 

Bezm-i ġamda cān atar şem‘-i ruḫ-ı cānāneye / Sanasın miḥnet şebinde bu göñül pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 7). [cān atar, -ar ] 

 

cān çeşmine: Can gözü: İnsanda gözle görünmeyeni gören, sezen, hisseden mânevî güç, uyanıklılık, basîret. 

Velī cān çeşmine her dem ‘ayāndur / Cemāli ẓāhir egerçi nihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 1). [cān 
çeşmine, -n, -e ] 

 

cān çeşmine: Can gözü: İnsanda gözle görünmeyeni gören, sezen, hisseden mânevî güç, uyanıklılık, basîret. 

Velī cān çeşmine her dem ‘ayāndur / Cemāli ẓāhir egerçi nihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 1). [cān 

çeşmine, -n, -e ] 

 

cān gider: Ruhu bedenden çıkmak, ölmek. 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [cān gider, -er ] 

Hem-rāh olam ten didi cānum gider olsa / Cān şöyle gider ḫafīce ki hergiz ḫaber itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1291, Beyit 2). [cān gider, -er ] 

 

cān giderse: Ruhu bedenden çıkmak, ölmek. 

Ġamzesin gönderdi dilber cān giderse ġam degül / Tek baña cānum yirine tīrini virsün ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 2). [cān giderse, -er, -se ] 

 

cān gitdi: Ruhu bedenden çıkmak, ölmek. 

Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1091, Beyit 2). [cān gitdi, -di ] 

 

cān gözi: İnsanda gözle görünmeyeni gören, sezen, hisseden mânevî güç, uyanıklılık, basîret. 

Ten göziyle görmez-isem n’ola iy dilber seni / Cān gözi dāyim cemālüñe senüñ bakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 3). [cān gözi, ] 

 

cān gözi: İnsanda gözle görünmeyeni gören, sezen, hisseden mânevî güç, uyanıklılık, basîret. 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [cān gözi, ] 

 

cān gözi: İnsanda gözle görünmeyeni gören, sezen, hisseden mânevî güç, uyanıklılık, basîret. 

Ten göziyle görmez-isem n’ola iy dilber seni / Cān gözi dāyim cemālüñe senüñ bakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 3). [cān gözi, ] 
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cān gözin: İnsanda gözle görünmeyeni gören, sezen, hisseden mânevî güç, uyanıklılık, basîret. 

Cān gözin aç bir naẓar ol zülf-i ‘anber-ṣāyı gör / Her kılında baglu yüz biñ ‘āşıḳ-ı şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 1). [cān gözin, -n ] 

 

cān göziyle: İnsanda gözle görünmeyeni gören, sezen, hisseden mânevî güç, uyanıklılık, basîret. 

Bir naẓar kıl cān göziyle gör bu lu‘bet-bāz-ı çarḫ / Bir nefesde saña biñ dürlü ‘alāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1124, Beyit 2). [cān göziyle, -y, -le ] 

 

cān göziyle: İnsanda gözle görünmeyeni gören, sezen, hisseden mânevî güç, uyanıklılık, basîret. 

İy Muḥibbī cān göziyle kūhsāra kıl naẓar / İñleyüp Ferhād içün döker gözinden kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 5). [cān göziyle, -y, -le ] 

 

cān göziyle bak: Can (gönül) gözüyle bakmak II İrfan ve hikmet nazarıyla bakıp hakikati görmek. 

İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 5). [cān göziyle bak, ] 

 

cān göziyle baksam: Can (gönül) gözüyle bakmak II İrfan ve hikmet nazarıyla bakıp hakikati görmek. 

Ten göziyle görmez isem ġam degül cānān yüzin / Cān göziyle kanda baksam görinen cānānedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1202, Beyit 2). [cān göziyle baksam, -sa, -m-y, -le ] 

 

cān göziyle görür: Can (gönül) gözüyle görmek II İrfan ve hikmet nazarıyla bakıp hakikati görmek. 

Ġam degüldür görmez-ise ẓāhiren cānān yüzin / Cān göziyle çün Muḥibbī dōst dīdārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 5). [cān göziyle görür, -ür ] 

 

cān ile: Yürekten isteyerek, büyük istekle. 

Cān ile seni sevmek eger ola günāhum / ‘Ālemde Muḥibbī gibi günehkār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 7). [cān ile, ] 

 

cān ḳurbān iderse: Bir amaç uğruna canından feragat etmek. 

Kaşı yasına cān iderse ḳurbān / Muḥibbī’nüñ muḳarrer devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 10). [cān 

ḳurbān iderse, -er, -se ] 

 

cān ḳurbān itmeye: Canını feda etmek. Bir şey veya kimse uğruna canından vazgeçmek. 

Ṣafā vü Merve ḥaḳḳıyçün şu kim kūyuñ ṭavāf eyler / Eger cān itmeye ḳurbān degül ‘āşıḳ ḫilāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 1). [cān ḳurbān itmeye, -me, -y, -e-meye ] 

 

cān lebüme gelmiş-iken: Canı dudağına (ağzına) gelmek: çok tehlikeli bir durum karşısında, ölecekmiş gibi bir 

korku geçirmek II ölecekmiş gibi olmak, ölmek üzere olmak. 
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Hicr ara ḥasret-ile cān lebüme gelmiş-iken / Kimsene yok diye bu ḥālümi dildāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 5). [cān lebüme gelmiş-iken, -miş, -iken-üm, -e ] 

 

cān naḳdi: Can sermayesi. 

Cān naḳdi ile geldi kapuña yine göñül / Virdi metā vuṣlatuñı iştirā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 4). 

[cān naḳdi, ] 

 

cān naḳdin: Can sermayesi. 

Bir būseye cān naḳdin cānāne ḳabūl itmez / Bir cān nedür virseñ biñ cāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 1). [cān naḳdin, -n ] 

Būseye cān naḳdin aldı yār bāzār eyledi / Di Muḥibbī ya ne ḫışm eyler çün olmışdur ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 5). [cān naḳdin, -n ] 

 

cān naḳdine: Can sermayesi. 

Cān naḳdine bir būseye bāzār idelüm gel / Bir daḫı benüm gibi ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 5). [cān naḳdine, -n, -e ] 

Virmiş iken būsesin cān naḳdine / N’oldı bilmem döndi iḳrār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 4). 
[cān naḳdine, -n, -e ] 

 

cān naḳdini: Can sermayesi. 

Sīm-i eşk-ile ḫarīdār-ı metā‘-ı vaṣl olan / Virür ol cān naḳdini āḫir bu dünyādan geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1038, Beyit 2). [cān naḳdini, -ni ] 

Viren bāzār-ı ‘ışḳ içre alan cān naḳdini derdi / Ḥaḳīḳatde odur ‘āşıḳ dimeñ bāzārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 5). [cān naḳdini, -n, -i ] 

 

cān naḳdı-y-ıla: Can sermayesi. 

Cān naḳdı-y-ıla ṭālib olup būse istedüm / Didüm ki lebüñ öpmege cānā bahā nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 4). [cān naḳdı-y-ıla, --y-, -ıla ] 

 

cān nis̱ār itdi: Canını vermek II kendini feda etmek II hiçbir şey esirgememek II bir şeye çok düşkün olmak, çok 

sevmek II birinin uğruna ölmek. 

İtdi pāyuña Muḥibbī cān nis̱ār / İtmege ḳādir degül bihter ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 5). [cān 

nis̱ār itdi, -di ] 

 

cān nis̱ār itsem: Canını vermek II kendini feda etmek II hiçbir şey esirgememek II bir şeye çok düşkün olmak, çok 

sevmek II birinin uğruna ölmek. 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 4). [cān nis̱ār itsem, -se, -m ] 

 

cān revān oldı: Can akmak II Canın (en değerli unsurların) kıymetli bir şey ya da kişi uğruna feda edilmesi. 
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Derdā ki bu şeb dogmadı ol māh görinmez / Cān oldı revān ol büt-i dil-ḫˇāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 1). [cān revān oldı, -dı ] 

 

cān riştesi: Can ipliği II insanın hayat kaynağı ve hayatın bağlı olduğu ip II can damarı, şah damar. 

Bu Muḥibbī dişleri vaṣfın kaçan medḥ eylese / İşiden cān riştesi üzre sanur dürler dizer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 5). [cān riştesi, -si ] 

 

cān ṭabībi: Can, gönül doktoru; Sevgili. 

Didüm dil derdine iy cān ṭabībi / Leb-i la‘lüñden özge emsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 3). 

[cān ṭabībi, ] 

 

cān terk ider: Canını terk etmek, canından vazgeçmek, ölümü göze almak, ölmek II kendinden, istek ve arzularından 

vazgeçmek. 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 3). [cān terk ider, -er ] 

 

cān terk itmedi: Canını terk etmek, canından vazgeçmek, ölümü göze almak, ölmek II kendinden, istek ve 

arzularından vazgeçmek. 

İy Muḥibbī kim ki ‘ışḳ yolında cān terk itmedi / Ḥāṣıl-ı ‘ömrine virilen hevādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1490, Beyit 5). [cān terk itmedi, -me, -di ] 

 

cān terkin ur: Canını terk etmek, canından vazgeçmek, ölümü göze almak, ölmek II kendinden, istek ve arzularından 

vazgeçmek. 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla cān terkin ur kim / Olasın cümle ‘uşşāk içre mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 5). 

[cān terkin ur, ] 

 

cān terkinde kılam: Canını terk etmek, canından vazgeçmek, ölümü göze almak, ölmek II kendinden, istek ve 

arzularından vazgeçmek. 

Derd-i ‘ışḳuñ sīneye şol deñlü te‘s̱īr eyledi / Cān terkinde kılam gitmeye benden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 4). [cān terkinde kılam, -a, -m ] 

 

cān terkini urasın: Canını terk etmek, canından vazgeçmek, ölümü göze almak, ölmek II kendinden, istek ve 

arzularından vazgeçmek. 

Rāh-ı ‘ışḳ içre dilā ger urasın cān terkini / Olasın kūy-ı ‘ademde ser-te-ser ‘uşşāḳa baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1444, Beyit 4). [cān terkini urasın, -a, -sın ] 

 

cān teslīm kılmaz: Canını teslim etmek, canını bağışlamak, feda etmek. 

Ger öldürseñ beni cān bīm kılmaz / Olur mı dil ki cān teslīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 1). 

[cān teslīm kılmaz, -maz ] 

 

cān u baş terkin urur: Canını ve başını terk etmek II Kendinden vazgeçmek, kendini feda etmek. 
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Sor baña ‘ışḳuñ rumūzın saña taḳrīr eyleyem / Cān u baş terkin urur ‘āşıḳ hemān pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 2). [cān u baş terkin urur, -ur ] 

 

cān u ciger: Can ve ciğer. 

Niçe gün hicri-y-ile cān u ciger taglamışam / Umaram Ḥaḳ’dan ire vaṣlı baña kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 3). [cān u ciger, ] 

 

cān u cihānum: Canım ve dünyam, benim maddi ve manevi her şeyim. II sevgili. 

Göñlüm beni terk itmede ārām-ı cānum kandadur / Mihrin velī berk itmede cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 1). [cān u cihānum, -um ] 

 

cān u cihānum: Canım ve dünyam, benim maddi ve manevi her şeyim. II sevgili. 

Cān ez-cihān āvāredür ṣabrum yakası pāredür / Ġamla göñül bī-çāredür cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 3). [cān u cihānum, ] 

 

cān u dil: Can ve gönül. 

Cān u dil zülfi ġamından bir dem ārām eylemez / Ruḫları üstinde şeb-veş tārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 6). [cān u dil, ] 

Gördi çeşmin şāhinin cān u dil itdiler gürīz / Şāhbāz itdükçe pervāzı gögercin tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1015, Beyit 2). [cān u dil, ] 

Cevr elinden cān u dil oldı perākende Muḥib / Ẓulme ṭāḳat itmese dervīş ü miskīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1015, Beyit 5). [cān u dil, ] 

Cān u dil naḳdini virüp göñlüm ister vaṣlını / Ne ‘aceb dīvāne olmışdur ‘aceb sevdāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 2). [cān u dil, ] 

‘Işḳuñ-ıla cān u dil dīvānedür / Anuñ-ıçun ḫalḳ-ıla bīgānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 1). [cān u dil, 
] 

Ġam şebinde cān u dil sanmañ ki bir dem ḫˇāb ider / Gözlerüm yaşı cihānı bil ki ġarḳ-ı āb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 1). [cān u dil, ] 

Cān u dil ile şem‘-i ruḫ-ı yāra yandugum / Pervāne gibi yanmaga dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1111, Beyit 2). [cān u dil, ] 

Bir sencileyin būseye cān u dil alan kim / Bu resme ‘aceb dünyede bāzār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 9). [cān u dil, ] 

Şāne gibi pāralansa tañ mıdur bu cān u dil / Her seḥer bād-ı ṣabā zülfini yāruñ şāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1143, Beyit 6). [cān u dil, ] 

Yine dil bir dilberüñ ‘ışḳı ġamından ḫastadur / Cān u dil bend ü belā-yı zülf-ile peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 1). [cān u dil, ] 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 4). [cān u dil, ] 
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Ruḫları şem‘in yine ‘arż eyledi cānāneler / Koñ tutuşsun cān u dil şem‘e yana pervāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 1). [cān u dil, ] 

Çün ezelden ‘ışḳ cāmın içmişemdür dōstlar / Gice gündüz anuñ içün cān u dil ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 2). [cān u dil, ] 

Gerçi yolında nigāruñ cān u dil kılduk sebīl / Müstedām olsun ki cevrüñ eylemez taḳṣīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 2). [cān u dil, ] 

Cefā vü cevri dildāruñ baña mihr ü vefādan yig / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun bu cān u dil cüdā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 3). [cān u dil, ] 

‘Işḳ āteşiyle yandı kül oldı bu cān u dil / Āḫir savurdı ġam yili geldi ġubārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 5). [cān u dil, ] 

Cān u dil bāl ü perümdür yakdı anı nār-ı ġam / Varabilmem kūyuña çün bī-per ü bālem henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1300, Beyit 2). [cān u dil, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ yiter biz gül‘iẕārı n’eylerüz / Zār kılsun cān u dil anda hezārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1334, Beyit 1). [cān u dil, ] 

Āteş-i ‘ışḳa ezel yakdı Muḥibbī cān u dil / Anuñ-ıçun rūz u şeb dāyim ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1344, Beyit 5). [cān u dil, ] 

Āteş-i hicrān-ıla yanmazdan evvel cān u dil / Sora-gelmez mi ‘aceb ol lebleri ‘Īsī-nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1384, Beyit 4). [cān u dil, ] 

Nār-ı hicrān içre kala çıkmaya bu cān u dil / Olmaya ger devlet-i vaṣluñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1395, Beyit 2). [cān u dil, ] 

Bende olsun zülfüñüñ her bir kılında cān u dil / Zülfi sevdāsından özge gel hevā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 3). [cān u dil, ] 

Nāṣiḥā men‘ itme yaksam şem‘-i ḥüsne cān u dil / Yakmaga pervāne perrin gelmez illā nār ḫoş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1408, Beyit 2). [cān u dil, ] 

Cān u dil yagmaya virdi āh kim bir muġbeçe / Ol sebebden cānda ṣabr u kalmadı göñlümde hūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1409, Beyit 2). [cān u dil, ] 

Çekmek içün zülfüñüñ sevdālarını cān u dil / Başum üzre bir kara yazu-y-ımış ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1425, Beyit 4). [cān u dil, ] 

Nergis-i mestüñle zülfüñden göñül olmaz ḫalāṣ / Cān u dil yagmasına anlar çün el bir eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 3). [cān u dil, ] 

Mu‘aṭṭar zülfine yāruñ n‘ola baglansa cān u dil / Mu’anber kāküli mihr ü mehe çünki kemend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 2). [cān u dil, ] 

Cān u dil derdini eyleñ dōstlar cānāna ‘arż / Olıgelmişdür kuluñ aḥvāli çün sulṭāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 1). [cān u dil, ] 

 

cān u dil: Can ve gönül. 

Ġam beyābānında sergerdān olaldan cān u dil / Kimse gelmez yanuma illā meger sāyem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 5). [cān u dil, ] 
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cān u dilden: Candan gönülden, içten bir şekilde, samimiyetle, bütün benlikle. 

Cān u dilden kapuña geldüm beni reddeyleme / Degme kez bende bulınmaz kim ola bu resme ḫāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 2). [cān u dilden, ] 

 

cān u dilden: Candan gönülden, içten bir şekilde, samimiyetle, bütün benlikle. 

Göreli zülfüñde ḥüsnüñ şem‘ine pervāne-veş / Cān u dilden yanmaga iy māh nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 3). [cān u dilden, ] 

 

cān u dilden: Candan gönülden, içten bir şekilde, samimiyetle, bütün benlikle. 

Baş eg zülfe resendür cān u dilden / Disünler saña ‘uşşāk içre cānbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 3). 

[cān u dilden, ] 

 

cān u diller: Can ve gönül. 

Nāz-ıla güftāra gelse ġonca-veş ol şāḫ-ı gül / Cān u diller iñleşürler niçe giryānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 3). [cān u diller, -ler ] 

Zülfi zencīrine asmış san ẕaḳan ḳandīlini / Cān u diller yakmaga ya‘nī ki micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 2). [cān u diller, -ler ] 

 

cān u göñül: Can ve gönül. 

‘Işḳ āteşine yandugumı ancak o bilür / ‘Işḳuñ odına cān u göñül kim kebāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 4). [cān u göñül, ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe şehā cān u göñül pervānedür / Tolaşur zencīr-i zülfüñe dilüm dīvānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 1). [cān u göñül, ] 

Her nefes nāle kılur can u göñül / Meclis içinde nāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 2). [can u 
göñül, ] 

Düşeli cān u göñül sünbül saçuñ sevdāsına / Başda sevdā dilde āteş eksük olmaz gözde yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 4). [cān u göñül, ] 

 

cān u göñülden sever: Candan ve gönülden sevmek, içtenlikle sevmek. 

Her kişiye kim ugraya göñlüm ḫaber ister / Cānā çü seni cān u göñülden sever ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 1). [cān u göñülden sever, -er ] 

 

cān u ser: Can ve baş. 

Şem‘-i ḫüsne iy Muḥibbī cān u ser itme dirīġ / Bāl ü per yakdı diye dilber bizüm pervānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 5). [cān u ser, ] 

 

cān u ser terk itmeyince: Canını ve başını terk etmek II (bir şey uğruna) kendisinden vazgeçmek. 



 572 

‘Işḳ ara terk itmeyince cān u ser ‘āşıḳ mıdur / Da‘vi-i miḥr ü maḥabbet eylese lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 1). [cān u ser terk itmeyince, -me, -y, -ince ] 

 

cān u ser virmek: Can ve baş vermek II "Can vermek" deyiminin karşılığı olarak "ölmek; çok değerli bir şey uğruna 

canını feda etmek". 

Ḳāfile togrıldı gitdi rāh-ı ‘ışḳa iy göñül / Cān u ser virmek gereksin uşbu yoluñ bācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1023, Beyit 3). [cān u ser virmek, -mek ] 

 

cān u seri terk itmedin: Canını ve başını terk etmek II (bir şey uğruna) kendisinden vazgeçmek. 

Oldum cefā vü cevr-ile dilden berī yitiş / Terk itmedin yoluña bu cān u seri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 

Beyit 1). [cān u seri terk itmedin, -i-medin ] 

 

cān u seri virdi: Can ve baş vermek. II "Can vermek" deyiminin karşılığı olarak "ölmek; çok değerli bir şey uğruna 

canını feda etmek.". 

Kimüñ yolına cān u seri virdi Muḥibbī / Mecnūn ṣıfat ‘Īsī-nefes ḫulḳı ḥasendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 5). [cān u seri virdi, -di-i-i, -di ] 

 

cān u ten: Ruh ve beden. 

Gül ġonca ḫandāndur çemen serv-i revānum kandadur / Olmadı rāḥat cān u ten ārām-ı cānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 1). [cān u ten, ] 

 

cān virdügümi: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey 

esirgememek II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Yolına cān virdügümi gerçi cānān istemez / ‘Āşıḳuñ faḫrıdur ol sanmañ anı cān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 1). [cān virdügümi, -düg, -üm, -i ] 

 

cān vire: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Sanma her ‘āşıḳ olan cān vire cānān yolına / Degme Manṣūr daḫı eylemeye dāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 4). [cān vire, -e ] 

 

cān vire: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 5). [cān vire, -e ] 

 

cān virelüm: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek 

II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Niçe dil bil ki aña cān virelüm / Olıcek ol meh-i nev tāze tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 2). [cān 

virelüm, -e, -lüm ] 
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cān virem: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Cān virem yāra dir-iseñ yüri ḳallāş olıgör / Kanda bulursa cefā tīġını ḳallāşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 

Beyit 4). [cān virem, -e, -m-em ] 

 

cān virem: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 4). [cān virem, -e, -m-em ] 

 

cān virem: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Būseñe ger cān virem ‘ayb eyleme / Az olur iḥsāna çün eks̱er ‘ivāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 2). [cān 
virem, -e, -m ] 

 

cān virmegi: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek 

II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Terk-i cān itmek revādur terk-i yār itmek degül / Yolına cān virmegi çokdan göñül iḳrār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 3). [cān virmegi, -meg, -i ] 

 

cān virmek: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek 

II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Hīç aḥvālüm dirīġā olmadı dildāra ‘arż / Oldı şimden soñra cān virmek baña bu yolda farż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 1). [cān virmek, -mek ] 

 

cān virmek-ise: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey 

esirgememek II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

La‘l-i şīrīnüñe cān virmek-ise ‘ışḳa ṭarīḳ / İdelüm biz de anı nite ki Ferhād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 3). [cān virmek-ise, -mek-ise-mek, -i, -se ] 

 

cān virmesün: Ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Niçe gündür bu Muḥibbī hicrüñ-ile ḫastadur / Bir sora-gel dōstum cān virmesün tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 5). [cān virmesün, -me, -sün ] 

 

cān virmeyicek: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey 

esirgememek II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Cān virmeyicek yüsr-ile girmez leb-i dilber / El-ḥaḳ bu daḫı çeşme-i ḥayvānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 2). [cān virmeyicek, -me, -y, -icek ] 

 

cān virse: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 
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La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül / Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 5). [cān virse, -se ] 

 

cān virsem: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek 

II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

La‘l-i lebinüñ yādına cān virsem ‘aceb mi / Virdi ġam Şīrīn-ile Ferhād’ı görüñ baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1451, Beyit 3). [cān virsem, -se, -m ] 

 

cān virseñ: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek 

II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Güzeller gerçi bī-ḥaddür cefā vü cevre māyiller / Eger yolında cān virseñ senüñle biri yār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 2). [cān virseñ, -se, -ñ ] 

 

cān virsün: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek 

II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1472, Beyit 2). [cān virsün, -sün ] 

 

cān virüp: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Būseñ alsam cān virüp gelmez peşīmānlık baña / Terk idem biñ cān bulınmaz çün bu bāzār özgedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1117, Beyit 2). [cān virüp, -üp ] 

 

cān virüp: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 9). [cān virüp, -üp ] 

 

cān virüp: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 9). [cān virüp, -üp ] 

 

cān virüp: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Cān virüp ger rāh-ı kūyında anuñ ḫāk olmışam / Bulmaz idüm ol şehüñ pā-būsına ben dest-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 3). [cān virüp, -üp ] 

 

cān virür: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 

La‘l-i şīrīn ü dehānı yādına / Bu Muḥibbī cān virür Ferhād’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 5). [cān 

virür, -ür ] 
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cān virür: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 2). [cān virür, -ür ] 

 

cān virürsem: Ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Rāh-ı ġamda iy refīḳān cān virürsem derd-ile / Benüm içün sūre-i İḫlāṣı okuñ ez-ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1480, Beyit 4). [cān virürsem, -ür, -se, -m ] 

 

cānā: Sevgilim, canım, ey dost. 

Ḳurbān ideyim cānumı cānāne içündür / Ya bisledügüm cānumı cānā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 1). [cānā, ] 

Didüm cānā ‘aceb rūşen yüzüñ var / Didi taḥsīn idüp yaḫşı sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 1). 
[cānā, ] 

Hicrān şebinde gerçi göñül bī-ḳarār olur / Cānā senüñ-ile kul dili bī-ḳarāradur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 3). [cānā, ] 

Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1054, Beyit 2). [cānā, ] 

Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 1). [cānā, ] 

Meger ḫālüñ şehā müşg ü ser-i zülfüñ mu‘anberdür / Dimāġı ‘ālemüñ cānā anuñ-ıçun mu‘aṭṭardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 1). [cānā, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm / Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 2). [cānā, ] 

Gerçi kim cānā kapuñdan uşbu bendeñ dūrdur / Sīnede līkin ḫayālüñle göñül mesrūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 1). [cānā, ] 

Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur / Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1100, Beyit 5). [cānā, ] 

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok / ‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 2). [cānā, ] 

Her kişiye kim ugraya göñlüm ḫaber ister / Cānā çü seni cān u göñülden sever ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 1). [cānā, ] 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1135, Beyit 1). [cānā, ] 

Benüm gibi meger cānā yüzüñe lāle ‘āşıḳdur / Anuñçün dāġ-ı miḥnetle dem-ā-dem bagrı yanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 1). [cānā, ] 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [cānā, ] 
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Bister-i gülden yaraşur saña cānā tekyegāh / Seng-i ḫārādan baña bālīn ile bister yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 2). [cānā, ] 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 3). [cānā, ] 

Sāġar-ı çeşmümde cānā lāle ruḫsāruñ senüñ / Cūy-ı āb içre komışlar zeyn içün gül destedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 2). [cānā, ] 

Cānā vefālar eyleme cevr ü cefā yiter / Her ne gelürse cānuma senden ṣafā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 1). [cānā, ] 

Cān naḳdı-y-ıla ṭālib olup būse istedüm / Didüm ki lebüñ öpmege cānā bahā nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 4). [cānā, ] 

Şol deñlü nis̱ār itdi gevher tācīr çeşmüm / Cānā bizi sen sanma eli boşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 3). [cānā, ] 

Mu‘anber zülfüñüñ cānā kemendi / Neden bilsem bu ben şeydāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 
2). [cānā, ] 

Gel şikest itme cefā sengiyle cānā göñlümüz / Bir daḫı olmaz bütün ger sınsa bu āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 4). [cānā, ] 

Gülşen-i kūyuñda cānā giceler bülbül gibi / Ṣubḥ olınca bu Muḥibbī sanma feryād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 5). [cānā, ] 

Görüp cānā yüzüñi ‘ālem-efrūz / Gicem Ḳadr olsa günüm tañ mı Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 1). 
[cānā, ] 

Senden umar Muḥibbī derdlü diline dermān / Koyup kapuñı cānā ġayrı kapuya gitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 5). [cānā, ] 

Kim-durur cānā dir-iseñ derd-i hicre mübtelā / Ġāyet ile ḫasta-dildür bu Muḥibbī bendeñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 5). [cānā, ] 

Hezārān cevr ider zülfi kılınuñ her biri cānā / Velī bir mū ḳadar kılmaz baña mihr ü vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 2). [cānā, ] 

Şehā mihr ü vefāñ yokdur sayılsa bir iki dinmez / Cefā vü cevrüñe cānā velī hergiz ḥisāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 4). [cānā, ] 

Zülfüñi gördükçe cānā ben şeb-i yeldā didüm / Ol şeb içre alnuña mehtāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 6). [cānā, ] 

Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 1). [cānā, ] 

Levḥ-i dilde yazmışam cānā ḫayālüñ naḳşını / İtdügüm naḳşı benüm Mānī de taṣvīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 3). [cānā, ] 

Sīnem içre ekmege cānā maḥabbet toḫmını / Nāḫun ile eylerem anuñ-ıçun anı nadas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 2). [cānā, ] 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 5). [cānā, ] 
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Cānā Muḥibbī sözlerini dak kulaguña / Nādān eline düşmeye ol gevheri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 
Beyit 5). [cānā, ] 

Berg-i gül üzre yine kāküllerin cedvel çeküp / Gül yüzüñ vaṣfında cānā tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 3). [cānā, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñde cānā gül yüzüñ gördükçe āh / İderem akar yaşum gözden benüm yagmur-veş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1437, Beyit 2). [cānā, ] 

Şerār-ı ‘ışḳuñı cānā ‘aceb mi dursa sīnemde / Bulınur küller altında kaçan olsa nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 2). [cānā, ] 

Beni cānā iñen yakma sakın bu āh-ı sūzāndan / Amānsuzdur amān virmez bilürsin bī-amān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 4). [cānā, ] 

La‘l-i şīrīnüñi cānā almadın ben agzuma / Ġamze okın sīneme urduñ benüm zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1466, Beyit 2). [cānā, ] 

Cānā seḥāb-ı zülfi ruḫ-ı āfitāba bas / Yakduñ bizi bu mihr-ile māhum niḳāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 1). [cānā, ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 3). [cānā, ] 

 

cāna bas: Bağrına basmak: Sevgiyle kucaklamak, sarılmak II himâye etmek, korumak, benimsemek. 

İy Muḥibbī her kaçan gönderse dilber tīrini / Anı ta‘ẓīm eyleyüben dilden alup cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1477, Beyit 5). [cāna bas, ] 

 

cāna bas: Bağrına basmak: Sevgiyle kucaklamak, sarılmak II himâye etmek, korumak, benimsemek. 

Ġamzesi tīrinsüz olmazsın nigāruñ bir nefes / Bil sa‘ādetdür sen anı sīneden al cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1483, Beyit 4). [cāna bas, ] 

 

cāna gelmez: Gücünü toplamak, canlanmak, dirilmek, hastalıktan kurtulmak. 

Derd-i derūnı sormañ hergiz beyāna gelmez / Var mı cihānda bir derd bu ḫasta cāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1207, Beyit 1). [cāna gelmez, -mez ] 

 

cāna gelmiş: İsteklenmek, heveslenmek, bir şeyi yapmaya arzu duymak II gücünü kazanmak, dirilmek, canlanmak. 

İşitdüm meclise cānāne gelmiş / Çıkup ‘uşşāḳı karşu cāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 1). [cāna 

gelmiş, -miş ] 

 

cāna kıy: Can almak, öldürmek II canını feda etmek. 

İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 2). [cāna kıy, ] 

 

cāna kıymaya: Can almak, öldürmek II canını feda etmek. 
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Her ki cāna kıymaya irmez viṣāl-i dilbere / Bu sözi ben dimezem bilüñüz ulular dimiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 4). [cāna kıymaya, -ma, -y, -a-ma, -y, -a, - ] 

 

cāna kıymaz: Can almak, öldürmek II canını feda etmek. 

Degme nākes cāna kıymaz ‘ışḳ ara ber-dār ola / Ehl-i ‘ışḳuñ cümlesini sanma kim Manṣūr’dur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1073, Beyit 2). [cāna kıymaz, -maz ] 

 

cānān: Sevgili, gönül verilmiş, maşuka. 

Bu ‘ālemde kimüñ cānānı yokdur / Muḳarrer kurı tende cānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 1). 

[cānānı, -ı ] 

Gāh gözde gāh dilde kurdı cānān ḫaymesin / Yürüsün menzil-be-menzil cān aña menzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1008, Beyit 2). [cānān, ] 

Ger fedā cānān yolında cān olursa çok mıdur / Başa devletdür katı imkān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1032, Beyit 1). [cānān, ] 

İrişüp cānān viṣāline bulur maṭlūbını / Ten libāsından şu cān kim soyınup ‘üryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1044, Beyit 4). [cānān, ] 

Biñ şīve ile nāz-ıla cānān gelür geçer / Gördükçe anı agıza bu cān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 1). [cānān, ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteler āh u fiġānın arturur / Her kaçan kim tāzece bir māh-rū cānān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1109, Beyit 4). [cānān, ] 

Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [cānān, ] 

Cānān lebi katında lā‘l seng pāredür / Gül ruḫlarını gördügi dem şermesār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 3). [cānān, ] 

Ġam degüldür görmez-ise ẓāhiren cānān yüzin / Cān göziyle çün Muḥibbī dōst dīdārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 5). [cānān, ] 

Dünyā kime mihr itdi saña ide Muḥibbī / Cevr-ile cefā kılmada cānānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 
Beyit 5). [cānānuma, -um, -a ] 

Ten göziyle görmez isem ġam degül cānān yüzin / Cān göziyle kanda baksam görinen cānānedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1202, Beyit 2). [cānān, ] 

Dōstlar hicrān şebinde kim rehāyı istemez / Görüben cānān yüzini rūşenāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 1). [cānān, ] 

‘Aceb bilsem n’içün cānān görinmez / Sitāremde meh-i tābān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 1). 
[cānān, ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 5). 

[cānān, ] 

Būseyi ferdāya saldı dün gice cānānumuz / İntiẓār-ıla geçüp çıkmadı ṣubḥa cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1283, Beyit 1). [cānānumuz, -umuz ] 
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Yolına cān virdügümi gerçi cānān istemez / ‘Āşıḳuñ faḫrıdur ol sanmañ anı cān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 1). [cānān, ] 

Meclisi kıldı müşerref dün gice cānānumuz / Mürde idük buldılar tāze ḥayātı cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1293, Beyit 1). [cānānumuz, -umuz ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 7). 
[cānān, ] 

Va‘de-i vaṣl eyledi çünki bize cānānumuz / İy ecel bir dem tevaḳḳuf eyle alma cānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 1). [cānānumuz, -umuz ] 

Bakmaz oldı āh kim küsdi bize cānānumuz / İy dirīġā gidiserdür ḫasta tenden cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 1). [cānānumuz, -umuz ] 

Yanmaz-ıdı āteş-i hicr-ile her dem cānumuz / Gūşe-i çeşmiyle ger kılsa naẓar cānānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 1). [cānānumuz, -umuz ] 

Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 2). [cānāndan, -dan ] 

Göñül cānān yüzinsüz ḥurrem olmaz / Döker gözyaşını ol bī-ġam olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 1). 
[cānān, ] 

Sanma her ‘āşıḳ olan cān vire cānān yolına / Degme Manṣūr daḫı eylemeye dāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 4). [cānān, ] 

Muḥibbī cānı cānāna fedā kıl k’olasın rāḥat / Niçe bir sūz-ı āhuñdan tola mülk-i cihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 5). [cānāna, -a ] 

Cān u dil derdini eyleñ dōstlar cānāna ‘arż / Olıgelmişdür kuluñ aḥvāli çün sulṭāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1484, Beyit 1). [cānāna, -a ] 

Būse istersek lebüñden aña bulınmaz ‘ivaż / Bārī gel eyle Muḥibbī cānuñı cānāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1486, Beyit 6). [cānāna, -a ] 

 

cānāne: Sevgili, gönül verilmiş, maşuka. 

Ḳurbān ideyim cānumı cānāne içündür / Ya bisledügüm cānumı cānā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 1). [cānāne, ] 

Cānāne kaçan ġamzelerin mest-i ḫˇāb ider / Her bir naẓarda cānuma yüz biñ ‘itāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1051, Beyit 1). [cānāne, -e ] 

Her kaçan zencīr-i zülfe el ura cānāneler / Baş açup boyun uzadur ‘āşıḳ-ı dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1143, Beyit 1). [cānāneler, -ler ] 

Ruḫları şem‘in yine ‘arż eyledi cānāneler / Koñ tutuşsun cān u dil şem‘e yana pervāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 1). [cānāneler, -ler ] 

Ten göziyle görmez isem ġam degül cānān yüzin / Cān göziyle kanda baksam görinen cānānedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1202, Beyit 2). [cānānedür, -dür ] 

Bir būseye cān naḳdin cānāne ḳabūl itmez / Bir cān nedür virseñ biñ cāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 1). [cānāne, ] 
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‘Āşıḳ derd-ile virmeye cānāneye cānın / ‘Āşıḳ degül tutmañ anuñ sözine siz gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 4). [cānāneye, -y, -e ] 

İşitdüm meclise cānāne gelmiş / Çıkup ‘uşşāḳı karşu cāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 1). 
[cānāne, ] 

 

cānbāz: Ip, at vb. üzerinde tehlikeli gösteriler yapan kimse, akrobat II bir işi en ince noktalarına kadar bilen ve 

bunun için aldatılıp alt edilemeyen, çok mâhir, kurnaz kimse. 

Baş eg zülfe resendür cān u dilden / Disünler saña ‘uşşāk içre cānbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 3). 

[cānbāz, ] 

Alup zülfiyle oynar dil resen-bāz / Kıyar cānına her kim ola canbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 1). 
[canbāz, ] 

 

cānı almak: Can almak, canını almak: öldürmek II gönlünü almak, gönlünü esir etmek. 

Dil virdüm eger ister-iseñ cānı da almak / Kıl ġamzeñ ucıyla bir işāret ki senüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 3). [cānı almak, -ı, -mak-mak ] 

 

cānı fedā kıl: Bir kimse için yaşamından vazgeçmek; uğrunda tüm varlığını ortaya koymak. 

Muḥibbī cānı cānāna fedā kıl k’olasın rāḥat / Niçe bir sūz-ı āhuñdan tola mülk-i cihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 5). [cānı fedā kıl, ] 

 

cānı ḳurbān eylemez: Canını feda etmek. Bir şey veya kimse uğruna canından vazgeçmek. 

İy kaşı ya cānı her kim saña ḳurbān eylemez / Müşkil olur işi günden güne āsān eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1218, Beyit 1). [cānı ḳurbān eylemez, -mez ] 

 

cān-ı men: Benim canım. 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [cān-ı men, ] 

 

cānı nis̱ār eyleyeyim: Canını vermek II kendini feda etmek II hiçbir şey esirgememek II bir şeye çok düşkün olmak, 

çok sevmek II birinin uğruna ölmek. 

 ,Vardukça ser-i kūyuña iy dōst beni / Ger ḳabūl eyleyesin eyleyeyim cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (و)

Beyit 26). [cānı nis̱ār eyleyeyim, -y, -e, -y, -im ] 

 

cānı nis̱ār eyleyeyin: Canını vermek II kendini feda etmek II hiçbir şey esirgememek II bir şeye çok düşkün olmak, 

çok sevmek II birinin uğruna ölmek. 

 Bir gün ola mı kim yüzüm üzre basasın / Ayaguñ topragına eyleyeyin cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ب )

1205, Beyit 2). [cānı nis̱ār eyleyeyin, -ı-y, -e, -y, -in-y, -e, -yin ] 

 

cānı nis̱ār ider: Canını vermek II kendini feda etmek II hiçbir şey esirgememek II bir şeye çok düşkün olmak, çok 

sevmek II birinin uğruna ölmek. 
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 Şem‘-i ruḫuña cānumı virsem ne ‘aceb / Şem‘i pervāne kaçan görse ider cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ش )

1205, Beyit 13). [cānı nis̱ār ider, -er ] 

 

cānı terk eyleye: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey 

esirgememek II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Bir bencileyin yolına terk eyleye cānı / Bir sencileyin dilber-i ‘ayyār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 

Beyit 2). [cānı terk eyleye, -y, -e ] 

 

cānı vir: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek II 

ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Vir cānı būsesini anuñ ol dem aladur / İtdi cemāli güllerini çün nigār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 3). 

[cānı vir, -ı ] 

 

cānı virem: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek 

II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Niçe yıldur şeb-i hicriyle yatur ḫasta göñül / Vuṣlata iremeyüp cānı virem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 3). [cānı virem, -ı, -e, -m ] 

 

cānib-i şarḳa: Doğu tarafı. 

Deyr-i ḥüsninde kaşı peyvestesi ol kāfirüñ / Cānib-i şarḳa bakar san kāfiri miḥrābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1072, Beyit 4). [cānib-i şarḳa, -a ] 

 

cān-ıla: Can ile, canıyla, candan, büyük gayret ve istekle, gönülden. 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 4). [cān-ıla, ] 

‘Işḳuñ yolında cān-ıla ser terkin eyledüm / Var mı cihānda bencileyin bir fedāyī gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 3). [cān-ıla, ] 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1284, Beyit 4). [cān-ıla, ] 

Olmaduk dünyā-yı dūna cān-ıla biz müşterī / Zīra birkaç gün hemān ancak temāşāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 3). [cān-ıla, ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [cān-ıla, ] 

Ḥamdü-lillāh Muḥammed ümmetiyüz / Cān-ıla Muṣṭafā’yı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 8). 
[cān-ıla, ] 

Zülfini çevgān idüp alsa ele ol şehsüvār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 4). [cān-ıla, ] 

Esb-i nāz-ıla kaçan ‘azm-i şikār itseñ şehā / İtlerüñden olmaga cān-ıla dil eyler heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 4). [cān-ıla, ] 
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Her kim ki virür rāh-ı maḥabbetde bugün baş / ‘Işḳ ehli olan cān-ıla eydür aña şābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 1). [cān-ıla, ] 

Cān-ıla gel iy göñül şimden girü kıl el-vedā‘ / Ḫaṭ getürdi ḳatlüme ruḫsār-ı yāra geldi ḫaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 4). [cān-ıla, ] 

 

cān-ıla gūş iderse: Candan dinlemek, can kulağıyla dinlemek II kulağına küpe etmek. 

Hevā-yı nefse kim uysa Muḥibbī soñı ḫacletdür / Bu pendi cān-ıla kim gūş iderse şermsār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 5). [cān-ıla gūş iderse, -er, -se ] 

 

cānın ala: Öldürmek. 

Yalmanur kan içmege her dem-be-dem şemşīrümüz / Togrulup gitdi ‘adūnuñ cānın ala tīrümüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1213, Beyit 1). [cānın ala, -ı, -n, -a ] 

 

cānın virmeye: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey 

esirgememek II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

‘Āşıḳ derd-ile virmeye cānāneye cānın / ‘Āşıḳ degül tutmañ anuñ sözine siz gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 4). [cānın virmeye, -ı, -n, -me, -y, -e ] 

 

cānın virüp: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey esirgememek 

II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

‘Işḳ-ıla cānın virüp kūyında kim medfūn ola / Yazılur anuñ mezārında ki bu maġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1073, Beyit 5). [cānın virüp, -ı, -n, -üp-üp ] 

 

cānına kıyar: Canını feda etmek, kendini feda etmek. 

Alup zülfiyle oynar dil resen-bāz / Kıyar cānına her kim ola canbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 1). 

[cānına kıyar, -ar ] 

 

cānını terk eyleyen: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey 

esirgememek II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Vaṣlı metā‘ı girmez ele çün ḥayāt-ıla / İrür murāda cānını terk eyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 4). [cānını terk eyleyen, -y, -en ] 

 

cānlar bagışlar: Can vermek, can bağışlamak, canlandırmak. 

Gözleri ḫançer çeküp kanlar dökerse ġam degül / Lebleri cānlar bagışlar yāra düşdi göñlümüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1341, Beyit 2). [cānlar bagışlar, -lar, -lar-r ] 

 

cānsuz: Cansız, hareketsiz, durgun II canı olmayan, ölü. 

Eger olmasa cām-ı erġuvānı / Bu meclis cānsuz bir kurı tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 4). [cānsuz, 

] 
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Cüdā olalı cānsuz cisme döndüm / Yok olsa cān baka hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 4). 
[cānsuz, ] 

Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [cānsuzdan, -dan ] 

 

cānum aldı: Öldürmek II gönlü esir etmek, gönlü çelmek, aşık etmek. 

Būseme cān aluram dün dimiş-idi ol nigār / Aldı cānum şimdi turmış būseye inkār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 4). [cānum aldı, -um, -dı ] 

 

cānum aldı: Öldürmek II gönlü esir etmek, gönlü çelmek, aşık etmek. 

Cānum aldı dün gice bir būse iḳrār eyleyüp / Döndi inḳār eyledi itdügi beñzer lāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 3). [cānum aldı, -um, -dı ] 

 

cānum çıkmadan: Canı çıkmak: Ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Vādi-i ġamda Sikender gibi bu dil teşnedür / Çıkmadan cānum meded iy çeşme-i ḥayvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 4). [cānum çıkmadan, -um, -madan, - ] 

 

cānum gider olsa: Ruhu bedenden çıkmak, ömrün sona ermesi, ölmek. 

Hem-rāh olam ten didi cānum gider olsa / Cān şöyle gider ḫafīce ki hergiz ḫaber itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1291, Beyit 2). [cānum gider olsa, -sa-um, -sa ] 

 

cānum īs̱ār itdüm: Can ikram etmek, canını esirgemeden fedakarlıkla bağışlamak, canından vazgeçmek. 

Diledi cānum itdüm aña īs̱ār / Eger güstāḫam el-me’mūr ma‘ẕūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 2). [cānum 

īs̱ār itdüm, -düm-um, -dü, -m ] 

 

cānum virsem: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey 

esirgememek II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Cānum n’ola virsem saña iy rūḥ-ı revānum / Gūr-ı ġamda baña hemān cānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 3). [cānum virsem, -um, -se, -m ] 

 

cānuma geçdi: Canına geçmek (işlemek veya kâr etmek): çok etkilemek, bedenine girmek, canı çok yanmak, bir 

durumun acısını derinden duymak, içine işlemek. 

Cānuma geçdi okı dil kaşı yadan geçemez / Zülfine bend olalı daḫı belādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 1). [cānuma geçdi, -di ] 

 

cānuma ḳaṣd eyleyen: Cana (canına) kastetmek: birini öldürmeye hazırlanmak (niyetlenmek). 

Bilmedüm zülfüñ midür boynumdaki dām-ı belā / Cānuma ḳaṣd eyleyen ġamzeñ midür ya kaşlar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1092, Beyit 3). [cānuma ḳaṣd eyleyen, -um, -y, -en-yen ] 

 

cānuma ḳaṣd ider-ise: Cana (canına) kastetmek: birini öldürmeye hazırlanmak (niyetlenmek). 
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Tañ degül cānuma ger ḳaṣd ider-ise ġamzeler / Zülfi kāfir çeşmi ḫūnī dilberüm ya kaşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 3). [cānuma ḳaṣd ider-ise, -er-ise-um, -er, -i, -se ] 

 

cānumı aldı: Can almak, canını almak: öldürmek II gönlünü almak, gönlünü esir etmek. 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [cānumı aldı, -dı-um, -ı, -dı ] 

 

cānumı ḳurbān ideyim: Bir amaç uğruna canından feragat etmek, canını vermek. 

Ḳurbān ideyim cānumı cānāne içündür / Ya bisledügüm cānumı cānā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 1). [cānumı ḳurbān ideyim, -um, -ı, -e, -y, -im-umı + eyim ] 

 

cānumı virsem: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey 

esirgememek II ölmek, ruhunu teslim etmek. 

 ,Şem‘-i ruḫuña cānumı virsem ne ‘aceb / Şem‘i pervāne kaçan görse ider cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı ( ش )

Gazel 1205, Beyit 13). [cānumı virsem, -um, -ı, -se, -m ] 

 

cānumuz alma: Öldürmek. 

Va‘de-i vaṣl eyledi çünki bize cānānumuz / İy ecel bir dem tevaḳḳuf eyle alma cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1302, Beyit 1). [cānumuz alma, -umuz, -ma ] 

 

cānumuz gidiserdür: Canı gitmek, canı çekilmek, ölmeye başlamak, ölmek II sevgilinin gidişiyle ölüme benzer bir 

hale girmek. 

Bakmaz oldı āh kim küsdi bize cānānumuz / İy dirīġā gidiserdür ḫasta tenden cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 1). [cānumuz gidiserdür, -umuz, -iser, -dür ] 

 

cānumuz yanmaz-ıdı: Canı yanmak, acı çekmek; üzülmek. 

Yanmaz-ıdı āteş-i hicr-ile her dem cānumuz / Gūşe-i çeşmiyle ger kılsa naẓar cānānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 1). [cānumuz yanmaz-ıdı, -umuz, -maz, --ı, -dı-umuz, -maz, -ı, -dı ] 

 

cānuñ içün: Kendin için, ömrün için II muhatabından bir şey istendiğinde kullanılan bir söz. 

Yıkmadan ġam bu göñül kişverini yāda getür / Sāḳiyā cānuñ içün ehl-i dile bāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 1). [cānuñ içün, ] 

 

cānuña bas: Bağrına basmak: sevgiyle kucaklamak, sarılmak II himâye etmek, korumak, benimsemek. 

Nāvek-i ġamzesi geldükde Muḥibbī sen anı / Gāh ta‘ẓīm ile ko dilde gehī cānuña bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 5). [cānuña bas, ] 

 

cānuñı terk eyle: Can vermek, can bağışlamak; ...uğrunda canından geçmek, kendini feda etmek, hiçbir şey 

esirgememek II ölmek, ruhunu teslim etmek. 
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Tecrīd-i ‘ışḳ ol yüri terk eyle cānuñı / Saña Muḥibbī penbe-i dāġuñ ḳabā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 8). [cānuñı terk eyle, -uñ, -ı ] 

 

cārūb: Süpürge. 

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup / Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1092, Beyit 4). [cārūb, ] 

 

cārūb idüp: Süpürge etmek, süpürge haline getirmek. 

Cārūb idüp bu kirpügümi dökdüm eşkümi / Gelmez yanuma ‘ār ider ol yār bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 4). [cārūb idüp, -üp ] 

 

cārūb olup: Süpürge olmak, süpürge haline gelmek II özveriyle hizmet etmek. 

Kirpügüm cārūb olup çeşmüm dem-ā-dem su seper / Dimesünler tā görenler kūy-ı yāruñ gerdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 4). [cārūb olup, -up ] 

 

cārūb olup: Süpürge olmak, süpürge haline gelmek II özveriyle hizmet etmek. 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olup / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1349, Beyit 3). [cārūb olup, -up ] 

 

cārūb olup: Süpürge olmak, süpürge haline gelmek II özveriyle hizmet etmek. 

Kirpügüm cārūb olup saḳḳā-yı çeşmüm su seper / Ḫıdmete bil baglayup kūyında ferrāş olmışuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1366, Beyit 4). [cārūb olup, -up ] 

 

cārūb olur: Süpürge olmak, süpürge haline gelmek II özveriyle hizmet etmek. 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olur / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1298, Beyit 3). [cārūb olur, -ur ] 

 

cāy-ı meges: Sivrisinek yeri, sineğin konduğu yer. 

Ḫāllaruñ fikr eyledükçe ḫˇāb gelmez çeşmüme / Uyḫu yüzin göz görmez olıcak cāy-ı meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 3). [cāy-ı meges, ] 

 

cedel: Tartışma, münâkaşa, ağız dalaşı. 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1155, Beyit 2). [cedelden, -den ] 

 

cedvel çeküp: Cetvel çekmek, çizgi çizmek II yazma kitaplarda levhaların sayfa kenarlarına çizgi çekmek. 

Berg-i gül üzre yine kāküllerin cedvel çeküp / Gül yüzüñ vaṣfında cānā tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 3). [cedvel çeküp, -üp ] 
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cefā: Eziyet, sıkıntı, ezâ, cevr, zulüm, incitme. 

Ol cefākāruñ cefāsı göñlüme her dem gelür / Ol sebebden gözlerümden yaş yirine dem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 1). [cefāsı, -sı ] 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 1). [cefā, ] 

Cān virem yāra dir-iseñ yüri ḳallāş olıgör / Kanda bulursa cefā tīġını ḳallāşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 
Beyit 4). [cefā, ] 

Bilsem cefā kitābını kimden okur ‘aceb / Şimdi cihānda sencileyin yok cefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 4). [cefā, ] 

Bilsem cefā kitābını kimden okur ‘aceb / Şimdi cihānda sencileyin yok cefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 4). [cefā, ] 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [cefā, ] 

Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1127, Beyit 5). [cefāyā, -y, -ā ] 

Güzellerden vefā ummak ‘acebdür / Cefā dirseñ iñen bisyār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 4). 
[cefā, ] 

Baña dildāruñ cefāsı ḫoş gelür / Nite kim ġayra vefāsı ḥoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 1). [cefāsı, 
-sı ] 

Nigārā umdugum gerçi vefādur / Velī senden gelen her dem cefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 1). 

[cefādur, -dur ] 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1184, Beyit 5). [cefā, ] 

İncinür sanma cefādan cevre mu‘tād olmışuz / Süd yirine zehr-i ġamla bislemişdür anamuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 2). [cefādan, -dan ] 

Mu‘allimden cefālar ögrenürsin / Neden dirsin vefā ta‘līm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 2). 
[cefālar, -lar ] 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [cefā, ] 

Mihr umma dehr-i dūndan andan gelen cefādur / Kimse cihānda ḫurrem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 4). [cefādur, -dur ] 

Güzeller[den] vefā hergiz görinmez / Velī ġayrı cefā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 1). 
[cefā, ] 

Ol ki dildāruñ cefāsını vefādan yig bilür / Minnet itmez kimseye derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 6). [cefāsını, -sı, -nı ] 

Senden cefā ki gelse baña ol vefā gelür / Bārī vefāyı kılmaz-ısañ kıl cefā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 

Beyit 4). [cefā, ] 
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Yakma cevr-ile cefā-y-ıla beni iy bagrı taş / Çünki raḥmuñ yok baña n’içün olursın dil-ḫırāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 1). [cefā-y-ıla, -y, -ıla ] 

Dirler idi ol cefākāruñ cefāsın çok velī / Şimdi bildüm āh kim didüklerince var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1470, Beyit 2). [cefāsın, -sı, -n ] 

Geh vefā ister dilüm gāhī cefā / Her ne gelürse ṣafādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 2). [cefā, ] 

Gāh gāhī mihr iderseñ yiridür ‘āşıḳlara / Zīra senden geh vefā gāhī cefādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 2). [cefādur, -dur ] 

 

cefā eylersin: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Kūyuña varsam nedendür baña eylersin cefā / Çün kerīm olan bilürsin ẓulm-ı mihmān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 4). [cefā eylersin, -r, -sin ] 

 

cefā kıl: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Senden cefā ki gelse baña ol vefā gelür / Bārī vefāyı kılmaz-ısañ kıl cefā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 

Beyit 4). [cefā kıl, ] 

 

cefā kılsañ: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Neden dil bagladuñ ol bī-vefāya / Cefā kılsañ ne deñlü sana ol az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 4). [cefā 

kılsañ, -sa, -ñ ] 

 

cefā sengini: Eziyet, sıkıntı taşı. 

Zülfi ṭarḥ itdi cefā sengini dil buḳ‘asına / Muḥkem olsun diyü san kāfiri bünyād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 5). [cefā sengini, -ini-n, -i ] 

 

cefā sengiyle: Eziyet, sıkıntı taşı. 

Cefā sengiyle miḥnet topragına / Binā-yı ‘ışḳı yapsañ muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 3). 

[cefā sengiyle, -i, -y, -le-y, -le ] 

 

cefā sengiyle: Eziyet, sıkıntı taşı. 

Gel şikest itme cefā sengiyle cānā göñlümüz / Bir daḫı olmaz bütün ger sınsa bu āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 4). [cefā sengiyle, -i, -y, -le-y, -le ] 

 

cefā sengiyle: Eziyet, sıkıntı taşı. 

Cefā sengiyle miḥnet topraġınsuz / Maḥabbet yapusı hīç muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 3). 

[cefā sengiyle, -i, -y, -le-y, -le ] 

 

cefā vü cevr: Eziyet ve zulüm. 

Cefā vü cevr ü zecr ü ḳahr u ḳudret / Ne kim senden gelür luṭf u keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 

2). [cefā vü cevr, ] 
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cefā vü cevr çeker: Eziyet ve sıkıntı çekmek, eziyet ve sıkıntıya katlanmak. 

Dāyim cefā vü cevr çeker pādişāh olan / Her dem ṣafā vü ẕevḳ sürenler gedā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1463, Beyit 4). [cefā vü cevr çeker, -er ] 

 

cefā vü cevre: Eziyet ve zulüm. 

Güzeller gerçi bī-ḥaddür cefā vü cevre māyiller / Eger yolında cān virseñ senüñle biri yār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 2). [cefā vü cevre, -e ] 

 

cefā vü cevri: Eziyet ve zulüm. 

Cefā vü cevri dildāruñ baña mihr ü vefādan yig / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun bu cān u dil cüdā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 3). [cefā vü cevri, -i ] 

 

cefā vü cevr-ile: Eziyet ve zulüm. 

Oldum cefā vü cevr-ile dilden berī yitiş / Terk itmedin yoluña bu cān u seri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 

Beyit 1). [cefā vü cevr-ile, -ile ] 

 

cefā vü cevrini çeke: Eziyet ve sıkıntı çekmek, eziyet ve sıkıntıya katlanmak. 

Er odur kim ṣabr idüp çeke cefā vü cevrini / Sanmañuz itmek şikāyet söz er agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 4). [cefā vü cevrini çeke, -e-i, -n, -i, -e ] 

 

cefā vü cevrüñe: Eziyet ve zulüm. 

Her ki ‘āşıḳdur cefā vü cevrüñe ṣābir geçer / Yüz çevürmez her ne kim senden gele şākir geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1055, Beyit 1). [cefā vü cevrüñe, -üñ, -e-üñe ] 

 

cefā vü cevrüñe: Eziyet ve zulüm. 

Şehā mihr ü vefāñ yokdur sayılsa bir iki dinmez / Cefā vü cevrüñe cānā velī hergiz ḥisāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 4). [cefā vü cevrüñe, -üñ, -e ] 

 

cefā vü cevrüñi: Eziyet ve zulüm. 

Cefā vü cevrüñi añsam göñülde āh u zār itsem / İñiler kūhlar cümle zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 2). [cefā vü cevrüñi, -üñ, -i-üñi ] 

 

cefā-cū: Cefa edici, cefakar, zalim, gaddar, acımasız. 

Şol deñlü itdi cevri ‘uşşāḳa ol cefā-cū / Boynında görinenler kākül degül günehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 3). [cefā-cū, ] 

 

cefā-ḫū: Cefayı ve eziyeti huy edinen (sevgili) II Eziyet eden, zalim, gaddar (sevgili). 
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İy cefā-ḫū cevri āyīn eyledüñ ‘āşıḳlara / Korkaram kim ‘ālem içre ben bu āyīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 4). [cefā-ḫū, ] 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 1). [cefā-ḫū, ] 

İy cefā-ḫū niçeye dek idesin cevr ü sitem / Yiter itdüñ tīġ-ı hicrān-ıla cismüm rīze rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 2). [cefā-ḫū, ] 

 

cefākār: Cefâ eden, eziyet veren II sevgili. 

Ol cefākāruñ cefāsı göñlüme her dem gelür / Ol sebebden gözlerümden yaş yirine dem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 1). [cefākāruñ, -uñ ] 

Niçe yıldur ki ḫarc olur yolında ol cefākāruñ / ‘Aceb bu kīse-i çeşmüm dükenmez sīm-ile zerdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 5). [cefākāruñ, -uñ ] 

Görmedin dil bagladum āh ol cefākārı henūz / Ol sebebden gice gündüz eylerem zārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 1). [cefākārı, -ı ] 

Muḥibbī ol cefākāruñ olursa rāh-ı kūyında / Dimez aña nedür ḥālüñ ve yāḫūd merḥabā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 5). [cefākāruñ, -uñ ] 

Sen cefākāruñ elinden seyl idüp göz yaşların / Sīne dögem āsiyā-veş ele alup iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 4). [cefākāruñ, -uñ ] 

Dirler idi ol cefākāruñ cefāsın çok velī / Şimdi bildüm āh kim didüklerince var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1470, Beyit 2). [cefākāruñ, -uñ ] 

 

cefālar çekseñ: Eziyet ve cefa görmek; zulme katlanmak, sabretmek. 

İy göñül virdüm naṣīḥat saña anı dutmaduñ / Her ne deñlü ‘ışḳ-ıla çekseñ cefālar saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1323, Beyit 4). [cefālar çekseñ, -lar, -se, -ñ ] 

 

cefālar itme: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

İy dōst iñen itme Muḥibbī’ye cefālar / Korkmaz mısın andan ki çok āh-ı seḥeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 5). [cefālar itme, -lar + me-lar, -me ] 

 

cefālar itmege: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Dōstum cefālar itmege mebāş / Kīni dilden gel gider āzār-ı ehl-i dil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1439, Beyit 

1). [cefālar itmege, -lar, -meg, -e-meg, -e ] 

 

cehd itme: Gayret etmek, çaba göstermek, çalışıp çabalamak. 

Cehd itme dilā yār-ı vefādār ele girmez / Sanma ki velī cevr ü cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 1). [cehd itme, -me ] 

 

cehd kıl: Gayret etmek, çaba göstermek, çalışıp çabalamak. 
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Gāh mescidde gehī deyr ü gehī meyḫānede / Yārı bulursın Muḥibbī cehd kıl arayıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1028, Beyit 7). [cehd kıl, ] 

 

cehd kıldum: Gayret etmek, çaba göstermek, çalışıp çabalamak. 

Vādī-i ‘ışḳa düşüp dil-teşneyem Mecnūn-vār / Cehd kıldum bulımadum yoġmış aña ṭūl u ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 2). [cehd kıldum, -du, -m ] 

 

cehd kılma: Gayret etmek, çaba göstermek, çalışıp çabalamak. 

Cehd kılma idesin ‘ayb-kesānı āşikār / Ḳādir iseñ ol cihān içinde sen de ‘ayb-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1402, 

Beyit 4). [cehd kılma, -ma ] 

 

cellād: Idam cezasına çarptırılan hükümlülerin katliyle görevli kimse II cana kıyıcı, can alıcı kimse veya şey II 

sevgilinin merhametsiz gözleri ve öldürücü bakışları. 

Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin / Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 4). [cellād, ] 

‘Aceb bu ġamze midür yāḫu cellād / Tutar ḥāżır elinde tīġ u ḫançer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 4). 
[cellād, ] 

Dutar cellād çeşmi tīġın ‘üryān / Öñinde ehl-i ‘ışḳ dū-nīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 2). 
[cellād, ] 

Kıya baksa eger cellād çeşmüñ / İder müjgānın ol dem ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 2). 

[cellād, ] 

Tīgını cellād ġamzeñ dem mi var tīz eylemez / Öldürür nā-ḥaḳ yire ‘uşşāḳı perhīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 1). [cellād, ] 

Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi / Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 2). [cellād, ] 

 

cem‘: Toplanma, topluluk, meclis. 

Geldi ‘ışḳuñ sīneme gitmek gerekdür ṣabr u hūş / Āşinā cem‘inde çün lāyıḳ degül bīgāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1143, Beyit 2). [cem‘inde, -i, -n, -de ] 

 

cem: İran'ın Pişdadiyan sülasinden gelen ve şarabı icat eden şahıs olarak Klasik şiirde zikredilen bir hükümdardır. 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup / Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 3). [cemlerüz, -ler, -üz ] 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1450, Beyit 3). [cem, ] 

 

cem‘ idüp: Toplamak, bir araya getirmek. 

Ḥüsn eyvānında gördüm kaşları dīvān kurup / Cem‘ idüp ‘uşşāḳını her yaña asma basmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 4). [cem‘ idüp, -üp ] 
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cem‘ itdi: Toplamak, bir araya getirmek. 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 5). [cem‘ itdi, -di ] 

 

cem‘ itdügiçün: Toplamak, bir araya getirmek. 

Meyl-i dünyā-y-ıla cem‘ itdügiçün sīm ü zeri / Düşüben ḳa‘r-ı zemīn içine Ḳārūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 4). [cem‘ itdügiçün, -düg, -içün ] 

 

cem‘ itmiş: Toplamak, bir araya getirmek. 

Ābdār eyler Muḥibbī şi‘rini hem sūzināk / Āteş-ile ābı cem‘ itmiş kerāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 5). [cem‘ itmiş, -miş ] 

 

cem‘ kıldum: Toplamak, bir araya getirmek. 

Cem‘ kıldum miḥnet ü derd ü elem / Rāh-ı ‘ışḳ içre baña ol zāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 2). [cem‘ 

kıldum, -du, -m ] 

 

cem‘ kılduñ: Toplamak, bir araya getirmek. 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 6). [cem‘ kılduñ, -du, -ñ ] 

 

cem‘ kılup: Toplamak, bir araya getirmek. 

Tīmār-ı ġamda cem‘ kılup naḳd-i eşki dil / Ġam ḥāṣılını kendüye bād-ı hevā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 2). [cem‘ kılup, -up ] 

 

cem‘ olalar: Toplanmak, bir araya gelmek. 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa / Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 7). [cem‘ olalar, -a, -lar ] 

 

cem‘ olmış: Toplanmak, bir araya gelmek. 

Sāye-i zülfi midür ḫaddinde yāruñ yoḫsa ḫaṭ / Lebleri ḳandında cem‘ olmış ve yāḫūd mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 3). [cem‘ olmış, -mış ] 

 

cem‘ olsa: Toplanmak, bir araya gelmek. 

 ,Göñlüm evi bir vech-ile vīrān oldı / Kim eṭibbā aña cem‘ olsa devā yok zinhār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (ك)

Beyit 22). [cem‘ olsa, -sa ] 

 

cem‘ olup: Toplanmak, bir araya gelmek. 



 592 

Şem‘-i ḥüsnine cem‘ olup ‘uşşāḳ / Tañ mı pervāne-veş yaka perler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 3). 

[cem‘ olup, -up ] 

 

cemāl: Güzellik II yüz güzelliği, güzel yüz II Allah’ın lutfedici sıfatlarının bütünü ve bu sıfatlarının gereği olarak 

güzellik ve rahmetle tecellîsi. 

Vir cānı būsesini anuñ ol dem aladur / İtdi cemāli güllerini çün nigār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

3). [cemāli, -i ] 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 6). [cemālüñ, -üñ ] 

Ten göziyle görmez-isem n’ola iy dilber seni / Cān gözi dāyim cemālüñe senüñ bakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 3). [cemālüñe, -üñ, -e ] 

Velī cān çeşmine her dem ‘ayāndur / Cemāli ẓāhir egerçi nihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 1). 
[cemāli, -i ] 

Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefā lāyıḳlaruz / Biz ezel zībā cemālüñe senüñ ‘āşıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 1). [cemālüñe, -üñ, -e ] 

Ḫudā’dan istedüm irişdüm emrūz / Cemālüñ görmek oldı çün müyesser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 2). 
[cemālüñ, -üñ ] 

Gökler yüzine bir gün irişür şerārumuz / Sakla cemālüñ ayını iy āfitāb-ı ḥüsün (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 4). [cemālüñ, -üñ ] 

Geldi dehāna mīmüñ irem gibi murāda / Muṣḥaf cemālüñ açup kimdür tefe’’ül itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 4). [cemālüñ, -üñ ] 

Kara zülfüñ şeb-i tārdür velī aña ḥicāb olmaz / Cemālüñ ‘ālem-ārādur muḳābil āfitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1318, Beyit 1). [cemālüñ, -üñ ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [cemāl, ] 

Cihānda yir mi kaldı kim nem olmaz / Cemāli dūr olalı gözlerümden (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 2). 
[cemāli, -i ] 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 1). [cemālüñi, -üñ, -i ] 

Senden ayru istemezdüm ola idüm bir karış / Ḥasret oldu niçe yıllardur cemālüñ görmege (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1405, Beyit 3). [cemālüñ, -üñ ] 

Rūşen eylerse ‘aceb mi bu cihānı nūr-veş / Çün görindi dōstum baña cemālüñ ḥūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 1). [cemālüñ, -üñ ] 

 

cemāl ü ḥüsnüñi: Yüz güzelliği || Güzellik. 

Sakın cemāl ü ḥüsnüñi iy āfitāb-ı ḥüsn / Gökler yüzine irişe nāgeh şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 4). [cemāl ü ḥüsnüñi, -üñ, -i ] 

 

cemāl-i şem‘-i ruḫsārı: (Sevgilinin) yanağının mumunun güzelliği. 



 593 

Şeb-i zülfinde çün gördüm cemāl-i şem‘-i ruḫsārı / Yanan pervāne-veş evvel dutışan bāl-ıla perdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 3). [cemāl-i şem‘-i ruḫsārı, -ı ] 

 

cem‘ī: Bütün, toplam olarak, tamamen II toplanıp bir araya gelmiş şeylerin hepsi. 

Ehl-i ‘ışḳuñ başları cem‘ī nedür didüm didi / Durmaz işler ezel bir dem bizüm ser-ḥānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 3). [cem‘ī, ] 

 

cemī‘-i vuḥūşa: Vahşiler topluluğu, vahşi hayvanların tümü. 

Mecnūn ki ‘ışḳ kişverine pādişā geçer / Ḥükmi anuñ cemī‘-i vuḥūşa revā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 1). [cemī‘-i vuḥūşa, -a ] 

 

cemmāş: Çapkın, zampara. II şuh, büyüleyici, çarpıcı, etkileyici. 

İy Muḥibbī ṣabr u ṭāḳat cümle bir yirden gidüp / İtdi bir yüzden füsūn u siḥr ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 5). [cemmāş, ] 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan anı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 2). [cemmāş, ] 

 

cennet: Gölgelik bahçe anlamında olup ahirette müminlerin, iyi insanların gidecekleri yerdir II mec. çok güzel, iç 

açıcı, huzur verici yer. 

Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1054, Beyit 2). [cenneti, -i ] 

‘Ārıżında dāne-i ḫāline el sunma sakın / Ādem’i cennet içinden çıkaran çün dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1059, Beyit 3). [cennet, ] 

Ṭālib olma iy göñül zāhid gibi sen cennete / Dūn-himmet olma cidd ü cehd idüp dīdārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 3). [cennete, -e ] 

İstemez zāhid gibi cennet temāşāsın göñül / Ṭālib-i dīdār olan bilür ki dīdar özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 5). [cennet, ] 

Kūyına varmaz göñül eyler viṣālin ārzū / ‘Āşıḳ-ı dīdāra sanmañ cennet ü kevs̱er yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 6). [cennet, ] 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın / Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1155, Beyit 4). [cennet, ] 

Zāhidā olsun mübārek cennet ü mescid saña / Ben ḫarābāt ehliyem mesken baña meyḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 6). [cennet, ] 

 Āşıḳ ser-i kūyını diler şām u seḥer / Heves itmez bu göñül ḥūrī vü cennet daḫı nār (Muhibbî Dîvânı, Gazel‘ (ع)

1205, Beyit 18). [cennet, ] 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 1). [cennet, ] 

‘Āşıḳuz ancak hemān dīdārdur maḳṣūdumuz / Sanma cennet isterüz zāhid ya ḥavrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 7). [cennet, ] 
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Sensüz n’iderem cenneti ya ḥūr-ı behişti / Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı dīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 
Beyit 6). [cenneti, -i ] 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [cennetde, -de ] 

Kūy-ı yārı n’eylerem görmek dilerem yārı ben / Bu Muḥibbī cennete ḳāyil degül dīdārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 5). [cennete, -e ] 

Cennete ḥavrā eger biñ nāz-ıla kılsa ḫırām / Bir ḳadem ol serv-i nāzum gibi reftār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1333, Beyit 2). [cennete, -e ] 

Zāhid egerçi cennet ü ḥavrā kılur heves / Ben isterem viṣālini ‘ālem içinde bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 1). [cennet, ] 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 3). [cenneti, -i ] 

 

ceres: Çan, çıngırak. 

Kārbān-ı ‘ışḳa uydum Ka‘be-i maḳṣūd içün / Nāle eyler vādi-i ġamda bu dil hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 3). [ceres, ] 

‘Aḳl u ṣabr u hūş gitdiler dilā gel eyle ses / Kārbān çünkim revān ola figān eyler ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 1). [ceres, ] 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 3). [ceres, ] 

Kūy-ı nigāra deyr-i muġān dir-isem revā / Çün kapusında āh u fiġānum olur ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 3). [ceres, ] 

Nāḳa-i leylī ne vādīlerde kim itdi mekān / Lālesi ḫūn-ı dil oldı nāle-i Mecnūn ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 3). [ceres, ] 

‘Işḳ ṣaḥrāsına düşen ‘āḳıbet ol güm olur / Bu kelāmı çagurup iẓhār ider dāyim ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 4). [ceres, ] 

 

ceres kıldum: Çan yapmak, çan olarak (yerine) kullanmak. 

İy büt-i Çīn rence virme nālemi gūş eyleyüp / İşigüñ büt-ḫānedür efġānumı kıldum ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1374, Beyit 4). [ceres kıldum, -du, -m ] 

 

cerr itse: Dilenme. 

Būse cerr itse Muḥibbī leblerinden dilberüñ / Ḫışm idüp çeşmi o demde destine ḫançer tutar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1006, Beyit 5). [cerr itse, -se ] 

 

cev: Arpa, arpa tanesi II cevce: arpa tanesi kadar az ve küçük. 

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok / ‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 2). [cevce, -ce ] 
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cevāb: Bir soruya, bir söz veya yazıya, bir durum ve ihtiyâca söz, yazı veya başka bir ifâde yoluyle verilen karşılık, 

yanıt II ilaç, çare, tedavi. 

Olsañ Muḥibbī derd-ile ger isteseñ cevāb / Ol dil ṭabībi sanma ki saña cevāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 5). [cevāb, ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifāsından cevāb ister göñül / İy ṭabīb-i dil ölürse olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 3). [cevāb, ] 

Şerbet-i la‘linden özge ‘āşıḳa yokdur devā / Gel ṭabībā ko ‘ilācı biz cevāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1350, Beyit 3). [cevāba, -a ] 

İy ṭabīb-i cān buyur la‘l-i lebüñden bir cevāb / Ḫastayuz hicrān şebinde derde tīmār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 2). [cevāb, ] 

Yok miyānından es̱er gelmez dehānından cevāb / Kimse yok virür ḫaber andan Muḥibbī sözi kes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1381, Beyit 5). [cevāb, ] 

Ḫaste-i ‘ışḳam ṭabīb-i dilden istedüm devā / Bir cevāb-ıla sagaltdı lebleri dārū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 3). [cevāb-ıla, -ıla ] 

Kūyuñda senüñ niçe zamān ḫasta-dil yatur / Gönder cevāb derdine anuñ devā [i]miş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 4). [cevāb, ] 

Leblerüñden bu Muḥibbī’ye buyur şāfī cevāb / İy ṭabīb-i dil meded oldum katı ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 5). [cevāb, ] 

 

cevāb alsam: Sorusuna karşılık almak II ilaç almak, tedavi olmak. 

Ġam degüldür gözleri bīmār iderse göñlümi / Leblerinden bir cevāb alsam bu cānum em kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 2). [cevāb alsam, -sa, -m ] 

 

cevāb eyle: Cevaplamak, cevap vermek. 

Nükte-i şi‘r-ile ger ola Muḥibbī’ye sü‘āl / Bir cevāb eyle ki anda ola çok ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 5). [cevāb eyle, ] 

 

cevāb ider: Çare etmek, tedavi etmek, iyileştirmek. 

Olsañ Muḥibbī derd-ile ger isteseñ cevāb / Ol dil ṭabībi sanma ki saña cevāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 5). [cevāb ider, -er ] 

 

cevāb itmiş: Çare etmek, tedavi etmek, iyileştirmek. 

Ol ṭabīb-i dil yine bu ḫastasın yād eylemiş / Bir cevāb itmiş lebinden göñlümi şād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 1). [cevāb itmiş, -miş ] 

 

cevābı virme: Cevap vermek, yanıtlamak. 

Suval olmaya ger virme cevābı / Göñülde olanı söylemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 6). [cevābı 

virme, -ı, -me ] 
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cevāhir: Cevherler II elmas, zümrüt, pırlanta gibi değerli taşlar II aşığın gözyaşları. 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

2). [cevāhiri, -i ] 

Kāse-i çeşmi Muḥibbī’nüñ cevāhirler tolu / Dem mi vardur ki şehā pāyuña īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1342, Beyit 5). [cevāhirler, -ler ] 

 

cevher: Elmas ve benzeri kıymetli taş II var olan bir şeyin özü, esâsı, varlığındaki maya, gevher. 

Gerçi ma‘ānī cevheri bir gizlü genc olur / Līkin Muḥibbī ehline ol āşikāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 5). [cevheri, -i ] 

Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [cevher, ] 

Eksük itmez çıkarur her dem ma‘ānī cevherin / Dōstlar şimden girü göñlüme bir deryā diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 2). [cevherin, -i, -n ] 

Gevher-i naẓmuñ Muḥibbī ehl-i naẓm olan bilür / Ḳıymetini cevherüñ bilmez meger cevher-şinās (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 5). [cevherüñ, -üñ ] 

La‘l-i dilberdür bugün ‘ālemde cevherden ġaraż / Zīra ol maḳṣūd-ı dildür ġayr-ı gevher bi‘l-ġaraż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1489, Beyit 1). [cevherden, -den ] 

 

cevher: Elmas ve benzeri kıymetli taş II var olan bir şeyin özü, esâsı, varlığındaki maya, gevher II aşığın gözyaşları. 

Bu Muḥibbī gözleri cevherlerin / Yoluña sanma ki īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 7). 

[cevherlerin, -ler, -i, -n ] 

 

cevher-i eşküm: Gözyaşı cevheri, gözyaşı incisi. 

Niçe yıldur cevher-i eşküm yolında ḫarc olur / Kāse-i çeşmüm tolu yāḳūt u mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 5). [cevher-i eşküm, -üm ] 

 

cevher-i insānda: Insanın aslı, özü II insan evladı, insanoğlu. 

Ḫaṭṭını ḫadi üzre gören diye gerekdür / Kim cevher-i insānda ne zībā-y-ımış a‘rāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1494, Beyit 4). [cevher-i insānda, -da ] 

 

cevher-i naẓmumı: Nazım cevheri, şiir güzellikleri. 

Yār daksun cevher-i naẓmumı lāyıḳ gūşına / Çün Muḥibbī her sözüñ bir gevher-i nā-yābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 5). [cevher-i naẓmumı, -umı ] 

 

cevher-şinās: Cevherden anlayan kişi. 

Gevher-i naẓmuñ Muḥibbī ehl-i naẓm olan bilür / Ḳıymetini cevherüñ bilmez meger cevher-şinās (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 5). [cevher-şinās, ] 
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cevlān eyleseñ: Dolaşmak, gezinmek. 

Ger semend-i nāz-ıla iy dōst cevlān eyleseñ / Zülfüñüñ çevgānına top olmaga bu ser yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 4). [cevlān eyleseñ, -se, -ñ ] 

 

cevlān ider: Dolaşmak, gezinmek. 

Yine bir māh sevdüm tonı zer-keş / İder her yaña cevlān atı ser-keş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 1). 
[cevlān ider, -er ] 

 

cevlān idüp: Dolaşmak, gezinmek. 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 3). [cevlān idüp, -üp ] 

 

cevr: Haksızlık edip incitme, eziyet, cefâ, gadr, zulüm. 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 1). [cevr-ile, --ile ] 

Vefā vü mihr yok meh-pārelerde / Ve līkin cevrinüñ oranı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 3). 
[cevrinüñ, -i, -nüñ ] 

Cevr elinden cān u dil oldı perākende Muḥib / Ẓulme ṭāḳat itmese dervīş ü miskīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1015, Beyit 5). [cevr, ] 

İy cefā-ḫū cevri āyīn eyledüñ ‘āşıḳlara / Korkaram kim ‘ālem içre ben bu āyīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 4). [cevri, -i ] 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [cevri, -i ] 

Kim severse ẓulm idersin öldürürsin cevr-ile / Günde kapuñda senüñ biñ kan olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1032, Beyit 4). [cevr-ile, -ile ] 

Kimden ögrendüñ nigārā bu göñüller almasın / Soñra cevr-ile anı öldürme kankı fende var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 6). [cevr-ile, -ile ] 

Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 3). [cevrüñ-ile, -üñ, -ile ] 

İdelüm cevre taḥammül elümüzden ne gelür / Şāh olan ẓulm idicek lā-büd anı kul götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 2). [cevre, -e ] 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 4). [cevr-ile, -ile ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 

Beyit 2). [cevr, ] 

Eger cevrüñ eger mihrüñ ne gelse rāżıyam senden / Ne vaṣla oluram ḫandān ne hicrāna melālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 3). [cevrüñ, -üñ ] 
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Eger cevr ü eger miḥnet eger ġam / Anı kim yār ider ‘ayn-ı ṣafādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 4). 
[cevr, ] 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1184, Beyit 5). [cevr, ] 

Derdüñi dermān bilür cevrüñ gelür aña vefā / Anuñ-ıçun ḫasta dil derdine dermān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 5). [cevrüñ, -üñ ] 

Şad ol dilā ki añdı seni cevr-ile nigār / Dirdük anı ki katı ferāmūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 
6). [cevr-ile, -ile ] 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 

Beyit 1). [cevr, ] 

İncinür sanma cefādan cevre mu‘tād olmışuz / Süd yirine zehr-i ġamla bislemişdür anamuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 2). [cevre, -e ] 

Gerçi yolında nigāruñ cān u dil kılduk sebīl / Müstedām olsun ki cevrüñ eylemez taḳṣīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 2). [cevrüñ, -üñ ] 

Cevr-ile öldürse beni yār niyāz / Devleti pāyende vü ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 1). [cevr-
ile, --ile ] 

Daḫı muḥkem ola bünyād[ı] ‘ışḳuñ / Yagarsa başuña cevr-ile ger daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 5). 
[cevr-ile, -ile ] 

Sevdüm didükçe cevrini arturdı ol perī / Sevmek katında dilberüñ ulu günāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 2). [cevrini, -i, -n, -i ] 

Cevrini görüp nigāruñ dime sen bed-ḫū-y-ımış / Anı taġyīr idebilmez başa çün yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 1). [cevrini, -i, -n, -i ] 

Yakma cevr-ile cefā-y-ıla beni iy bagrı taş / Çünki raḥmuñ yok baña n’içün olursın dil-ḫırāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 1). [cevr-ile, -ile ] 

İy Muḥibbī yār cevr ‘ilmin be-ġāyet ḫoş bilür / Līk fenn-i mihri bilmez okısa eyler ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1497, Beyit 5). [cevr, ] 

 

cevr ide: Eziyet etmek, haksızlık ederek incitmek, zulmetmek. 

 ,Revā görme kapuñda baña cevr ide felek / Luṭf olmaya yoluñda ben olam şöyle ġubār (Muhibbî Dîvânı ( ر)

Gazel 1205, Beyit 10). [cevr ide, -e ] 

 

cevr ide: Eziyet etmek, haksızlık ederek incitmek, zulmetmek. 

Saña cevr ide Muḥibbī yār aġyāra vefā / Ko seni itsün helāk bu ḳısmete ḳāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 5). [cevr ide, -e ] 

 

cevr ider: Eziyet etmek, haksızlık ederek incitmek, zulmetmek. 

Cevr ider ‘āşıḳlara ol şeh nigāhı eylemez / Gūş kılmaz bir naẓarla dād-hāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 1). [cevr ider, -er ] 
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cevr ider: Eziyet etmek, haksızlık ederek incitmek, zulmetmek. 

Hezārān cevr ider zülfi kılınuñ her biri cānā / Velī bir mū ḳadar kılmaz baña mihr ü vefā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 2). [cevr ider, -er ] 

 

cevr itme: Eziyet etmek, haksızlık ederek incitmek, zulmetmek. 

İñen cevr itme ‘uşşāḳa vefā kıl iy şeh-i ḫūbān / Ġarībüñ āhını yirde komaz Allāh’umuz vardur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1145, Beyit 3). [cevr itme, -me ] 

 

cevr itmege: Eziyet etmek, haksızlık ederek incitmek, zulmetmek. 

İy güzeller ḫusrevi cevr itmege kılma heves / Bir naẓardur itdügi ‘ışḳ ehli senden mültemes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 1). [cevr itmege, -meg, -e ] 

 

cevr kıl: Eziyet etmek, haksızlık ederek incitmek, zulmetmek. 

Dimezem mihr eyle bārī cevr kıl oran-ıla / Faḫr-ı ‘ālem çün dimiş ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 2). [cevr kıl, ] 

 

cevr kılsañ: Eziyet etmek, haksızlık ederek incitmek, zulmetmek. 

Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 1). [cevr kılsañ, -sa, -ñ-sañ ] 

 

cevr okı: Cevr ve cefa okları, eziyet okları, sitem okları II sevgilinin kirpikleri, sevgilinin süzgün bakışı. 

Cevr okı cāna irüp itdi Muḥibbī’yi helāk / Daḫı bu ḫasta göñül ol kaşı yadan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 5). [cevr okı, -ı ] 

 

cevr oklarını: Cevr ve cefa okları, eziyet okları, sitem okları II sevgilinin kirpikleri, sevgilinin süzgün bakışı. 

Cevr oklarını durmaz her dem atar o meh-rū / Ḥayfā dirīġ u derdā giçer yürekde turmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 3). [cevr oklarını, -lar, -ı, -n, -ı-n, -ı ] 

 

cevr ü cefā: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 

Gerdūn gibi meyli o māḥuñ çü dönedur / Cevr ü cefā vü şīveleri gūne gūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 1). [cevr ü cefā, ] 

 

cevr ü cefā: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 

Niçeye dek eylesün cevr ü cefā ḫışm u sitem / Key sakın ḫaṭṭuñ gelür āḫir olursın şermsār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 7). [cevr ü cefā, ] 

 

cevr ü cefā: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 
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Cānā vefālar eyleme cevr ü cefā yiter / Her ne gelürse cānuma senden ṣafā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 1). [cevr ü cefā, ] 

 

cevr ü cefā: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 6). [cevr ü cefā, ] 

 

cevr ü cefā: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 

Okumış gerçi vefā fennin velī ögrenmemiş / Kendüye cevr ü cefā resmini āyīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1400, Beyit 2). [cevr ü cefā, ] 

 

cevr ü cefā çekdüm: Eziyet ve sıkıntı çekmek, eziyet ve sıkıntıya katlanmak. 

Görmedüm mihr ü vefā çekdüm velī cevr ü cefā / Var diyen mihr ü vefāsı dilberüñ bir söz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 4). [cevr ü cefā çekdüm, -dü, -m ] 

 

cevr ü cefā eyleme: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Dimezüz cevr ü cefā eyleme yā eyle vefā / Rāżıyuz her ne kılursañ bizi tek yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 4). [cevr ü cefā eyleme, -me ] 

 

cevr ü cefā eylemez: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Sanmañuz cevr ü cefā yār eylemez / Giñ cihānı başuma dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 1). 

[cevr ü cefā eylemez, -mez ] 

 

cevr ü cefā eylemez: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Dem mi var cevr ü cefā zülf-i sitemkār eylemez / Laḥẓa mı vardur beni ol çeşm bīmār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1342, Beyit 1). [cevr ü cefā eylemez, -mez ] 

 

cevr ü cefā eyler-ise: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

‘Işḳ eyler-ise cevr ü cefā eyleme i‘rāż / Bir gün ola kim feyż ide saña da o Feyyāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 1). [cevr ü cefā eyler-ise, -er, -i, -se-r, -i, -se ] 

 

cevr ü cefā eyleseñ: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefā lāyıḳlaruz / Biz ezel zībā cemālüñe senüñ ‘āşıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 1). [cevr ü cefā eyleseñ, -se, -ñ ] 

 

cevr ü cefā eyleseñ: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Eyleseñ cevr ü cefā gelür Muḥibbī’ye vefā / Ḳāyilüz senden gelen hergiz ‘āẕāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 5). [cevr ü cefā eyleseñ, -se, -ñ ] 



 601 

 

cevr ü cefā itmeyen: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Zülfinüñ fikrini ko ṭul-ı emelden ne gelür / İtmeyen cevr ü cefā şīve güzelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 1). [cevr ü cefā itmeyen, -me, -y, -en ] 

 

cevr ü cefā itmeyesin: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

İderseñ dōstum mihr ü vefā ḫoş / Eger itmeyesin cevr ü cefā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 1). [cevr ü 
cefā itmeyesin, -me, -y, -e, -sin ] 

 

cevr ü cefā itse: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

İtse biñ cevr ü cefā kılsa hezārān ẓulm u nāz / Rāżıyuz ol şāh-ı ḥüsnüñ bende-i fermānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 3). [cevr ü cefā itse, -se ] 

 

cevr ü cefādan: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 

Ebed kurtılmasun derd ü belādan / O kim cevr ü cefādan ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 2). 

[cevr ü cefādan, -dan ] 

 

cevr ü cefādan: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 

Dōstum cevr ü cefādan sanma kim yüz döndürem / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳda s̱ābit-ḳadem muḥkemlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 2). [cevr ü cefādan, -dan ] 

 

cevr ü cefādan: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 

Yakma iy dil nār-ı hicre bu Muḥibbī ḫastayı / Ḫayra gir cevr ü cefādan kıl bu miskīni ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 5). [cevr ü cefādan, -dan ] 

 

cevr ü cefākār: Eziyet ve cefa eden (sevgili). 

Cehd itme dilā yār-ı vefādār ele girmez / Sanma ki velī cevr ü cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 1). [cevr ü cefākār, ] 

 

cevr ü cefālaruñla: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 

Biz dimezüz ki mihr ü yāḫūd maḥabbet it / Cevr ü cefālaruñla senüñ pür-ṣāfālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1209, Beyit 2). [cevr ü cefālaruñla, -lar, -uñ, -la ] 

 

cevr ü cefāñı çekeyin: Eziyet ve sıkıntı çekmek, eziyet ve sıkıntıya katlanmak. 

Ölince çekeyin cevr ü cefāñı / Bulınmaz çünki ‘āşıḳ ḫurrem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 4). [cevr 

ü cefāñı çekeyin, -ñ, -ı, -e, -y, -in ] 

 

cevr ü cefānı eylegil: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 
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Dōstum cevr ü cefānı eylegil evzān-ıla / Hīç işitmedüñ mi her yirde dinür ḫayrü’l-vasaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1496, Beyit 3). [cevr ü cefānı eylegil, -n, -ı, -gil ] 

 

cevr ü cefāya: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 

Cevr ü cefāya māyil çokdur güzeller ammā / ‘Ahd ü vefāsı muḥkem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 3). [cevr ü cefāya, -y, -a ] 

 

cevr ü cefāya: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 

‘Āşıḳuz derdüñ ḳabūl itdük devāya bakmazuz / Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1337, Beyit 1). [cevr ü cefāya, -y, -a ] 

 

cevr ü cefāyı: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 

Bilmezem cevr ü cefāyı yāḫūd ‘izz ü nāz olur / Gel benüm çok sevdügüm didükçe meylüñ az olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 1). [cevr ü cefāyı, -y, -ı ] 

 

cevr ü cefāyı: Eziyet ve zulüm, incitici söz veya davranışlar (sevgiliden gelen). 

Didiler cevr ü cefāyı zehrden acı velī / Sor baña şehd ü şekerden leẕẕeti tatlu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1468, Beyit 3). [cevr ü cefāyı, -y, -ı ] 

 

cevr ü cefāyı eyleseñ: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Eyleseñ cevr ü cefāyı sanma kim yüz döndürem / Derdüñ-ile ġuṣṣāñı şāḍī bilüp ḫurremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 2). [cevr ü cefāyı eyleseñ, -y, -ı, -se, -ñ ] 

 

cevr ü cefāyı itmese: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Güzeller itmese cevr ü cefāyı / Ṭarīḳ-i ‘ışḳ iñende muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 6). [cevr 

ü cefāyı itmese, -y, -ı, -me, -se ] 

 

cevr ü cefāyı kılmaz: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Baña mihr ü vefā dildār kılmaz / Dimeñ cevr ü cefāyı yār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 1). [cevr ü 

cefāyı kılmaz, -y, -ı, -maz ] 

 

cevr ü sitem: Incitici söz veya davranışlar. 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [cevr ü sitem, ] 

 

cevr ü sitem idesin: Eziyet ve zulüm etmek, sıkıntı vermek, kötü davranmak. 

İy cefā-ḫū niçeye dek idesin cevr ü sitem / Yiter itdüñ tīġ-ı hicrān-ıla cismüm rīze rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1327, Beyit 2). [cevr ü sitem idesin, -e, -sin ] 



 603 

 

cevr ü sitemdür: İncitici söz veya davranışlar. 

Gelen andan baña cevr ü sitemdür / Maḥabbet şarṭını dildār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 3). 

[cevr ü sitemdür, -dür ] 

 

cevri çok: Cefası çok olan, çok eziyet eden II sevgili. 

Cevri çok pür cefāyı kim sevmez / Mihri yok bī-vefāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 1). 
[cevri çok, ] 

 

cevri çok: Cefası çok olan, çok eziyet eden II sevgili. 

İy dīde göz yaşın dök virsün ciḥānı ġarḳa / Ol cevri çok vefāsuz çünki yaşuñı silmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 2). [cevri çok, ] 

 

cevri iden: Eziyet etmek. 

Cevri iden baña ol şūḥumdur / Ḳalbüm içre velī ki rūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 1). [cevri iden, 

-i, -en ] 

 

cevri itdi: Eziyet etmek. 

Şol deñlü itdi cevri ‘uşşāḳa ol cefā-cū / Boynında görinenler kākül degül günehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 3). [cevri itdi, -i, -di ] 

 

cevr-ile cefā kılmada: Üzmek, eziyet etmek, azap vermek. 

Dünyā kime mihr itdi saña ide Muḥibbī / Cevr-ile cefā kılmada cānānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 5). [cevr-ile cefā kılmada, -ma, -da ] 

 

ceyḥūn: Irmak, büyük nehir II Ceyhun nehri. 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 3). [ceyḥūn, ] 

Kūy-ı dilber çevresinde cūş iden Ceyḥūn gibi / Gözlerümüñ yaşıdur kim ırmag olup çaglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 2). [ceyḥūn, ] 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid / Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1399, Beyit 4). [ceyḫūn, ] 

 

ceyḥūn u aras nīl: Ceyhun, Aras ve Nil (nehirleri). 

Cem‘ olsa eger bir yire Ceyḥūn u Aras Nīl / Olmaya kamu dīde-i nemnāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1125, Beyit 2). [ceyḥūn u aras nīl, ] 

 

ceyş-i ġama: Gam askeri. 



 604 

Pāy-māl itdürme gel mülk-i dili ceyş-i ġama / Ger murāduñ cān ise ġamzeñ aña gönder yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 5). [ceyş-i ġama, -a ] 

 

ceyş-i ḥabeş: Habeş ordusu. // Sevgilinin ayva tüyleri. 

Gören ḫaṭṭuñ didi ruḫsāruñ üzre / Meger ceyş-i Ḥabeş Īrān’a gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 3). 

[ceyş-i ḥabeş, ] 

 

cezā kıldı: Ceza vermek, cezalandırmak. 

Her ki derdüñi koyup aña devā kıldı ‘ivaż / ‘Āḳıbet oldı peşīmān ki cezā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 1). [cezā kıldı, -dı ] 

 

cidd ü cehd idüp: Çalışmak ve çabalamak. Gayret göstermek. 

Ṭālib olma iy göñül zāhid gibi sen cennete / Dūn-himmet olma cidd ü cehd idüp dīdārı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1110, Beyit 3). [cidd ü cehd idüp, -üp ] 

 

cidd ü cehd-ile: Çalışmak ve çabalamak. Gayret göstermek. 

İstemezdüm ‘ışḳa düşmek geldi āḫir başuma / Cidd ü cehd-ile kişi taḳdīri taġyīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 2). [cidd ü cehd-ile, --ile ] 

 

ciger: Ciğer, bağır, yürek. 

Belā bezminde derd-ile ciger ḫūnını nūş itsem / Gözümüñ kāsesin elde tolu peymānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 2). [ciger, ] 

Şerḥa şerḥa cigerle derd-i dili / Şerḥ iden sīne-i mecrūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 4). [cigerle, -

le ] 

Yaksa eflāki şafaḳ gibi n’ola āhum odı / Āteş-i ‘ışḳum şehā çünki cigerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 
Beyit 2). [cigerden, -den ] 

Ḫaṭuñ ser-fitne zülfüñ fitne-engīz / Ciger ḫūn oldı ġamdan dīde ḫūn-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 1). 
[ciger, ] 

Ciger ḫūnını saklamaga iy dil / Gözümden ġayrı aña şīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 5). [ciger, ] 

 

ciger-dūz: Ciğeri delen. 

Eger çāk itse bagrum tīġ-ı ġamze / Ne ġam müjgānı nāvekdür ciger-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 4). 

[ciger-dūz, ] 

 

ciger-sūz: Gönül yakan. 

Muḥibbī şi‘rüñi gören ḥasen dir / Ki anda gizlü var ma‘nā ciger-sūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 5). 
[ciger-sūz, ] 

 

cihān: Yaratılmış olan şeylerin bütünü, evren, kâinat, âlem II dünya, yeryüzü. 
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Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 3). [cihān, ] 

Bu cihānuñ nesi vardur aña şād ola göñül / Kıl ḥaḳīḳat naẓarın şeyḫ ü eger şāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 2). [cihānuñ, -uñ ] 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [cihān, ] 

Cihānı ġarḳ iden bārān degül eşk-i revānumdur / Feleklerde iden güm güm benüm āh u fiġānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 1). [cihānı, -ı ] 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına / Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 4). [cihānuñ, -uñ ] 

Dōstlar āġāz u encām-ı cihān bir nüktedür / Şol ki virmez dil cihāna fikri ol encām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1100, Beyit 4). [cihāna, -a ] 

Dūd-ı āhından Muḥibbī’nüñ n’ola tolsa cihān / Sīnesinde āteş-i ‘ışḳı çün ol yakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 5). [cihān, ] 

Ġam şebinde cān u dil sanmañ ki bir dem ḫˇāb ider / Gözlerüm yaşı cihānı bil ki ġarḳ-ı āb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 1). [cihānı, -ı ] 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 2). [cihān, ] 

N’eylerem gülzārı sensüz baña olmışdur ḥarām / Bu cihān bāġında göñlüm san gül-i nev-restedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 2). [cihān, ] 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Gül eyyāmı cihān bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 5). [cihān, ] 

Gerekmez seyr-i ṣaḥrāsı ne ḫod güller temāşāsı / Cihānuñ küllī ẕevḳınden dil ü cānum usanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 4). [cihānuñ, -uñ ] 

Esed burcından ol ḫurşīd-i enver / Cihānı eyledi cümle münevver (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 1). 

[cihānı, -ı ] 

Bahār irişdi gel vaḳt-i çemendür / Cihān bülbül üninden pür naġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 1). 

[cihān, ] 

Derd-i derūnı sormañ hergiz beyāna gelmez / Var mı cihānda bir derd bu ḫasta cāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1207, Beyit 1). [cihānda, -da ] 

Yüzüm zer eyleyüp buldum viṣālin / Cihānda var mı bir iş kim zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 
3). [cihānda, -da ] 

Ġarra olma bu cihān her gün dogar bir nev‘-ile / Mührelerle ‘aḳluñı tagıtma olma ḥoḳḳa-bāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1215, Beyit 6). [cihān, ] 

Cihān cümle olur sūz-ı derūnumdan benüm rūşen / İderem şem‘-veş girye olam her encümen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 4). [cihān, ] 

Eger sensüz cihānı geşt idersem / Benüm bu ḫāṭırum hīç ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 4). 
[cihānı, -ı ] 

Cihān bāġında çün yār eksük olmaz / Anuñçün āh-ıla zār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 1). 

[cihān, ] 
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Cihānda var mı bir şem‘-i şeb-efrūz / Yakup pervānesini nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 2). 
[cihānda, -da ] 

Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine / Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1263, Beyit 5). [cihānda, -da ] 

Bir şeref virdi cihāna irişüp faṣl-ı rebi‘ / Her diken tāze görindi olup iẓhār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 2). [cihāna, -a ] 

Zāhidā sanma bizi biz nefs iġvāsındayuz / Ya cihāna meyl idüp dünyā temennāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 1). [cihāna, -a ] 

Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 3). [cihān, ] 

Dilerem kim küfr-i zülfinden anuñ dūr olmayam / Olur-ısam bu cihānda olmayam zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 4). [cihānda, -da ] 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 5). [cihānuñ, -uñ ] 

Mihrüñle yine ẕerrelerüm irdi semāya / Āhum yiliyle oldı cihān pür hevā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 
Beyit 2). [cihān, ] 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [cihān, ] 

Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 2). [cihāndan, -dan ] 

Sırr-ı ‘ışḳ[ı] sor baña ‘allāmeler ḥall eylemez / Kim görüpdür bu cihānda ola düşvār iş geñez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 1). [cihānda, -da ] 

Cihānda yir mi kaldı kim nem olmaz / Cemāli dūr olalı gözlerümden (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 2). 

[cihānda, -da ] 

Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 3). [cihān, ] 

Cihān içre baña kūyuñ çemen bes / Ki zīrā herkese ḥubb-ı vaṭan bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 1). 
[cihān, ] 

Olmamış idi cihān zīver ü ziynetle ‘arūs / İtmemiş idi serīr-i felege şems cülūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 
Beyit 1). [cihān, ] 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 5). [cihān, ] 

Eyle ṭulū‘ gün gibi bulsun żiyā cihān / İy burc-ı āsümān-şeref aḫteri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 2). 
[cihān, ] 

Taña kaldı ferri gitdi meh görüp bu heybeti / Yüriyüp tutdı cihān mülkini ser-tā-ser güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 4). [cihān, ] 

Rūşen eylerse ‘aceb mi bu cihānı nūr-veş / Çün görindi dōstum baña cemālüñ ḥūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 1). [cihānı, -ı ] 
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Nūruñ ile ‘ālemüñ yüzi münevverken bugün / Ẓulmete virme cihānı zülf-ile ḥāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1439, Beyit 3). [cihānı, -ı ] 

Akan yaşum olup ‘ummān cihānı ortaya almış / Bu göñlüm zevraḳın gör ġarḳ olup girdābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 2). [cihānı, -ı ] 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [cihānda, -da ] 

Keşf oldı Muḥibbī’ye cihān bir ḳadeḥ ile / Bulmadı girüp erba‘īne zāhid-i murtāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 5). [cihān, ] 

 

cihān: Yaratılmış olan şeylerin bütünü, evren, kâinat, âlem II dünya, yeryüzü II bütün insanlar, dünyâda yaşayan 

herkes. 

Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 3). [cihān, ] 

Var mı cihānda çün görüp virmeye göñül / Ger var-ısa bu göñli anuñ seng-i ḫāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1033, Beyit 2). [cihānda, -da ] 

Bilsem cefā kitābını kimden okur ‘aceb / Şimdi cihānda sencileyin yok cefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 4). [cihānda, -da ] 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 2). [cihānda, -da ] 

‘Işḳuñ yolında cān-ıla ser terkin eyledüm / Var mı cihānda bencileyin bir fedāyī gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 3). [cihānda, -da ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 1). 
[cihānuñ, -uñ ] 

Var mı cihānda bir saña beñzer Muḥibbī rind / Cānı şarābḫānede vü cismi evdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1126, Beyit 5). [cihānda, -da ] 

Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [cihānda, -da ] 

Oldı Muḥibbī çünki cihānda gedā-yı ‘ışḳ / Yigdür aña ki ‘āleme ol pādişā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 6). [cihānda, -da ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 1). 
[cihānuñ, -uñ ] 

Ḫūblar gerçi cihān içre firāvān añılur / Līk ol āfet-i cān serv[er]-i ḫūbān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1191, 

Beyit 1). [cihān, ] 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1201, Beyit 4). [cihānda, -da ] 

Cihānda var mı ‘āşıḳ pür-ġam olmaz / Belā vü derd-ile ol hem-dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 
1). [cihānda, -da ] 

Cihān içinde ādem bī-ġam olmaz / Meger ḥayvān ola ol ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 1). 
[cihān, ] 
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Ġam ayrılmaz benümle hem-dem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 
3). [cihānda, -da ] 

Hāy u hūdan dil kaçar ancak virür başa ṣudā‘ / Olmaga cümle cihān mülkine sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 2). [cihān, ] 

Gelür her şādīnüñ ardınca biñ ġam / Cihānda ‘āḳil olan gülmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 3). 
[cihānda, -da ] 

Ġam ayrılmaz benümle maḥrem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 
5). [cihānda, -da ] 

Mihr umma dehr-i dūndan andan gelen cefādur / Kimse cihānda ḫurrem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 4). [cihānda, -da ] 

Meyl ider göz yaşına serv gibi / Bu cihān içre māyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 5). [cihān, 
] 

Kūy-ı dilberde Muḥibbī’ye gedā olmak yiter / Bu cihāna ser-te-ser olmaga sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 5). [cihāna, -a ] 

‘Aynuma almam cihānı dōstlar ben yārsuz / Gözine ‘ālem ḳafeṣdür bülbülüñ gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1320, Beyit 1). [cihānı, -ı ] 

Maġrūr olup cihāna aldanma māl u cāha / Terk ide seni āḫir yokdur cihānda olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 4). [cihāna, -a ] 

Maġrūr olup cihāna aldanma māl u cāha / Terk ide seni āḫir yokdur cihānda olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 4). [cihānda, -da ] 

İy dīde göz yaşın dök virsün ciḥānı ġarḳa / Ol cevri çok vefāsuz çünki yaşuñı silmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 2). [ciḥānı, -ı ] 

Muḥibbī bendesi olup cihān içinde dildāra / Kamu yārānı terk eyler ḳarār itmez bir ān sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1371, Beyit 5). [cihān, ] 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 1). [cihānda, -da ] 

Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 1). [cihānda, -da ] 

Ġarḳa virdi gözlerüm yaşı cihānı gāh olur / Yakar eflāki ser-ā-ser sīne-tābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 4). [cihānı, -ı ] 

Cehd kılma idesin ‘ayb-kesānı āşikār / Ḳādir iseñ ol cihān içinde sen de ‘ayb-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1402, 
Beyit 4). [cihān, ] 

Almamış başına terk itmiş cihān ġavġāların / Vādīde mecnūn yürür mecnūn dimeñ uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 3). [cihān, ] 

 

cihān: Yaratılmış olan şeylerin bütünü, evren, kâinat, âlem II dünya, yeryüzü II geçici hayat. 

Nigārā ġarra olma devr-i ḥüsne / Güzellik tīz geçer uşbu cihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 7). 

[cihāndur, -dur ] 
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cihān ḫalḳı: Ahali, bütün insanlar, dünyâda yaşayan herkes. 

Cihān ḫalḳı muṭī‘üñdür senüñ iy ḫusrev-i ḫūbān / Kemāle ṣaf tutup ġamzeñ çeküp leşker ṭavāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 4). [cihān ḫalḳı, -ı ] 

 

cihān ḫalḳına: Ahali, bütün insanlar, dünyâda yaşayan herkes. 

İki taş-ıla döne döne ögüdür felek / Bir bir cihān ḫalḳına dir āsiyāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 6). 
[cihān ḫalḳına, -n, -a ] 

 

cihān ḫalḳına: Ahali, bütün insanlar, dünyâda yaşayan herkes. 

Ḫūn-ı dilden gelmeseydi gözlerümden kanlu yaş / Sırr-ı ‘ışḳum olmaz idi bu cihān ḫalḳına fāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 1). [cihān ḫalḳına, -ı, -n, -a-n, -a ] 

 

cihān ḫalḳına: Ahali, bütün insanlar, dünyâda yaşayan herkes. 

Ne ḳadar esrār-ı ‘ışḳı sīnede ketm eyledüm / Girye ile bu cihān ḫalḳına kıldı fāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 3). [cihān ḫalḳına, -ı, -n, -a-n, -a ] 

 

cihān ḫalḳını: Ahali, bütün insanlar, dünyâda yaşayan herkes. 

Muṭī‘ itdi cihān ḫalḳını cümle / Gözi itdügi siḥri sāḥir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 3). [cihān 

ḫalḳını, -ını-n, -ı ] 

 

cihāna gelmekden: Doğmak II meydana gelmek, ortaya çıkmak. 

Göreyim bir kez seni ölürsem andan öleyim / Zīra gelmekden cihāna seni görmekdür ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 4). [cihāna gelmekden, -a-mek, -den ] 

 

cihāna gelmez: Doğmak II meydana gelmek, ortaya çıkmak. 

Tutdı Muḥibbī dehri eş‘ār-ı dil-pesendüñ / Senüñ gibi suḫen-ver bildüm cihāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1207, Beyit 5). [cihāna gelmez, -mez ] 

 

cihānı başuma dār eylemez: Dünyayı başına dar etmek: bir kimseyi çok sıkıntılı bir duruma sokmak. 

Sanmañuz cevr ü cefā yār eylemez / Giñ cihānı başuma dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 1). 

[cihānı başuma dār eylemez, -mez ] 

 

cihān-ı fānīdesin: Ölümlü, geçici dünya. 

Sanma ki cihān-ı fānīdesin kurtarasın baş / Pes böyle iken buña maḥabbet niye kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 1). [cihān-ı fānīdesin, -de, -sin ] 

 

cihānuñ ḫalḳına: Ahali, bütün insanlar, dünyâda yaşayan herkes. 
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Cihānuñ ḫalḳına sakın inanma / Yüze güler dir-ise saña kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 6). [cihānuñ 

ḫalḳına, -ı, -n, -a-uñ, -n, -a ] 

 

cilā: Parlaklık; ışıltı. 

İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1142, Beyit 5). [cilāsı, -sı ] 

 

cild: Mukavvadan yapılıp üstüne deri, bez, plastik veya kâğıt kaplanan ve yıpranmaması için dikilmek veya 

yapıştırılmak sûretiyle kitabın üzerine geçirilen kap II bir eserin, biribirinin devâmı olarak birkaç kitap hâlinde 

basılan kısımlarından her biri. 

Gūyiyā iki ḥaddi bir cildde / Yazulu Gülsitān u Būstān’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 3). [cildde, -de ] 

 

cilve eyle: Hoşa gitmek, ilgi çekmek için çekici tavır takınmak, edâlı davranmak, kırıtmak, naz yapmak II hoş ve latif 

bir şekilde görünmek, ortaya çıkmak, tecellî etmek. 

Gel cilve eyle gözlerümüñ çeşmesārına / Bir dem vaṭan kıl anda hemān iy perī yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1419, Beyit 3). [cilve eyle, ] 

 

cilve eylese: Hoşa gitmek, ilgi çekmek için çekici tavır takınmak, edâlı davranmak, kırıtmak, naz yapmak II hoş ve 

latif bir şekilde görünmek, ortaya çıkmak, tecellî etmek. 

Binse semend-i nāza kaçan cilve eylese / Dutar elinde zülfini san tāziyānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 6). [cilve eylese, -se ] 

 

cilve kılup: Hoşa gitmek, ilgi çekmek için çekici tavır takınmak, edâlı davranmak, kırıtmak, naz yapmak II hoş ve 

latif bir şekilde görünmek, ortaya çıkmak, tecellî etmek. 

Ṭāvūs-ṣıfat cilve kılup seyr-i çemen kıl / Tā serv-i sehī ögrene senden salınışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 2). [cilve kılup, -up ] 

 

cilveler eyler: Hoşa gitmek, ilgi çekmek için çekici tavır takınmak, edâlı davranmak, kırıtmak, naz yapmak II hoş ve 

latif bir şekilde görünmek, ortaya çıkmak, tecellî etmek. 

Muḥibbī gülşen-i dilde müdām aksun gözüm yaşı / Kim anda cilveler eyler ḫayāl-i serv-i dālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 6). [cilveler eyler, -ler, -r-r ] 

 

cīm: Cim (ج) Arap alfabesinin beşinci harfi. II sevgilinin cim harfi gibi kıvrımlı saçı. 

Ser-i zülfini gördüm cīme beñzer / Leb-i la‘lini sordum mīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 1). 

[cīme, -e ] 

Dehān[ı] mīme zülf[i] cīme beñzer / Teni büllūra yāḫūd sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 1). 
[cīme, -e ] 

 

cinān: Cennetler. 

Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1096, Beyit 2). [cinān, ] 
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Gül ruḫlaruñ koyup dil meyl eylemez cināna / Terk eyleyüp bahārı ‘ārif ḫazāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 4). [cināna, -a ] 

 

cism: Boşlukta bir yer kaplayan varlık, madde, nesne II beden, gövde, vücut. 

Kaçan kim bād-ı āhumdan o zülf-i ‘anber-feşān ditrer / Gidüp ‘aḳlum gelür ḥayret bu cismüm içre cān ditrer 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 1). [cismüm, -üm ] 

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1035, Beyit 5). [cismüñi, -üñ, -i ] 

Ol ki bī-mis̱l ü cismi çün cāndur / Rāstī ‘ışḳ ehline ol cāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 1). [cismi, -i ] 

Mürde-i cānā Muḥibbī olmadan cismüñ kefen / Göñlüñ ü gözüñ açılsun çın seḥergeh bāġa var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 8). [cismüñ, -üñ ] 

Var mı cihānda bir saña beñzer Muḥibbī rind / Cānı şarābḫānede vü cismi evdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 5). [cismi, -i ] 

Baḥr olalı sirişküm ġarḳ oldı anda cismüm / Mevc urdugınca her dem yaşum ḥabāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1135, Beyit 4). [cismüm, -üm ] 

Yüzüm üzre umaram iy māh-rū kim basasın / Ḫāk idüp cismüm reh-i kūyuñda ḳaṣdum düşmedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 3). [cismüm, -üm ] 

Cüdā olalı cānsuz cisme döndüm / Yok olsa cān baka hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 4). 
[cisme, -e ] 

İy cefā-ḫū niçeye dek idesin cevr ü sitem / Yiter itdüñ tīġ-ı hicrān-ıla cismüm rīze rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 2). [cismüm, -üm ] 

Götürse eşk-i çeşmüm n’ola cismüm / Ne tañ deryā getürür ḫār-ıla ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 4). 
[cismüm, -üm ] 

Gögermiş yir yirin cismi yanup dil āteş-i ‘ışḳa / Yıkılmış mest-i ‘ışḳ olmış düşüp dīvāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 5). [cismi, -i ] 

 

cism-i zerdümi: Sarı, sararmış, solgun vücut. 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi / Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1455, Beyit 4). [cism-i zerdümi, -üm, -i ] 

 

cübbe vü destārı: Cübbe ve sarık, giyim kuşam, dış görünüş. 

Terk-i māl iden ider elbette faḳrı iḫtiyār / Cübbe vü destārı n’eyler geysün ol dā‘im palās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 3). [cübbe vü destārı, -ı ] 

 

cüdā: Ayrı, ayrılmış, firkate düşmüş, ayrı kalmış, uzak düşmüş. 

Deşt-i belādadur beni senden gören cüdā / Cānından ayrudur ki yatur kurı gevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1126, Beyit 2). [cüdā, ] 

Mu‘tekif olsam n’ola kūyuñda iy ārām-ı cān / Bir nefes senden cüdā bir kimse tecvīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 4). [cüdā, ] 
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Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [cüdā, ] 

Şerḥa şerḥa olsa sīnem tañ mı tīġuñdan cüdā / Teşnelikde çāk çāk olur nite kim rūy-ı ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 5). [cüdā, ] 

 

cüdā itdi: Ayrırmak, ayrı düşürmek, uzaklaştırmak. 

Ne günāh itdüm ola elüm alup çarḫ-ı felek / Ol perīden ne içün itdi cüdā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 4). [cüdā itdi, -di ] 

 

cüdā olalı: Ayrılmak, ayrı kalmak, ayrı düşmek, uzak olmak, mahrum olmak. 

Cüdā olalı cānsuz cisme döndüm / Yok olsa cān baka hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 4). 

[cüdā olalı, -alı ] 

 

cüdā olmasun: Ayrılmak, ayrı kalmak, ayrı düşmek, uzak olmak, mahrum olmak. 

Cefā vü cevri dildāruñ baña mihr ü vefādan yig / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun bu cān u dil cüdā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 3). [cüdā olmasun, -ma, -sun ] 

 

cüdā olmasun: Ayrılmak, ayrı kalmak, ayrı düşmek, uzak olmak, mahrum olmak. 

Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳ içre egerçi pāy-māl oldı / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun dil ü cānum cüdā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1310, Beyit 5). [cüdā olmasun, -ma, -sun ] 

 

cüdā olmaz: Ayrılmak, ayrı kalmak, ayrı düşmek, uzak olmak, mahrum olmak. 

Bir naẓar kılmaz o meh-rū ‘āşıḳuñ zārın görür / Bir nefes olmaz cüdā yanından aġyārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 1). [cüdā olmaz, -maz ] 

 

cüdā olmazsa: Ayrılmak, ayrı kalmak, ayrı düşmek, uzak olmak, mahrum olmak. 

Tañ degüldür ger raḳīb olmazsa yanuñdan cüdā / Kanda kim gül açıla lā-büd bulınur ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 4). [cüdā olmazsa, -maz, -sa ] 

 

cüdā olsa: Ayrılmak, ayrı kalmak, ayrı düşmek, uzak olmak, mahrum olmak. 

Cüdā olsa Muḥibbī nāle kılmaz / Ki zīrā küştelerden gelmez āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 5). [cüdā 

olsa, -sa ] 

 

cüllāb: Gül suyu, gül şerbeti. 

Zehr olur ger ġayr elinden içeyim āb-ı ḥayāt / Yār elinden zehr nūş itsem baña cüllābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 4). [cüllābdur, -dur ] 

 

cülūs itmemiş: Oturmak, tahta geçmek. 
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Olmamış idi cihān zīver ü ziynetle ‘arūs / İtmemiş idi serīr-i felege şems cülūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 

Beyit 1). [cülūs itmemiş, -me, -miş ] 

 

cümle: Bütün, hep, tüm. 

Anuñçün pādişāh oldum ser-ā-ser cümle ‘uşşāḳa / Hümā-yı zülf-i dilberden başuma sāye düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 6). [cümle, ] 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı / Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1047, Beyit 3). [cümle, ] 

Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur / Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 1). [cümle, ] 

Cefā vü cevrüñi añsam göñülde āh u zār itsem / İñiler kūhlar cümle zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 2). [cümle, ] 

Ya kaşuñdan tīr-i ġamzeñ gelse buña acıram / Birisi sīnemde turmaz cümle ẓahrumdan çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 3). [cümle, ] 

‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 4). [cümle, ] 

Degme nākes cāna kıymaz ‘ışḳ ara ber-dār ola / Ehl-i ‘ışḳuñ cümlesini sanma kim Manṣūr’dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1073, Beyit 2). [cümlesini, -si, -n, -i ] 

Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi / Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 4). [cümle, ] 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [cümle, ] 

Esed burcından ol ḫurşīd-i enver / Cihānı eyledi cümle münevver (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 1). 

[cümle, ] 

İy Muḥibbī dürişüp ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī ṭaleb it / Sözlerüm cümle ḥaḳīḳīdür anı sanma mecāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 7). [cümle, ] 

Cihān cümle olur sūz-ı derūnumdan benüm rūşen / İderem şem‘-veş girye olam her encümen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 4). [cümle, ] 

İy Muḥibbī ṣabr u ṭāḳat cümle bir yirden gidüp / İtdi bir yüzden füsūn u siḥr ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 5). [cümle, ] 

İy ṭabībā ser-i kūyuñda yatan ḫastalara / İtmedüñ çāre yatur cümlesi bī-çāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1239, 
Beyit 3). [cümlesi, -si ] 

Nāṣiḥ sözüñi bildüm cümlesi kamu nesīh / Naḳd isteyüben göñlüm efsāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 3). [cümlesi, -si ] 

Hāy u hūdan dil kaçar ancak virür başa ṣudā‘ / Olmaga cümle cihān mülkine sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 2). [cümle, ] 

Muṭī‘ itdi cihān ḫalḳını cümle / Gözi itdügi siḥri sāḥir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 3). [cümle, ] 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla cān terkin ur kim / Olasın cümle ‘uşşāk içre mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 5). 

[cümle, ] 
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Bülbül āşüfte olup gül şevḳıne / Cümle dökdi ne ki var ḳalbinde rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 3). 
[cümle, ] 

Kan ider ol yār beñzer geydi gülgūnī libās / Ḳaṣr-ı ḥüsne baş açup karşu tururlar cümle nās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1393, Beyit 1). [cümle, ] 

Sözüñ gevher olaldan iy Muḥibbī / İdindi cümle yārān anı mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 5). 
[cümle, ] 

Şol deñlü yagar seng-i cefā kūyına varsam / Başum biñ eger olsa olur cümlesi ḫaşḫāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 4). [cümlesi, -si ] 

‘Işḳuñ yolında ger urasın terk-i cān u baş / ‘Işḳ ehli kamu indürürler saña cümle baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1432, Beyit 1). [cümle, ] 

İy benüm serv-i revānum sorma ḥālüm sensüzin / Eşk-i çeşmüm eyledi bu gizlü rāzum cümle fāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1465, Beyit 3). [cümle, ] 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 6). [cümle, ] 

Gāh ‘işve gāh ḫışm u gāh nāz / Cümlesinden ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 3). 
[cümlesinden, -si, -n, -den ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 3). [cümleden, -den ] 

La‘lüñe olmaya bir gevher ‘ivaż / Mülk-i dünyā cümle ser-tā-ser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 1). 
[cümle, ] 

 

cümle: Herkes, her şey. 

İtmezüz kimseye bir ẕerrece biz kem naẓarı / Çünki biz kendümüzi cümleden ednā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1210, Beyit 2). [cümleden, -den ] 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 3). [cümleden, -den ] 

 

cümle ‘ālem: Herkes, bütün insanlar. 

Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 1). [cümle ‘ālem, ] 

 

cünbiş: Şevk, neşe ve coşkunluk dolu hareket, kaynaşma II eğlence, âlem, zevk ve eğlence toplantısı, eğlenti, âhenk. 

Salınur gül ḫār-ıla salınma sen aġyār-ıla / Cünbişi ra‘nā gülüñ gülşende nā-şāyestedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1132, Beyit 4). [cünbişi, -i ] 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1184, Beyit 5). [cünbiş[i], -[i] ] 

 

cünūn: Cinnet, delilik, delirme, çıldırma II insanın dış âlemle ilgisini kesecek şekilde aşk ve cezbeye kapılması hâli. 
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İstedüm dīvāne göñlüm ḥālini bilmek yine / Bulımadum ol cünūn deştinde nā-peydā imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1448, Beyit 2). [cünūn, ] 

 

cür‘a: Yudum, bir yudum II içki kabının dibinde kalan son yudum. 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 

Beyit 2). [cür‘asını, -sı, -nı ] 

Ḫaste-dilven dōstum cām-ı lebüñden cür‘a sun / Sāḳī-i devrān elinden dolmadan peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 4). [cür‘a, ] 

Sanma şöhret gözlerüz biz yāḫū dārāt ehliyüz / ‘Ālemi bir cür‘aya satduk ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 1). [cür‘aya, -y, -a ] 

Çün ezel cām-ı maḥabbet cur‘asın nūş eyledi / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī mest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 5). [cur‘asın, -sı, -n ] 

 

cür’a: Yudum, bir yudum II içki kabının dibinde kalan son yudum. 

Eyledüm ‘ışḳuñ şarābından ezel bir cür’a nūş / Anuñ içün kalmamışdur cānda ṣabr u dilde hūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 1). [cür’a, ] 

 

cür‘a saçaruz: Kadehin dibinde kalan son yudumu saçmak, dökmek II (harabat müdavimleri arasında son cür'ayı 

yere dökmek bir âdetmiş. Böylelikle şarabın bulucusu olan Cem'in ruhunu tazim ettiklerini düşünürlermiş.). 

Geh mest olup cür‘a saçaruz felek üzre / Miḥnet ġamını yiyici ‘ayyāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 3). [cür‘a saçaruz, -ar, -uz ] 

 

cür‘a-i cāmı: Kadehin yudumu, bir damlası II kadehin dibinde kalan toru, son yudum. 

Cür‘a-i cāmı sen içdüñ diyü bezm-i ‘ışḳda / Mest olupdur çeşm-i maḫmūrı gelüp ġavġā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 4). [cür‘a-i cāmı, -ı ] 

 

cür‘a-i cām-ı elesti: Ezel kadehinin (şarabının) bir yudumu. 

Cür‘a-i cām-ı elesti içeli mest olmışuz / İy Muḥibbī ḥaşre dek sanma bizi ayıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1217, Beyit 5). [cür‘a-i cām-ı elesti, -i ] 

 

cür‘a-i cām-ı lebüñden: Dudak kadehinin yudumu, bir damlası. 

Çün Muḥibbī cür‘a-i cām-ı lebüñden oldı mest / Fāş idüp esrār-ı ‘ışḳı ‘āleme rüsvā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 5). [cür‘a-i cām-ı lebüñden, -üñ, -den ] 

 

cür‘a-i la‘lüñ: Sevgilinin şarap gibi kırmızı dudağının bir yudumu, bir damlası. 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören firdevs-i a‘lādan geçer / Cür‘a-i la‘lüñ içen cām-ı muṣaffādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 1). [cür‘a-i la‘lüñ, -üñ ] 

 

cür’a-i yāri: Sevgilinin bir yudum şarabı II sevgilinin dudağı. 
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Ḫāk eyle özüñ var der-i dildāra Muḥibbī / Ger ister iseñ cür’a-i yāri idesin nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 5). [cür’a-i yāri, -i ] 

 

cür‘a-rīz olasın: Kadehin dibinde kalan son yudumunu döken olmak II (Harabat müdavimleri arasında son cür'ayı 

yere dökmek bir âdetmiş. Böylelikle şarabın bulucusu olan Cem'in ruhunu tazim ettiklerini düşünürlermiş.). 

İşigüñde yüzini ḫāk itmek ister bu Muḥib / Umar anı kim olasın bāde içseñ cür‘a-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1327, Beyit 5). [cür‘a-rīz olasın, -a, -sın ] 

 

cürm: Suç, günah, kabahat, kusur, hata. 

Muḥibbī ġam yime çog-ısa cürmüñ / Şefā‘atçi Muḥammed Muṣṭafā’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 7). 

[cürmüñ, -üñ ] 

Kapuñdan cürmüm ile itme maḥrūm / Kerīmüñ işi çün dāyim keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 6). 
[cürmüm, -üm ] 

Günāh-ısa seni sevmek Muḥibbī / Gel öldür cürmine inkār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 6). 
[cürmine, -i, -n, -e ] 

Cürmüme benüm bakmayuban itdi şefā‘at / Bu luṭf-ıla bu keremi bir beşer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 7). [cürmüme, -üm, -e ] 

Nālān olup cürmin añup sīne dögmege / Gerdūn gibi eline alsun dil iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 
3). [cürmin, -i, -n ] 

 

cūş eyleye: Coşmak, coşup taşmak, galeyana gelmek, birdenbire hızlı bir şekilde akmak. 

Eger ‘ışḳuñ şerārından söz açsam / Dutışup dag u deryā eyleye cūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 4). [cūş 

eyleye, -y, -e ] 

 

cūş iden: Coşmak, coşup taşmak, galeyana gelmek, birdenbire hızlı bir şekilde akmak. 

Kūy-ı dilber çevresinde cūş iden Ceyḥūn gibi / Gözlerümüñ yaşıdur kim ırmag olup çaglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 2). [cūş iden, -en ] 

 

cūş idicek: Coşmak, coşup taşmak, galeyana gelmek, birdenbire hızlı bir şekilde akmak. 

Eylese başdan aşup göz yaşı dil şehrini ġarḳ / Tañ degül cūş idicek bir ucı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 3). [cūş idicek, -icek ] 

 

cūş idüp: Coşmak, coşup taşmak, galeyana gelmek, birdenbire hızlı bir şekilde akmak. 

Serverā ḳaddüñ görüp derd-ile ger āh eylesem / Eşk-i çeşmüm cūş idüp emvāc-ı deryādan geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1038, Beyit 5). [cūş idüp, -üp ] 

 

cūş itdi: Coşmak, coşup taşmak, galeyana gelmek, birdenbire hızlı bir şekilde akmak. 

Bir naẓarla ḫūn-ı dil cūş itdi oldı yaş göz / Döndürür deryāya āḫir yaşumı bu kaş u göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 1). [cūş itdi, -di ] 
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cūş itse: Coşmak, coşup taşmak, galeyana gelmek, birdenbire hızlı bir şekilde akmak. 

Tañ mı cūş itse Muḥibbī āh-ıla deryā-yı eşk / Rūzigār esdükçe kim dir baḥr-i bī-pāyān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 7). [cūş itse, -se ] 

 

cūş u ḫurūş eyledi: Coşmak, coşup taşmak, galeyana gelmek, birdenbire hızlı bir şekilde akmak, dolup taşmak, 

dalgalanmak. 

Sıgmadı ḫumlara mey eyledi çün cūş u ḫurūş / Çıkdı ‘ayyūḳa yine na‘ra-i mestāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1251, Beyit 4). [cūş u ḫurūş eyledi, -di ] 

 

cūş u ḫurūş ider: Coşmak, coşup taşmak, galeyana gelmek, birdenbire hızlı bir şekilde akmak, dolup taşmak, 

dalgalanmak. 

Cām-ı la‘line irem diyü ider cūş u ḫurūş / Dāyimā meyḫānede kendin mey-i ṣahbā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 3). [cūş u ḫurūş ider, -er ] 

 

cūş u ḫurūş idesin: Coşmak, coşup taşmak, galeyana gelmek, birdenbire hızlı bir şekilde akmak, dolup taşmak, 

dalgalanmak. 

İy Muḥibbī çün şarāb-ı ‘ışḳı nūş itdüñ ezel / Tā ḳıyāmet tañ degüldür idesin cūş u ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 5). [cūş u ḫurūş idesin, -e, -sin ] 

 

cūy: Akarsu, ırmak II aşığın gözyaşları. 

İy göñül bir dem temāşā eyle eşküm cūyını / Ādemüñ göñlin açan ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1072, Beyit 2). [cūyını, -ı, -nı ] 

 

cūybār: Irmak, nehir, akarsu. 

‘Arż-ı ruḫsār eyledi şādılıg-ıla nesterīn / Yüz sürer serv ayagına her ṭarafdan cūybār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 7). [cūybār, ] 

 

cūybār: Irmak, nehir, akarsu II aşığın gözyaşları. 

Serv-ḳadler evvel elden iḫtiyārum aldılar / Akıdup āḫir gözümden cūybārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1058, Beyit 1). [cūybārum, -um ] 

Göz yaşı degül kūy-ı belā cūybārıdur / Dūd-ı dilüm[üñ] üstine ebr-i bahārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 
Beyit 1). [cūybārıdur, -ı, -dur ] 

 

cūy-ı āb: Irmak, nehir. 

Sāġar-ı çeşmümde cānā lāle ruḫsāruñ senüñ / Cūy-ı āb içre komışlar zeyn içün gül destedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 2). [cūy-ı āb, ] 

Gözlerüm yaşına cūy-ı āb beñzer beñzemez / Nālesine göñlümüñ dōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 1). [cūy-ı āb, ] 
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cūy-ı aras: Aras ırmağı, nehri. 

Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb / Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 3). [cūy-ı aras, ] 

Āteş-i āhum yanında bir şerer nār-ı Ḫalīl / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 3). [cūy-ı aras, ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın / Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 3). [cūy-ı aras, ] 

 

cūy-ı eşk: Gözyaşı ırmağı. 

İrmedüñ ol serv-ḳaddüñ vaṣlına iy cūy-ı eşk / Yüz suyın dökdüñ bu yolda nite kim kılduñ heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 4). [cūy-ı eşk, ] 

 

cūy-ı eşküm: Gözyaşı ırmağı. 

Sīnemi ben gülşen itdüm kılsun ol dildār seyr / Cūy-ı eşküm eylesün ol serv-i ḫoş-reftār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 1). [cūy-ı eşküm, -üm ] 

 

cūy-ı revāndur: Akarsu, ırmak, nehir. 

Didüm iy serv-ḳad pāyuña her dem / İki çeşmüm iki cūy-ı revāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 5). 

[cūy-ı revāndur, -dur ] 

 

cūy-ı şaṭ: Şat ırmağı // Dicle ve Fırat’ın birleşmesinden meydana gelen büyük nehir. // Şattu'l-Arap olarak bilinen 

Fırat ve Dicle nehirlerinin Basra Körfezi'nden denize dökülmeden önce birleştikleri yerdir. 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl / Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 3). [cūy-ı şaṭ, ] 
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Ç 
 

 

çābük-süvār: Usta binici, ata iyi binen, iyi at süren II sevgili. 

Zülf[i] çevgānıyla çelmez başumı top eylesem / ‘Işḳ meydānında ol çābük-süvārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 2). [çābük-süvārum, -um ] 

 

çāçī: Çaç, Taşkent'in eski adıdır. Çaç şehri, iyi yay yapan ustalarıyla tanınır. 

Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān / Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 2). [çāçī, ] 

 

çādır: Çadır, hayme, çetr. 

Çün niḳāb açduñ yüzüñden āfitāb / Utanup şeb çādırına ser çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 4). 

[çādırına, -ı, -n, -a ] 

 

çagla: (su için) akarken coşkun sesler çıkararak taşıp dökülmek, köpürmek, çağıldamak II coşkun bir şekilde ortalığı 

kaplamak, coşmak. 

Kūy-ı dilber çevresinde cūş iden Ceyḥūn gibi / Gözlerümüñ yaşıdur kim ırmag olup çaglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 2). [çaglar, -r ] 

Naḫl ḳaddüñ yādına serv-i ḫırāmānum benüm / Göz yaşı pāyuña her dem cūlar olup çaglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1415, Beyit 2). [çaglamış, -mış ] 

 

çagrış: Hep birden bağırarak yaygara etmek II birbirini çağırmak II çağırmak, seslenmek. 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 5). [çagrışup, -up ] 

 

çagur: Hitap etmek II yüksek sesle bağırmak, haykırmak. 

‘Işḳ ṣaḥrāsına düşen ‘āḳıbet ol güm olur / Bu kelāmı çagurup iẓhār ider dāyim ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 4). [çagurup, -up ] 

 

çāh: Kuyu, çukur. 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 3). [çāha, -a ] 

Ben esīr-i ‘ışḳ oldum koy zenaḫdan çāhına / Ḥalḳa ḥalḳa eyle zülfüñ boynuma zencīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 3). [çāhına, -ı, -n, -a ] 

 

çāh-ı ẕeḳandur: (Sevgilinin) Çene çukuru. 

Didüm dil-i dīvāneye āḫir olacak cā / Zencīr-i ser-i zülfi ile çāh-ı ẕeḳandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 

3). [çāh-ı ẕeḳandur, -dur ] 
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çāh-ı zenaḫda: Sevgilinin çene çukuru II kuyu, zindan. 

Niçeye degin ḥabs olasın çāh-ı zenaḫda / Assun ko seni zülfi gibi dār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 2). [çāh-ı zenaḫda, -da ] 

 

çāh-ı zenaḫda: Sevgilinin çene çukuru II kuyu, zindan. 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 1). [çāh-ı zenaḫda, -da ] 

 

çāh-ı zenaḫdan: Sevgilinin çene çukuru II kuyu, zindan. 

Dōstlar çıkarmaga çāh-ı zenaḫdan dilleri / Zülfinüñ ḳullābına ḳullāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1347, Beyit 3). [çāh-ı zenaḫdan, -dan ] 

 

çāh-ı zenaḫdānda: Sevgilinin çene çukuru II kuyu, zindan. 

Genc-i ḥüsnüñde göñül düzdini tutduñ çün kim / Ḥabs kıl çāh-ı zenaḫdānda anı zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1475, Beyit 4). [çāh-ı zenaḫdānda, -da ] 

 

çāk: Yarık, çatlak, parça parça. 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 2). [çāk, ] 

 

çāk çāk olmış: Parça parça olmak. 

Şīr çeşmüñ pençesinden uşbu göñlüm merdümi / Çāre yok hergiz ḫalāṣa çāk çāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 3). [çāk çāk olmış, -mış ] 

 

çāk çāk olur: Parça parça olmak. 

Şerḥa şerḥa olsa sīnem tañ mı tīġuñdan cüdā / Teşnelikde çāk çāk olur nite kim rūy-ı ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 5). [çāk çāk olur, -ur ] 

 

çāk eylegil: Parçalamak, yırtmak. 

Bilmek isterseñ Muḥibbī sīnesin çāk eylegil / Ġamzelerden göresin āzürde cānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 5). [çāk eylegil, -gil ] 

 

çāk ide: Parçalamak, yırtmak. 

Ol ki dest-i himmet-ile cāme-i cān çāk ide / Zer libās u aṭlas u dībā-yı sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1266, Beyit 2). [çāk ide, -e ] 

 

çāk ide: Parçalamak, yırtmak. 
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Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül / Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 5). [çāk ide, -e ] 

 

çāk ider: Parçalamak, yırtmak. 

Cām-ı ‘ışḳı bu Muḥibbī içeli rūz-ı ezel / Çāk ider sīne girībānını kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1338, 

Beyit 6). [çāk ider, -er ] 

 

çāk itdi: Parçalamak, yırtmak. 

Bir ġamze ile sīneñi çāk itdi Muḥibbī / Kim tīġ urur ol merdüm-i çālāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 5). [çāk itdi, -di ] 

 

çāk itmeyince: Parçalamak, yırtmak. 

Dāmenüme dolaşan çünkim melāmet ḫārıdur / Āḫir ol çāk itmeyince cāme-i ‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 2). [çāk itmeyince, -me, -y, -ince ] 

 

çāk itse: Parçalamak, yırtmak. 

Eger çāk itse bagrum tīġ-ı ġamze / Ne ġam müjgānı nāvekdür ciger-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 4). 

[çāk itse, -se ] 

 

çāk itse: Parçalamak, yırtmak. 

Eger çāk itse göñlüm tīġ-ı çeşmüñ / Ne ġam tīr-i müjeñdür çünki dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 2). 

[çāk itse, -se ] 

 

çāk olursa: Yırtılmak, parçalanmak. 

Ġam degül tīġ-ı sitemden çāk olursa bu göñül / Ġamzesin yāruñ işitdüm didiler dil-dūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 3). [çāk olursa, -ur, -sa ] 

 

çāker: Kul, köle, bende. 

Kim ki ‘āşıḳdur Muḥibbī āsitān-ı yārda / Pādişāh-ı dehr ise kendüyi çāker gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1153, Beyit 7). [çāker, ] 

 

çāker ide: Kul köle etmek. 

Çün felek taḫtına geçdi ḫusrev -i ḫāver güneş / Ḳaṣdı bu ide sipāh-ı encümi çāker güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 1). [çāker ide, -e ] 

 

çāk-i girībān eylesün: Yakasını yırtmak, elbisesini yırtmak II aşıklar için aşk derdiyle delirip üstünü başını yırtmak. 

Aç yüzüñ çāk-i girībān eylesün ‘āşıḳlaruñ / Güm güm ötsün hāy u hūdan gūşe-i meyḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1277, Beyit 3). [çāk-i girībān eylesün, -sün ] 



 622 

 

çakmak: Rezil etmek II (argo) kurnazlık göstererek bir şeyi birine yamamak, yutturmak. 

N’eyledüm n’itdüm raḳībe seng-ile āhen gibi / Kūyuña vardı diyü ḫalḳa beni çakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 4). [çakmakdadur, -da, -dur ] 

 

çal: Vurmak, darbe indirmek. 

Başumı kesdi gözüm yaşına raḥm itmedi hīç / Kılıcın ḫūnī olan kurıya vü yaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 3). [çalar, -ar ] 

Cān virem yāra dir-iseñ yüri ḳallāş olıgör / Kanda bulursa cefā tīġını ḳallāşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 

Beyit 4). [çalar, -ar ] 

 

çal: (Mûsikî âletlerinin veya ses çıkarmaya yarayan boru, çan, çıngırak, kampana vb.nin) Vurmak, üflemek veya 

gerekeni yapmak sûretiyle ses çıkarmasını sağlamak. 

Bezm ara tā ṣubḥ olınca iy Muḥibbī nāle kıl / Çalınur mıżrāb-ı ġamla çün göñül ṭanbūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 7). [çalınur, -ın, -ur ] 

İşidenler bu göñlüm nālesini / Çalınur didi ġam bezminde bu saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 3). 
[çalınur, -ın, -ur ] 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Teng ü tar olursa çala bed enīn olur nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 1). [çala, -a ] 

 

çalka: İçinde sıvı bulunan bir şeyi sarsa sarsa sallamak. 

Çalkamañ bu eşk-i ġāfil virdi ‘ummāndan nişān / Sāḥil-i çeşmüm görüp deryā kenārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1330, Beyit 4). [çalkamañ, -ma, -ñ ] 

 

çārdeh sāla: On dört yaş II sevgilinin yaşı ve ayın on dördü gibi güzel sevgili bağlamlarında. 

Nigārā çārdeh sāla irişdüñ ḥüsnüñi ‘arż it / Yigirmiye irişince ‘ayāndur māhitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1328, Beyit 2). [çārdeh sāla, -a ] 

 

çāre: Istenen noktaya varmak, bir engeli aşmak için tutulması gereken yol, çıkar yol II ilaç, deva, tedbir. 

Kim ‘āşıḳ ola derdine dermāna çāre yok / Dermāna çāre olmaya derde ne çāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 4). [çāre, ] 

Kim ‘āşıḳ ola derdine dermāna çāre yok / Dermāna çāre olmaya derde ne çāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 4). [çāredür, -dür ] 

‘Uşşāḳa çāre dirler-idi ṣabr u ya sefer / Kalmadı ṣabr terk iderüz biz diyārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 3). [çāre, ] 

İrişmez baña sensüz hīç çāre / Gelüp bī-çāre gānrā çāre-saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 3). [çāre, ] 

 

çāre bulınmaz: Deva bulmak, tedavi etmek; sıkıntıyı çözümlemek. 
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Baña sensüz bulınmaz hīç çāre / Gelüp bī-çāreyem gel çāre-i sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 3). [çāre 

bulınmaz, -maz ] 

 

çāre itmedüñ: Deva bulmak, çözüm yolu bulmak, içinde bulunulan durumdan kurtuluş yolunu göstermek. 

İy ṭabībā ser-i kūyuñda yatan ḫastalara / İtmedüñ çāre yatur cümlesi bī-çāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1239, 

Beyit 3). [çāre itmedüñ, -me, -dü, -ñ ] 

 

çāre ne: Çare nedir, çare yok; yapılacak bir şeyin olmaması, elden hiçbir şeyin gelmemesi. 

Dōstum ḳısmet baña kaygu saña şādī-y-imiş / Çāre ne rūz-ı ezelden başa bu yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1468, Beyit 1). [çāre ne, ] 

 

çāre nedür: Çare nedir, çare yok; yapılacak bir şeyin olmaması, elden hiçbir şeyin gelmemesi. 

Niçe bir hicr iline gönderesin / Basayın çāre nedür bagruma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 5). [çāre 

nedür, -dür ] 

 

çāre yok: Çözüm yolunun, çıkar yolunun bulunmaması II tedavi, ilaç vesairenin fayda etmemesi. 

Kim ‘āşıḳ ola derdine dermāna çāre yok / Dermāna çāre olmaya derde ne çāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 4). [çāre yok, ] 

 

çāre yok: Çözüm yolunun, çıkar yolunun bulunmaması II tedavi, ilaç vesairenin fayda etmemesi. 

Şīr çeşmüñ pençesinden uşbu göñlüm merdümi / Çāre yok hergiz ḫalāṣa çāk çāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 3). [çāre yok, ] 

 

çāre yok: Çözüm yolunun, çıkar yolunun bulunmaması II tedavi, ilaç vesairenin fayda etmemesi. 

Çāre yok şimden girü dil derdine olmaz devā / İy Muḥibbī ol gözi mekkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 5). [çāre yok, ] 

 

çāre-i sāz: Çare yapan, çare ve tedbir düşünen, bulan; çözüm bulan, çözüm yolu bulan. 

Baña sensüz bulınmaz hīç çāre / Gelüp bī-çāreyem gel çāre-i sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 3). [çāre-i 

sāz, ] 

 

çāre-saz: Çare yapan, çare ve tedbir düşünen, bulan; çözüm bulan, çözüm yolu bulan. 

İrişmez baña sensüz hīç çāre / Gelüp bī-çāre gānrā çāre-saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 3). [çāre-saz, ] 

 

çarḫ: Çark, dönen tekerlek, tekerlek gibi dönen şey II gökyüzü, kâinat, felek, âlem, dünya II tâlih, baht, zaman, 

devran. 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim / Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 3). [çarḫ, ] 
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Kenārında görinenler bu çarḫuñ siz şafaḳ sanmañ / Derūn-ı sīnede yir yir çıkan her dem duḫānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 2). [çarḫuñ, -uñ ] 

Geçürdük tīr-i āhı nüh felekden / Ezelden çarḫ bizüm āmācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 4). 
[çarḫ, ] 

Atma belālu göñlüme iy çarḫ belā okın / Başda hevā-yı kākül-i dilber belā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 6). [çarḫ, ] 

Ş’ol ḳadar āh okların atdum bugün çarḫdan yaña / Kıldı eflaḳi müşebbaḳ geçüben peykānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1302, Beyit 2). [çarḫdan, -dan ] 

Çarḫ aldı eline çini siper / Tīr-i āhumdan idelden iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 3). [çarḫ, ] 

Ben senüñ ‘ışḳuñ-ıla eyler-idüm ‘iyş ü neşāṭ / Olmadan çarḫ daḫı ḫil‘at-i zerle melbūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1387, Beyit 2). [çarḫ, ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 5). [çarḫ, ] 

Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 5). [çarḫ, ] 

Gül yüzüñde çünki ḫaṭṭuñ ẓāhir oldı mūr-veş / Çarḫ elinden iñler-isem tañ mıdur ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 1). [çarḫ, ] 

 

çarḫ urup: Dönmek, devretmek. 

Kim ki ‘āşıḳdur gerekdür āsiyā-veş çarḫ urup / Gice gündüz dögine eline alup iki daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1444, Beyit 2). [çarḫ urup, -up ] 

 

çarḫ urur: Dönmek, devretmek. 

Gözlerüm yaşı dökildükçe bu göñlüm çarḫ urur / Hīç diyebilür miyüz kim āsiyāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 2). [çarḫ urur, -ur ] 

 

çarḫ-ı bī-vefā: Vefasız, sözünde durmayan felek, kader. 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [çarḫ-ı bī-vefā, ] 

 

çarḫ-ı bī-vefānuñ: Vefasız, sözünde durmayan felek, kader. 

Nevbet-ile ḫalḳı bir bir ögidür gendüm mis̱āl / Uşbu çarḫ-ı bī-vefānuñ āsiyābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1401, Beyit 6). [çarḫ-ı bī-vefānuñ, -nuñ ] 

 

çarḫ-ı felegüñ: Feleğin çarkı, dönen felek, gök kubbe. 

Murġ-ı seḥerüñ nāleleri nālemi oḫşār / Çarḫ-ı felegüñ nālişi efġānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 
Beyit 4). [çarḫ-ı felegüñ, -üñ ] 

 

çarḫ-ı felek: Feleğin çarkı, dönen felek, gök kubbe II tâlih, baht, kader. 
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Ne günāh itdüm ola elüm alup çarḫ-ı felek / Ol perīden ne içün itdi cüdā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 4). [çarḫ-ı felek, ] 

 

çarḫ-ı felek: Feleğin çarkı, dönen felek, gök kubbe II tâlih, baht, kader. 

 Ḍarb ursa yiridür baña bu çarḫ-ı felek / Dil-i āşüfteye pend eylediler itmedi kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ض)

1205, Beyit 15). [çarḫ-ı felek, ] 

 

çarḫ-ı felekden: Feleğin çarkı, dönen felek, gök kubbe. 

Geçer āhum oḫı çarḫ-ı felekden / ‘Acebdür katı göñlüñe yir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 4). 

[çarḫ-ı felekden, -den ] 

 

çarḫ-ı gerdān: Dönen çark, dönen felek, dönen dünya, gök kubbe. 

Bu semāda görineni berḳ u bārān sanmañuz / Çarḫ-ı gerdān yakılup ben sūḫte içün aglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 3). [çarḫ-ı gerdān, ] 

 

çarḫ-ı gerdūn: Dönen çark, dönen felek, dönen dünya, gök kubbe. 

Çarḫ-ı gerdūn māh u ḫurşīd ile olur müşterī / Ḥüsn bāzārında la‘lüñ her kaçan ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1082, Beyit 3). [çarḫ-ı gerdūn, ] 

 

çarḫ-ı keç-i dūn-perver: Alçakları koruyan çarpık felek. 

Sakın bu āhum okından i çarḫ-ı keç-i dūn-perver / Naẓar kıl ḳaddüme ol da benüm kaşı kemānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 4). [çarḫ-ı keç-i dūn-perver, ] 

 

çarḫ-ı mīnādan: Mavi gök kubbe, mavi gökyüzü. 

Taş işigüñ bekleyüp her gün yüzin sürer güneş / Ferr ü şevketle egerçi çarḫ-ı mīnādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 3). [çarḫ-ı mīnādan, -dan ] 

 

çarḫ-ı ẓālim: Zalim felek. 

Gel bugün ‘iyş idelüm ṣaḥn-ı çemen eyyāmıdur / Çarḫ-ı ẓālim kimler ile irte işret saz olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1158, Beyit 2). [çarḫ-ı ẓālim, ] 

 

çārsū-yı ‘ışḳda: Aşk çarşısı. 

Çārsū-yı ‘ışḳda gördük metā‘-ı būseñi / Naḳd-i cān u dil ile geldük ki bāzār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 5). [çārsū-yı ‘ışḳda, -da ] 

 

çehārdeh: On dört II ayın on dördü II sevgilinin yaşı. 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [çehārdeh, ] 
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çehre-i zerd: Solgun, sararmış yüz. 

‘Işḳum benüm genc idi olmaz idi iẓhār / Yaşumla eger çehre-i zerd eylemese fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 

Beyit 3). [çehre-i zerd, ] 

 

çehre-i zerdüm: Solgun, sararmış yüz. 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [çehre-i zerdüm, -üm ] 

 

çek: İstemek, arzu etmek. 

Leblerüñden kim bugün sāġar çeker / Sanma ferdā minnet-i kevs̱er çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 

1). [çeker, -er ] 

 

çek: Çekmek, bağlamak, örtmek. 

Bu Muḥibbī girse ‘ışḳ meydānına / Dūd-ı āhın başına miġfer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 5). 

[çeker, -er ] 

 

çek: (İçki) İçmek. 

Bencileyin la‘l-i nābuñ yādına iy ġonca fem / Gülşen içre lāleyi gördüm mey-i ḥamrā çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 3). [çeker, -er ] 

 

çek: (Bayrak, sancak vb.) Asmak. 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [çeker, -er ] 

 

çek: Katlanmak, tahammül etmek. II (bir kimse veya bir şey yüzünden) devamlı üzüntü ve sıkıntı içinde bulunmak, 

sıkıntısını çekmek. 

Derd-i dil ḥālini ‘arż eyleme bī-derd olana / Saglar añlayımaz anı ki bīmār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 

Beyit 2). [çeker, -er ] 

Maḥabbet ehli devrāndan neler çekdügini bir bir / Murāduñ var-ısa bilmek bu dehr-i pīre-zenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 4). [çekdügini, -düg, -i, -n, -i ] 

 Hebā oldı yoluña [her] ne ki ben çekdüm-ise / Terk-i cān eylemişem baña ne ‘izz ü ne vaḳār (Muhibbî (ه)

Dîvânı, Gazel 1205, Beyit 27). [çekdüm-ise, -dü, -m, -i, -se ] 

 

çek: (üzerinde bulunan bıçak, kılıç, tabanca gibi silâhları) kullanmak üzere çıkarıp eline almak, kullanmaya 

davranmak II öldürücü bir silahla cana kast etmek II hançer çekmek. 

Ġamzesi ḫançer çeküp ‘āşıḳların ḳurbān ider / Çeşm-i cellādına hīç ḳaṣṣāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 2). [çeküp, -üp ] 

Gözleri ḫançer çeküp kanlar dökerse ġam degül / Lebleri cānlar bagışlar yāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 2). [çeküp, -üp ] 
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çek: (bir şeyi bulunduğu yerden) kendine doğru getirmek, kendine yaklaştırmak II mec. mânen etkisi altına alıp 

sürüklemek, alıp götürmek, alıp getirmek. 

Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 5). [çekerse, -er, -se ] 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 1). [çeker, -er ] 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 4). [çeker, -er ] 

 

çek: (üzerinde bulunan bıçak, kılıç, tabanca gibi silâhları) kullanmak üzere çıkarıp eline almak, kullanmaya 

davranmak II öldürücü bir silahla cana kast etmek II yay çekmek, ok atmak. 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1097, Beyit 4). [çekmez, -mez ] 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 1). [çeker, -er ] 

Nāvek-i ġamzesine döymeye sīnem siperi / Kaşı yasını kaçan ‘işve ile yār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 

Beyit 4). [çeker, -er ] 

 

çek: Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek II derin bir yer veya bir şeyden içindekini yukarı 

doğru çekmek II imbikten geçirmek. 

Rūşen itmege çerāġın tekye-i ‘ışḳuñ müdām / Tuḥfe iletür bu göñül bagrındaki yagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 2). [çeker, -er ] 

 

çek: Yönlendirmek, iletmek II asker çekmek, asker göndermek. 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [çeker, -er ] 

Leşker-i eşki çeküp āhuñ livāsın kaldurup / İy Muḥibbī şāh-ı ‘ışḳ olduk vilāyet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 7). [çeküp, -üp ] 

 

çek: Çekmek, kapatmak, örtmek. 

Her kaçan gün yüzine zülfini dildār çeker / Āh idüp nāle kılup bülbül-i dil zār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1150, Beyit 1). [çeker, -er ] 

 

çek: Çekmek, dizmek, sıralamak. 

Şāh-ı ġam gelse göñül şehrine cān karşu çıkar / Gözlerüm pīşkeş içün dirhem ü dīnār çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1150, Beyit 3). [çeker, -er ] 

 

çek: (bir şeyi veya bir kimseyi hareket ettirerek bulunduğu yerden) başka bir yere doğru götürmek, hareket ettirip 

sürüklemek II bağlı bulunan bir şeyi çözmek. 
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Eyledi dehrüñ dimāġını mu‘aṭṭar būy-ıla / Kim meger bād-ı ṣabā zülfindeki bagın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1161, Beyit 4). [çeker, -er ] 

 

çekil: Yazılmak, çizilmek (tuğra çek - / çekil-) II (ferman, berat ve resmî belgelere) tuğra koymak. 

‘Ālemi maḥkūm iden her dem berāt-ı ḥüsnidür / Kim muṭī‘ olmaz çekilmiş kaşları ṭuġrāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 5). [çekilmiş, -miş ] 

 

çekil: Bulunduğu yerden çıkarılmak II örtülmek, kapatılmak I düzenlenmek, kurulmak. 

Togrılup vādī-i ‘ışḳ içre Muḥibbī gidicek / Çekilür mülk-i ‘adem ḥaddine dek maḥmilümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1208, Beyit 5). [çekilür, -ür ] 

 

çel: Yolundan çevirmek, yönünü değiştirmek. 

Zülf[i] çevgānıyla çelmez başumı top eylesem / ‘Işḳ meydānında ol çābük-süvārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 2). [çelmez, -mez ] 

 

çelīpā: Haç, salip, put,çarmıh. 

Bir sencileyin gāh çelīpā ide zülfin / Geh göstere ‘uşşāḳına zünnār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 11). [çelīpā, ] 

 

çemen: Ağaçlı, çiçekli, yeşillik olan yer. 2. Taze yeşil ot. 

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1029, Beyit 4). [çemendür, -dür ] 

Gül ġonca ḫandāndur çemen serv-i revānum kandadur / Olmadı rāḥat cān u ten ārām-ı cānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 1). [çemen, ] 

Dil ruḫlaruñı yād idicek işi zār olur / San kim çemende şevḳ-i gül-ile hezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 1). [çemende, -de ] 

 

çemen: Ağaçlı, çiçekli, yeşillik olan yer. 

Reyāḥīn şāhınuñ taḫtı çemendür / Gelen dīvānına serv ü semendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 1). 

[çemendür, -dür ] 

Bülbül çemende sanma ki dāyim sür[ū]d ider / Gül şevḳı-y-ile bülbülüñ işi āh u nāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 2). [çemende, -de ] 

İdenler vaḳt-i gülde geşt-i gülşen / Didiler ‘iyş ü nūş olmaz çemensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 2). 
[çemensüz, -süz ] 

Bülbül oldı çün çemende naġme-sāz / İy yüzi gül sen daḫı kıl bezme sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 1). 

[çemende, -de ] 

Cihān içre baña kūyuñ çemen bes / Ki zīrā herkese ḥubb-ı vaṭan bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 1). 

[çemen, ] 
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Sen çemen seyrin iderseñ dōstlar aġyār-ıla / N’içün olmasun Muḥibbī derdmendüñ bagrı baş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 6). [çemen, ] 

 

çeng: Yay şeklinde eğri, Türk musikisinde kullanılmış bir âlet II Aşığın çeng gibi iki büklüm olmuş bedeni. 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). 

[çeng, ] 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). 
[çeng, ] 

Nār-ı ġamdan yandı bagrum döndi çenge ḳāmetüm / Sīnede her bir kılum efġānlar eyler hem çü saz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 2). [çenge, -e ] 

 

çeng eyleyüp: Çeng haline getirmek, çeng gibi iki büklüm etmek II eğmek, iki büklüm etmek II (çeng: Yay şeklinde 

eğri, Türk musikisinde kullanılmış bir âlet). 

Ḳaddümi çeng eyleyüp ḳānūna āheng eyledi / Buralı gūşum Muḥibbī dest-i ġam ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 5). [çeng eyleyüp, -y, -üp ] 

 

çeng ideli: Çeng haline getirmek, çeng gibi iki büklüm etmek II eğmek, iki büklüm etmek II (çeng: Yay şeklinde eğri, 

Türk musikisinde kullanılmış bir âlet). 

Bezm-i ġamda ḳāmetüm çeng ideli bār-ı belā / İñler ol meclisde bu göñlüm benüm ḳānūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 6). [çeng ideli, -eli ] 

 

çeng ider: Çeng haline getirmek, çeng gibi iki büklüm etmek II eğmek, iki büklüm etmek II (çeng: Yay şeklinde eğri, 

Türk musikisinde kullanılmış bir âlet). 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1159, Beyit 4). [çeng ider, -er ] 

 

çeng olalı: Çeng haline gelmek, çeng gibi iki büklüm olmak II eğilmek, iki büklüm olmak II (çeng: Yay şeklinde eğri, 

Türk musikisinde kullanılmış bir âlet). 

Olalı bār-ı ġamdan ḳāmetüm çeng / Sirişk-i çeşmüm anda tāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 4). 

[çeng olalı, -alı ] 

 

çeng ü nāya: Çeng ve ney. 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāydur göñlüm benüm / Ol sebebden söz ü sāz u çeng ü nāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 5). [çeng ü nāya, -a ] 

 

çerāġ: Yağ kandili ve genellikle mum, meş’ale gibi ışık veren şey II yağa bulanıp yakılan fitil. 

Rūşen itmege çerāġın tekye-i ‘ışḳuñ müdām / Tuḥfe iletür bu göñül bagrındaki yagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 2). [çerāġın, -ı, -n ] 

Dil tekyesinde yakalı ‘ışḳuñ çerāġını / Yandı eridi kalmadı yürekde yagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 

Beyit 2). [çerāġını, -ı, -n, -ı ] 
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Sulṭān-ı ‘ışḳ olsa Muḥibbī ‘aceb midür / Meh gibi var çü meclis-i ġamda çerāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1242, Beyit 5). [çerāġumuz, -umuz ] 

 

çerāġ: Yağ kandili ve genellikle mum, meş’ale gibi ışık veren şey II yağa bulanıp yakılan fitil II aşığın gönlü. 

Şebüm rūşen ider göñlüm çerāgı / Dinürse tañ mıdur aña şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 3). 

[çerāgı, -ı ] 

 

çerāġ: Yağ kandili ve genellikle mum, meş’ale gibi ışık veren şey II yağa bulanıp yakılan fitil II sevgilinin gözü. 

Ehl-i diller ṣaydına zülfini gördüm āġ-ımış / Yakdı cān pervānesin çeşmi meger çerāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1399, Beyit 1). [çerāġ-ımış, -ı, -mış ] 

 

çerāġ yakup: Kandil yakmak, çıra yakmak II aydınlatmak, ışıtmak. 

Tekye-i ġamda yakup Ferhād u Mecnūn’dan çerāġ / Tutmışam ‘ālemde şöhret ol iki ferzāne-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 3). [çerāġ yakup, -up ] 

 

çerāġ-ı mihrini: Sevgi mumu, sevgi çırası. 

Rūşen olsun gün gibi dirseñ Muḥibbī ‘ışḳuñı / Tekye-i dilde çerāġ-ı mihrini uyarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1110, Beyit 5). [çerāġ-ı mihrini, -i, -n, -i ] 

 

çeşm: Görme organı, dide, ayn. 

Būse cerr itse Muḥibbī leblerinden dilberüñ / Ḫışm idüp çeşmi o demde destine ḫançer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 5). [çeşmi, -i ] 

Gördi çeşmin şāhinin cān u dil itdiler gürīz / Şāhbāz itdükçe pervāzı gögercin tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 2). [çeşmin, -in ] 

Kan içer çeşmi n’ola ḫūnī disem / Didügüm isme ol müsemmādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 4). 
[çeşmi, -i ] 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 3). [çeşmüm, -üm ] 

Çeşmi eline kuralı ya kaşların tutup / Atsa ḫadeng-i ġamzesi ṣāfī derūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, Beyit 
2). [çeşmi, -i ] 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [çeşm, ] 

Bakamaz oldum güneş ruḫsārına dildāruñ āh / Her kaçan baksam naẓar kılsam bu çeşmüm nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 3). [çeşmüm, -üm ] 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 4). [çeşmini, -i, -n, -i ] 

Baş çatar çeşmüñle kaşuñ bu Muḥibbī ḳatline / Anı hicrüñ öldürür ḥācet degül tedbīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 5). [çeşmüñle, -üñle ] 
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Beni aglatma gel ḫanum ḥaẕer kıl / Bulanuk kan-ıla çeşmüm sili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 3). 
[çeşmüm, -üm ] 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 1). [çeşmi, -i ] 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [çeşmüm, -üm ] 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1055, Beyit 3). [çeşmi, -i ] 

Ruḫlarına karşu çeşm almış ele ebrūsını / Atışıyla san kemāndārdur kemānın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1064, Beyit 3). [çeşm, ] 

Kim elif gibi reh-i ‘ışḳında yāruñ togrudur / Bakışından çeşmi aña ġamze okın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1064, Beyit 1). [çeşmi, -i ] 

Akıdur āb-ı revān her yaña çeşmüm ḳūzeki / İñiler bī-çāre dil derd-ile san ṭolābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1066, Beyit 3). [çeşmüm, -üm ] 

Alma āhum gel akıtma eşk çeşmümden sakın / Ġarḳa virür ‘ālemi bu göz yaşı deryā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 3). [çeşmümden, -ümden ] 

Şīr çeşmüñ pençesinden uşbu göñlüm merdümi / Çāre yok hergiz ḫalāṣa çāk çāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 3). [çeşmüñ, -üñ ] 

Gāh olur çeşmi Muḥibbī eline tīġın alur / Geh döner ḳatlüm içün ḫançer-i kābil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1083, Beyit 5). [çeşmi, -i ] 

Tañ degül cānuma ger ḳaṣd ider-ise ġamzeler / Zülfi kāfir çeşmi ḫūnī dilberüm ya kaşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 3). [çeşmi, -i ] 

Cām-ı la‘lin isteme gel eyle çeşminden ḥaẕer / Kim ki bed-meste uyarsa lā-büd anda kan olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 2). [çeşminden, -inden ] 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [çeşmüm, -üm ] 

‘Ālemi ġarḳ idiserdür ser-be-ser eşküm benüm / Ḥasretiyle uşbu çeşmümden ki bārānlar kopar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1105, Beyit 2). [çeşmümden, -üm, -den ] 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1135, Beyit 1). [çeşmüm, -üm ] 

Kūh-ı belā serümdür çeşmüm anuñ bıñarı / Üstinde dūd-ı āhum yir yir seḥāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1135, Beyit 2). [çeşmüm, -üm ] 

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın / Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 5). [çeşmi, -i ] 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 3). [çeşmüm, -üm ] 

Kirpügüm cārūb olup çeşmüm dem-ā-dem su seper / Dimesünler tā görenler kūy-ı yāruñ gerdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 4). [çeşmüm, -üm ] 
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Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür / Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 2). [çeşmi, -i ] 

Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin / Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 4). [çeşmi, -i ] 

Dāġ-ı ḥasretden bitüpdür sīnem üzre lāleler / Yagdurur çeşmüm seḥergeh anuñ üzre jāleler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1167, Beyit 1). [çeşmüm, -üm ] 

Ġarḳ-ı ḫūn olsa Muḥibbī tañ mı çeşmüm merdümi / Görürem her dem kuçar dildārı gülgūn cāmeler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1172, Beyit 5). [çeşmüm, -üm ] 

Leblerüñ emsem disem ġamzeñ diler kanum döke / Kan iderse tañ mı çeşmüñ çün şarāb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 2). [çeşmüñ, -üñ ] 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 1). [çeşmüñ, -üñ ] 

Dutar cellād çeşmi tīġın ‘üryān / Öñinde ehl-i ‘ışḳ dū-nīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 2). 
[çeşmi, -i ] 

Didüm iy serv-ḳad pāyuña her dem / İki çeşmüm iki cūy-ı revāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 5). 
[çeşmüm, -üm ] 

Muḥibbī düşeli baḥr-ı ġam içre / Ṣadef çeşmi yaşı dürr-i ‘Adendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 5). 
[çeşmi, -i ] 

 İy zülfi siyeh ebrūsı çīn çeşmi Tatar / Niçe feryād ideyin karşuña iy dōst-ı hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ا )
1205, Beyit 1). [çeşmi, -i ] 

Şol deñlü nis̱ār itdi gevher tācīr çeşmüm / Cānā bizi sen sanma eli boşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 3). [çeşmüm, -üm ] 

Bu göñlüm murġı nāgāh itse pervāz / Anuñ ṣaydına ḥāżır çeşmi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 1). 

[çeşmi, -i ] 

Dükenür sanma çeşmüm kīsesinden / Yime ġam anda dīnār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 4). 
[çeşmüm, -üm ] 

Kıya baksa eger cellād çeşmüñ / İder müjgānın ol dem ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 2). 
[çeşmüñ, -üñ ] 

Çeşmüñe dirsem n’ola āḫir zamān fettānıdur / Fitne mi kaldı anı ol fitne-engīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1237, Beyit 2). [çeşmüñe, -üñ, -e ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 4). [çeşmi, -i ] 

Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1291, Beyit 3). [çeşmin, -i, -n ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şah-bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 6). [çeşmi, -i ] 

Āh kim Tañrı selāmını baña virmez geçer / Çeşm-ile kılmaz naẓar ol ġamze-kārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 3). [çeşm-ile, --ile ] 

Gönder ilerü ġamzeñi iy yār-ı cefā-cū / Çeşmüñ gibi kan döküci ḥūn-ḫˇār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 3). [çeşmüñ, -üñ ] 
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Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 2). [çeşm, ] 

Fırāt’a döneliden uşbu yaşum / Benüm çeşmüme mā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 3). 
[çeşmüme, -üm, -e ] 

Seni uyḫuda görmege olupdur çeşmüm rāżī / Bunı bilmez ‘aceb bu ki göz-i ‘āşıḳda ḥˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 3). [çeşmüm, -üm ] 

Dem mi var cevr ü cefā zülf-i sitemkār eylemez / Laḥẓa mı vardur beni ol çeşm bīmār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 1). [çeşm, ] 

Gitdi ṣabr olmasa ‘aḳlum baña hemdem ne ‘aceb / Dilberüñ çeşmi Muḥibbī görinür āl-engīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1343, Beyit 5). [çeşmi, -i ] 

Niçe yıllardur didüm göñlümle ṣāḥib-ġamlaruz / Didi çeşmüm anuñ-ıçun biz de ġarḳ-ı demlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 1). [çeşmüm, -üm ] 

Geçer mi bir dem ol serv ayagına / Yaşum çün çeşmümi bıñar kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 2). 
[çeşmümi, -üm, -i ] 

Koparur çeşm[i] dāyim şūr u şerler / Olaldan zülf[i] anuñ fitne-engīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 1). 
[çeşm[i], -[i] ] 

Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb / Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 3). [çeşmümüñ, -üm, -üñ ] 

Süzdi çeşmini görüp zülfini ol sīm-beden / Çeşmi kāfirdür iderse n’ola zünnāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 2). [çeşmi, -i ] 

Ehl-i diller ṣaydına zülfini gördüm āġ-ımış / Yakdı cān pervānesin çeşmi meger çerāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1399, Beyit 1). [çeşmi, -i ] 

Bezm-i ġamda çeşmümüñ gülgūn şarābı var-ımış / ‘Işḳ odıyla bişmiş anda dil kebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 1). [çeşmümüñ, -üm, -üñ ] 

Çeşmüm tenüme geydüreli kırmuzı ḫil‘at / Āhum da Muḥibbī görinür başuma ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 7). [çeşmüm, -üm ] 

Gerçi kim çeşmi Muḥibbī öldürür merdümleri / Lebleri emvātı iḥyā itmede ‘Īsā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1414, Beyit 5). [çeşmi, -i ] 

Gelür ḫayāli çeşmüme ammā görinmez āh / Görmiş degül gözler anı dil-rübā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 2). [çeşmüme, -üm, -e ] 

Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 2). [çeşmüm, -üm ] 

Serv-ḳaddüñ yādına gülşende iy serv-i ḫırām / Bu Muḥibbī’nüñ iki çeşmini gördüm cū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 5). [çeşmini, -i, -n, -i ] 

Mest çeşmi ḫˇāba varmışken dilā āh eyleme / Key sakın pür-fitnedür uyarma anı uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1468, Beyit 4). [çeşmi, -i ] 

Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [çeşmiyle, -i, -y, -le ] 
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‘Işḳı yolında çeşmüm şol deñlü dökdi eşki / Kalmadı āḫir oldı ḫūn-ı cigerden ol ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 3). [çeşmüm, -üm ] 

Yaşum ki dilā ger dükene ġam yime çeşmüm / Ḫūn-ı cigerüñden idinür kendüzine ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 3). [çeşmüm, -üm ] 

 

çeşme-i çeşmümden: Göz pınarı. 

San serv-i sehī ḳaddi arar āb-ı revāndur / Bu çeşme-i çeşmümden akar anuñ-ıçun yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 2). [çeşme-i çeşmümden, -üm, -den ] 

 

çeşme-i ḥayvānuma: Hayat çeşmesi II içeni ölümsüzlüğe ulaştırdığına inanılan suyun pınarı II sevgilinin dudağı. 

Cān virmeyicek yüsr-ile girmez leb-i dilber / El-ḥaḳ bu daḫı çeşme-i ḥayvānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1189, Beyit 2). [çeşme-i ḥayvānuma, -um, -a ] 

 

çeşme-i ḥayvānumuz: Hayat çeşmesi II içeni ölümsüzlüğe ulaştırdığına inanılan suyun pınarı II sevgilinin dudağı. 

Vādi-i ġamda Sikender gibi bu dil teşnedür / Çıkmadan cānum meded iy çeşme-i ḥayvānumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1283, Beyit 4). [çeşme-i ḥayvānumuz, -umuz ] 

 

çeşmesār: Çeşmesi, pınarı çok olan yer II çeşme, çeşme başı II aşığın gözyaşları bağlamında. 

Görinen başuma miḥnet kūhsārıdur diñüz / İki ‘aynum iki yaña çeşmesārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 1). [çeşmesārıdur, -ı, -dur ] 

Gel cilve eyle gözlerümüñ çeşmesārına / Bir dem vaṭan kıl anda hemān iy perī yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1419, Beyit 3). [çeşmesārına, -ı, -n, -a ] 

 

çeşm-i bīmārın: Hasta göz II hasta gibi baygın bakan göz. 

Çeşm-i bīmārın görelden ol kemān ebrūnuñ āh / Olmışam derdā anuñ hicriyle bīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 2). [çeşm-i bīmārın, -ı, -n ] 

 

çeşm-i cellādına: Sevgilinin merhametsiz,öldürme işlevini gerçekleştiren cellat gözü. 

Ġamzesi ḫançer çeküp ‘āşıḳların ḳurbān ider / Çeşm-i cellādına hīç ḳaṣṣāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 2). [çeşm-i cellādına, -ı, -n, -a ] 

 

çeşm-i cellāduñ: Sevgilinin merhametsiz,öldürme işlevini gerçekleştiren cellat gözü. 

Çeşm-i cellāduñ eline tīġ alup korkutmasun / Fikrine gelmez ölüm ‘ışḳ ehli bī-pervā olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1156, Beyit 3). [çeşm-i cellāduñ, -uñ ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde göñül düzdin giriftār eyledüñ / Çeşm-i cellāduñ ya ḳatl itsün anı ya zülfe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1480, Beyit 3). [çeşm-i cellāduñ, -uñ ] 

 

çeşm-i giryānumla: Ağlayan göz. 
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Çeşm-i giryānumla göñlüm ıżṭırāb üstindedür / N’eylesün dil zevraḳı her demde āb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 1). [çeşm-i giryānumla, -um, -la ] 

 

çeşm-i ḫun-rīzüñ: Kan dökücü, zalim göz. 

Çeşm-i ḫun-rīzüñ içer her laḥẓa ‘āşıḳ kanını / Anuñ-ıçun ġamze-i mestüñ olur maḫmūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 4). [çeşm-i ḫun-rīzüñ, -üñ ] 

 

çeşm-i kāfir: Kâfir dinli göz II zalim, gaddar göz. 

Virdi dil mülkin ḫarāba şimdi ḳaṣdı cānadur / Çeşm-i kāfir eylemiş müjgānların şemşīrler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1045, Beyit 2). [çeşm-i kāfir, ] 

 

çeşm-i maḫmūrı: Sarhoş, baygın göz. 

Cür‘a-i cāmı sen içdüñ diyü bezm-i ‘ışḳda / Mest olupdur çeşm-i maḫmūrı gelüp ġavġā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 4). [çeşm-i maḫmūrı, -ı ] 

 

çeşm-i mesti: Baygın, sarhoş göz. 

Ḥˇāba varmış çeşm-i mesti nergis-i şehlā mıdur / Ya şarāb-ı nāzı nūş itmiş yatur maḫmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 4). [çeşm-i mesti, -i ] 

 

çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz: Kanlı göz yaşı ile dolu olan göz. II Aşığın gözleri. 

Akarak çün başdan aşdı iy Muḥibbī göz yaşı / Ġarḳ ider āḫir seni bu çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1221, Beyit 5). [çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz, -umuz ] 

 

çeşm-i pür-ḫūnı: Kanla dolu göz. 

Çeşm-i pür-ḫūnı ele ḫançer alaldan dōstlar / Ḳaṣdı budur bagrum içre kanum içüp kanalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 2). [çeşm-i pür-ḫūnı, -ı ] 

 

çeşm-i ṣayyādını: Avcı gözler. 

Çeşm-i ṣayyādını gördüm zülfini almış ele / Murġ-ı diller ṣaydına yokdur anuñ agın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 3). [çeşm-i ṣayyādını, -ı, -n, -ı ] 

 

çeşm-i şehlāsını: Sevgilinin hafif şaşı olan gözü. 

Görüben çeşm-i şehlāsını yāruñ / Ki āhū-yı Ḫıṭā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 2). [çeşm-
i şehlāsını, -sı, -n, -ı ] 

 

çeşmin süzer: Göz süzmek: göz kapaklarını birbirine yaklaştırarak nazlı nazlı, anlamlı anlamlı bakmak. 

Ol kemān ebrū kaçan kim nāz-ıla çeşmin süzer / Sīnede turmaz ḫadeng-i ġamzesi eyler güẕer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 1). [çeşmin süzer, -er ] 
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çeşminden sürmesin alur: Gözden (veya gözünden) sürmeyi çalmak (veya çekmek): hırsızlıkta çok becerikli, çok 

usta olmak. 

Ġonca hemyānından alsa zer ‘aceb midür ṣabā / Nergisüñ çeşminden alur sürmesin bir ogrudur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 4). [çeşminden sürmesin alur, -ur ] 

 

çeşmini süzdi: Göz süzmek: göz kapaklarını birbirine yaklaştırarak nazlı nazlı, anlamlı anlamlı bakmak. 

Süzdi çeşmini görüp zülfini ol sīm-beden / Çeşmi kāfirdür iderse n’ola zünnāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 2). [çeşmini süzdi, -di-i, -n, -i, -di ] 

 

çeşmüme ḫˇāb gelmez: Gözüne uyku girmemek: uyuyamamak, uykusuz kalmak. 

Ḫāllaruñ fikr eyledükçe ḫˇāb gelmez çeşmüme / Uyḫu yüzin göz görmez olıcak cāy-ı meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 3). [çeşmüme ḫˇāb gelmez, ] 

Ḫāllaruñ fikr eyledükçe ḫˇāb gelmez çeşmüme / Uyḫu yüzin göz görmez olıcak cāy-ı meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 3). [çeşmüme ḫˇāb gelmez, ] 

 

çevgān: Cirit oyununda kullanılan ucu eğri değnek II sevgilinin kıvrımlı saçı. 

Kaçan çevgān ide zülfin süvār-ı esb-i nāz-ıla / Muḥibbī ‘ışḳ meydānın ser-ā-ser top olan serdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 6). [çevgān, ] 

Kevkeb-i kūyuñda didüm bu ser-i ġalṭān nedür / Eyledi zülfe işāret didi bu çevgāna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1069, Beyit 3). [çevgāna, -a ] 

İy Muḥibbī zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olur meydān-ı ‘ışḳ içinde niçe başlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1092, Beyit 5). [çevgānına, -ı, -n, -a ] 

Zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olup dökile niçe serler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 4). [çevgānına, -
ı, -n, -a ] 

Ger semend-i nāz-ıla iy dōst cevlān eyleseñ / Zülfüñüñ çevgānına top olmaga bu ser yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 4). [çevgānına, -ı, -n, -a ] 

Zülfi çevgānın kaçan ‘uşşāḳa dilber gösterür / Top idüp meydān-ı ‘ışḳ içre bulur ser gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 1). [çevgānın, -ı, -n ] 

Her kaçan kim zülfi çevgānına el ursa ol nigār / Kelle-i ‘uşşāḳdan ser-cümle meydān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 5). [çevgānına, -ı, -n, -a ] 

Çevgān idüp zülfine el ursa nigārum / Top olmaga yolında anuñ degme ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 6). [çevgān, ] 

Zülf[i] çevgānıyla çelmez başumı top eylesem / ‘Işḳ meydānında ol çābük-süvārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 2). [çevgānıyla, -ı, -y, -la ] 

Nāz-ıla el ursa dilber zülfinüñ çevgānına / Kangı bī-dil top idüp başını ġalṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 4). [çevgānına, -ı, -n, -a ] 

Zülfini çevgān idüp alsa ele ol şehsüvār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 4). [çevgān, ] 
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Kākül-i dilber kemendi elde çevgāndur henūz / Başuñı top eyle iy dil çünki meydāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 1). [çevgāndur, -dur ] 

Ḳaddüñi çevgān idüp top it Muḥibbī başuñı / Çünki meh-rūlar iderler top u çevgāna heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 5). [çevgān, ] 

Zülfüñüñ çevgānını gördüm başum top eyledüm / Tā ḳıyāmet ‘ışḳ meydānında olsun raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 3). [çevgānını, -ı, -n, -ı ] 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 7). [çevgān, ] 

 

çevgān-ı ser-i zülfine: Zülfün ucundaki eğrilik II cirit sopası gibi ucu eğri saç lülesi. 

Her kaçan el ursa çevgān-ı ser-i zülfine yār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 5). [çevgān-ı ser-i zülfine, -i, -n, -e ] 

 

çevre: Bir şeyin yakını, dolayı, etraf. 

Kūy-ı dilber çevresinde cūş iden Ceyḥūn gibi / Gözlerümüñ yaşıdur kim ırmag olup çaglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 2). [çevresinde, -si, -n, -de ] 

 

çevür: Çevirmek, döndürmek. 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin görüp her kim çevürse yüzini / İy Muḥibbī bil anı āḫirde bī-īmān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1109, Beyit 5). [çevürse, -se ] 

 

çi kes: Kim. 

Nāleler eyler Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳuñda senüñ / Gelmedi dilüñe bir kez diyesin kim bu çi kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 5). [çi kes, ] 

 

çi maḳdūr: Ne mümkün, nasıl olabilir, olması mümkün mü?. 

Virür nāṣiḥ şarāb u ‘ışḳa tevbe / Muḥibbī ‘āşıḳ-ı in gerden çi maḳdūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 5). [çi 

maḳdūr, ] 

 

çiçek: Farklı renklerde ve kokularda olabilen kır ve bahçe bitkisi. 

Olup her bir çiçek bir ḫūba mānend / Aralarında nergis ġamze-zendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 2). 

[çiçek, ] 

Başına sançup çiçek zeyn eylemiş dülbendini / Dir gören tācına ya‘nī dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 4). [çiçek, ] 

 

çigned: Çiğnetmek; ayakla veya bir taşıt altında ezilmesine sebep olmak, ezdirmek. 

Naṭ‘-ı ḥüsninde yine çignedür üftādeleri / At salup her ṭarafa ya‘nī semendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1338, Beyit 4). [çignedür, -ür ] 
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çık: (İçinde bulunduğu güç durumu) Yaşayıp geçirmiş olmak, geride bırakıp kurtulmak. 

Nār-ı hicrān içre kala çıkmaya bu cān u dil / Olmaya ger devlet-i vaṣluñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1395, Beyit 2). [çıkmaya, -ma, -y, -a ] 

 

çık: Yükselmek, yukarı doğru gitmek, yüksekteki bir yere erişmek, tırmanmak. 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa / Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 
Beyit 2). [çıkarsa, -ar, -sa ] 

Mu‘āvin olmasa āhum ḳad ü bālāña irmezdüm / Felek ṭāḳına çıkmaga benüm müşgīn kemendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 3). [çıkmaga, -mag, -a ] 

Şem‘-veş dūd-ı dilüm çıksa depemden ne ‘aceb / Kim Muḥibbī giceler ṣubḥa degin yana geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1057, Beyit 5). [çıksa, -sa ] 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [çıkar, -ar ] 

Şeb-i miḥnetde ḥasretle yakan gün yüzlü māhumdur / Depemden şem‘-veş her dem çıkan dūd-ı siyāhumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 1). [çıkan, -an ] 

Kenārında görinenler bu çarḫuñ siz şafaḳ sanmañ / Derūn-ı sīnede yir yir çıkan her dem duḫānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 2). [çıkan, -an ] 

Felekden yücedür dirler egerçi ḳaṣruñ iy meh-rū / Elümde bir kemend-i āh çıkılur nerdübānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 4). [çıkılur, -ıl, -ur ] 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [çıkıcak, -ıcak ] 

Çıkarsa dūd-ı dil başdan ta‘accüb itmeñüz hergiz / Sanur mısız ki sīnem içre āh-ı āteşīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1238, Beyit 4). [çıkarsa, -ar, -sa ] 

Yanaruz nār-ı maḥabbetle dem-ā-dem şem‘-veş / Dūdumuz serden çıkar biz ‘ışḳ sevdāsındayuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1305, Beyit 2). [çıkar, -ar ] 

 

çık: Bir yerden uzaklaşmak, ayrılmak, bir yeri terk etmek II bulunduğu yerden dışarıya varmak, içeriden dışarıya 

doğru gitmek. 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [çıkmaz, -maz ] 

 

çık: Bir yerden uzaklaşmak, ayrılmak, bir yeri terk etmek II bulunduğu yerden dışarıya varmak, içeriden dışarıya 

doğru gitmek II gözden yaş dökülmek. 

Ol serv-ḳaddi gördi çıkdı Muḥibbī gözden / Gülgūn-ı eşk düşdi tutup tutup yiñilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 5). [çıkdı, -dı ] 

 

çık: Bir yerden uzaklaşmak, ayrılmak, bir yeri terk etmek II bulunduğu yerden dışarıya varmak, içeriden dışarıya 

doğru gitmek II vücuda saplanan okun çıkması. 
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Ya kaşuñdan tīr-i ġamzeñ gelse buña acıram / Birisi sīnemde turmaz cümle ẓahrumdan çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 3). [çıkar, -ar ] 

 

çık: Görünmek, ortaya çıkmak, belli olmak II elde edilmek, sağlanmak. 

Çıkar dürler ma‘ānī maḫzeninden / Getür taḥrīre disünler eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 6). [çıkar, -

ar ] 

 

çık: Görünmek, ortaya çıkmak, belli olmak II doğmak, kaynaklanmak, neşet etmek. 

‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 4). [çıkar, -ar ] 

 

çık: Çıkmak, silinmek, yok olmak II akıldan çıkmak, unutmak. 

Leblerüñ fikri nigārā sanma fikrümden çıkar / Gün yüzüñ fikri yaḫūd ḳalb-i sipihrümden çıkar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 1). [çıkar, -ar ] 

Leblerüñ fikri nigārā sanma fikrümden çıkar / Gün yüzüñ fikri yaḫūd ḳalb-i sipihrümden çıkar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 1). [çıkar, -ar ] 

 

çık: Çıkarmak, atmak, dışarı çıkmasını sağlamak II çıkmak zorunda bırakmak, çıkmaya mecbur etmek, ihraç etmek. 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına / Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 5). [çıkar, -ar ] 

 

çıkar: Görünmek, ortaya çıkmak, belli olmak II elde edilmek, sağlanmak II doğmak, kaynaklanmak, neşet etmek. 

Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [çıkar, ] 

 

çıkar: Çıkarmak, atmak, dışarı çıkmasını sağlamak II çıkmak zorunda bırakmak, çıkmaya mecbur etmek, ihraç 

etmek. 

‘Ārıżında dāne-i ḫāline el sunma sakın / Ādem’i cennet içinden çıkaran çün dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 3). [çıkaran, -an ] 

Dōstlar çıkarmaga çāh-ı zenaḫdan dilleri / Zülfinüñ ḳullābına ḳullāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 3). [çıkarmaga, -mag, -a ] 

 

çıkar: Elde etmek, sağlamak II bir şeyi gizli, kapalı veya örtülü olarak durduğu yerden göstermek veya kullanmak 

üzere almak. 

Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [çıkarsam, -sa, -m ] 

Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [çıkarduñ, -du, -ñ ] 

Eksük itmez çıkarur her dem ma‘ānī cevherin / Dōstlar şimden girü göñlüme bir deryā diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 2). [çıkarur, -ur ] 
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Çıkarmaga bu dil söz gevherini / Yaşum baḥrına san ‘ummāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 4). 
[çıkarmaga, -mag, -a ] 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin / ‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 4). [çıkarup, -up ] 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ / Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 1). [çıkar, ] 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin / Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1477, Beyit 4). [çıkardum, -du, -m ] 

 

çīn: Çin ülkesi. 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 3). [çīn, ] 

 

çīn: Çin ülkesi: İpek kumaşları, orada yetişen misk ceylanından elde edilen çok değerli kokular ve resimleriyle ünlü 

bölge. 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ / Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 6). 

[çīn’e, -’e ] 

 

çīn: Kıvrım, büklüm II buruşukluk, çatıklık, kırışıklık. 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 1). [çīn, ] 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 1). [çīn, ] 

 

çīn: Kıvrım, büklüm II buruşukluk, çatıklık, kırışıklık II çatık, kıvrımlı, kavisli. 

 İy zülfi siyeh ebrūsı çīn çeşmi Tatar / Niçe feryād ideyin karşuña iy dōst-ı hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ا )

1205, Beyit 1). [çīn, ] 

 

çīn eyledi: Bükmek, kıvırmak, kıvrımlı hale getirmek. 

Zülfini çīn eyledi dil murġını ṣayd itmege / Ḫālini kodı içinde eyledi san dāne ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1484, Beyit 4). [çīn eyledi, -di ] 

 

çīn eyleme: Buruşturmak, çatmak. 

Dōstum kīn eyleyüp ebrūlaruñ çīn eyleme / Böyledür dirler mes̱eldür kīn ile dīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 3). [çīn eyleme, -me ] 

 

çīn eyleme: Buruşturmak, çatmak. 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1263, Beyit 2). [çīn eyleme, -me ] 
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çīn eylemiş: Buruşturmak, çatmak. 

Şöyle beñzer ḫışm idüp dilber baña kīn eylemiş / Ġamzesin ḫançer kılup ebrūların çīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1400, Beyit 1). [çīn eylemiş, -miş ] 

 

çın seḥer: Sabahın en erken saati. 

Gice bülbülleyin āh-ıla fiġān eyleyüben / Çın seḥer zārılıg-ıla yine gülzāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1002, 
Beyit 4). [çın seḥer, ] 

 

çın seḥer: Sabahın en erken saati. 

Giceler ḥüsnüñ bahārın fikr idüp āh eylesem / Çın seḥer bu gözlerüm yaşlar döker yagmur-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 3). [çın seḥer, ] 

 

çın seḥergeh: Sabahın en erken vakti. 

Mürde-i cānā Muḥibbī olmadan cismüñ kefen / Göñlüñ ü gözüñ açılsun çın seḥergeh bāġa var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 8). [çın seḥergeh, ] 

 

çınār: Çınar ağacı. 

Ṣaḥn-ı gülşen toptolu olmış yine ezhār-ıla / Raḳṣa girmiş servler hem ellerin karsar çınār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 4). [çınār, ] 

 

çınār: Çınar ağacı II çınar yaprağı (şekil olarak ele benzemesi bağlamında). 

 Temāşā ideliden ḳadd-i dil-cūñı şehā / Ḫıdmete bagladı bil karşuña el tutdı çınār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ت)

1205, Beyit 3). [çınār, ] 

 

çīne: Tane, kuş yemi. 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan / Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1241, Beyit 5). [çīnemüz, -müz ] 

 

çini: Pişmiş kilden yapılma, sırlı yüzü çoğu zaman motifler ve çiçeklerle süslenmiş, levha veya mozaik hâlinde 

kaplama unsuru. 

Çarḫ aldı eline çini siper / Tīr-i āhumdan idelden iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 3). [çini, ] 

 

çīn-i zülfüñde: Saç kıvrımı. 

Çīn-i zülfüñde didüm n’içün dil ü cān baglanur / Didi kāfir destine girse müselmān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 1). [çīn-i zülfüñde, -üñ, -de ] 

 

çog: Miktârı, derecesi ve niteliği belli bir ölçünün üstünde bulunan, az olmayan, fazla, ziyâde. 
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Muḥibbī ġam yime çog-ısa cürmüñ / Şefā‘atçi Muḥammed Muṣṭafā’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 7). 

[çog-ısa, -ısa ] 

 

çog-ıla az: Çok ve az II her ne olursa, her şey. 

Her ne gelse saña yigdür ki ḳanā‘at idesin / Bir görine gözüñe bakar-ısañ çog-ıla az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 3). [çog-ıla az, ] 

 

çok: Miktârı, derecesi ve niteliği belli bir ölçünün üstünde bulunan, az olmayan, fazla, ziyâde II birçok, pek çok. 

Başlar kesilür kan saçılur līk sorılmaz / Bu nev‘e olur rāh-ı maḥabbetde çok işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 6). [çok, ] 

 

çok: Miktârı, derecesi ve niteliği belli bir ölçünün üstünde bulunan, az olmayan, fazla, ziyâde II Belli bir ölçünün 

üstünde. 

Bilmezem cevr ü cefāyı yāḫūd ‘izz ü nāz olur / Gel benüm çok sevdügüm didükçe meylüñ az olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 1). [çok, ] 

Niçe bir hicrān elinden çok şikāyet ideyin / Söz tamām vallāhu a‘lem iy Muḥibbī sözi kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 5). [çok, ] 

 

çok: Miktârı, derecesi ve niteliği belli bir ölçünün üstünde bulunan, az olmayan, fazla, ziyâde. 

‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 2). [çokdur, -dur ] 

İy dōst iñen itme Muḥibbī’ye cefālar / Korkmaz mısın andan ki çok āh-ı seḥeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 5). [çok, ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 2). [çok, ] 

Müşkilüm çok benüm iy zühre-cebīnüm sāḳī / Cām-ı la‘lüñle meger ḥall ola bu müşkilümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1208, Beyit 3). [çok, ] 

Cevr ü cefāya māyil çokdur güzeller ammā / ‘Ahd ü vefāsı muḥkem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 3). [çokdur, -dur ] 

Ehl-i günāh olanları dirler yakarlar āteşe / Ġāyet günāhum çok benüm a‘mālümi sormaz mısız (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1312, Beyit 4). [çok, ] 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1440, Beyit 3). [çok, ] 

Dirler idi ol cefākāruñ cefāsın çok velī / Şimdi bildüm āh kim didüklerince var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1470, Beyit 2). [çok, ] 

Nükte-i şi‘r-ile ger ola Muḥibbī’ye sü‘āl / Bir cevāb eyle ki anda ola çok ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 5). [çok, ] 

 

çok eger az: Çok veya az; ister çok, ister az. 
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Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Bıraksa yok bu ḫāke çok eger az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 1). [çok 

eger az, ] 

 

çok mıdur: Çok mu? II ne ki? (az bile). 

Ger fedā cānān yolında cān olursa çok mıdur / Başa devletdür katı imkān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 1). [çok mıdur, ] 

 

çok mıdur: Çok mu? II ne ki? (az bile). 

Ger fedā cānān yolında cān olursa çok mıdur / Başa devletdür katı imkān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 1). [çok mıdur, ] 

 

çok mıdur: Çok mu? II ne ki? (az bile). 

Ben ṣürāḥī gibi yanuñda senüñ baş egdürem / Sāḳiyā senden ḳadeḥ iḥsān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 2). [çok mıdur, ] 

 

çok mıdur: Çok mu? II ne ki? (az bile). 

‘Āşıḳ-ı bī-dil yoluñda terk iderse ‘aḳl u dil / Zülfinüñ ḳaṣdı eger īmān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1032, Beyit 3). [çok mıdur, ] 

 

çok mıdur: Çok mu? II ne ki? (az bile). 

Kim severse ẓulm idersin öldürürsin cevr-ile / Günde kapuñda senüñ biñ kan olursa çok mıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 4). [çok mıdur, ] 

 

çok mıdur: Çok mu? II ne ki? (az bile). 

Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider / Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 5). [çok mıdur, ] 

 

çok şükür: Şükürler olsun. 

Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [çok şükür, ] 

 

çok zamāndur: Uzun zamandır, uzun süreden beri, epeydir. 

Teraḥḥum eyle kuluñdur Muḥibbī / Yanar ‘ışḳuñla şāhum çok zamāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 
8). [çok zamāndur, -dur ] 

 

çok zamāndur: Uzun zamandır, uzun süreden beri, epeydir. 

Fitne ta‘līmin ider gözlerine ġamzeleri / Çok zamāndur görürem ol gözi fettān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 4). [çok zamāndur, ] 
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çokdan: Çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri. 

Ser-i zülfüñle başum pür hevādur / Göñül derdüñle çokdan mübtelādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 1). 

[çokdan, ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda senüñ çokdan ġubār oldı / Yañılup dimedüñ bir kez ki ḫāk-i üstüḫˇānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 5). [çokdan, ] 

Zülfi ḫande-i destedür göñlüm aña peyvestedür / Çokdan Muḥibbī ḫastadur rūḥ-ı revānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 6). [çokdan, ] 

Muṭrib nevāya başla göñül gel nüvaḫt kıl / Zīrā ki çokdan göñül ol pīşrevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 

Beyit 4). [çokdan, ] 

Terk-i cān itmek revādur terk-i yār itmek degül / Yolına cān virmegi çokdan göñül iḳrār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 3). [çokdan, ] 

 

çoklar: Pek çok, çokça, fazlaca. 

Çoklar yaşasun raḥm kılup yaşuma her bār / Aglar bile yanumca benüm dīde-i ḫūnbār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 1). [çoklar, ] 

 

çoklar: Çok kişiler, birçokları. 

Küşt-gīr-i dehr-ile çoklar tutışdı gerçi kim / Her birinüñ arkası yire gelince didi pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 4). [çoklar, ] 

 

çöpe saymaz: Önem vermemek, çöp yerine bile koymamak. 

Zāhidā sanma senüñ uçmaguña biz ṭālibüz / Çöpe saymaz ravża-i ‘ışḳ-ıla dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 3). [çöpe saymaz, -maz ] 

 

çöz: (Bir şeyi) Bağlı, düğümlü, sarılı veya ilikli… durumdan çıkarmak, açmak II (Birbirine örülmüş veya dolaşmış 

saç, ipek, ibrişim iplik, yün gibi şeyleri) Açıp tel tel ayırmak, dolaşık halden çıkarmak. 

Her yaña başın açar dīvāneler boyın sunar / El uzadup her kaçan zencīr zülfini çözer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 3). [çözer, -er ] 

 

çü: Nehir, ırmak, akarsu. 

Bāġ-ı ḥüsn içre eger seyr itse ol serv-i ḫırām / Cū yirine gözlerüm yaşı benüm akmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 2). [cū, ] 

Gül‘iẕār-ı ḥüsni yāruñ tāze sebz olsun diyü / Bu Muḥibbī göz yaşın cū sīnesin ṭōlāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 5). [cū, ] 

Bahār-ı ḥüsnüñe karşu benüm serv-i ḫırāmānum / Akar cūlar gibi her dem gözüm yaşı bulanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 2). [cūlar, -lar ] 

Naḫl ḳaddüñ yādına serv-i ḫırāmānum benüm / Göz yaşı pāyuña her dem cūlar olup çaglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1415, Beyit 2). [cūlar, -lar ] 
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Serv-ḳaddüñ yādına gülşende iy serv-i ḫırām / Bu Muḥibbī’nüñ iki çeşmini gördüm cū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 5). [cū-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

 

çü: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II için. 

Görmek ister bu Muḥibbī çü senüñ dīdāruñı / Anuñ-ıçun başını su gibi ol taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 5). [çü, ] 

 

çü: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira. 

Gerdūn gibi meyli o māḥuñ çü dönedur / Cevr ü cefā vü şīveleri gūne gūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 1). [çü, ] 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 3). [çü, ] 

Keşf kıl yüzden niḳābuñ kılsun ‘uşşāḳuñ naẓar / Ḫalḳ-ı ‘ālem bakmadan gelmez çü ḫurşīde żarar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1081, Beyit 1). [çü, ] 

Her kişiye kim ugraya göñlüm ḫaber ister / Cānā çü seni cān u göñülden sever ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 1). [çü, ] 

Çü servüñ ḳadd-i yāra nisbeti var / Yüce olsun kim ‘ālī himmeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 1). [çü, 
] 

Sulṭān-ı ‘ışḳ olsa Muḥibbī ‘aceb midür / Meh gibi var çü meclis-i ġamda çerāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1242, Beyit 5). [çü, ] 

Gerekdür ‘ışḳ cānum gibi gizlü / Çü cān kendüzini iẓhār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 4). [çü, ] 

Nār-ı firḳatdür bugün bildüm çü dūzaḫdan beter / Kül olurdı ten Muḥibbī dökmese seyl-āb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 5). [çü, ] 

Yanar pervāne şem‘e nāle kılmaz / Çü çıkmaz mürdelerden hergiz āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 2). 

[çü, ] 

Nāle vü feryādumı işitmeseñ olmaz ‘āceb / Bülbül ünine çü ‘ādetdür bu tutmaz gül de gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 4). [çü, ] 

Vefā umma gel iy dil mihr-i ruḫsārından ol māhuñ / Çü virmez teşneye ḫāsiyyet-i āb-ı revān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 4). [çü, ] 

 

çü: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II mademki. 

Genc-i ‘ışḳuñ çü Muḥibbī yiri vīrāne-durur / Ya ḫarāb olmaga n’içün dil-i pür-tāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 5). [çü, ] 

Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [çü, ] 

 

çūbān-ı ‘ışḳ: Aşk çobanı. 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet / Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 5). [çūbān-ı ‘ışḳ, ] 
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çul: Kıldan veya yünden hayvan örtüsü. 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 5). [çulını, -ı, -n, -ı ] 

 

çün: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira. 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1004, Beyit 5). [çün, ] 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 3). [çün, ] 

Çün niḳāb açduñ yüzüñden āfitāb / Utanup şeb çādırına ser çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 4). [çün, ] 

Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider / Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 5). [çün, ] 

Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [çün, ] 

Nāṣiḥā pend eyleme itmez Muḥibbī’ye es̱er / Māh-rūlar çün ezel dilden ḳarārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 5). [çün, ] 

Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 5). [çün, ] 

Ol ki bī-mis̱l ü cismi çün cāndur / Rāstī ‘ışḳ ehline ol cāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 1). [çün, ] 

Yār daksun cevher-i naẓmumı lāyıḳ gūşına / Çün Muḥibbī her sözüñ bir gevher-i nā-yābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 5). [çün, ] 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [çün, ] 

Oldı hem dehrüñ dimāġı çün mu‘aṭṭar būy-ıla / Gülşen içre güllerüñ medḥin okur turmaz hezār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 2). [çün, ] 

Ġamla ülfet tutdı göñlüm añmañuz şādī adın / ‘Āşıḳ-ı ġam-ḫōrlar çün şādīden bīrūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1080, Beyit 4). [çün, ] 

Bu Muḥibbī çün ezel içdi maḥabbet cāmını / Görinür şimdi anuñçun gāh mest ü geh ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 5). [çün, ] 

Olma Muḥibbī vaṣl-ıla ḫoş hicr-ile melūl / Rūz u ṣāl çün şeb-i hicrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 5). [çün, ] 

Bezm ara tā ṣubḥ olınca iy Muḥibbī nāle kıl / Çalınur mıżrāb-ı ġamla çün göñül ṭanbūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 7). [çün, ] 

Ġam yimem ḫālī ḫayāli çün derūn-ı dildedür / ‘Ankebūtuñ göñli şād olur megesçün dām ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1100, Beyit 2). [çün, ] 

Sāḳī piyāle al elüñe çünki gün geçer / Bārī ṣafā vü ẕevḳ idelüm ‘ömr çün geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 
Beyit 1). [çün, ] 
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Sen koma ṭarf-ı meygedeyi elden iy göñül / Bu sāġar-ıla saña çün ol rehnümūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 2). [çün, ] 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 4). [çün, ] 

Dūd-ı āhından Muḥibbī’nüñ n’ola tolsa cihān / Sīnesinde āteş-i ‘ışḳı çün ol yakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 5). [çün, ] 

Vaṣlı metā‘ı girmez ele çün ḥayāt-ıla / İrür murāda cānını terk eyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, Beyit 
4). [çün, ] 

Būseñ alsam cān virüp gelmez peşīmānlık baña / Terk idem biñ cān bulınmaz çün bu bāzār özgedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1117, Beyit 2). [çün, ] 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1124, Beyit 3). [çün, ] 

Bāġ u rāġı ser-te-ser geşt itdi çün bād-ı ḫazān / Her yaña kılsañ naẓar berk-i şecer pā-māl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 4). [çün, ] 

Ġam degüldür görmez-ise ẓāhiren cānān yüzin / Cān göziyle çün Muḥibbī dōst dīdārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 5). [çün, ] 

Gerekmez efser-i Dārā yiter çün ḫāk-i dergāhuñ / Yaradan ḥaḳḳı ol baña hemān tāc-ı sa‘ādetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 4). [çün, ] 

Geldi ‘ışḳuñ sīneme gitmek gerekdür ṣabr u hūş / Āşinā cem‘inde çün lāyıḳ degül bīgāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 2). [çün, ] 

Dilā ölseñ ne ġam ger ġamzesinden / Dirildür çün lebi ‘Īsī nebī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 6). [çün, 

] 

Bend-i belāda kalsa bu göñlüm ‘aceb degül / Sevdā-yı zülf-i dilbere çün mübtelā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1173, Beyit 2). [çün, ] 

Varma nesīm mülk-i Ṣıfāhān’a küḥl içün / Çün ḫāk-i pāy-ı yār göze tūtiyā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 5). [çün, ] 

Leblerüñ emsem disem ġamzeñ diler kanum döke / Kan iderse tañ mı çeşmüñ çün şarāb üstindedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 2). [çün, ] 

Muḥibbī göz yaşın ḫarc itse tañ mı / Metā‘-ı ġam gibi çün ḥāṣılı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 5). 
[çün, ] 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 4). [çün, ] 

Gözlerüm yaşın şarāb u bagrumı itdüm kebāb / Ḫayl-i dilde çün ḫayāl-i dilrübā mihmān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 3). [çün, ] 

Tīri çün sehm-i sa‘ādetdür naṣīb ola diyü / Bu Muḥibbī kaşları yasın görüp ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1196, Beyit 5). [çün, ] 

Genc-i vaṣl ister-iseñ ara göñül ḫānesini / Bulınur anı yıkuk çün Ebū Derdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 6). [çün, ] 
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Akarak çün başdan aşdı iy Muḥibbī göz yaşı / Ġarḳ ider āḫir seni bu çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 5). [çün, ] 

Zer oldı ruḫum sīm yaşumdan baña ne sūd / Çün yār gelüp bir naẓar sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 3). [çün, ] 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 4). [çün, ] 

Yanuñda eger sevme günāh-ısa nigārā / ‘Afv eyle ḫaṭā eylemedük çün beşer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 4). [çün, ] 

Ḥamdü-lillāh gün gibi çün ṣāfdur āyīnemüz / Ol sebebden kimseye bir ẕerre yokdur kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 1). [çün, ] 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan / Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1241, Beyit 5). [çün, ] 

Olursa tañ mı aḥvālüm diger-gūn / Baña çün ol şeh-i ḫūbān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 3). 
[çün, ] 

Zülfi zencīrinde çün baglandı sevdāyī göñül / Dōstlar hüşyār olur sanmañ dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 3). [çün, ] 

Sıgmadı ḫumlara mey eyledi çün cūş u ḫurūş / Çıkdı ‘ayyūḳa yine na‘ra-i mestāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1251, Beyit 4). [çün, ] 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 2). [çün, ] 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [çün, ] 

‘Işḳ cāmını Muḥibbī çün ezel nūş eyledi / Daḫı ol demden berü sermest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 11). [çün, ] 

Zāhidā men‘ eyleme maḥbūb u meyden dönmezüz / Çün mey-i nāb-ıla olmışdur bizüm taḫmīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1273, Beyit 3). [çün, ] 

Bagrını yir yir delüp feryāda çün bil bagladı / İşidelden dōstlarını nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 2). [çün, ] 

Şikār idem umaram sen hümāyı / Çün idem himmetüm murġını ben bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 3). 
[çün, ] 

Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1288, Beyit 3). [çün, ] 

Sīm olsa yaşum zerd-i ruḫum baña ne assı / Çün yār bugün iltifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 3). [çün, ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi çün yaşum yañılmaz ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 4). [çün, ] 

Cān u dil bāl ü perümdür yakdı anı nār-ı ġam / Varabilmem kūyuña çün bī-per ü bālem henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1300, Beyit 2). [çün, ] 
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Kapsa tañ mı bu kebūter göñlümi / Zülfine dirler anuñ çün şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 2). [çün, 
] 

Niçe başlar kesilüp her yaña ḫūn ola revān / Ġamzelerden eline yār ala çün ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 2). [çün, ] 

Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 1). [çün, ] 

Olacak iş çün degül tolaşdı zülf-i yāra dil / Ol sebebden yil gibi yokdur bizüm ārāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 2). [çün, ] 

Hiç olur mı nergis-i mestüñ ide baña naẓar / Çün degül ḫālī elinden nūş ider bāde-i nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 3). [çün, ] 

Geçer mi bir dem ol serv ayagına / Yaşum çün çeşmümi bıñar kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 2). 
[çün, ] 

Bu Muḥibbī şīşe-i nāmūsı çalsa taşlara / Dōstlar ‘ayb olmasun ‘ışḳ ehli çün ad istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 5). [çün, ] 

Çün ezel cām-ı maḥabbet cur‘asın nūş eyledi / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī mest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 5). [çün, ] 

Kalmadı ṣabr u ḳarārum ‘azm-i yār itdüm yine / Yokdur andan ġayrı çün bu derdmende dest-res (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 4). [çün, ] 

Kūy-ı nigāra deyr-i muġān dir-isem revā / Çün kapusında āh u fiġānum olur ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 3). [çün, ] 

Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 1). [çün, ] 

İy Muḥibbī çün şarāb-ı ‘ışḳı nūş itdüñ ezel / Tā ḳıyāmet tañ degüldür idesin cūş u ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 5). [çün, ] 

İrişmez el çün ol serv-i ḫırāma / Ḫayālin kılayım her şeb derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 4). [çün, ] 

Çün felek taḫtına geçdi ḫusrev -i ḫāver güneş / Ḳaṣdı bu ide sipāh-ı encümi çāker güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 1). [çün, ] 

Murġ-ı vaḥşī gibi siñdi her ṭaraf seyyāreler / Ṣubḥ-dem şahbāz-veş çün açdı bāl ü per güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 6). [çün, ] 

Nergis-i mestüñle zülfüñden göñül olmaz ḫalāṣ / Cān u dil yagmasına anlar çün el bir eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 3). [çün, ] 

Çün şeb ola ḫˇāb-ıla herkes ḥużūr ider / Ferdā ġamını ben çekerem āh gice imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 3). [çün, ] 

Ḫāne-i ḫalvetde yidüm çün ġamuñ esrārını / Vādī-i ḥayretde oldı dīdeler maḳṣūda duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1445, Beyit 2). [çün, ] 

Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür / Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 4). [çün, ] 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 

Beyit 1). [çün, ] 
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Gözden bırakup yirlere sal anı Muḥibbī / Eyledi gözüñ yaşı senüñ çün sırruñı fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 5). [çün, ] 

Cevrini görüp nigāruñ dime sen bed-ḫū-y-ımış / Anı taġyīr idebilmez başa çün yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 1). [çün, ] 

Kimi ‘āşıḳ kimi zāhid bu ḫalḳuñ / Gelür çün her kişiye bir hevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 3). 
[çün, ] 

Gird-bāduñ göricek toz kopardugını çün / Reşk idüp deştde oldı aña Mecnūn raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 3). [çün, ] 

Gel bugün ‘āşıḳlaruñ öldür günāhın añma sen / Konmamışdur çün ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 2). [çün, ] 

Baḥr-ı eşküm içre saldı bilmedin dil fülkini / Düşdi çün girdāb-ı ‘ışḳa aña ne mümkin ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 3). [çün, ] 

Cān u dil derdini eyleñ dōstlar cānāna ‘arż / Olıgelmişdür kuluñ aḥvāli çün sulṭāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 1). [çün, ] 

Dōstum senden vefādur çün ġaraż / Mihr-ile mehden żiyādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 1). 
[çün, ] 

Dōstum senden vefādur çün ġaraż / Mihr-ile mehden żiyādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 1). 
[çün, ] 

Geh vefā ister dilüm gāhī cefā / Her ne gelürse ṣafādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 2). [çün, ] 

Gāh ‘işve gāh ḫışm u gāh nāz / Cümlesinden ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 3). [çün, 
] 

Āsitānuñda gedā olsam dimiş / Sözlerinden pādişādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 4). [çün, ] 

İster asılmak Muḥibbī boynuña / İtdügi zülf-i dü-tādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 5). [çün, ] 

Būseye cān naḳdin aldı yār bāzār eyledi / Di Muḥibbī ya ne ḫışm eyler çün olmışdur ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 5). [çün, ] 

İy meh-i nā-mihribān senden vefādur çün ġaraż / Mihr ü mehden ‘ālem içinde żiyādur çün ġaraż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1490, Beyit 1). [çün, ] 

İy meh-i nā-mihribān senden vefādur çün ġaraż / Mihr ü mehden ‘ālem içinde żiyādur çün ġaraż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1490, Beyit 1). [çün, ] 

Gāh gāhī mihr iderseñ yiridür ‘āşıḳlara / Zīra senden geh vefā gāhī cefādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1490, Beyit 2). [çün, ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 3). [çün, ] 

Sen selāmet ol yüri ‘ālemde zāhid zühd-ile / ‘Āşıḳ-ı bī-dil olanlara belādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 4). [çün, ] 

İy Muḥibbī kim ki ‘ışḳ yolında cān terk itmedi / Ḥāṣıl-ı ‘ömrine virilen hevādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 5). [çün, ] 
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Būseñe ger cān virem ‘ayb eyleme / Az olur iḥsāna çün eks̱er ‘ivāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 2). [çün, 
] 

Dil derdini iy dōst saña niçe idem ‘arż / Āhumla yaşumdan toludur çün felek ü ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 1). [çün, ] 

Tañ mı Muḥibbī bulsa maḥabbetle ger kemāl / İtdi henūz müftī-i ‘ışḳa çün irtibāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 5). [çün, ] 

Dimezem mihr eyle bārī cevr kıl oran-ıla / Faḫr-ı ‘ālem çün dimiş ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 2). [çün, ] 

 

çün: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II Ne zaman ki, vaktâ ki. 

Şeb-i zülfinde çün gördüm cemāl-i şem‘-i ruḫsārı / Yanan pervāne-veş evvel dutışan bāl-ıla perdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 3). [çün, ] 

 

çün: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II nasıl ki. 

Ḫāk-i pāy-ı dōst çün derd ehlinüñ ser-tācıdur / Ehl-i ‘ışḳuñ zülfi ḳullābı daḫı mi‘rācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1023, Beyit 1). [çün, ] 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 4). [çün, ] 

‘Ārıżında dāne-i ḫāline el sunma sakın / Ādem’i cennet içinden çıkaran çün dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1059, Beyit 3). [çün, ] 

Sīneden ḫālī degül bir dem ḫayāl-i zülf-i dōst / Çün perīnüñ meskenidür eks̱erī vīrāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 3). [çün, ] 

Kapuñdan cürmüm ile itme maḥrūm / Kerīmüñ işi çün dāyim keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 6). 

[çün, ] 

Muḥibbī geşt kılduñ ‘ālemi çün / Olupdur vaḳt idesin ‘azm-i Tebrīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 5). 
[çün, ] 

 

çün: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II mademki. 

Çün bahār oldı açıldı her ṭarafdan lāleler / İçmeyen ādem midür gülgūnleyin piyāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 1). [çün, ] 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [çün, ] 

‘Işḳa çün basduñ ḳadem urmak gerek ser terkini / Urmayup meydān-ı ‘ışḳ içre girenler er midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 5). [çün, ] 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [çün, ] 

Naḳd-i cāna çün metā‘-ı būse iḳrār eyledüñ / Dōstum inkār idüp gel bozma bāzārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1220, Beyit 4). [çün, ] 
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Ḫāk-i pāyı çün ele girdi Muḥibbī başa ko / Ġam yime şimden girü tāc-ı sa‘ādet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 5). [çün, ] 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [çün, ] 

Kārubān-ı dil revāndur çün melāmet rāhına / İy Muḥibbī nāleler kıl sen de mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 5). [çün, ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [çün, ] 

 

çün: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II ki bağlacı. 

Var mı cihānda çün görüp virmeye göñül / Ger var-ısa bu göñli anuñ seng-i ḫāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1033, Beyit 2). [çün, ] 

Çün Muḥibbī urdı varlık terkini / Āferīn her işi dervīşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 5). [çün, ] 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 4). [çün, ] 

Çün Süleymān minneti murġāna hergiz itmeyem / Başum üzre sāyebānum āh-ı dūd-efzā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 2). [çün, ] 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū / Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 4). [çün, ] 

Çün oldum mülk-i ‘ışḳuñ pādişāhı / Yaşum leşker baña āhum ‘alemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 3). 
[çün, ] 

Çün Muḥibbī cür‘a-i cām-ı lebüñden oldı mest / Fāş idüp esrār-ı ‘ışḳı ‘āleme rüsvā olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1156, Beyit 5). [çün, ] 

Açup çün muṣḥaf-ı ḥüsnin tefe’’ül eyledüm yāruñ / Elifdür ḳāmeti geldi yine ferḫūnde fālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 5). [çün, ] 

Çün ezelden ‘ışḳ cāmın içmişemdür dōstlar / Gice gündüz anuñ içün cān u dil ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 2). [çün, ] 

Ḳāmet itdüñ gözlerüñ ‘uşşāḳa çün oldı imām / Gerçi uydum bilmedüm geçdi namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 5). [çün, ] 

Kūyuña varsam nedendür baña eylersin cefā / Çün kerīm olan bilürsin ẓulm-ı mihmān eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1218, Beyit 4). [çün, ] 

Çün gördi seni sevdi güzellerde Muḥibbī / Gözini açup fikret -i rūy-ı dīger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 5). [çün, ] 

Muḥibbī oldı çün bir zer-ḫarīdüñ / Revā mıdur diyesin kul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 5). 
[çün, ] 

Çün Mesīḥā gibi ‘ālemde mücerred geçerüz / Tañ mı ḳudsīler eger olsa bizüm maḥremümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 3). [çün, ] 

Çün ġamdan özge kalmadı bir ġam-güsārumuz / Geçse ‘aceb mi nāle ile rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1278, Beyit 1). [çün, ] 
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Çün miyān-ı yārda varlık hicāb oldı bize / Dāyimā alup nefes virdükçe ifnāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 8). [çün, ] 

Lāle gibi koma elden dāyimā peymāneyi / İy Muḥibbī çün bilürsin tolısar peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 5). [çün, ] 

 

çün: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II için. 

Maḥabbet gencine çün mālik olduk / Kamu bay u gedā muḥtācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 3). 
[çün, ] 

Muḥibbī ẕīkr ider şekker lebüñ çün / Olur her bir sözi ḳand-i mükerrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 8). 

[çün, ] 

Yarama merhem-durur çün zaḫm-ı dōst / Cānuma tīr-i ḳażāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 5). 
[çün, ] 

Miyānından ḫaber kim var dir ise / Sözi taṣdīḳ olınmaz çün gümāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 4). 
[çün, ] 

Mest olup dil ḥaşre dek huşyār olmazsa ne tañ / Çün Muḥibbī sevdügi ol gözleri mestānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 8). [çün, ] 

Cihān bāġında çün yār eksük olmaz / Anuñçün āh-ıla zār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 1). 
[çün, ] 

Çün terk eyledi bizi ol gül‘-iẕārumuz / Bülbül gibi ne tañ ki ola āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 1). [çün, ] 

Murġ-ı tīrüñ sīne-i rīşümi çün kıldı ḳafes / Oldı bu cāna bedel kalmadı bir ġayrı heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 1). [çün, ] 

Niçe bir ḳaṣruñ yaparsın ḫışt-ı sīm ü zer ile / Yā niçe bir ‘iyş ü ‘işret çün döşersin sen bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 2). [çün, ] 

 

çün: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II gibi, tıpkı. 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [çün, ] 

 

çün: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II nasıl, ne şekilde. 

Nev-bahār eyyāmı geldi geçdi ‘ömrüm yārsuz / Bülbül-i şūrīde n’itsün çün ola gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 1). [çün, ] 

 

çün: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II mademki II nasıl ki. 

Bülbül oldı çün çemende naġme-sāz / İy yüzi gül sen daḫı kıl bezme sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 1). 

[çün, ] 

 

çün: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II Ne zaman ki, vaktâ ki. 
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Vir cānı būsesini anuñ ol dem aladur / İtdi cemāli güllerini çün nigār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

3). [çün, ] 

 

çün: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira. 

Ḫudā’dan istedüm irişdüm emrūz / Cemālüñ görmek oldı çün müyesser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 2). 

[çün, ] 

 

çün: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II ki bağlacı. 

Rūşen eylerse ‘aceb mi bu cihānı nūr-veş / Çün görindi dōstum baña cemālüñ ḥūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 1). [çün, ] 

 

çün kim: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira. 

Dōstum zülfüñ şebinde ruḫlaruñ mehtābdur / Sun lebüñ cāmın baña çün kim şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 1). [çün kim, ] 

 

çün kim: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira. 

Zāhidā efsürde dil inkār-ı ‘ışḳ itse ne tañ / Gün yüzüñ mihriyle çün kim germdür hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1172, Beyit 4). [çün kim, ] 

 

çün kim: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira. 

Göñülden saklaram rāz-ı dehānın / Degül dīvāne çün kim maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 2). 

[çün kim, ] 

 

çün kim: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II mademki. 

Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine / Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 2). [çün kim, ] 

 

çün kim: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II mademki. 

Çün kim ayırdı beni sevgülü yārumdan felek / Bes ḥarām olsun baña dünyāda dirlik yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 2). [çün kim, ] 

 

çün kim: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II nasıl ki. 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 2). [çün kim, ] 

 

çün kim: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira. 

Āh u nāleñden Muḥibbī yār añlar ḥalüñi / Sözüñi uzatma çün kim ‘ārife bir nükte bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 7). [çün kim, ] 
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çün kim: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira. 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ / Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 2). [çün kim, ] 

 

çün kim: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II mademki. 

Genc-i ḥüsnüñde göñül düzdini tutduñ çün kim / Ḥabs kıl çāh-ı zenaḫdānda anı zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1475, Beyit 4). [çün kim, ] 

 

çünki: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira. 

Bülbülem tā ṣubḥ olınca āh u efġāndur işüm / Çünki ol serv-i semen gülzārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 2). [çünki, ] 

Beñzetdi çünki ‘ārıżuña kendüzini gün / Gün başına anuñ-ıçun işi zevāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 
4). [çünki, ] 

Mescide dönmiş iken vardum yine meyḫāneye / ‘Āşıḳı ‘ayb itme ṣūfī çünki ġavġādan kaçar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1027, Beyit 3). [çünki, ] 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [çünki, ] 

Sun Muḥibbī’ye leblerüñ cāmın / Çünki bu derdine o dermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 8). [çünki, 
] 

Ġāret iden göñlini kimdür Muḥibbī’nüñ didüm / Çünki bilmezsin didi ol nergis-i fettāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 5). [çünki, ] 

Çünki peykānuñ gelür kıldı bu sīnemden güẕer / Didüm artur dōstum derdüm benüm efzūn olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 2). [çünki, ] 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş / Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 3). [çünki, ] 

Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 4). [çünki, ] 

Sāḳī piyāle al elüñe çünki gün geçer / Bārī ṣafā vü ẕevḳ idelüm ‘ömr çün geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 
Beyit 1). [çünki, ] 

Saçı şebdīzine gülgūn eşki / Koşalum çünki vaṣlı öñdüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 3). [çünki, ] 

Tañ mıdur sevdā-yı zülfinden göñül olsa ḫarāb / Çünki bu ġam leşkeri sīnemde bī-pāyān kopar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1109, Beyit 2). [çünki, ] 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 4). [çünki, ] 

Cān-ıla göñlüm ‘ışḳuñ elinde girevdedür / Zülfüñ hevāsı çünki ezel başa sevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 1). [çünki, ] 

Şi‘r-ile çünki Muḥibbī niçe dilber kuçılur / Bunı kim diyebilür şi‘r ü ġazelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 6). [çünki, ] 
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Viṣālüñ çünki bāḳīdür firāḳı / Muḳarrerdür ki her rūzuñ şebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 4). [çünki, 
] 

Oldı Muḥibbī çünki cihānda gedā-yı ‘ışḳ / Yigdür aña ki ‘āleme ol pādişā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 6). [çünki, ] 

Sevdā-yı zülfi gitmeye dilden ölem daḫı / İki cihānda çünki baña bu hevā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 3). [çünki, ] 

‘İlāc itme yüri var derd-i ‘ışḳa / Ṭābībā çünki derdüm bī-devādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 3). [çünki, 
] 

Meyl-i ṭab‘ı çünki o serv-i revānadur / Anuñ içün pāyına yaşum revānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, Beyit 

1). [çünki, ] 

Sakla Muḥibbī sīnede tīrini cān gibi / Çünki saña ol kaşı ya yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 5). 
[çünki, ] 

Yaksa eflāki şafaḳ gibi n’ola āhum odı / Āteş-i ‘ışḳum şehā çünki cigerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 
Beyit 2). [çünki, ] 

Bīgāne gibi bakma bugün iy perī-ṣıfat / Rūz-ı ezelde çünki saña āşinālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, Beyit 
4). [çünki, ] 

İtmezüz kimseye bir ẕerrece biz kem naẓarı / Çünki biz kendümüzi cümleden ednā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1210, Beyit 2). [çünki, ] 

Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele / Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 5). [çünki, ] 

Ṣabr eylemege çünki Muḥibbī’de yok mecāl / Gitdi dükendi kalmadı dilde ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1272, Beyit 5). [çünki, ] 

Bülbül gibi n’ola dil iderse fiġān u āh / Çünki çevürdi yüzini ol gül‘-iẕārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 2). [çünki, ] 

Çünki görmeklik müyesser olmadı görsün gözüm / Bāri yārumla beni bir yirde taṣvīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 2). [çünki, ] 

Eger çāk itse göñlüm tīġ-ı çeşmüñ / Ne ġam tīr-i müjeñdür çünki dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 2). 
[çünki, ] 

Va‘de-i vaṣl eyledi çünki bize cānānumuz / İy ecel bir dem tevaḳḳuf eyle alma cānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 1). [çünki, ] 

Dilüm āvāredür yā Rab ki bir ān eylemez ārām / Ġamı bir laḥẓa dūr olmaz gözümde çünki ḫˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 4). [çünki, ] 

Sevdā-yı zülf başuma çünki belā imiş / Artmakdadur gün-be-gün āh bu belā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 4). [çünki, ] 

Güzeller içre olduñ çünki mümtāz / Ne deñlü eyleseñ lāyıḳ saña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 1). 

[çünki, ] 

İy dīde göz yaşın dök virsün ciḥānı ġarḳa / Ol cevri çok vefāsuz çünki yaşuñı silmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 2). [çünki, ] 
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Kim ki dolaşa ser-i zülfine dīvāne gibi / Aña pend eylemeñüz çünki o kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 2). [çünki, ] 

Çünki āḫir yıkılur ḫāk-ile ol yeksān olur / Fā’ide yok ger felekden yüksek ola bāmumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1351, Beyit 5). [çünki, ] 

Durma iy dil yüzüñi sür yirlere eyle niyāz / Kılınur çünki bilürsin bunı her yirde namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 1). [çünki, ] 

Sırr-ı ‘ışḳı çünki fāş itdi göñül Manṣūr-veş / Zülfi dārında anuñ olmaga ber-dār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 4). [çünki, ] 

Kākül-i dilber kemendi elde çevgāndur henūz / Başuñı top eyle iy dil çünki meydāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 1). [çünki, ] 

Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [çünki, ] 

Ḳaddüñi çevgān idüp top it Muḥibbī başuñı / Çünki meh-rūlar iderler top u çevgāna heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 5). [çünki, ] 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 4). [çünki, ] 

Zār olur gülşende bülbül dem-be-dem gül şevḳıne / Zārī kılsun ‘āşıḳuñ çünki naṣībi zār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 4). [çünki, ] 

‘İyd-i vaṣla çünki irişdi Muḥibbī derdmend / Merḥabā eyle elüñi sun anuñla gel iriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 5). [çünki, ] 

Ehl-i diller iy Muḥibbī mest ü şādān oldılar / İtdiler vuṣlat ḫumından çünki anlar bāde nūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 5). [çünki, ] 

Mu‘aṭṭar zülfine yāruñ n‘ola baglansa cān u dil / Mu’anber kāküli mihr ü mehe çünki kemend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 2). [çünki, ] 

Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 1). [çünki, ] 

Naḳd-i cān-ıla Muḥibbī ṭaleb eylerse ne tañ / Çünki la‘l-i leb-i dilber aña maṭlūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 5). [çünki, ] 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 5). [çünki, ] 

Ölince çekeyin cevr ü cefāñı / Bulınmaz çünki ‘āşıḳ ḫurrem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 4). 
[çünki, ] 

Yakma cevr-ile cefā-y-ıla beni iy bagrı taş / Çünki raḥmuñ yok baña n’içün olursın dil-ḫırāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 1). [çünki, ] 

Gül yüzüñde çünki ḫaṭṭuñ ẓāhir oldı mūr-veş / Çarḫ elinden iñler-isem tañ mıdur ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 1). [çünki, ] 

Yüzüñi kimdür görüp dil virmeye / Dest-i ḳudret çünki taṣvīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 3). 

[çünki, ] 
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Çünki vefā vü mihr ü maḥabbet bulınmadı / Ādemle sakın eyleme dünyāda iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 2). [çünki, ] 

 

çünki: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II nasıl ki. 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi / Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1154, Beyit 4). [çünki, ] 

Ḫoş gelür ben ‘āşıḳa ġāyet miyān-ı nāzüküñ / Çünki peyġāmber dimiş ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1497, Beyit 2). [çünki, ] 

 

çünki: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II ki bağlacı. 

Her viṣālüñ çünki bildük āḥiri hicrān imiş / Terk-i vaṣl itdük anuñçün hicri nā-çār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 4). [çünki, ] 

Çünki öldürdüñ Muḥibbī’yi ser-i kūyuñda gel / Būse iḥsān it ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣaṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 5). [çünki, ] 

 

çünki: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II mademki. 

Çünki tutduñ bāġ-ı ḥüsnüñde bu göñlüm düzdini / Eyle aña gel siyāset dōstum zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1473, Beyit 2). [çünki, ] 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 7). [çünki, ] 

 

çünki: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II için. 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 1). [çünki, ] 

 

çünkim: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira. 

Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1127, Beyit 5). [çünkim, ] 

Dāmenüme dolaşan çünkim melāmet ḫārıdur / Āḫir ol çāk itmeyince cāme-i ‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 2). [çünkim, ] 

 

çünkim: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II nasıl ki. 

‘Aḳl u ṣabr u hūş gitdiler dilā gel eyle ses / Kārbān çünkim revān ola figān eyler ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 1). [çünkim, ] 

 

çünkim: Çünkü, şundan dolayı, şu sebeple, zira II mademki. 

İltmedi ‘ışḳı başa çünkim Muḥibbī Mecnūn / Girelüm baş açalum biz daḫı meydāna biraz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1251, Beyit 5). [çünkim, ] 



 659 

D 
 

 

da: “fazla olarak, üstelik, daha, bile, de” anlamlarına gelen kuvvetlendirme sözü II da, de bağlacı. 

Dil virdüm eger ister-iseñ cānı da almak / Kıl ġamzeñ ucıyla bir işāret ki senüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 3). [da, ] 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 5). [da, ] 

Sakın bu āhum okından i çarḫ-ı keç-i dūn-perver / Naẓar kıl ḳaddüme ol da benüm kaşı kemānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 4). [da, ] 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 1). [da, ] 

Dil ḫānesini yıksa Muḥibbī yine dildār / Anı da yapar böylece mi‘mār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 5). [da, ] 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 3). [da, ] 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 2). [da, ] 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 4). [da, ] 

Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi / İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 7). [da, ] 

Yār sandum baña didüm sırr-ı ‘ışḳı göñlüme / Anı iẓhār eyledi bildüm o da aġyār-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 2). [da, ] 

Çeşmüm tenüme geydüreli kırmuzı ḫil‘at / Āhum da Muḥibbī görinür başuma ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 7). [da, ] 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 2). [da, ] 

Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem / Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 3). [da, ] 

‘Işḳ eyler-ise cevr ü cefā eyleme i‘rāż / Bir gün ola kim feyż ide saña da o Feyyāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 1). [da, ] 

 

dād: Adalet. 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 1). [dād, ] 

 

dād: Sızlanma, şikâyet II feryat, figan. 
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Gūşına almaz Muḥibbī dāda varsam dādumı / Gerçi kim ben eylerem derd-i dilüm her bār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1487, Beyit 5). [dādumı, -um, -ı ] 

 

dād: Feryat, figan; şikayet, sızlanma II şikayet, memnuniyetsizlik bildiren bir ünlem, feryat!, âh II istenen, umulan 

şey. 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid / Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1399, Beyit 4). [dad, ] 

 

dād eylemez: Adaletle, iyilikle muamele etmek. 

İctināb eyler ẓulümden dōstum kāfir daḫı / Ya nedendür zülf ü ġamzeñ ẓulm ider dād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 2). [dād eylemez, -mez ] 

 

dād idem: Sızlanmak, şikayet etmek II imdad dilemek, adalet istemek. 

Göñlümüñ feryād elinden kime varup dād idem / İrmek ister gördügi zülfe uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 2). [dād idem, -e, -m ] 

 

dād istesem: Yardım istemek, adalet istemek, niyaz etmek. 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 6). [dād istesem, -se, -m ] 

 

dāda varsam: Yardım istemek, adalet istemek, niyaz etmek, şikayet etmek. 

Gūşına almaz Muḥibbī dāda varsam dādumı / Gerçi kim ben eylerem derd-i dilüm her bār ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1487, Beyit 5). [dāda varsam, -sa, -m ] 

 

dād-hāhı eylemez: Adalet eylemek, adaletli davranmak, merhamet etmek. 

Cevr ider ‘āşıḳlara ol şeh nigāhı eylemez / Gūş kılmaz bir naẓarla dād-hāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 1). [dād-hāhı eylemez, -mez-mez, -ı ] 

 

dād-ḫˇāhī eylemez: Adalet eylemek, adaletli davranmak, merhamet etmek. 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhī eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1268, Beyit 1). [dād-ḫˇāhī eylemez, -mez ] 

 

dād-ḫˇāhī eylemez: Adalet eylemek, adaletli davranmak, merhamet etmek. 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1294, Beyit 1). [dād-ḫˇāhı eylemez, -ı, -mez-mez ] 

 

dād-ı ḥaḳ’dur: Allah vergisi, ilahi takdir II Allah'ın yaradılıştan insana verdiği ihsan, bağış. 

Muḥibbī dād-ı Ḥaḳ’dur ‘ışḳ kitābı / Okınmaz sanma sen ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 5). 

[dād-ı ḥaḳ’dur, -’dur-dur ] 
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dādumuz alınmaz: Adalet sağlanmak, öç almak. 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [dādumuz alınmaz, -umuz, -ın, -maz-umuz, -maz ] 

 

dāġ: Kızgın demirle vücûda vurulan damga, işâret, nişan II tedâvi için vücutta kızgın bir demirle oluşturulan yanık II 

mec. aşk, elem, keder vb. içe işleyen duyguların verdiği yanıklık, yara. 

Kanlu yaşum ḫil‘atine dāġumı itdüm nişān / Raġbeti artar kumāşuñ kim kaçan tamgası var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 4). [dāġumı, -um, -ı ] 

Sen şeh-i ‘ālī-cenābı kuçmaga bir el ile / Pul pul itdüm dāġlarla kolumı bir zer kemer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1081, Beyit 4). [dāġlarla, -lar, -la ] 

Dāġ-ı dilümle yansa vücūdum ‘aceb midür / ‘Işḳ āteşiyle sīnede ol dāġ lāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, 
Beyit 4). [dāġ, ] 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1241, Beyit 2). [dāġıyla, -ı, -y, -la ] 

Bakuñ bu dāġuma kūh-ı ġam içre / Benüm gibi peleng-i mīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 4). 
[dāġuma, -um, -a ] 

Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler / Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 2). [dāġum, -um ] 

Dāġlar geydürdi baña dōstlar bir şāh benek / Eşk-i çeşmüm devletinde geymişem rengīn ḳumāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 2). [dāġlar, -lar ] 

 

dāġ: Kızgın demirle vücûda vurulan damga, işâret, nişan II tedâvi için vücutta kızgın bir demirle oluşturulan yanık II 

mec. aşk, elem, keder vb. içe işleyen duyguların verdiği yanıklık, yara II benek, iz, nişan (kaplanın vücudundaki siyah 

çizgi ve benekler). 

Geh Muḥibbī dāġ-ıla kūh-ı belā kaplanıdur / Rūy-ı zerd-ile gehī deşt-i ġama ḍayġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 5). [dāġ-ıla, -ıla ] 

Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür / Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 4). [dāġlarla, -lar, -la ] 

 

dāġ eylesem: Dağlamak: vücûda kızgın demirle damga vurmak II hastalıklı kısımları kurutmak, akan kanı 

durdurmak için vücûdun hasta veya yaralı yerini kızgın bir âletle veya yakıcı maddelerle yakmak. 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 3). [dāġ eylesem, -se, -m ] 

 

dag u deryā: Dağ ve deniz. 

Eger ‘ışḳuñ şerārından söz açsam / Dutışup dag u deryā eyleye cūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 4). [dag 

u deryā, ] 

 

dāġ yakdı: Dağlamak: vücûda kızgın demirle damga vurmak II hastalıklı kısımları kurutmak, akan kanı durdurmak 

için vücûdun hasta veya yaralı yerini kızgın bir âletle veya yakıcı maddelerle yakmak. 
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Sīnesine her ki kesdi nā‘l ü yakdı tāze dāġ / Eylemez bāġa naẓar seyr-i gülistān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 7). [dāġ yakdı, -dı ] 

 

dāġ-ı dilümle: Gönül yarası. 

Dāġ-ı dilümle yansa vücūdum ‘aceb midür / ‘Işḳ āteşiyle sīnede ol dāġ lāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, 

Beyit 4). [dāġ-ı dilümle, -üm, -le ] 

 

dāġ-ı ġam: Gam yarası. 

Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı / Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 2). [dāġ-ı ġam, ] 

 

dāġ-ı ḥasretden: Hasret yarası. 

Dāġ-ı ḥasretden bitüpdür sīnem üzre lāleler / Yagdurur çeşmüm seḥergeh anuñ üzre jāleler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1167, Beyit 1). [dāġ-ı ḥasretden, -den ] 

 

dāġ-ı maḥabbet: Aşk yarası. 

Her kim ki yaka sīnesine dāġ-ı maḥabbet / Gözinden anuñ kan aka ḫūnīn cigeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 2). [dāġ-ı maḥabbet, ] 

 

dāġ-ı miḥnetle: Eziyet, dert yarası. 

Benüm gibi meger cānā yüzüñe lāle ‘āşıḳdur / Anuñçün dāġ-ı miḥnetle dem-ā-dem bagrı yanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 1). [dāġ-ı miḥnetle, -le ] 

 

dāġ-ı sīnem: Sinedeki yara II gönül yarası, gönül derdi. 

Ḥasretiyle dāġ-ı sīnem hem bu bagrum başludur / Ger sorarsañ baḥra nisbet eşk-i çeşmüm yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 1). [dāġ-ı sīnem, -m ] 

 

dāġ-ı siyāhumı: Siyah, kararmış yara. 

Bilmez Muḥibbī sīnede dāġ-ı siyāhumı / Ancak sor anı lāleye dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 5). [dāġ-ı siyāhumı, -um, -ı ] 

 

dāġı uran: Dağlamak: vücûda kızgın demirle damga vurmak II hastalıklı kısımları kurutmak, akan kanı durdurmak 

için vücûdun hasta veya yaralı yerini kızgın bir âletle veya yakıcı maddelerle yakmak. 

Gögsüme uran lāle gibi dāġı benüm āh / Ol ḫāl-i siyehkār-ıla ḥoḳḳa dehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 2). [dāġı uran, -ı + an-ı, -an ] 

 

dagıd: Dağıtmak, dalgalandırmak. 

Dagıdaldan zülfini dagıldı ‘aḳl u ṣabr u hūş / Şeb irince dagılur ‘ādet budur hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1172, Beyit 2). [dagıdaldan, -al, -dan ] 
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dagıl: Karışık duruma gelmek, dağılmak, perişan olmak. 

Dagıdaldan zülfini dagıldı ‘aḳl u ṣabr u hūş / Şeb irince dagılur ‘ādet budur hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1172, Beyit 2). [dagıldı, -dı ] 

 

dagıl: Dağılmak, ortalığın sakinleşmesi. 

Dagıdaldan zülfini dagıldı ‘aḳl u ṣabr u hūş / Şeb irince dagılur ‘ādet budur hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1172, Beyit 2). [dagılur, -ur ] 

 

dāġın çeker: Dağlamak: vücûda kızgın demirle damga vurmak II hastalıklı kısımları kurutmak, akan kanı durdurmak 

için vücûdun hasta veya yaralı yerini kızgın bir âletle veya yakıcı maddelerle yakmak II mec. (özellikle yürek, iç, 

ciğer gibi kelimelerle) Büyük üzüntü vermek, acı ve ıztırap çektirmek, yakmak. 

Bir boyı servüñ firāḳından düşüp ṣaḥrālara / Sīnesine lāle gibi ḫasta dil dāġın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1161, Beyit 5). [dāġın çeker, -er ] 

 

dāġla: Vücûda kızgın demirle damga vurmak II hastalıklı kısımları kurutmak, akan kanı durdurmak için vücûdun 

hasta veya yaralı yerini kızgın bir âletle veya yakıcı maddelerle yakmak II mec. (özellikle yürek, iç, ciğer gibi 

kelimelerle) büyük üzüntü vermek, acı ve ıztırap çektirmek, yakmak. 

Gün yüzinüñ ḥasretinden lāle miskīn sebzde / Kıpkızıl kana boyanup yüregini dāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 5). [dāġlar, -r ] 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış / Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 1). [dāġlamış, -mış ] 

 

daḫı: “fazla olarak, üstelik, daha, hâlâ, henüz, bundan sonra, artık, bile, de” anlamlarına gelen kuvvetlendirme sözü. 

Yandursa n’ola şem‘-i ruḫına beni dilber / Şem‘üñ daḫı pes yandugı pervāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1011, Beyit 3). [daḫı, ] 

İy göñül kūhkenüñ nālişini yāda getür / Sen daḫı nāle kılup sengi de feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1014, 

Beyit 1). [daḫı, ] 

Alımaz dāmenin gül ḫār elinden / Daḫı şūrīde bülbül ne sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 3). [daḫı, 
] 

Ḫāk-i pāy-ı dōst çün derd ehlinüñ ser-tācıdur / Ehl-i ‘ışḳuñ zülfi ḳullābı daḫı mi‘rācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1023, Beyit 1). [daḫı, ] 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [daḫı, ] 

Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 4). [daḫı, ] 

Gelmesün daḫı Muḥibbī ser-i kūyuma dimiş / Görüñ ol luṭf issi kim bendesini yād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 8). [daḫı, ] 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 5). [daḫı, ] 
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Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 4). [daḫı, ] 

Gönderür seng-i cefā yār belā topragını / Dil-i vīrānı sanur kim daḫı yapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1152, 
Beyit 4). [daḫı, ] 

Ṭarīḳ-ı ‘ışḳa gel ṭa‘n itme zāhid / Anuñ daḫı senüñ tek meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 5). 
[daḫı, ] 

Öldürür her dem Muḥibbī’yi anuñçün ol ḥabīb / Bildi yazılmaz günāhı kim daḫı nev-restedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 5). [daḫı, ] 

Hevāya uyanuñ başı hebā olmak muḳarrerdür / Daḫı rūşen ola yanuñda şem‘-i encümenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 6). [daḫı, ] 

Sevdā-yı zülfi gitmeye dilden ölem daḫı / İki cihānda çünki baña bu hevā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 3). [daḫı, ] 

Cān virmeyicek yüsr-ile girmez leb-i dilber / El-ḥaḳ bu daḫı çeşme-i ḥayvānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 2). [daḫı, ] 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 4). [daḫı, ] 

Rūz-ı ezelde içdi bu dil ‘ışḳ cāmını / Daḫı başumda görinen anuñ ḫūmārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 
3). [daḫı, ] 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1201, Beyit 4). [daḫı, ] 

 Āşıḳ ser-i kūyını diler şām u seḥer / Heves itmez bu göñül ḥūrī vü cennet daḫı nār (Muhibbî Dîvânı, Gazel‘ (ع)

1205, Beyit 18). [daḫı, ] 

Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz / Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 1). [daḫı, ] 

Şāh-ı ‘ışḳa dil taḳarrüb buldugın gördi gözüm / Didi terk itme bizi biz daḫı ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 4). [daḫı, ] 

Öldürürseñ daḫı gelmez dilümüzden lā dimek / Dōstum ‘ışḳuñ yolında bil senüñ ṣādıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 2). [daḫı, ] 

Gün gibi rūşen olup ‘āleme ‘ışḳuñ nūrı / Bu ‘aceb gelmeye zāhid daḫı iḳrāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 4). [daḫı, ] 

Sidreden ḳāmetüñi biz daḫı bālā bilürüz / Gülşen-i ḥüsnüñi de ravżā’dan a‘lā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 1). [daḫı, ] 

İctināb eyler ẓulümden dōstum kāfir daḫı / Ya nedendür zülf ü ġamzeñ ẓulm ider dād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 2). [daḫı, ] 

İltmedi ‘ışḳı başa çünkim Muḥibbī Mecnūn / Girelüm baş açalum biz daḫı meydāna biraz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1251, Beyit 5). [daḫı, ] 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 3). [daḫı, ] 
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Sanmañuz bir daḫı ma‘mūr ola bu dil kişveri / Leşker-i ġam yıkalıdan daḫı vīrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 3). [daḫı, ] 

‘Işḳ cāmını Muḥibbī çün ezel nūş eyledi / Daḫı ol demden berü sermest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 11). [daḫı, ] 

Gülmedi ‘ālemde bir gün bu dil-i ġamnākümüz / Bilmezüz ne gösterür daḫı ‘aceb eflākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 1). [daḫı, ] 

Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 1). [daḫı, ] 

‘Āriyetdür ten libāsından daḫı ‘ār eylerüz / Ne pelāsın isterüz dehrüñ ne dībāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 4). [daḫı, ] 

Kārbān-ı ḫalḳ bir bir göçiyor çalındı kūs / Biz daḫı göçmege geldük anda nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 4). [daḫı, ] 

Yolına durup yār güzer eyleyüp didi / Bunda daḫı durur imiş mübtelā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, Beyit 
3). [daḫı, ] 

Pend kılsañ göñlüme şevḳum daḫı olur sitīz / Nite kim āteş dökseñ rūşenāsı ola tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 1). [daḫı, ] 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 4). [daḫı, ] 

Sen mehi burc-ı şerefde göreliden nāgehān / Daḫı ol demden berü mihr-ile aya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1337, Beyit 2). [daḫı, ] 

Cānuma geçdi okı dil kaşı yadan geçemez / Zülfine bend olalı daḫı belādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 1). [daḫı, ] 

Cevr okı cāna irüp itdi Muḥibbī’yi helāk / Daḫı bu ḫasta göñül ol kaşı yadan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 5). [daḫı, ] 

Ol ṭabīb-i dil ölürsem daḫı tedbīr eylemez / Nāle-i āhum dirīġā aña te’s̱īr eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1353, 
Beyit 1). [daḫı, ] 

Eksük itme göz yaşını ḳalbi mermerse daḫı / Bir zamān-ıla Muḥibbī sanma kim pīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 5). [daḫı, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [daḫı, ] 

Bülbül oldı çün çemende naġme-sāz / İy yüzi gül sen daḫı kıl bezme sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 1). 
[daḫı, ] 

Sanma her ‘āşıḳ olan cān vire cānān yolına / Degme Manṣūr daḫı eylemeye dāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 4). [daḫı, ] 

Ben senüñ ‘ışḳuñ-ıla eyler-idüm ‘iyş ü neşāṭ / Olmadan çarḫ daḫı ḫil‘at-i zerle melbūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1387, Beyit 2). [daḫı, ] 

Fiġānumdan felekler güm güm ötdi / Daḫı ol yüzi māhum eylemez gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 2). 

[daḫı, ] 
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Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 5). [daḫı, ] 

Daḫı muḥkem ola bünyād[ı] ‘ışḳuñ / Yagarsa başuña cevr-ile ger daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 5). 
[daḫı, ] 

La‘l-i nābından nigāruñ daḫı kāma irmedi / Ez-berāy-ı ḳatlüm iy ġamze müsta‘cil mebāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1439, Beyit 2). [daḫı, ] 

Gerçi felek bükdi ḳaddüm rūzigār ile / Şükrüm budur ki ben daḫı egmedüm aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 2). [daḫı, ] 

Düşmemişken ana raḥmine daḫı Mecnūn-ı zār / Zülf-i Leylā’dan dil -i dīvānemüz āgāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 3). [daḫı, ] 

Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 5). [daḫı, ] 

Muṣḥaf-i ḥüsnine yāruñ virdi ziynet ḫāl ü ḫaṭ / Ḫaṭ daḫı rūşen görinür olsa i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1500, Beyit 1). [daḫı, ] 

 

dā‘im: Her vakit, her zaman, devamlı olarak, sürekli. 

Terk-i māl iden ider elbette faḳrı iḫtiyār / Cübbe vü destārı n’eyler geysün ol dā‘im palās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 3). [dā‘im, ] 

 

dā’im: Her vakit, her zaman, devamlı olarak, sürekli. 

Ġamzesi kanum içerse dōstlar olmaz ‘aceb / Kāfir-i bed-mest olanuñ meyli dā’im kanadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 4). [dā’im, ] 

 

dak: Takmak, iliştirmek, asmak. 

Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 5). [dak, ] 

Boynuma zencīr-i zülfin dāyimā dakmakdadur / Şem‘-i ḥüsnine göñül pervānesin yakmakdadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1103, Beyit 1). [dakmakdadur, -makdadur ] 

Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [daksun, -sun ] 

Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 3). [dakduñ, -du, -ñ ] 

 

dakın: Takmak: bir şeyi başka bir yere uygun bir biçimde tutturmak, iliştirmek, geçirmek II takınmak: kendine 

takmak. 

Gözi üstinde gören kaşlarını / İki teldür sanur dakındı şehbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 3). [dakındı, -

dı ] 

 

dāl: Bir ağaç gövdesinde çıkan kollardan her biri. 
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Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [dalum, -um ] 

 

dāl: Arap alfabesindeki "ج" harfinin ismi II bir ağaç gövdesinde çıkan kollardan her biri. 

Dāla dönse ḳāmetüm olsa ‘aceb midür dü-tā / Taglar ṭāḳat getürmez bār-ı ġam arḳamda var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 3). [dāla, -a ] 

 

dāl: Delâlet eden, delil olan, işâret eden, yol gösteren. 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1128, Beyit 1). [dal, ] 

 

dām: Tuzak, ağ. 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1317, Beyit 2). [dām, ] 

 

dām ider: Tuzak kurmak. 

Ġam yimem ḫālī ḫayāli çün derūn-ı dildedür / ‘Ankebūtuñ göñli şād olur megesçün dām ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1100, Beyit 2). [dām ider, -er ] 

 

dāmān: Elbise, etek II etek, uç, kenar. 

Ḫār elinde gördi gülşende gülüñ dāmānını / Bülbül itse tañ mıdur feryād u āh u nāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 2). [dāmānını, -ı, -n, -ı ] 

 ,Kanda bulam kim ire elüm dāmānuña / Ben meger toprak olam ilte bu gerdüm rūzigār (Muhibbî Dîvânı (ق)

Gazel 1205, Beyit 21). [dāmānuña, -uñ, -a ] 

Göñül şehrini yakmaga Muḥibbī’nüñ saçuñ şeb-rev / Olur dāmānı altına ider her şeb nihān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 5). [dāmānı, -ı ] 

 

damar: Damar, canlı varlıkların vücûdunda kan veya lenf dolaşımını sağlayan kanal. 

Eline ol kemān ebrū ḫadeng-i ġamzesin alsa / Nişān itdükçe bu sīnem damarlar içre kan ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1026, Beyit 2). [damarlar, -lar ] 

 

dāmen: Elbise, etek II etek, uç, kenar. 

Alımaz dāmenin gül ḫār elinden / Daḫı şūrīde bülbül ne sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 3). 
[dāmenin, -i, -n ] 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [dāmenüm, -üm ] 

Seyre gele diyü īs̱ār itmek içün pāyına / Dāmenini tolu güller eylemiş yaylaglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 

Beyit 6). [dāmenini, -i, -n, -i ] 
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 Cān gülşeninüñ berg-i gül-i aḥmerisin / Ne revādur ki şehā dāmenüñe tokına ḥār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ج )
1205, Beyit 5). [dāmenüñe, -üñ, -e ] 

Dāmenüme dolaşan çünkim melāmet ḫārıdur / Āḫir ol çāk itmeyince cāme-i ‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 2). [dāmenüme, -üm, -e ] 

Komaz gül dāmenini hergiz elden / Ne kaldı bülbüle kim ḫār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 3). 
[dāmenini, -i, -n, -i ] 

 

dāmen-i çarḫı: Feleğin eteği, gökyüzünün eteği. 

Görinen ṣubḥ-dem sanmañ şafaḳ gökler kenārında / Yakan bu dāmen-i çarḫı bu āh-ı ṣubḥgāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 3). [dāmen-i çarḫı, -ı ] 

 

dāmen-i ṣaḥrā: Çöl eteği. 

Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 1). [dāmen-i ṣaḥrā, ] 

 

dām-ı āhumla: Ah tuzağı. 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı / Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 4). [dām-ı āhumla, -umla ] 

 

dām-ı belā: Bela, sıkıntı tuzağı. 

Bilmedüm zülfüñ midür boynumdaki dām-ı belā / Cānuma ḳaṣd eyleyen ġamzeñ midür ya kaşlar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1092, Beyit 3). [dām-ı belā, ] 

 

dām-ı belādur: Bela, sıkıntı tuzağı. 

Ser-i zülfinden iy dil gel ḥaẕer kıl / Anuñ her bir kılı dām-ı belādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 2). 

[dām-ı belādur, -dur ] 

 

dām-ı rızḳı: Rızık tuzağı. 

Ṣayd-ı merdüm itmege bu şeyḫ-i şehr / Dām-ı rızḳı sübḥası ṣad dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 4). 

[dām-ı rızḳı, -ı ] 

 

dānā: Âlim, bilgin, bilgili, bilen kimse. 

Sanduñuz Mecnūn gezer ṣaḥrāda bir dīvānedür / Ḳayd-ı ‘ālemden ferāġat itmiş ol dānā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 3). [dānā-y-ımış, --y, --ı, -mış ] 

Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1448, Beyit 1). [dānā, ] 

 

dāne: Tane, adet, miktar. 
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‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 2). [dānedür, -dür ] 

Ṣayd-ı merdüm itmege bu şeyḫ-i şehr / Dām-ı rızḳı sübḥası ṣad dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 4). 
[dānedür, -dür ] 

 

dāne: Arpa, buğday gibi ürünleri oluşturan ufacık meyve. 

Ġarra olma sebzezār-ı ‘ömrüñe / Dāne gibi kendüñi ḫarmanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 5). 
[dāne, ] 

 

dāne: Tohum, habbe II tohum gibi ufak, yuvarlak şeyler için kullanılır, tâne II avda tuzak için kullanılan yem II 

sevgilinin beni. 

Dil murġı görüp ḫālüñi zülfüñe tutıldı / Bu bend ü belālar hep dāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, Beyit 

2). [dāne, ] 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı / Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 4). [dānedür, -dür ] 

Murġ-ı dil ṣaydına itmişdür ser-i zülfin duzaġ / Yir yirin ḫāli anuñ içinde dökmiş dāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 3). [dāneler, -ler ] 

Gülşen-i ḥüsninde dil murġın yine ṣayd itmege / Zülfi āġında Muḥibbī ḫāli anuñ dānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 7). [dānedür, -dür ] 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1317, Beyit 2). [dāne, ] 

Zülfini çīn eyledi dil murġını ṣayd itmege / Ḫālini kodı içinde eyledi san dāne ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 4). [dāne, ] 

 

dāne: Tohum, habbe II tohum gibi ufak, yuvarlak şeyler için kullanılır, tâne II avda tuzak için kullanılan yem II arpa, 

buğday gibi ürünleri oluşturan ufacık meyve. 

‘Ārıżında dāne-i ḫāline el sunma sakın / Ādem’i cennet içinden çıkaran çün dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 3). [dānedür, -dür ] 

 

dāne dāne: Tane tane, tek tek, damla damla, birer birer, sıra ile. 

Ḫūn-ı dil eyler temevvüc her kaçan āh eylesem / Dāne dāne gözlerümden dökilür hem çü kirāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 3). [dāne dāne, ] 

 

dāne dānedür: Tane tane, tek tek, damla damla, birer birer, sıra ile. 

Dür dişleri firāḳıyla sünbül saçın añup / Āh eyledükçe yaş ki dökem dāne dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 2). [dāne dānedür, -dür ] 

 

dāne-i ḫāli: Ben tanesi II daneye benzeyen siyah ben. 

‘İẕārı nārına düşmiş ġıdādur dāne-i ḫāli / Yimez pervā ol āteşden göñül murġı semenderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 4). [dāne-i ḫāli, -i ] 
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dāne-i ḫāline: Ben tanesi II daneye benzeyen siyah ben. 

‘Ārıżında dāne-i ḫāline el sunma sakın / Ādem’i cennet içinden çıkaran çün dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 3). [dāne-i ḫāline, -i, -n, -e-ine ] 

 

dāne-i ḫālüñ: Ben tanesi II daneye benzeyen siyah ben. 

Dāne-i ḫālüñ ḫayāliyle gözüm yaşlar döküp / Āsiyā gibi döginür ele almış iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1425, 
Beyit 3). [dāne-i ḫālüñ, -üñ ] 

 

danışuk ider: Bir husus üzerinde karşılıklı konuşup fikir alış verişinde bulunma, istişâre, meşveret, müzâkere. 

Komış ebrūları birbirine baş / Danışuk mı ider ola iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 1). [danışuk ider, -

er ] 

 

dap: Tapmak: tanrı olarak tanımak, kulluk etmek II mec. büyük bir aşkla bağlanmak, tutku ile sevmek. 

Görinen ‘anberīn beñler nigāruñ şem‘-i ḥüsninde / Sanasın bir bölük Hindū daparlar nāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 2). [daparlar, -ar, -lar ] 

 

dār: İdama mahkum olanları asmak için dikilen direk, darağacı II sevgilinin zülfü. 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 4). [dār, ] 

Niçeye degin ḥabs olasın çāh-ı zenaḫda / Assun ko seni zülfi gibi dār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 2). [dār, ] 

Dutduñsa göñül düzdini ḥabs eyle zenaḫda / Zülfüñ gibi asmaga anı dār ele ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 4). [dār, ] 

Sırr-ı ‘ışḳı çünki fāş itdi göñül Manṣūr-veş / Zülfi dārında anuñ olmaga ber-dār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 4). [dārında, -ı, -n, -da ] 

 

dār: İdama mahkum olanları asmak için dikilen direk, darağacı. 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1269, Beyit 4). [dārı, -ı ] 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1269, Beyit 4). [dārını, -ı, -n, -ı ] 

Sanma her ‘āşıḳ olan cān vire cānān yolına / Degme Manṣūr daḫı eylemeye dāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 4). [dāra, -a ] 

 

dār eylemez: Asmak, idam etmek, darağacında sallandırmak. 

Niçe yıllar ḥabs ider dil düzdini / Zülfine bilsem neden dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 6). 

[dār eylemez, -mez ] 
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dārā: İran'ın Keyâniyân sülalesinin dokuzuncu ve sonuncu hükümdarıdır, mecazen hükümdar manasına da gelir. 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine / Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 6). [dārā, ] 

Efseri Dārā’ya virmez ḫil‘ati Keyḫusrev’e / Tāc-ı ‘ışḳ-ıla maḥabbet ḫil‘atin Mecnūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 4). [dārā’ya, -y, -a ] 

 

dāra gider: Darağacına gitmek, asılmak. 

Ser-i zülfine dolaşma dir-idüm saña göñül / Dutmadı pendüme gūş şimdi varup dāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 2). [dāra gider, -er ] 

 

dārāb: Dokuzuncu ve sonuncu Keyânî hükümdarı, Dârâ. 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 3). [dārāb, ] 

 

dārāt: Debdebe, tantana, heybet, azamet. II gösteri, şan, büyük gösteriş. 

Sanma şöhret gözlerüz biz yāḫū dārāt ehliyüz / ‘Ālemi bir cür‘aya satduk ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 1). [dārāt, ] 

 

dārāt-ı dünyāyı: Dünyanın debdebesi, şatafatı. 

İstemem dārāt-ı dünyāyı gerekmez ‘izz ü cāh / Bu-durur ancak murādum ḥāṣıl ola pāy-ı būs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1387, Beyit 4). [dārāt-ı dünyāyı, -y, -ı ] 

 

ḍarb: Bir beyitin ikinci mısrâının son parçası, son cüzü II duruma uygun olarak söylenen söz, darbımesel, atasözü. 

Şi‘r-i pür-sūzum Muḥibbī olalı ẓāhir benüm / Şimdiki şā‘irlere tañ mı didürsem ḍarbı bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 7). [ḍarbı, -ı ] 

 

ḍarb ursa: Darbe vurmak, sarsmak. 

 Ḍarb ursa yiridür baña bu çarḫ-ı felek / Dil-i āşüfteye pend eylediler itmedi kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ض)

1205, Beyit 15). [ḍarb ursa, -sa ] 

 

dār-ı ‘adāledür: Adalet evi, adalet yeri. 

Devrān içinde kim göre ẓulmı Muḥibbiyā / Varsun muġān deyre ki dār-ı ‘adāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 5). [dār-ı ‘adāledür, -dür ] 

 

dār-ı cihāna: Dünya evi, dünya yurdu, yeryüzü II fani dünya. 

Her kārbān ki konsa bugün irtesi göçer / Dār-ı cihāna anuñ-ıçun didiler ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 3). [dār-ı cihāna, -a ] 
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dār-ı dünyāya: Dünya evi, dünya yurdu, yeryüzü II fani dünya. 

Dilā maġrūr olup virme göñül bu dār-ı dünyāya / Ḥaḳīḳatle naẓar kılsañ hemān bir iki sā‘atdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 7). [dār-ı dünyāya, -y, -a-ya ] 

 

dār-ı dünyāya: Dünya evi, dünya yurdu, yeryüzü II fani dünya. 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [dār-ı dünyāya, -y, -a ] 

 

dārū: İlaç, deva. 

Ḫaste-i ‘ışḳam ṭabīb-i dilden istedüm devā / Bir cevāb-ıla sagaltdı lebleri dārū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 3). [dārū-y-ımış, --y, --ı, -mış ] 

 

dārü’s-selāmī: Selamet yurduna ait olan, cennete ait olan II âşık. 

Kūyuña koma raḳībi dūzāḫīdür dōstum / Ancak anuñ ḳadrini dārü’s-selāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1154, Beyit 3). [dārü’s-selāmīler, -ler ] 

 

dārü’ş-şifā: Şifahane, hastahane II (aşk derdinin) derman merkezi II sevgilinin şifa dağıtan dudağı. 

Leblerüñ dārü’ş-şifā ben olmışamdur mübtelā / Kıl ḥabībüm ḫastalar ḥaḳḳında tīmār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 6). [dārü’ş-şifā, ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifāsından cevāb ister göñül / İy ṭabīb-i dil ölürse olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 3). [dārü’ş-şifāsından, -sı, -n, -dan ] 

 

dārü’ş-şifā: Şifahane, hastahane II (aşk derdinin) derman merkezi II sevgilinin kapısı, mahallesi. 

Kapuñ dārü’ş-şifā iy dil ṭabībi / Dem-ā-dem anda bīmār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 3). 

[dārü’ş-şifā, ] 

Kūyuña dārü’ş-şifā dirler ya n‘içün dōstum / Niçe yıllardur ki anda kalmışam ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1431, Beyit 3). [dārü’ş-şifā, ] 

 

dārū-yı la‘lüñ-ile: (Sevgilinin) kıpkırmızı dudağının ilacı. 

Dil ‘ışḳuñ-ıla ḫasta yatur iy ṭabīb-i cān / Dārū-yı la‘lüñ-ile bulısar şifā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

3). [dārū-yı la‘lüñ-ile, -üñ, --ile ] 

 

daş: Yeryüzünün sertleşmiş ve katılaşmış tabakalarında bulunan, içindeki mâden, tuz ve oksitlere göre değişik renkte 

ve değişik birleşimdeki çok sert cisim. 

Kim ki ‘āşıḳdur gerekdür āsiyā-veş çarḫ urup / Gice gündüz dögine eline alup iki daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1444, Beyit 2). [daş, ] 

 

dāsitān: Hikâye, masal, destan. 
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Ḳıṣṣa-i Ferhād olaldan ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm / Ol lebi şīrīn idüp bir dāsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 2). [dāsitān, ] 

 

da‘vā eylemiş: Bir meziyetin kendinde bulunduğunu ileri sürüp üstünlük taslamak, iddia etmek. 

Serv ḳaddüñ ile da‘vā eylemiş / Bīd işidüp yüzine ḫançer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 2). [da‘vā 

eylemiş, -miş ] 

 

da‘vet kılasız: Davet etmek, çağırmak. 

Varam meyḫāneye da‘vet kılasız / Ki vā‘iẓ sözine ben dutmazam gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 3). 

[da‘vet kılasız, -a, -sız ] 

 

da‘vī eylesem: Dâvâ etmek: mahkemeye vermek II bir meziyetin kendinde bulunduğunu ileri sürüp üstünlük 

taslamak, iddia etmek. 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [da‘vī eylesem, -se, -m-sem ] 

 

da‘vi-i miḥr ü maḥabbet eylese: Sevgi ve vefa iddiasında bulunmak. 

‘Işḳ ara terk itmeyince cān u ser ‘āşıḳ mıdur / Da‘vi-i miḥr ü maḥabbet eylese lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 1). [da‘vi-i miḥr ü maḥabbet eylese, -se ] 

 

ḍayġam: Arslan, esed. 

Geh Muḥibbī dāġ-ıla kūh-ı belā kaplanıdur / Rūy-ı zerd-ile gehī deşt-i ġama ḍayġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 5). [ḍayġamlaruz, -lar, -uz ] 

 

dāyim: Devamlı, her zaman, sürekli olarak, dâima. 

Bād-ı müşg-āmīzi ‘anber yagdurur / Zülfüñe beñzer ki dāyim şānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 3). 

[dāyim, ] 

Ten göziyle görmez-isem n’ola iy dilber seni / Cān gözi dāyim cemālüñe senüñ bakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 3). [dāyim, ] 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 1). [dāyim, ] 

Dil diler dāyim Muḥibbī’den gözi mestāneler / Serḫoşuñ meyl[i] bilürsiz kim kebāb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 5). [dāyim, ] 

İy Muḥibbī iḫtiyār-ı dil eger gitse ne tañ / Dil-rübālar işi dāyim nāz-ıla kirişmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1183, 

Beyit 5). [dāyim, ] 

Bülbül çemende sanma ki dāyim sür[ū]d ider / Gül şevḳı-y-ile bülbülüñ işi āh u nāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 2). [dāyim, ] 

Kapuñdan cürmüm ile itme maḥrūm / Kerīmüñ işi çün dāyim keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 6). 
[dāyim, ] 
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Mey yirine kanumı ḫūnī gözi her dem içer / Kāfir-i bed-mest olanuñ işi dāyim kanadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 5). [dāyim, ] 

Teşneyüz ḫūn içmege biz bir niçe ḫūnīlerüz / Ma‘reke güninde dāyim böyledür tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 2). [dāyim, ] 

Eyler ḫayāl leblerüñi mest olup göñül / Dāyim şarāb-ı la‘l-ile serḫoşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 2). [dāyim, ] 

‘Āşıḳuz itdük Muḥibbī derd ü miḥnet iḫtiyār / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 5). [dāyim, ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet beklerüz / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 1). [dāyim, ] 

Añmazuz ḫāl ü ḫaṭuñ dāyim lebüñ ẕikr eylerüz / İçerüz cām-ı şarābı biz ġubārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1334, Beyit 2). [dāyim, ] 

Āteş-i ‘ışḳa ezel yakdı Muḥibbī cān u dil / Anuñ-ıçun rūz u şeb dāyim ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1344, Beyit 5). [dāyim, ] 

Koparur çeşm[i] dāyim şūr u şerler / Olaldan zülf[i] anuñ fitne-engīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 1). 
[dāyim, ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden dāyim iy nā-mihribān / Bezm-i ġamda ḫūn-ı dildür içdügüm ben ṭās ṭās (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 4). [dāyim, ] 

‘Işḳ ṣaḥrāsına düşen ‘āḳıbet ol güm olur / Bu kelāmı çagurup iẓhār ider dāyim ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 4). [dāyim, ] 

Dāyim cefā vü cevr çeker pādişāh olan / Her dem ṣafā vü ẕevḳ sürenler gedā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 4). [dāyim, ] 

Muḥibbī giceler tā ṣubḥ olınca / Kılur bülbül gibi dāyim nevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 5). 

[dāyim, ] 

 

dāyimā: Devamlı, her zaman, sürekli olarak, dâima. 

Salma beni dāyimā ferdālara / Yarına kim çıkabilmez iy püser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 4). [dāyimā, 

] 

Cām-ı la‘line irem diyü ider cūş u ḫurūş / Dāyimā meyḫānede kendin mey-i ṣahbā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 3). [dāyimā, ] 

Eylesün mecnūn ‘ışḳum zülfini zencīrler / Dāyimā ‘ādetdür olur bend içinde şīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 1). [dāyimā, ] 

Maḥabbet baḥrına taldum sözüm dürr-i ma‘ānīdür / Anuñçün ehl-i ‘ışḳuñ dāyimā vird-i zebānıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 1). [dāyimā, ] 

Boynuma zencīr-i zülfin dāyimā dakmakdadur / Şem‘-i ḥüsnine göñül pervānesin yakmakdadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1103, Beyit 1). [dāyimā, ] 

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ / İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 2). [dāyimā, ] 



 675 

Çün miyān-ı yārda varlık hicāb oldı bize / Dāyimā alup nefes virdükçe ifnāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 8). [dāyimā, ] 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 3). [dāyimā, ] 

Lāle gibi koma elden dāyimā peymāneyi / İy Muḥibbī çün bilürsin tolısar peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 5). [dāyimā, ] 

‘Ālemi bir ḥabbeye satduk irüp bir ‘āleme / Şükr idüp Ḥaḳḳ’a anuñçün dāyimā bī-ġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 3). [dāyimā, ] 

Şāh-ı ġam dil ḫānesine dāyimā mihmān olur / Pādişehdür bu ‘aceb dervīşden ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1342, Beyit 4). [dāyimā, ] 

Saḥn-ı dilde ekmek içün dāyimā ġam ḥāṣılın / Şāh-ı ‘ışḳuñ emri ile itdiler beñzer nadās (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1393, Beyit 2). [dāyimā, ] 

Vaṣlını idüp temennā hicrini kılma ṭaleb / Dil-rübālar dāyimā ġayrı rıżā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1396, Beyit 2). [dāyimā, ] 

Bülbülüñ feryādını gūş eylemez gülşende gül / Meclisinde dāyimā eksük degüldür ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 3). [dāyimā, ] 

 

de: “fazla olarak, üstelik, daha, bile, de” anlamlarına gelen kuvvetlendirme sözü II da, de bağlacı. 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

2). [de, ] 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1004, Beyit 5). [de, ] 

İy göñül kūhkenüñ nālişini yāda getür / Sen daḫı nāle kılup sengi de feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1014, 

Beyit 1). [de, ] 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 4). [de, ] 

Öldürürseñ keremler eylersin / Dirgürürseñ de luṭf u iḥsāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 6). [de, ] 

Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 3). [de, ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 
Beyit 4). [de, ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virmek-ise ‘ışḳa ṭarīḳ / İdelüm biz de anı nite ki Ferhād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 
Beyit 3). [de, ] 

Kim ezel bezminde nūş itdi maḥabbet cāmını / ‘Işḳ-ı mestī görine maḥşerde de ayık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 3). [de, ] 

Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [de, ] 

Senüñ ‘ışḳuñ nigārā ġamsuz olmaz / Nite kim gözlerüm de nemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 

1). [de, ] 
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Sidreden ḳāmetüñi biz daḫı bālā bilürüz / Gülşen-i ḥüsnüñi de ravżā’dan a‘lā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 1). [de, ] 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 4). [de, ] 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1256, Beyit 2). [de, ] 

Bu Muḥibbī’nüñ murādı bendeñ olmakdur hemān / Gerçi kim ẓāhirde biz de memleket sulṭānıyuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1256, Beyit 5). [de, ] 

Rüsvā-yı cihān oldum mescidde yirüm yokdur / Meyḫāneye de varsam meyḫāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1258, Beyit 2). [de, ] 

Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine / Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 2). [de, ] 

Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 5). [de, ] 

Niçe yıllardur didüm göñlümle ṣāḥib-ġamlaruz / Didi çeşmüm anuñ-ıçun biz de ġarḳ-ı demlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 1). [de, ] 

Levḥ-i dilde yazmışam cānā ḫayālüñ naḳşını / İtdügüm naḳşı benüm Mānī de taṣvīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 3). [de, ] 

Kārubān-ı dil revāndur çün melāmet rāhına / İy Muḥibbī nāleler kıl sen de mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 5). [de, ] 

Cehd kılma idesin ‘ayb-kesānı āşikār / Ḳādir iseñ ol cihān içinde sen de ‘ayb-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1402, 

Beyit 4). [de, ] 

Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 3). [de, ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 5). [de, ] 

Yüzüñ güldür ideyin ben de feryād / Ki bülbül olımaz gül vaḳti ḫāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 2). 
[de, ] 

Nāle vü feryādumı işitmeseñ olmaz ‘āceb / Bülbül ünine çü ‘ādetdür bu tutmaz gül de gūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 4). [de, ] 

Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem / Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 3). [de, ] 

Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül / Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 5). [de, ] 

 

def‘-i būy-ı mey: Şarap kokusunu def etmek, gidermek. 

Zülfi ucını alur agzına mest olsa nigār / Def‘-i būy-ı mey içün ya‘nī ḳaranfil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1083, Beyit 4). [def‘-i būy-ı mey, ] 
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def‘ini ider: Gidermek, ortadan kaldırmak. 

Leşker-i ġam āh kim dil kişverin yagma ider / Ancak anuñ def‘ini cām-ı mey-i ḥamrā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 1). [def‘ini ider, -er ] 

 

defter: Yapıştırılarak veya dikilerek kitap biçimine sokulmuş kâğıt destesi. 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 5). [defterinden, -i, -n, -den ] 

Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi / Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 4). [defter, ] 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem / Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 4). [defter, ] 

Bu Muḥibbī ḥālini taḥrīre almışdur ḳalem / Niçe defter toldı şerḥ olmadı aḥvālüm henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1300, Beyit 5). [defter, ] 

Metn-i ḥüsnüñde ḫaṭuñ ḫaṭṭātı yazmış ḥāşiye / Şerḥ idüp evrāḳ-ı gülden tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 2). [defter, ] 

Berg-i gül üzre yine kāküllerin cedvel çeküp / Gül yüzüñ vaṣfında cānā tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 3). [defter, ] 

 

defter ü dīvān: Defter ve divan. 

Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın / Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 7). [defter ü dīvān, ] 

 

defter ü dīvānumuz: Defter ve divan II şiirlerin toplandığı defter. 

İy Muḥibbī olmasak biz Ḫusrev-i mülk-i suḫen / Böyle raġbet bulmaz idi defter ü dīvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1302, Beyit 6). [defter ü dīvānumuz, -umuz ] 

 

defter ü dīvānumuz: Defter ve divan II şiirlerin toplandığı defter. 

Kim ki ögrenmek diler ‘ışḳuñ rumūzın ser-te-ser / Okusun görsün Muḥibbī defter ü dīvānumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1331, Beyit 5). [defter ü dīvānumuz, -umuz ] 

 

defter ü tomara: Dürülüp yuvarlak yapılmış defter veya kağıtlar II şiir mecmuası, divan. 

Oldı ‘ālemlere destān Muḥibbī ḳıṣṣam / Yazmadan ben anı bu defter ü tomara henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 6). [defter ü tomara, -a ] 

 

defter-i ‘ışḳa: Aşk defteri. 

Ḫāne-i dil olmadın vīrāne ābād eylegil / Yazılupdur defter-i ‘ışḳa ezelden saña ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 3). [defter-i ‘ışḳa, -a ] 
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deg: Değmek, dokunmak II engel olmak. 

Ḳatlüme ḳaṣd eyledi beñzer yine şehlā gözüñ / İy kaşı ya sīneme dek tīrüñ olsun degmeñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 3). [degmeñüz, -me, -ñüz ] 

 

degin: Bir işin sona erdiği zamânı ve yeri gösterir, -e kadar, -e dek II değin, dek, kadar. 

Başdan ayaga degin göz yaşına ġarḳ oldum / Līk su virdi bu dil āteşi bir pāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 2). [degin, ] 

Zülfüñ bir uzun ḳıṣṣa-durur ẕikri ne mümkin / Şerḥ eylemeyem ḥaşre degin ṭūl u eger ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1495, Beyit 2). [degin, ] 

 

degiş: Birini diğerine tercih etmek. 

Derdi dermāna degişdük fāriġ ol bizden ṭabīb / Nef‘ ü żarrı ḥālümüzce añlaruz ḥāẕıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1217, Beyit 4). [degişdük, -dü, -k ] 

 

degme: Olur olmaz, rastgele, sıradan, herhangi bir II seçme, üstün, değerli. 

Degme nākes cāna kıymaz ‘ışḳ ara ber-dār ola / Ehl-i ‘ışḳuñ cümlesini sanma kim Manṣūr’dur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 2). [degme, ] 

Çevgān idüp zülfine el ursa nigārum / Top olmaga yolında anuñ degme ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 6). [degme, ] 

Gāh kūhsār u gehī vādī göñül eglencesi / Degme yirlerde ḳarār itmez dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1277, Beyit 2). [degme, ] 

Her ne söz kim söyledüñ virür ḥaḳīḳatden ḫaber / Līk gūş itmege anı degme nādān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 6). [degme, ] 

Sorma Mecnūn’a varup müşkil-i ‘ışḳı baña sor / Degme kimse idemez mes’ele-i ‘ışḳı temīz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1343, Beyit 3). [degme, ] 

Sanma her ‘āşıḳ olan cān vire cānān yolına / Degme Manṣūr daḫı eylemeye dāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 4). [degme, ] 

Şi‘rümi gören bir āhen leblebi ancak dimiş / Anuñ-ıçun degme kimse aña diş uramamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 1). [degme, ] 

 

degme kez: Herhangi bir defa, kaç defa II her zaman. 

Virüp dermānuñı al derd-i ‘ışḳı / Bunuñ tek degme kez sermāye düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 4). 
[degme kez, ] 

 

degme kez: Herhangi bir defa, kaç defa II her zaman. 

Cān u dilden kapuña geldüm beni reddeyleme / Degme kez bende bulınmaz kim ola bu resme ḫāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 2). [degme kez, ] 
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degül: Değil: -im, -sin, -dir, idi gibi eklerin ve imiş, ise, iken’in başına gelerek cümlenin anlamını olumsuz hâle 

getiren kelime II bulunduğu cümledeki bir husûsu ret, diğerini veya diğerlerini kabul ve ispat eden bir bağlaç gibi 

kullanılır. 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [degül, ] 

Ṣafā vü Merve ḥaḳḳıyçün şu kim kūyuñ ṭavāf eyler / Eger cān itmeye ḳurbān degül ‘āşıḳ ḫilāf eyler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 1). [degül, ] 

Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1054, Beyit 2). [degül, ] 

Cihānı ġarḳ iden bārān degül eşk-i revānumdur / Feleklerde iden güm güm benüm āh u fiġānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 1). [degül, ] 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 5). [degül, ] 

Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān / Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 5). [degül, ] 

Bezm-i ġamda kāse-i çeşmüm benüm devr itdügin / Hīç kes vāḳıf degül ancak mey-i gülgūna sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1106, Beyit 3). [degül, ] 

Şol deñlü itdi cevri ‘uşşāḳa ol cefā-cū / Boynında görinenler kākül degül günehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 3). [degül, ] 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 2). [degüldür, -dür ] 

Terk-i cān itmek revādur terk-i yār itmek degül / Yolına cān virmegi çokdan göñül iḳrār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 3). [degül, ] 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen / Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1183, Beyit 2). [degüldür, -dür ] 

Saçı zencīri boynumda benüm Mecnūn zamānumdur / Görinen mūy-ı jūlīdem degül belki duḫānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 1). [degül, ] 

‘Aynum olalı iki ‘ayn-ı revān / Görinen ser degül belā kūhumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 3). [degül, 
] 

Göz yaşı degül kūy-ı belā cūybārıdur / Dūd-ı dilüm[üñ] üstine ebr-i bahārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 

Beyit 1). [degül, ] 

Derūn-ı sīneden dem dem gelenler āh u zārıdur / Giceler görinen encüm degül āhum şerārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 1). [degül, ] 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Degüldür ḳīse-i çeşmüm s̱emensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 2). 
[degüldür, -dür ] 

Göñülden saklaram rāz-ı dehānın / Degül dīvāne çün kim maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 2). 
[degül, ] 

Bir ẕerre degül ḳıymet-i dünyā yanumuzda / Baş terkin urur dünyede evbāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1280, Beyit 2). [degül, ] 
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Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 1). [degülsin, -sin ] 

Gerek dilden dehānı rāz-ı pinhān / Ki dīvāne degüldür maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 4). 
[degüldür, -dür ] 

Kūy-ı yārı n’eylerem görmek dilerem yārı ben / Bu Muḥibbī cennete ḳāyil degül dīdārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 5). [degül, ] 

İki nesne ‘ışḳuma şāhid degül mi kıl naẓar / Birisidür gözümüñ kanlu yaşı biri beñiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 4). [degül, ] 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 2). [degül, ] 

Kimseler ḳādir degüldür ‘ışḳdan baḥs̱ itmege / Feylesof-ı dehr olanlar eylemişlerdür ḥirās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 2). [degüldür, -dür ] 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 2). [degül, ] 

Gelür ḫayāli çeşmüme ammā görinmez āh / Görmiş degül gözler anı dil-rübā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 2). [degül, ] 

‘Āşıḳ derd-ile virmeye cānāneye cānın / ‘Āşıḳ degül tutmañ anuñ sözine siz gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 4). [degül, ] 

Okuyup görmiş degül beñzer maḥabbet ‘ilmini / Fenn-i cevri līk ol nā-mihribān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 3). [degül, ] 

Seni degül bir naẓarla dehri tesḫīr eyledi / Gözleri Hārūt-ıla Mārūt’dan cādū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1458, Beyit 2). [degül, ] 

Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1470, Beyit 5). [degül, ] 

İtdi pāyuña Muḥibbī cān nis̱ār / İtmege ḳādir degül bihter ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 5). [degül, ] 

Ḫāl-i müşgīnüñ dehānuñ üzre düşmişdür ġalaṭ / Komadı ḫaṭṭātlar ‘ādet degül mīme nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 1). [degül, ] 

 

dehān: Ağız. 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [dehān, ] 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 2). [dehāna, -a ] 

Geldi dehāna mīmüñ irem gibi murāda / Muṣḥaf cemālüñ açup kimdür tefe’’ül itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 4). [dehāna, -a ] 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 2). [dehānumdan, -um, -dan ] 

 

dehān: Ağız II sevgilinin küçük ağzı, sevgilinin tatlı ağzı (dudağı). 
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Ḫaber sorma dehānından ḥabībüñ / Ne aña yok dinür ne ḫod bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 2). 

[dehānından, -ı, -n, -dan ] 

Bārī didüm vir ḫaber ḥoḳḳa dehānuñdan nişān / Nāz-ıla güldi didi var ġonca-i ḫandāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 2). [dehānuñdan, -uñ, -dan ] 

Dehān[ı] mīme zülf[i] cīme beñzer / Teni büllūra yāḫūd sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 1). 
[dehān[ı], -[ı] ] 

Dehānuñla miyānuñ sırr-ı ġaybī / Ḫıredmend anı hīç tefhīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 3). 
[dehānuñla, -uñ, -la ] 

Dehānıyla miyānından ḫaberdār olmadı kimse / Göñül ḥayretde kalmışdur yog-ıla varını bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 3). [dehānıyla, -ı, -y, -la ] 

Gerek dilden dehānı rāz-ı pinhān / Ki dīvāne degüldür maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 4). 
[dehānı, -ı ] 

Anuñ-ıçun ġonca gibi yār güftār eylemez / Kim dehānı oldugın ‘uşşāḳa iẓhār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1333, Beyit 1). [dehānı, -ı ] 

Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [dehān, ] 

Sun agzuma dehānuñ şekkerini / Benüm boynuma ol şekker kem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 5). 
[dehānuñ, -uñ ] 

Yok miyānından es̱er gelmez dehānından cevāb / Kimse yok virür ḫaber andan Muḥibbī sözi kes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1381, Beyit 5). [dehānından, -ı, -n, -dan ] 

Ḫāl-i müşgīnüñ dehānuñ üzre düşmişdür ġalaṭ / Komadı ḫaṭṭātlar ‘ādet degül mīme nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 1). [dehānuñ, -uñ ] 

 

dehen: Ağız II sevgilinin küçük ağzı, sevgilinin tatlı ağzı (dudağı). 

Gögsüme uran lāle gibi dāġı benüm āh / Ol ḫāl-i siyehkār-ıla ḥoḳḳa dehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 2). [dehenüñdür, -üñ, -dür ] 

Dehenüñ fikri-y-ile ince bilüñ ẕikri-y-ile / ‘Aḳlumuz teng olup kalmadı hergiz bilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1208, Beyit 4). [dehenüñ, -üñ ] 

 

dehr: Dünya, cihan, âlem, kâinat II dünyadaki herkes ve her şey. 

Oldı hem dehrüñ dimāġı çün mu‘aṭṭar būy-ıla / Gülşen içre güllerüñ medḥin okur turmaz hezār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1078, Beyit 2). [dehrüñ, -üñ ] 

Eyledi dehrüñ dimāġını mu‘aṭṭar būy-ıla / Kim meger bād-ı ṣabā zülfindeki bagın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 4). [dehrüñ, -üñ ] 

Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 1). [dehri, -i ] 

Seni degül bir naẓarla dehri tesḫīr eyledi / Gözleri Hārūt-ıla Mārūt’dan cādū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1458, Beyit 2). [dehri, -i ] 
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dehr: Dünya, cihan, âlem, kâinat. 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [dehre, -e ] 

Sāḳiyā gör dehri bī-bünyāddur / Bāde sun kim ‘ömr hem berbāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 1). 
[dehri, -i ] 

Tutdı Muḥibbī dehri eş‘ār-ı dil-pesendüñ / Senüñ gibi suḫen-ver bildüm cihāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 5). [dehri, -i ] 

 

dehr: Dünya, cihan, âlem, kâinat II zaman, kesintisiz zaman, devir. 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1159, Beyit 4). [dehr, ] 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 2). [dehr, ] 

Bahā-yı vaṣl eger alsa gözümden / Bu dehri sanmañuz pür sīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 4). 
[dehri, -i ] 

‘Āriyetdür ten libāsından daḫı ‘ār eylerüz / Ne pelāsın isterüz dehrüñ ne dībāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 4). [dehrüñ, -üñ ] 

Ḳuvvetine tayanup bu dehre başın egmeyen / Arkası geldükde yire didi āḫir aña pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 6). [dehre, -e ] 

Dehre aldanma sakın fikr eyle āḫiri güni / Gerçi bu ‘ālem yüzi saña görinür sūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 4). [dehre, -e ] 

 

dehr-i bī-vefā-y-ıçun: Vefasız dünya. 

Yoluñda ölmek iy dilber sa‘ādet / Bu dehr-i bī-vefā-y-ıçun ne ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 4). 

[dehr-i bī-vefā-y-ıçun, --y-, -ıçun ] 

 

dehr-i dūndan: Aşağılık dünya, alçak dünya. 

Mihr umma dehr-i dūndan andan gelen cefādur / Kimse cihānda ḫurrem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 4). [dehr-i dūndan, -dan ] 

 

dehr-i pīre-zenden: Acuze, yaşlı kadın gibi olan dünya. 

Maḥabbet ehli devrāndan neler çekdügini bir bir / Murāduñ var-ısa bilmek bu dehr-i pīre-zenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 4). [dehr-i pīre-zenden, -den ] 

 

dek: Bir işin sona erdiği zamânı ve yeri gösterir, -e kadar, -e dek II değin, dek, kadar. 

‘Işḳ cāmından Muḥibbī kime olmışdur naṣīb / Bulmaz ol huşyārlık tā ḥaşre dek sekrān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 5). [dek, ] 
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El urup depretdügince zülf-i ‘anber-bārını / Ḥaşre dek san ‘ālem içre ebr-i müşg-efşān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 3). [dek, ] 

Mest olup dil ḥaşre dek huşyār olmazsa ne tañ / Çün Muḥibbī sevdügi ol gözleri mestānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 8). [dek, ] 

Togrılup vādī-i ‘ışḳ içre Muḥibbī gidicek / Çekilür mülk-i ‘adem ḥaddine dek maḥmilümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1208, Beyit 5). [dek, ] 

Cür‘a-i cām-ı elesti içeli mest olmışuz / İy Muḥibbī ḥaşre dek sanma bizi ayıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 5). [dek, ] 

Cām-ı ‘ışḳı nūş kılduk mest-i lā-ya‘ḳıllerüz / Kendümüzden geçmişüz tā ḥaşre dek kanzillerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1243, Beyit 1). [dek, ] 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 2). [dek, 
] 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 4). [dek, 
] 

Ḳatlüme ḳaṣd eyledi beñzer yine şehlā gözüñ / İy kaşı ya sīneme dek tīrüñ olsun degmeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 3). [dek, ] 

Cām-ı maḥabbet içmiş bir kendüzini bilmez / Yıllar-durur yatur mest tā ḥaşre dek ayılmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1335, Beyit 1). [dek, ] 

 

del: Üzerinde delik açmak, yırtmak, parçalamak II nüfuz etmek, işlemek. 

İy kaşı ya atagör iç ḳabżadan ġamz okların / Sīnemi delsün varup bagrumda itsün yirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 3). [delsün, -sün ] 

Bir naẓarla sīnesin bagrın delen ‘āşıḳlaruñ / Şol kemān ebrū güzelüñ ġamzekārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1340, Beyit 3). [delen, -en ] 

Delmek içün sīnemi yir yir benüm / Ġamzesin ok kaşların ya eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 5). 
[delmek, -mek ] 

Ġam-ı ‘ışḳuñ deleli nā gibi bagrumı benüm / Nāleler eyledi dil ṣiyt u ṣadā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 3). [deleli, -eli ] 

 

deldi geçdi: Delip geçmek, çok tesir etmek. 

Kaşları yasına karşu sīnemi kıldum siper / Deldi geçdi tutmadı müjgānı ġāyet tīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 3). [deldi geçdi, ] 

 

delük: Delinmiş, delikli II yaralı. 

Biz ezel bezminde ‘ışḳuñla senüñ hem-demlerüz / Nāy-veş bagrı delük bir niçe ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1332, Beyit 1). [delük, ] 

 

dem: Zaman, an. 
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Būse cerr itse Muḥibbī leblerinden dilberüñ / Ḫışm idüp çeşmi o demde destine ḫançer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 5). [demde, -de ] 

Jeng-i ġamdan niçe demlerdür ki dil bī-tābdur / Aña ṣayḳal iy göñül ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 1). [demlerdür, -lerdür ] 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda / Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 5). [demde, -de ] 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 6). [dem, ] 

Bahār irdi Muḥibbī geşt-i bāġ it / Bu demler guṣṣa göñülden gidendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 5). 

[demler, -ler ] 

Cānān lebi katında lā‘l seng pāredür / Gül ruḫlarını gördügi dem şermesār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 3). [dem, ] 

Baña dermān iderseñ kıl demidür / Beni rüsvāy iden ‘ışḳuñ ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 1). 
[demidür, -i, -dür ] 

Ele girdügi dem yāruñ ayagı / Öpüp başda koyanuñ devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 9). [dem, ] 

Sen mehi burc-ı şerefde göreliden nāgehān / Daḫı ol demden berü mihr-ile aya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1337, Beyit 2). [demden, -den ] 

Niçe demler iñleyüp nā gibi kıldum ben nefes / Ḥamdü-lillāh kim viṣāl-i yāra buldum dest-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 1). [demler, -ler ] 

 

dem: Kan. 

Ol cefākāruñ cefāsı göñlüme her dem gelür / Ol sebebden gözlerümden yaş yirine dem gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1000, Beyit 1). [dem, ] 

Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine / Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 2). [demümüz, -ümüz ] 

Gözlerüm yaşı yañılmaz gice vü gündüz akar / Müstedām ola ki artar anuñ-ıla demümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 4). [demümüz, -ümüz ] 

 

dem bu demdür: Zaman bu zaman, an bu an II beklenen zaman şimdidir. 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Geçürme furṣatı kim dem bu demdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 2). [dem 

bu demdür, -dür ] 

 

dem dem: Ardı ardına. 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [dem dem, ] 

 

dem dem: Zaman zaman II ardı ardına. 

Derūn-ı sīneden dem dem gelenler āh u zārıdur / Giceler görinen encüm degül āhum şerārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 1). [dem dem, ] 
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dem mi var: Bir an, zaman mı var? II bir an bile yok II bir işin sürekli yapıldığını bildirir. 

Tīgını cellād ġamzeñ dem mi var tīz eylemez / Öldürür nā-ḥaḳ yire ‘uşşāḳı perhīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 1). [dem mi var, ] 

 

dem mi var: Bir an, zaman mı var? II bir an bile yok II bir işin sürekli yapıldığını bildirir. 

Dem mi var cevr ü cefā zülf-i sitemkār eylemez / Laḥẓa mı vardur beni ol çeşm bīmār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 1). [dem mi var, ] 

 

dem mi vardur: Bir an, zaman mı var? II bir an bile yok II bir işin sürekli yapıldığını bildirir. 

Kāse-i çeşmi Muḥibbī’nüñ cevāhirler tolu / Dem mi vardur ki şehā pāyuña īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1342, Beyit 5). [dem mi vardur, -dur ] 

 

dem olmış: Kan olmak, kanlanmak. 

Muḥibbī la‘l-i nābı ḥasretinden / Akarken gözlerüm yaşı dem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 5). 

[dem olmış, -mış ] 

 

dem olur: Zaman, an gelir ki. 

Dem olur rind-i ḫarābātī olan bir bādeye / Mülk-i efrīdūn u tāc-ı Ḫusrev ü Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1082, Beyit 4). [dem olur, -ur ] 

 

dem urmaga: Dem vurmak: (genellikle seviye ve imkânının üstünde olan şeyden) bahsetmek, söz etmek, konu açmak. 

Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [dem urmaga, -mag, -a ] 

 

dem-ā-dem: Her zaman, daima, her an. 

Benüm gibi meger cānā yüzüñe lāle ‘āşıḳdur / Anuñçün dāġ-ı miḥnetle dem-ā-dem bagrı yanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 1). [dem-ā-dem, ] 

Kirpügüm cārūb olup çeşmüm dem-ā-dem su seper / Dimesünler tā görenler kūy-ı yāruñ gerdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 4). [dem-ā-dem, ] 

Kapuñ dārü’ş-şifā iy dil ṭabībi / Dem-ā-dem anda bīmār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 3). 
[dem-ā-dem, ] 

Ḫayāl-i mār-ı zülfeyni dem-ā-dem göñlüme gelsün / Ḳarār itmege sīnem gibi hergiz aña īn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 5). [dem-ā-dem, ] 

Yanaruz nār-ı maḥabbetle dem-ā-dem şem‘-veş / Dūdumuz serden çıkar biz ‘ışḳ sevdāsındayuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1305, Beyit 2). [dem-ā-dem, ] 

 

dem-be-dem: Her zaman, daima, her an. 
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Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider / Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 5). [dem-be-dem, ] 

Yalmanur kan içmege her dem-be-dem şemşīrümüz / Togrulup gitdi ‘adūnuñ cānın ala tīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1213, Beyit 1). [dem-be-dem, ] 

Saz-ı ‘ışḳa dem-be-dem iy dōstlar āheng-içün / Tārlardur tende her reg dest-i ġam mıżrābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 4). [dem-be-dem, ] 

Ġamze okların kemān ebrūlarından dem-be-dem / Atsa dilber ‘āşıḳuz karşu tutaruz sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1254, Beyit 2). [dem-be-dem, ] 

Māhı gördüm gün yüzüñden dem-be-dem alur żiyā / Kim ola bilsem saña mihr-i cihān-ārā dimez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 4). [dem-be-dem, ] 

Üstüḫˇānum nāya döndi dem-be-dem eyler fiġān / Anuñ-ıçun ‘ūd u ḳānūn u rebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 4). [dem-be-dem, ] 

Dem-be-dem feryād ider bī-çāre dil dildārsuz / Bülbül-i üftādedür kim zār olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 1). [dem-be-dem, ] 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Niçe nālān olmasun ġāyet de teng oldı ḳafes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1378, Beyit 1). [dem-be-dem, ] 

Bu Muḥibbī dem-be-dem mey içmege budur sebeb / Ḫūblar la‘l-i lebi fikrini kılmışdur heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 5). [dem-be-dem, ] 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Teng ü tar olursa çala bed enīn olur nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 1). [dem-be-dem, ] 

Mey-fürūşı zāhidā sen dem-be-dem ‘ayb eyleme / Yigdür olmak ḫod-fürūş olmakdan ise mey-fürūş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1402, Beyit 2). [dem-be-dem, ] 

Zār olur gülşende bülbül dem-be-dem gül şevḳıne / Zārī kılsun ‘āşıḳuñ çünki naṣībi zār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 4). [dem-be-dem, ] 

Ruḫlaruña karşu zülfüñ dem-be-dem efzūn olur / Günde yatsa kuvveti artmagla olur mār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 4). [dem-be-dem, ] 

Olmaz-ıdı dōstlar ‘ışḳ-ı nihānum eyle fāş / Gözlerümden akmayaydı dem-be-dem bu kanlu yaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 1). [dem-be-dem, ] 

Ḥasret ile dem-be-dem çıkar benüm bagrumda baş / Anuñ içün turmayup akar gözümden kanlu yaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 1). [dem-be-dem, ] 

 

dem-beste: Nefesi kesilmiş, susmuş, sessiz, sâkit II şaşkın ve suskun hale gelmiş, bir olay karşısında donakalmış, çok 

şaşırmış. 

Bezm-i ġamda nāle kılsam nāylar dem-bestedür / ‘Ūd iñiler zārılıgum işidelden ḫastadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1132, Beyit 1). [dem-bestedür, -dür ] 

 

dem-beste oldı: Nefesi kesilmek, susmak, sessizleşmek II şaşkın ve suskun hale gelmek, bir olay karşısında 

donakalmak, çok şaşırmak. 

Lebüñden ġoncalar dem-beste oldı / Ruḫuñ şermendesidür hem gül-i ter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 4). 

[dem-beste oldı, -dı ] 
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dem-i vaṣla: Kavuşma anı. 

Dem-i vaṣla irenler iy Muḥibbī / Didiler bundan özge ‘ālem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 6). [dem-

i vaṣla, -a ] 

 

deng ider: Hayrette bırakmak, şaşkın yapmak, şaşkına çevirmek. 

Zülfi-y-ile yüzini örtdükçe göñlüm teng ider / Āh kılsam zülfini keşf itse ‘aḳlum deng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 1). [deng ider, ] 

 

deng ider: Hayrette bırakmak, şaşkın yapmak, şaşkına çevirmek. 

Zülfi-y-ile yüzini örtdükçe göñlüm teng ider / Āh kılsam zülfini keşf itse ‘aḳlum deng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 1). [deng ider, ] 

 

deng ider: Hayrette bırakmak, şaşkın yapmak, şaşkına çevirmek. 

Zülfi-y-ile yüzini örtdükçe göñlüm teng ider / Āh kılsam zülfini keşf itse ‘aḳlum deng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 1). [deng ider, -er ] 

 

denīz oldı: Deniz olmak, deniz haline gelmek, çoğalmak, artmak II kanlı gözyaşlarının bütün dünyayı kaplaması. 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Ser-te-ser mülk-i cihānı ġarḳ idüp oldı denīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 2). [denīz oldı, -dı ] 

 

depe: Tepe, baş, kafa üzeri. 

Şem‘-veş dūd-ı dilüm çıksa depemden ne ‘aceb / Kim Muḥibbī giceler ṣubḥa degin yana geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1057, Beyit 5). [depemden, -mden ] 

Şeb-i miḥnetde ḥasretle yakan gün yüzlü māhumdur / Depemden şem‘-veş her dem çıkan dūd-ı siyāhumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 1). [depemden, -mden ] 

 

depred: Kımıldatmak, oynatmak, harekete getirmek, tahrik etmek, titretmek, sarsmak. 

Depredürse zülfinüñ her bir kılın cānlar kopar / Her ṭarafdan niçe yirden āh u efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 1). [depredürse, -ür, -se ] 

 

depren: Kımıldamak, hareket etmek. 

Beni Mecnūn-ṣıfat kıldı nigāruñ zülf-i leylāsı / Dil-i dīvāne deprenmez sanasın pāy-bend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 4). [deprenmez, -mez ] 

 

depret: Kımıldatmak, oynatmak, harekete getirmek, tahrik etmek, titretmek, sarsmak. 

El urup depretdügince zülf-i ‘anber-bārını / Ḥaşre dek san ‘ālem içre ebr-i müşg-efşān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 3). [depretdügince, -düg, -ince ] 
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Zülfini depretdügince dökilür müşg-i ‘abīr / Ol sebebdendür ṣabānuñ būyı müşg-āmīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 4). [depretdügince, -düg, -ince ] 

 

der: Ter, ter damlası. 

Ol gül-i ḥamrāda şebnem mi seḥergeh görinen / Yoḫsa ruḫsārında yāruñ ḳaṭre kaṭre der midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1049, Beyit 3). [der, ] 

 

der baglamış: Kapı bağlamak, kapı kapatmak, set çekmek. 

Gelse ġam Ye‘cūci yagmaya vire dil kişverin / İy Muḥibbī var mıdur karşu aña der baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 5). [der baglamış, -mış ] 

 

derāġūş: Kuçaklamak. 

Vaṣl olmadıysa şükr ġamı eksük olmadı / Hicrān şebinde anı derāġūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 5). [derāġūşlardanuz, -lar, -dan, -uz ] 

 

derāġūş eyle: Kucaklamak, sarmak. 

Muḥibbī serv-ḳadler ḥasretinden / Elif çek sīneñe eyle derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 5). [derāġūş 

eyle, ] 

 

derāġūş ider: Kucaklamak, sarmak. 

Fikr eyleme iy dil yüri vuṣlat ele girmez / Cān gibi nihāndur kim ider anı derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 

Beyit 2). [derāġūş ider, -er ] 

 

derāġūş kılayım: Kucaklamak, sarmak. 

İrişmez el çün ol serv-i ḫırāma / Ḫayālin kılayım her şeb derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 4). 

[derāġūş kılayım, -a, -y, -ım ] 

 

derbān: Kapıcı, kapıda duran görevli, bevvâb. 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına / Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 5). [derbānına, -ına ] 

Pādişāh-ı ‘ışḳ dergāhı açuk gelsün gelen / Men‘ olınmaz hīç kes ‘ışḳ ehli derbān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 5). [derbān, ] 

 

derbend-i ‘ışḳ: Aşk geçidi, aşk boğazı. 

Sīne ṭablını dögüp derbend-i ‘ışḳ içre müdām / Rāh-ı müşkildür diyü ‘uşşāḳa nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 2). [derbend-i ‘ışḳ, ] 

 

derd: Insana ızdırap veren her türlü hal, sıkıntı, zorluk, acı, üzüntü, keder II devam eden, geçmeyen hastalık, illet, 

ağrı sızı. 
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Dil ü cān terkin urup dil yine dildāra gider / Dil ü cān derdini ‘arż itmege ol yāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 1). [derdini, -i, -n, -i ] 

Ṭabībā sorma ḥālin ehl-i ‘ışḳuñ / Bularuñ derdi var dermānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 4). 
[derdi, -i ] 

Şeb-i hicr içre kaçan bu dil-i maḥzūn iñiler / Bile yanup tutuşup derd-ile gerdūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 1). [derd-ile, -ile ] 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 1). [derdi, -i ] 

Didiler derdi olan derdi disün ben çekdüm āh / Her kim işitse diye bu derdmendüñ derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 2). [derdi, -i ] 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 3). [derd-ile, -ile ] 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [derd-ile, -ile ] 

Kim ‘āşıḳ ola derdine dermāna çāre yok / Dermāna çāre olmaya derde ne çāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 4). [derde, -e ] 

Kim ‘āşıḳ ola derdine dermāna çāre yok / Dermāna çāre olmaya derde ne çāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 4). [derdine, -i, -n, -e ] 

Serverā ḳaddüñ görüp derd-ile ger āh eylesem / Eşk-i çeşmüm cūş idüp emvāc-ı deryādan geçer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1038, Beyit 5). [derd-ile, -ile ] 

Ser-i zülfüñle başum pür hevādur / Göñül derdüñle çokdan mübtelādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 1). 

[derdüñle, -üñ, -le ] 

Olsañ Muḥibbī derd-ile ger isteseñ cevāb / Ol dil ṭabībi sanma ki saña cevāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 5). [derd-ile, -ile ] 

Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1057, Beyit 4). [derdini, -i, -n, -i ] 

Hicrān şebinde ḫasta olupdur Muḥibbī āh / Bir derdi var ki derdini ancak Ḫudā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1060, Beyit 5). [derdi, -i ] 

Hicrān şebinde ḫasta olupdur Muḥibbī āh / Bir derdi var ki derdini ancak Ḫudā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1060, Beyit 5). [derdini, -i, -n, -i ] 

Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 1). [derdüñi, -üñ, -i ] 

Akıdur āb-ı revān her yaña çeşmüm ḳūzeki / İñiler bī-çāre dil derd-ile san ṭolābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1066, Beyit 3). [derd-ile, -ile ] 

Sun Muḥibbī’ye leblerüñ cāmın / Çünki bu derdine o dermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 8). 

[derdine, -i, -n, -e ] 

Zaḫmum benüm bed olmada ḫunāb-ı bī-ḥad olmada / Derdüm biri ṣad olmada zaḫm-ı sinānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 3). [derdüm, -üm ] 
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Muḥibbī derd-ile oldı yolında ḫāk-ile yeksān / Dimedi yañılup bir dem benüm ḥāżır-güvāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 5). [derd-ile, -ile ] 

Çünki peykānuñ gelür kıldı bu sīnemden güẕer / Didüm artur dōstum derdüm benüm efzūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 2). [derdüm, -üm ] 

Nüh felekden geçer ‘āşıḳ idicek derd-ile āh / Sanmañ āh-ı seḥere kevn ü mekān ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 3). [derd-ile, -ile ] 

Beni derd-ile öldürdüñ lebüñden būse iḥsān it / Ḳadīmī böyledür ‘ādet ki her kes kana kan gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 5). [derd-ile, -ile ] 

Belā bezminde derd-ile ciger ḫūnını nūş itsem / Gözümüñ kāsesin elde tolu peymānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 2). [derd-ile, -ile ] 

Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [derdüme, -üm, -e ] 

Bezm-i ġamda iñleyüp nālişler itsem tā seḥer / Ḥālüm añlar nāylar derdüm rebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 4). [derdüm, -üm ] 

Bir bencileyin bezm-i belā vü ġam içinde / Zārīlık ider derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 2). [derd-ile, -ile ] 

Bir bencileyin hicrüñ-ile ḫasta dil olmış / Bī-çāre yatur derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 6). [derd-ile, -ile ] 

Var iy ṭabīb ḫasta-i ‘ışḳa ‘ilācı ko / İtmez ḳabūl derdi anuñ bī-devā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 
3). [derdi, -i ] 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [derdi, -i ] 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1149, Beyit 3). [derdi, -i ] 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 5). [derdi, -i ] 

Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [derdden, -den ] 

Sormaduñ iy dil ṭabīb[i] bu Muḥibbī derdini / Niçe yıl derdini ‘arż itmege kapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1152, Beyit 5). [derdini, -i, -n, -i ] 

Sormaduñ iy dil ṭabīb[i] bu Muḥibbī derdini / Niçe yıl derdini ‘arż itmege kapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1152, Beyit 5). [derdini, -i, -n, -i ] 

Cān ḫastasına itmeye hergiz ḥakīm ‘ilāc / La‘linden özge derdine sanmañ devā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1173, Beyit 4). [derdine, -i, -n, -e ] 

Derdi ile ḫoş geçer dil dilberüñ / Derdüme sanma devāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 2). 

[derdi, -i ] 

Derdi ile ḫoş geçer dil dilberüñ / Derdüme sanma devāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 2). 

[derdüme, -üm, -e ] 
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‘İlāc itme ṭabībā derdüme gel / Baña dermān yine derdüm ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 4). 
[derdüm, -üm ] 

‘İlāc itme ṭabībā derdüme gel / Baña dermān yine derdüm ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 4). 
[derdüme, -üm, -e ] 

Hīç bir ṭabīb itmese dil-ḫastesine em / Bīmār-ı ‘ışḳ olana derdi devā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 
2). [derdi, -i ] 

‘İlāc itme yüri var derd-i ‘ışḳa / Ṭābībā çünki derdüm bī-devādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 3). 
[derdüm, -üm ] 

‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar derde dermān istemez / İy ṭabībā ko meni derdüm baña dermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 5). [derde, -e ] 

‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar derde dermān istemez / İy ṭabībā ko meni derdüm baña dermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 5). [derdüm, -üm ] 

Zaḥmete girme ṭabībā çek elüñ bu ḫastadan / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteye derdi yine dermān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 2). [derdi, -i ] 

Benüm ḥālüm digergūn müdde‘īden / Nite kim bülbülüñ derdi dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 4). 
[derdi, -i ] 

Derd-i derūnı sormañ hergiz beyāna gelmez / Var mı cihānda bir derd bu ḫasta cāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1207, Beyit 1). [derd, ] 

Dil-ḫaste olup ‘ışḳa düşen bī-nevālaruz / Koyup devāyı derdi alan mübtelālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 1). [derdi, -i ] 

Şehā oldı Muḥib derdüñle mūnis / Ola mı kim ola bir cān bedensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 5). 

[derdüñle, -üñ, -le ] 

Derdi dermāna degişdük fāriġ ol bizden ṭabīb / Nef‘ ü żarrı ḥālümüzce añlaruz ḥāẕıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1217, Beyit 4). [derdi, -i ] 

Derdüñi dermān bilür cevrüñ gelür aña vefā / Anuñ-ıçun ḫasta dil derdine dermān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 5). [derdine, -i, -n, -e ] 

Derdüñi dermān bilür cevrüñ gelür aña vefā / Anuñ-ıçun ḫasta dil derdine dermān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 5). [derdüñi, -üñ, -i ] 

Niçe yıldur bu Muḥibbī derdüñ-ile ḫastadur / İtmedüñ iy dil ṭabībi aña tīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1220, Beyit 5). [derdüñ-ile, -üñ, -ile ] 

Mecnūn-ṣıfat derd-ile vādīlere düşdüm / Yanumca baña olmaga hem-rāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1228, Beyit 4). [derd-ile, -ile ] 

Leb-i la‘linden özge dil-rübānuñ / Muḥibbī derdüñe dermān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 5). 
[derdüñe, -üñ, -e ] 

‘Işḳ ḫastasıyım ko beni ḥālümde ṭabībā / Ölmekden evlā derdüme tīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1262, Beyit 3). [derdüme, -üm, -e ] 

Var mıdur bir ‘ışḳ eri kim vaṣl-ı cānān istemez / Ya belāya mübtelā derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 1). [derdine, -i, -n, -e ] 
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Ol ki yaşın sīm ü derd-ile yüzin zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1268, Beyit 3). [derd-ile, -ile ] 

Viren bāzār-ı ‘ışḳ içre alan cān naḳdini derdi / Ḥaḳīḳatde odur ‘āşıḳ dimeñ bāzārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 5). [derdi, -i ] 

Dōstlar luṭf eyleyüp aḥvālümi yāra diñüz / Derd-ile dil-ḫasteyem kalmadı bende bet beñiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 1). [derd-ile, -ile ] 

Dil ṭabībidür meded derdüme dermān eylesün / Kaldı cāndan bir ramaḳ aḥvālümi yāra diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 3). [derdüme, -üm, -e ] 

Ol ki yaşı sīm ü derd-ile yüzi zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1294, Beyit 3). [derd-ile, -ile ] 

Bī-kes Muḥibbī derd-ile bir derde duş oldı yine / Kullar başına gelmesün aḥvālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 5). [derd-ile, -ile ] 

Bī-kes Muḥibbī derd-ile bir derde duş oldı yine / Kullar başına gelmesün aḥvālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 5). [derde, -e ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste kim işigüñi bālin ide / Başını kaldurmayup derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 3). [derdine, -i, -n, -e ] 

Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez / Āh ider derd-ile bagrındaki başın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 1). [derd-ile, -ile ] 

Eyleseñ cevr ü cefāyı sanma kim yüz döndürem / Derdüñ-ile ġuṣṣāñı şāḍī bilüp ḫurremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 2). [derdüñ-ile, -üñ, -ile ] 

‘Āşıḳuz derdüñ ḳabūl itdük devāya bakmazuz / Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1337, Beyit 1). [derdüñ, -üñ ] 

Ol ki dildāruñ cefāsını vefādan yig bilür / Minnet itmez kimseye derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 6). [derdine, -i, -n, -e ] 

Bir sencileyin var mı ṭabīb-i dil ü cān āh / Bir bencileyin derd-ile bīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 4). [derd-ile, -ile ] 

Bir bencileyin derd-ile bī-çāre Muḥibbī / Bir sencileyin yār-ı cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 7). [derd-ile, -ile ] 

İy ṭabīb-i cān buyur la‘l-i lebüñden bir cevāb / Ḫastayuz hicrān şebinde derde tīmār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 2). [derde, -e ] 

Benüm bu derdümi derde giriftār olmayan bilmez / Derūnı āteş-i ‘ışḳa yanup nār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 1). [derde, -e ] 

Benüm bu derdümi derde giriftār olmayan bilmez / Derūnı āteş-i ‘ışḳa yanup nār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 1). [derdümi, -üm, -i ] 

‘Āşıḳ iseñ iy göñül mihr ü vefā kılma heves / Derdi ḫoş gör ‘ışḳ ara hergiz devā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 1). [derdi, -i ] 

Ol gül-i nevresteyi ḫār-ıla bir yirde görüp / Ṣūbḥ olınca iñleyüp derdiyle bülbül aglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1415, Beyit 3). [derdiyle, -i, -y, -le ] 
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Oldum ża‘īf derdüñ-ile iy ṭabīb-i dil / Bir üstüḫˇān kaldı bile bir deri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 
4). [derdüñ-ile, -üñ, -ile ] 

Kūyuñda senüñ niçe zamān ḫasta-dil yatur / Gönder cevāb derdine anuñ devā [i]miş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 4). [derdine, -i, -n, -e ] 

‘Āşıḳ derd-ile virmeye cānāneye cānın / ‘Āşıḳ degül tutmañ anuñ sözine siz gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 4). [derd-ile, -ile ] 

Eyle Muḥibbī ḫastaya iy dil ṭabībi em / Yıllarla derdüñ-ile yatur mübtelā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 5). [derdüñ-ile, -üñ, -ile ] 

Ṭabībā istemez derdine dermān / Gelür ‘ışḳ ehline derd ü belā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 4). 

[derdine, -i, -n, -e ] 

Derdmend olan ḫaṭ u ḫāli ile āşüftedür / Derd-ile ḫoş geçe ol ola dermāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1478, 
Beyit 4). [derd-ile, -ile ] 

Rāh-ı ġamda iy refīḳān cān virürsem derd-ile / Benüm içün sūre-i İḫlāṣı okuñ ez-ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1480, Beyit 4). [derd-ile, -ile ] 

‘Āşıḳam derdā dirīġā olmadum derdden ḫalāṣ / Derd-i ‘ışḳ içün dimişler özge yok mergden ḫavāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 1). [derdden, -den ] 

Cān u dil derdini eyleñ dōstlar cānāna ‘arż / Olıgelmişdür kuluñ aḥvāli çün sulṭāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 1). [derdini, -i, -n, -i ] 

Var-iken derdüñ nigārā n’eylerem dermānı ben / Ger ölürsem itmeyem aḥvālümi dermāna ‘arż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1484, Beyit 3). [derdüñ, -üñ ] 

Niçe yıllar ḫasta iken yine bir bir ḥālini / Dil ṭabībi gördi itdi derdini bīmār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 2). [derdini, -i, -n, -i ] 

Dil ṭabībisin didüm derdüme dermān eylegil / Didi öldürmek gerek tā gide senden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 3). [derdüme, -üm, -e ] 

Her ki derdüñi koyup aña devā kıldı ‘ivaż / ‘Āḳıbet oldı peşīmān ki cezā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 1). [derdüñi, -üñ, -i ] 

Kimse kılmaz dōstlar bu derdümi dildāra ‘arż / Ölürem bu derd-ile ger olmaz-ısa yāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 1). [derd-ile, -ile ] 

Kimse kılmaz dōstlar bu derdümi dildāra ‘arż / Ölürem bu derd-ile ger olmaz-ısa yāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 1). [derdümi, -üm, -i ] 

 

derd ehline: Dertliler, dert sahipleri, sıkıntı çeken insanlar II âşıklar. 

Bezm-i ġamda bir niçe derd ehline hem-demlerüz / Ol sebebden ṣoḥbet-i ḫāṣ eyledük bī-ġamlaruz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1211, Beyit 1). [derd ehline, -n, -e ] 

 

derd ehline: Dertliler, dert sahipleri, sıkıntı çeken insanlar II âşıklar. 

Benüm sūz-ı derūnumda yanar derd ehline her dem / Muḥibbī ṭab‘ı miḥnetden uzandukça zebān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 5). [derd ehline, -n, -e ] 
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derd ehlinüñ: Dertliler, dert sahipleri, sıkıntı çeken insanlar II âşıklar. 

Ḫāk-i pāy-ı dōst çün derd ehlinüñ ser-tācıdur / Ehl-i ‘ışḳuñ zülfi ḳullābı daḫı mi‘rācıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 1). [derd ehlinüñ, -nüñ ] 

 

derd ü belā: Dert ve bela. 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ / Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 5). [derd ü belā, -in ] 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [derd ü belā, ] 

Her kim ki dikdi sīneye ‘ışḳuñ nihālini / Derd ü belā vü miḥnet ü ġam berg ü bārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1200, Beyit 4). [derd ü belā, ] 

Cem‘ olup bir araya derd ü belā ile elem / Bezm-i ġamda ‘iyş ider bir niçe ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1246, Beyit 2). [derd ü belā, ] 

Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 1). [derd ü belā, ] 

Ṭabībā istemez derdine dermān / Gelür ‘ışḳ ehline derd ü belā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 4). [derd 
ü belā, ] 

Olmadı baña müyesser kim olam meclisde ḫāṣ / Ya olam derd ü belā vü mihnet ü ġamdan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 1). [derd ü belā, ] 

Zülf[i] sevdāsı sevād-ı dil [ü] ‘aḳlumı alup / Başuma derd ü belā ile hevā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 4). [derd ü belā, ] 

 

derd ü belā vü ġamdan: Dert, keder ve üzüntü. 

Sīnesi bāġında kim dikdi maḥabbetden nihāl / Görmedi derd ü belā vü ġamdan özge berg ü bār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 2). [derd ü belā vü ġamdan, -dan ] 

 

derd ü belādan: Dert ve bela. 

Ebed kurtılmasun derd ü belādan / O kim cevr ü cefādan ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 2). 

[derd ü belādan, -dan ] 

 

derd ü belām-ıla: Dert ve bela. 

Görmege gelmedi ben ḫastayı birkaç gicedür / Dimedi derd ü belām-ıla o miskīn niçedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 1). [derd ü belām-ıla, -m, --ıla ] 

 

derd ü elem: Dert ve üzüntü. 

Mübtelā-yı ‘ışḳam u sor baña ‘ışḳuñ ‘alemin / Anda şeb derd ü elem endūh-ı miḥnet-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 2). [derd ü elem, ] 



 695 

 

derd ü elemdür: Dert ve üzüntü. 

Ḫāne-i ‘ışḳuñ sorarsañ ger ezel bünyādını / Aña gil derd ü elemdür seng-i miḥnetdür esās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 3). [derd ü elemdür, -dür ] 

 

derd ü ġam: Dert ve üzüntü. 

Naḳd-i dil virüp metā‘-ı ḥüsne kim ola ḫarīd / Aña bu yolda belā vü derd ü ġam ḥāṣıl-durur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1008, Beyit 3). [derd ü ġam, ] 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [derd ü ġam, ] 

 

derd ü ġamdur yidügüm: Dert ve gam yemek (dert ve gam çekmek): sıkıntı ve üzüntü içinde olmak, çok acı çekmek. 

Nigārā gözlerüm yaşı baḳamdur / Anuñçün kim yidügüm derd ü ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 1). 

[derd ü ġamdur yidügüm, -dur-dur, -düg, -üm ] 

 

derd ü ġamıdur: Dert ve üzüntü. 

Her kanda isem derd ü ġamıdur baña hem-dem / Āhum yili olur baña her yirde hevādār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1163, Beyit 2). [derd ü ġamıdur, -ı, -dur ] 

 

derd ü miḥen: Sıkıntı ve keder. 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1014, Beyit 3). [derd ü miḥen, ] 

 

derd ü miḥnet: Dert ve sıkıntı. 

Derd ü miḥnet ḫāne-i dilden varupdur rāḥata / Seslilik itme dilā kim hücrede yārān uyur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1144, Beyit 3). [derd ü miḥnet, ] 

‘Āşıḳuz itdük Muḥibbī derd ü miḥnet iḫtiyār / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 5). [derd ü miḥnet, ] 

İy Muḥibbī derd ü miḥnet başuma yazu imiş / Görmeyeydüm bir naẓar ben ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 5). [derd ü miḥnet, ] 

 

derd ü miḥnet çekmege: Dert ve tasa içinde olmak. 

Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [derd ü miḥnet çekmege, -meg, -e ] 

 

derdā: Yazık, eyvah. 

Çeşm-i bīmārın görelden ol kemān ebrūnuñ āh / Olmışam derdā anuñ hicriyle bīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 2). [derdā, ] 
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Derdā dirīġ dilber nālem benüm işitmez / Biñ pend [ü] biñ naṣīḥat olsa birini dutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 1). [derdā, ] 

‘Āşıḳam derdā dirīġā olmadum derdden ḫalāṣ / Derd-i ‘ışḳ içün dimişler özge yok mergden ḫavāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 1). [derdā, ] 

 

derdā ki: Eyvah ki, yazık ki. 

Derdā ki bu şeb dogmadı ol māh görinmez / Cān oldı revān ol büt-i dil-ḫˇāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1228, Beyit 1). [derdā ki, ] 

Dil zevraḳını saldum derdā ki baḥr-ı ‘ışḳa / Gerçek imiş diyenler yok aña ṭūl-ıla ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 2). [derdā ki, ] 

 

derd-i derūnı: Gönül derdi. 

Derd-i derūnı sormañ hergiz beyāna gelmez / Var mı cihānda bir derd bu ḫasta cāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1207, Beyit 1). [derd-i derūnı, -ı ] 

 

derd-i dil: Gönül derdi. 

Derd-i dil ḥālini ‘arż eyleme bī-derd olana / Saglar añlayımaz anı ki bīmār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 

Beyit 2). [derd-i dil, ] 

 

derd-i dili: Gönül derdi. 

Şerḥa şerḥa cigerle derd-i dili / Şerḥ iden sīne-i mecrūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 4). [derd-i 

dili, -i ] 

 

derd-i dilüm: Gönül derdi. 

Gūşına almaz Muḥibbī dāda varsam dādumı / Gerçi kim ben eylerem derd-i dilüm her bār ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1487, Beyit 5). [derd-i dilüm, -üm ] 

 

derd-i dilüm: Gönül derdi. 

Yāra ‘arż eyledükçe derd-i dilüm / Dir Muḥibbī ki bu ne ġavgādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 5). 

[derd-i dilüm, -üm ] 

 

derd-i dilümi: Gönül derdi. 

Derd-i dilümi ‘arż ideyin dime ḥekīme / Bak yār liḳāsına ki tā kim gide emrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 2). [derd-i dilümi, -üm, -i ] 

 

derd-i firāḳuñ: Ayrılık derdi, ayrılıktan dolayı duyulan üzüntü. 

Her kaçan derd-i firāḳuñ ḳıṣṣasın şerḥ eyleyem / Şem‘ yakar yüregini odlar agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 3). [derd-i firāḳuñ, -uñ ] 
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derd-i hicrāndan: Ayrılık derdi. 

Olmadı yā Rab göñül bu derd-i hicrāndan ḫalāṣ / Cānı hicrāndan ḫalāṣ it ya beni cāndan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 1). [derd-i hicrāndan, -dan ] 

 

derd-i hicre: Ayrılık derdi. 

Kim-durur cānā dir-iseñ derd-i hicre mübtelā / Ġāyet ile ḫasta-dildür bu Muḥibbī bendeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 5). [derd-i hicre, -e ] 

 

derd-i ‘ışḳ: Aşk derdi. 

‘Āşıḳam derdā dirīġā olmadum derdden ḫalāṣ / Derd-i ‘ışḳ içün dimişler özge yok mergden ḫavāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 1). [derd-i ‘ışḳ, ] 

 

derd-i ‘ışḳa: Aşk derdi. 

‘İlāc itme yüri var derd-i ‘ışḳa / Ṭābībā çünki derdüm bī-devādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 3). [derd-

i ‘ışḳa, -a ] 

Olmadı benüm sözüm katuñda revā henūz / Bu derd-i ‘ışḳa olmaz imiş āh devā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 1). [derd-i ‘ışḳa, -a ] 

 

derd-i ‘ışḳa: Aşk derdi. 

İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 7). [derd-i ‘ışḳa, -a ] 

 

derd-i ‘ışḳı: Aşk derdi. 

Virüp dermānuñı al derd-i ‘ışḳı / Bunuñ tek degme kez sermāye düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 4). 

[derd-i ‘ışḳı, -ı ] 

 

derd-i ‘ışḳ-ıla: Aşk derdi. 

Yanumdan bir dem eksilmez ġam u derd ü belā hergiz / Bulınmaz derd-i ‘ışḳ-ıla benüm tek mübtelā hergiz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 1). [derd-i ‘ışḳ-ıla, --ıla ] 

 

derd-i ‘ışḳuñ: Aşk derdi. 

Derd-i ‘ışḳuñ sīneye şol deñlü te‘s̱īr eyledi / Cān terkinde kılam gitmeye benden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 4). [derd-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

derdi olan derdi disün: Derdi olan derdini söylesin II derdin saklanmaması gerektiğini ifade eden kalıp. 

Didiler derdi olan derdi disün ben çekdüm āh / Her kim işitse diye bu derdmendüñ derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 2). [derdi olan derdi disün, -an-i-sün ] 
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derd-i ser: Kafa derdi, bağ ağrısı II sıkıntı, keder II bir şeyi dert edinmek. 

Kimdür ki diye ‘ışḳı Muḥibbī başa iltdüm / ‘Ālemde bugün andan ulu derd-i ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 8). [derd-i ser, ] 

 

derdlü: Sıkıntılı, kederli olan. 

Senden umar Muḥibbī derdlü diline dermān / Koyup kapuñı cānā ġayrı kapuya gitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 5). [derdlü, ] 

 

derdmend: Derdi olan, dertli, üzüntülü II âşık. 

Didiler derdi olan derdi disün ben çekdüm āh / Her kim işitse diye bu derdmendüñ derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 2). [derdmendüñ, -üñ ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda yatur pā-māl-i ‘ışḳ oldı / Yañılup dimedüñ bir gün bu miskīn derdmendümdür 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 5). [derdmendümdür, -üm, -dür ] 

Ol ġazālı arayu gitdi Muḥibbī derdmend / Kim şikār eyler ṭaleb ser-keşte-yi Hāmūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 7). [derdmend, ] 

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ / İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 2). [derdmendüñ, -üñ ] 

Kimdür Muḥibbī dir-iseñ iy pādişāh-ı ‘ışḳ / Bir derdmend bende vü bir ḫāk-i pā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 5). [derdmend, ] 

İşiden şi‘r-i pür-sūzum okıyanlar diye lā-büd / Muḥibbī derdmend içün tutuşup oda yanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 5). [derdmend, ] 

Kalmadı ṣabr u ḳarārum ‘azm-i yār itdüm yine / Yokdur andan ġayrı çün bu derdmende dest-res (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 4). [derdmende, -e ] 

‘İyd-i vaṣla çünki irişdi Muḥibbī derdmend / Merḥabā eyle elüñi sun anuñla gel iriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 5). [derdmend, ] 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 5). [derdmend, ] 

Sen çemen seyrin iderseñ dōstlar aġyār-ıla / N’içün olmasun Muḥibbī derdmendüñ bagrı baş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 6). [derdmendüñ, -üñ ] 

 

derdmend olan: Dertli olmak, dert sahibi olmak, üzüntülü olmak II âşık olmak. 

Derdmend olan ḫaṭ u ḫāli ile āşüftedür / Derd-ile ḫoş geçe ol ola dermāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1478, 
Beyit 4). [derdmend olan, -an ] 

 

derdmend olmış: Dertli olmak, dert sahibi olmak, üzüntülü olmak II âşık olmak. 

Niçe kim eyledüm pend ü naṣīḥat tutmadı göñlüm / Yürür kūyında dildāruñ ‘acāyib derdmend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 3). [derdmend olmış, -mış ] 
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derdnāk: Dertli, kederli. 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 2). [derdnāk, ] 

 

dergāh: Tarîkatlarda dervişlerin zikir ve ibâdet ettikleri ve içinde tarîkatın gerektirdiği biçimde yaşadıkları yer, 

tekke II bir büyüğün, büyük bir yerin herkes için başvurma yeri olan kapısı, huzûru, eşiği II sevgilinin eşiği. 

Pādişāh-ı ‘ışḳ dergāhı açuk gelsün gelen / Men‘ olınmaz hīç kes ‘ışḳ ehli derbān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 5). [dergāhı, -ı ] 

Yüz sürerler her yañadan gelüben ‘āşıḳları / Bāb-ı istiġnāda gördüm bir ulu dergāh imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1455, Beyit 2). [dergāh, ] 

 

dergāh u eyvān: Dergah ve köşk. 

İḫtiyār-ı faḳr iden dergāh u eyvān istemez / Zād-ı ġamdan özge hergiz kendüye nān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 1). [dergāh u eyvān, ] 

 

dergeh: Tarîkatlarda dervişlerin zikir ve ibâdet ettikleri ve içinde tarîkatın gerektirdiği biçimde yaşadıkları yer, tekke 

II bir büyüğün, büyük bir yerin herkes için başvurma yeri olan kapısı, huzûru, eşiği II sevgilinin eşiği. 

Dergehüñde hediyye-i dil ü cān / Tuḥfe-i mūr-ıla Süleymān’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 5). 

[dergehüñde, -üñ, -de ] 

 

dergeh: Tarîkatlarda dervişlerin zikir ve ibâdet ettikleri ve içinde tarîkatın gerektirdiği biçimde yaşadıkları yer, tekke 

II bir büyüğün, büyük bir yerin herkes için başvurma yeri olan kapısı, huzûru, eşiği II sevgilinin eşiği II meyhane. 

Meygede ādābını ṣūfī ne bilsün sor baña / Ḥürmetin ol dergehüñ ‘ālī-cenābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1121, Beyit 6). [dergehüñ, -üñ ] 

Devrān eliyle toptolu kan olmadan bu dil / Pīr-i muġān dergehine var şarāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 4). [dergehine, -i, -n, -e ] 

 

deri: Insan ve hayvan vücûdunu bir örtü gibi saran koruyucu tabaka, ten, cilt II yüzüldükten sonra işlenerek 

kullanılmaya elverişli duruma getirilmiş hayvan derisi. 

Her raḳībi öldüreyin didügüm her dem bu kim / Derisine müşterīyüz didiler ṭabbāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 8). [derisine, -si, -n, -e ] 

 

der-i dildāra: Sevgilinin kapısı, eşiği. 

Ḫāk eyle özüñ var der-i dildāra Muḥibbī / Ger ister iseñ cür’a-i yāri idesin nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 5). [der-i dildāra, -a ] 

 

der-ḳafes: Kafeste, kafesin içinde. 

Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [der-ḳafes, ] 
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Dūr olalı gül yüzüñden gülmedüm ben bir nefes / Eylerem feryād u zārı hem çü bülbül der-kāfes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 1). [der-kāfes, ] 

 

dermān: Ilâç, şifâ, devâ, çâre II çâre, hal yolu, çıkış yolu II kuvvet, güç, mecal, tâkat. 

Ṭabībā sorma ḥālin ehl-i ‘ışḳuñ / Bularuñ derdi var dermānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 4). 

[dermānı, -ı ] 

Kim ‘āşıḳ ola derdine dermāna çāre yok / Dermāna çāre olmaya derde ne çāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 4). [dermāna, -a ] 

Kim ‘āşıḳ ola derdine dermāna çāre yok / Dermāna çāre olmaya derde ne çāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 4). [dermāna, -a ] 

Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1057, Beyit 4). [dermāna, -a ] 

Sun Muḥibbī’ye leblerüñ cāmın / Çünki bu derdine o dermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 8). 
[dermāndur, -dur ] 

Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [dermāndan, -dan ] 

‘İlāc itme ṭabībā derdüme gel / Baña dermān yine derdüm ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 4). 
[dermān, ] 

Leblerinden alıcak ṣāf cevāb cān sevinür / Anuñ içün ki bu dil derdine dermān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 2). [dermān, ] 

‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar derde dermān istemez / İy ṭabībā ko meni derdüm baña dermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 5). [dermān, ] 

Derdi dermāna degişdük fāriġ ol bizden ṭabīb / Nef‘ ü żarrı ḥālümüzce añlaruz ḥāẕıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1217, Beyit 4). [dermāna, -a ] 

Derdüñi dermān bilür cevrüñ gelür aña vefā / Anuñ-ıçun ḫasta dil derdine dermān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 5). [dermān, ] 

Virüp dermānuñı al derd-i ‘ışḳı / Bunuñ tek degme kez sermāye düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 4). 
[dermānuñı, -uñ, -ı ] 

Leb-i la‘linden özge dil-rübānuñ / Muḥibbī derdüñe dermān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 5). 
[dermān, ] 

Var mıdur bir ‘ışḳ eri kim vaṣl-ı cānān istemez / Ya belāya mübtelā derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 1). [dermān, ] 

İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 7). [dermānumuz, -umuz ] 

Senden umar Muḥibbī derdlü diline dermān / Koyup kapuñı cānā ġayrı kapuya gitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 5). [dermān, ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste kim işigüñi bālin ide / Başını kaldurmayup derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 3). [dermān, ] 
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Ol ki dildāruñ cefāsını vefādan yig bilür / Minnet itmez kimseye derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 6). [dermān, ] 

Özin bilmez katı dil-ḫastedür āh / Ṭabībā kapuña dermāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 2). 
[dermāna, -a ] 

Ṭabībā istemez derdine dermān / Gelür ‘ışḳ ehline derd ü belā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 4). 
[dermān, ] 

Derdmend olan ḫaṭ u ḫāli ile āşüftedür / Derd-ile ḫoş geçe ol ola dermāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1478, Beyit 4). [dermāndan, -dan ] 

Var-iken derdüñ nigārā n’eylerem dermānı ben / Ger ölürsem itmeyem aḥvālümi dermāna ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1484, Beyit 3). [dermāna, -a ] 

Var-iken derdüñ nigārā n’eylerem dermānı ben / Ger ölürsem itmeyem aḥvālümi dermāna ‘arż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1484, Beyit 3). [dermānı, -ı ] 

 

dermān eylegil: Şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, sıkıntısını gidermek, çözüm üretmek. 

Dil ṭabībisin didüm derdüme dermān eylegil / Didi öldürmek gerek tā gide senden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 3). [dermān eylegil, -gil ] 

 

dermān eylemez: Şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, sıkıntısını gidermek, çözüm üretmek. 

Derdüñi dermān bilür cevrüñ gelür aña vefā / Anuñ-ıçun ḫasta dil derdine dermān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 5). [dermān eylemez, -mez ] 

 

dermān eylesün: Şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, sıkıntısını gidermek, çözüm üretmek. 

Dil ṭabībidür meded derdüme dermān eylesün / Kaldı cāndan bir ramaḳ aḥvālümi yāra diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 3). [dermān eylesün, -sün ] 

 

dermān getürür: Derman getirmek, çare olmak II şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, sıkıntısını gidermek, 

çözüm üretmek. 

Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [dermān getürür, -ür ] 

 

dermān ider: Şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, sıkıntısını gidermek, çözüm üretmek. 

Cānuma hātif seḥergehden bunı ilhām ider / İy ḫumār-ālūd ancak saña dermān cām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1100, Beyit 1). [dermān ider, -er ] 

 

dermān iderseñ: Şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, sıkıntısını gidermek, çözüm üretmek. 

Baña dermān iderseñ kıl demidür / Beni rüsvāy iden ‘ışḳuñ ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 1). 

[dermān iderseñ, -er, -se, -ñ ] 

 

dermān olur: Çare olmak, şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, sıkıntısını gidermek, çözüm üretmek. 
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‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar derde dermān istemez / İy ṭabībā ko meni derdüm baña dermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 5). [dermān olur, -ur ] 

 

dermān olur: Çare olmak, şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, sıkıntısını gidermek, çözüm üretmek. 

Zaḥmete girme ṭabībā çek elüñ bu ḫastadan / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteye derdi yine dermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1196, Beyit 2). [dermān olur, -ur ] 

 

dermānde: Aciz, çaresiz, güçsüz. 

Ger ister-iseñ iki cihān devletin iy dil / Dermānde vü dil-ḫastelerüñ ḥāline tut gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 

Beyit 6). [dermānde, ] 

 

dermānumuz olmışdur: Çare olmak, şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, sıkıntısını gidermek, çözüm üretmek. 

İy ṭabībā çek elüñ Ḳānūn-ıla olmaz şifā / Lā‘l-i nāb-ı dilber olmışdur hemān dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 3). [dermānumuz olmışdur, -umuz, -mış, -dur ] 

 

ders: Bir öğreticinin belli bir konuda öğrencilere verdiği bilgi. 

‘Işḳ dersin okıduk Ferhād-ıla Mecnūn-ıla / Mekteb-i rūz-ı ezelde biz sabaḳdaş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 2). [dersin, -i, -n ] 

 

derūn: Iç, iç taraf, dahil II kalp, yürek, gönül. 

Çeşmi eline kuralı ya kaşların tutup / Atsa ḫadeng-i ġamzesi ṣāfī derūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 2). [derūnadur, -a, -dur ] 

Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre eşk-i çeşmüm kātibi / Ḫūn-ı dilden bu derūnum ḥālini turmaz yazar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 4). [derūnum, -um ] 

Benüm bu derdümi derde giriftār olmayan bilmez / Derūnı āteş-i ‘ışḳa yanup nār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 1). [derūnı, -ı ] 

 

derūn-ı dildedür: Gönlün içi. 

Ġam yimem ḫālī ḫayāli çün derūn-ı dildedür / ‘Ankebūtuñ göñli şād olur megesçün dām ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1100, Beyit 2). [derūn-ı dildedür, -dedür ] 

 

derūn-ı perdede: Perdenin içi, perdenin arkası, perdenin altı. 

Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 3). [derūn-ı perdede, -de ] 

 

derūn-ı sīnede: Göğsün içi II gönül, gönlün derinleri. 

Kenārında görinenler bu çarḫuñ siz şafaḳ sanmañ / Derūn-ı sīnede yir yir çıkan her dem duḫānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 2). [derūn-ı sīnede, -de ] 
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Derūn-ı sīnede bagrum ser-ā-ser pāralanmışdur / Anuñçün gözlerüm yaşı kızıl kana boyanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 1). [derūn-ı sīnede, -de ] 

 

derūn-ı sīneden: Göğsün içi II gönül, gönlün derinleri. 

Derūn-ı sīneden dem dem gelenler āh u zārıdur / Giceler görinen encüm degül āhum şerārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 1). [derūn-ı sīneden, -den ] 

 

derūn-ı sīne-i ṣad-çākde: Yüz parçaya ayrılmış, parçalanmış sine. 

Dil derūn-ı sīne-i ṣad-çākde kılmaz ḳarār / Murġ pervāza gelür turmaz uşanıcak ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1398, Beyit 2). [derūn-ı sīne-i ṣad-çākde, -de ] 

 

derūn-ı sīnem: Göğsün içi II gönül, gönlün derinleri. 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār / Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 2). [derūn-ı sīnem, -m ] 

 

dervend: Derbent, dar geçit, boğaz II mec. aşılması, alt edilmesi güç durum. 

Tūġra-yı ġamla Muḥibbī sīne-i ṭablı dögüp / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳ dervendinde miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 5). [dervendinde, -i, -n, -de ] 

 

dervend-i ‘ışḳuñ: Aşkın aşılması güç olan dar geçidi. 

Yol ḫaṭar dervend-i ‘ışḳuñ diyü āgāh eylerüz / Sīne-i ṭablı dögüp olmışdur ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 4). [dervend-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

der-vīrāne: Viranede, viranenin içinde. 

Eksük olmaz maḫzen-i dilden ma‘ānī gevheri / Anuñ-ıçun kim Muḥibbī genc der-vīrānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1059, Beyit 5). [der-vīrānedür, -dür ] 

 

dervīş: Fakir ve muhtaç adam, yoksul, dilenci II aşık. 

Cevr elinden cān u dil oldı perākende Muḥib / Ẓulme ṭāḳat itmese dervīş ü miskīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1015, Beyit 5). [dervīş, ] 

 Firār itse n’ola görse bu dil-ḫastesini / Şāh olan kimsene dervīşden ‘ār itse ne var (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ف)
1205, Beyit 20). [dervīşden, -den ] 

Şu‘ā-ı şemse muḥtāc-iken ‘ālem / Girür dervīş oyına ‘ār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 5). [dervīş, 
] 

Şāh-ı ġam dil ḫānesine dāyimā mihmān olur / Pādişehdür bu ‘aceb dervīşden ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1342, Beyit 4). [dervīşden, -den ] 

 

dervīşāne: Dervişlere yakışır surette. 
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Çün Muḥibbī urdı varlık terkini / Āferīn her işi dervīşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 5). 

[dervīşānedür, -dür ] 

 

deryā: Deniz, büyük ırmak II âşığın gözyaşları II gözyaşlarının çokluğu. 

Baḥr-ı eşkümde niçe ġarḳ olmasun dil zevraḳı / Bād-ı āhumla temevvüc eyleyen deryāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 4). [deryāyı, -y, -ı ] 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 3). [deryāsı, -sı ] 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [deryāya, -y, -a ] 

Alma āhum gel akıtma eşk çeşmümden sakın / Ġarḳa virür ‘ālemi bu göz yaşı deryā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 3). [deryā, ] 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 4). [deryā, ] 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 4). [deryāda, -da ] 

Eylese başdan aşup göz yaşı dil şehrini ġarḳ / Tañ degül cūş idicek bir ucı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 3). [deryā, ] 

Āh eyledükçe itdi telāṭum sirişkümüz / Deryā gibi Muḥib hele pür cūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 8). [deryā, ] 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1227, Beyit 5). [deryāya, -y, -a ] 

Bir naẓarla ḫūn-ı dil cūş itdi oldı yaş göz / Döndürür deryāya āḫir yaşumı bu kaş u göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 1). [deryāya, -y, -a ] 

Gözlerüm yaşına gel salma göñül zevraḳını / Bād-ı āh-ıla muḫālif anı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 4). [deryā, ] 

Çalkamañ bu eşk-i ġāfil virdi ‘ummāndan nişān / Sāḥil-i çeşmüm görüp deryā kenārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1330, Beyit 4). [deryā, ] 

Gözlerüm yaşına saldum yine bu dil zevraḳın / Rūzigār-ı āh-ıla kimdür aña deryā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1354, Beyit 4). [deryā, ] 

Götürse eşk-i çeşmüm n’ola cismüm / Ne tañ deryā getürür ḫār-ıla ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 4). 
[deryā, ] 

Gözlerüm yaşı umardum kūyuña vire geçit / Bilmedüm başumdan aşdı ol ḫo bir deryā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 4). [deryā-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

Baḥr-ı eşküm başdan aşdı ġarḳ ider āḫir beni / Bād-ı āhumla ider deryālayın her dem ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 3). [deryālayın, -layın ] 

Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider / Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 5). [deryā, ] 
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deryā: Deniz, büyük ırmak II âşığın gönlü. 

Eksük itmez çıkarur her dem ma‘ānī cevherin / Dōstlar şimden girü göñlüme bir deryā diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 2). [deryā, ] 

 

deryā ider: Deniz haline getirmek, deniz gibi çok olmak II âşığın gözyaşları. 

Baḥr-ı ġamdan hīç ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Her ṭarafdan eşkümi bu gözlerüm deryā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 3). [deryā ider, -er ] 

 

deryā oldı: Deniz olmak, deniz gibi taşmak II âşığın gözyaşları, çok fazla ağlamak. 

Bahr-i ‘ışḳuñdan ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Eşk-i çeşmüm oldı deryā ortada girdāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 3). [deryā oldı, -dı ] 

 

deryā-dil: Gönlü geniş, her şeyi hoş görüp hoş karşılayan, anlayışlı. 

Ḫār u ḫesdür virmeyüz dünyā metā‘ına göñül / Fāriġuz āzādeyüz dünyāda deryā-dillerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1243, Beyit 2). [deryā-dillerüz, -ler, -üz ] 

 

deryā-yı eşk: Gözyaşı denizi, gözyaşının çokluğu veya yoğunluğu. 

Tañ mı cūş itse Muḥibbī āh-ıla deryā-yı eşk / Rūzigār esdükçe kim dir baḥr-i bī-pāyān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 7). [deryā-yı eşk, ] 

 

dest: Bozkır, ova, sahrâ, çöl. 

Mecnūn eger kalsa Muḥibbī bu zamāna / Olmazdı belā deştine gitsem baña pādaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 

Beyit 5). [deştine, -i, -n, -e ] 

İstedüm dīvāne göñlüm ḥālini bilmek yine / Bulımadum ol cünūn deştinde nā-peydā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 2). [deştinde, -i, -n, -de ] 

Gird-bāduñ göricek toz kopardugını çün / Reşk idüp deştde oldı aña Mecnūn raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 3). [deştde, -de ] 

 

dest: El, yed. 

Būse cerr itse Muḥibbī leblerinden dilberüñ / Ḫışm idüp çeşmi o demde destine ḫançer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 5). [destine, -i, -n, -e ] 

Pīr-i muġāna virmem ezelden ḥavāledür / Ḳısmet bu yolda destüme gülgūn piyāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 1). [destüme, -üm, -e ] 

 

destān: Hikaye, söylence. 

Māh-rūlar okumamışlar vefā destānını / Līki bu fenn-i cefāda her biri māhir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1055, Beyit 2). [destānını, -ını ] 
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destān oldı: Destan olmak, ağızdan ağıza, nesilden nesile anlatılmak. II hikâyesi halka mâl olmak veya rivayet 

edilmek. 

Oldı ‘ālemlere destān Muḥibbī ḳıṣṣam / Yazmadan ben anı bu defter ü tomara henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 6). [destān oldı, -dı ] 

 

deste-i sünbül: Sünbül demeti. 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür / Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 1). [deste-i sünbül, ] 

 

deşt-i belādadur: Keder çölü. 

Deşt-i belādadur beni senden gören cüdā / Cānından ayrudur ki yatur kurı gevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 2). [deşt-i belādadur, -da, -dur ] 

 

deşt-i ġam: Gam Çölü. 

Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup / Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 2). [deşt-i ġam, ] 

Sevdā-yı zülfi top başumda hevā-durur / Deşt-i ġam içre düşdi göñül bī-nevā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 1). [deşt-i ġam, ] 

 

deşt-i ġam: Gam eli. 

Saz-ı ‘ışḳa dem-be-dem iy dōstlar āheng-içün / Tārlardur tende her reg dest-i ġam mıżrābumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 4). [dest-i ġam, ] 

Ḳaddümi çeng eyleyüp ḳānūna āheng eyledi / Buralı gūşum Muḥibbī dest-i ġam ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 5). [dest-i ġam, ] 

 

deşt-i ġam: Gam eli. 

Saz-ı ‘ışḳa dem-be-dem iy dōstlar āheng-içün / Tārlardur tende her reg dest-i ġam mıżrābumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 4). [dest-i ġam, ] 

 

deşt-i ġama: Gam Çölü. 

Geh Muḥibbī dāġ-ıla kūh-ı belā kaplanıdur / Rūy-ı zerd-ile gehī deşt-i ġama ḍayġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 5). [deşt-i ġama, -a ] 

 

dest-i himmet-ile: Yardım eli. 

Ol ki dest-i himmet-ile cāme-i cān çāk ide / Zer libās u aṭlas u dībā-yı sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1266, Beyit 2). [dest-i himmet-ile, --ile ] 

 

dest-i ḳudret: Kudret eli II kudret sahibi Yaratıcı'nın tasarrufu. 
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Yüzüñi kimdür görüp dil virmeye / Dest-i ḳudret çünki taṣvīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 3). 

[dest-i ḳudret, ] 

 

destine girse: Eline geçmek, sahip olmak, yakalamak. 

Çīn-i zülfüñde didüm n’içün dil ü cān baglanur / Didi kāfir destine girse müselmān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 1). [destine girse, -se ] 

 

dest-res: Eli eren, yetişmiş olan, ermiş, ulaşmış (kimse). 

Niçe yıllardur Muḥibbī ārzū eyler seni / Bulmadı ‘ālemde hergiz vaṣluña ol dest-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1378, Beyit 5). [dest-res, ] 

Kalmadı ṣabr u ḳarārum ‘azm-i yār itdüm yine / Yokdur andan ġayrı çün bu derdmende dest-res (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 4). [dest-res, ] 

 

dest-res buldum: El sürmek, eli yetişmek, ulaşmak, nail olmak, isteğine kavuşmak; kuvvet ve zenginlik bulmak. 

Niçe demler iñleyüp nā gibi kıldum ben nefes / Ḥamdü-lillāh kim viṣāl-i yāra buldum dest-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 1). [dest-res buldum, -du, -m ] 

 

dest-res bulmaz: El sürmek, eli yetişmek, ulaşmak, nail olmak, isteğine kavuşmak; kuvvet ve zenginlik bulmak. 

Cān virüp ger rāh-ı kūyında anuñ ḫāk olmışam / Bulmaz idüm ol şehüñ pā-būsına ben dest-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 3). [dest-res bulmaz, -maz ] 

 

devā: Ilaç, derman, şifa II çare, tedbir. 

Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 1). [devā, ] 

Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [devāsı, -sı ] 

Cān ḫastasına itmeye hergiz ḥakīm ‘ilāc / La‘linden özge derdine sanmañ devā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1173, Beyit 4). [devā, ] 

Derdi ile ḫoş geçer dil dilberüñ / Derdüme sanma devāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 2). 
[devāsı, -sı ] 

Hīç bir ṭabīb itmese dil-ḫastesine em / Bīmār-ı ‘ışḳ olana derdi devā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 
2). [devā, ] 

 ,Göñlüm evi bir vech-ile vīrān oldı / Kim eṭibbā aña cem‘ olsa devā yok zinhār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (ك)
Beyit 22). [devā, ] 

Dil-ḫaste olup ‘ışḳa düşen bī-nevālaruz / Koyup devāyı derdi alan mübtelālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 1). [devāyı, -y, -ı ] 

İy ṭabībā çek elüñ bu sīne-i mecrūḥdan / Merhem-i vaṣlı gerek özge devāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 2). [devāyı, -y, -ı ] 
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İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 7). [devā, ] 

‘Āşıḳuz derdüñ ḳabūl itdük devāya bakmazuz / Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1337, Beyit 1). [devāya, -y, -a ] 

Şerbet-i la‘linden özge ‘āşıḳa yokdur devā / Gel ṭabībā ko ‘ilācı biz cevāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1350, Beyit 3). [devā, ] 

‘Āşıḳ iseñ iy göñül mihr ü vefā kılma heves / Derdi ḫoş gör ‘ışḳ ara hergiz devā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 1). [devā, ] 

Ḫaste-i ‘ışḳam ṭabīb-i dilden istedüm devā / Bir cevāb-ıla sagaltdı lebleri dārū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 3). [devā, ] 

Kūyuñda senüñ niçe zamān ḫasta-dil yatur / Gönder cevāb derdine anuñ devā [i]miş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 4). [devā, ] 

 

devā eyle: Şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, tedbir almak II rahatsızlığı gidermek, iyilik, ihsanda bulunmak. 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1149, Beyit 3). [devā eyle, ] 

 

devā ider: Şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, tedbir almak II rahatsızlığı gidermek, iyilik, ihsanda bulunmak. 

Vādī-i miḥnet ü ġamdaki olan ḫastalara / Leb-i la‘linden ider mi ki devā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 2). [devā ider, -er ] 

 

devā kıldı: Deva bulmak, şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, tedbir almak II rahatsızlığı gidermek, iyilik, 

ihsanda bulunmak. 

Her ki derdüñi koyup aña devā kıldı ‘ivaż / ‘Āḳıbet oldı peşīmān ki cezā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 1). [devā kıldı, -dı ] 

 

devā olmaz: Şifa olmak, iyileştirilmek II çare bulunmak, tedbir alınmak II rahatsızlığı giderilmek, iyilik, ihsanda 

bulunmak. 

Olmadı benüm sözüm katuñda revā henūz / Bu derd-i ‘ışḳa olmaz imiş āh devā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 1). [devā olmaz, -maz ] 

 

devā olmaz: Şifa olmak, iyileştirilmek II çare bulunmak, tedbir alınmak II rahatsızlığı giderilmek, iyilik, ihsanda 

bulunmak. 

Çāre yok şimden girü dil derdine olmaz devā / İy Muḥibbī ol gözi mekkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 5). [devā olmaz, -maz ] 

 

devāyı itdi: Şifa vermek, iyileştirmek II çare bulmak, tedbir almak II rahatsızlığı gidermek, iyilik, ihsanda bulunmak. 

Gördi ölümlü ḫasta atup baña ġamz okın / Ol dil ṭabībi öldürüp itdi devāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 

Beyit 4). [devāyı itdi, -y, -ı, -di-yı , -di ] 
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devlet: Belli bir toprakta bir hükûmet idâresi altında teşkîlâtlanmış bulunan bağımsız siyâsî topluluk, milletin hukūkî 

şahsiyet kazanmış şekli II ululuk, büyüklük, büyük rütbe, büyük mevki ve makam II mutluluk, saâdet, tâlih, baht. 

Muḥibbī devletinde şāh-ı ‘ışḳuñ / Belā vü derd ü miḥnetden ne kemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 5). 

[devletinde, -i, -n, -de ] 

Şāh-ı ‘ışḳuñ devletinde sanmañ eşke māliküz / La‘l ü gevherle tolu dildür bizüm gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 3). [devletinde, -i, -n, -de ] 

Cevr-ile öldürse beni yār niyāz / Devleti pāyende vü ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 1). [devleti, 

-i ] 

 

devlet: Ululuk, büyüklük, büyük rütbe, büyük mevki ve makam II mutluluk, saâdet, tâlih, baht. 

Ger fedā cānān yolında cān olursa çok mıdur / Başa devletdür katı imkān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 1). [devletdür, -dür ] 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [devlet, ] 

Ele girdügi dem yāruñ ayagı / Öpüp başda koyanuñ devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 9). [devleti, 
-i ] 

Kaşı yasına cān iderse ḳurbān / Muḥibbī’nüñ muḳarrer devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 10). 
[devleti, -i ] 

Ger ister-iseñ iki cihān devletin iy dil / Dermānde vü dil-ḫastelerüñ ḥāline tut gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 

Beyit 6). [devletin, -i, -n ] 

Dāġlar geydürdi baña dōstlar bir şāh benek / Eşk-i çeşmüm devletinde geymişem rengīn ḳumāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 2). [devletinde, -i, -n, -de ] 

Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 1). [devlet, ] 

 

devlet-i vaṣluñ: Kavuşma lütfu, kavuşma mutluluğu. 

Nār-ı hicrān içre kala çıkmaya bu cān u dil / Olmaya ger devlet-i vaṣluñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1395, Beyit 2). [devlet-i vaṣluñ, -uñ ] 

 

devletlü: Nîmet ve mutluluğa ermiş ulu (kimse) [Mevki ve rütbe sâhiplerine, büyük kimselere hitap sözü olarak da 

kullanılır]. 

Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [devletlü, ] 

 

devr: Bir müddet, zaman, vakit, mevsim. 

İrişilmez zülfi devrinde viṣāli gencine / Kimse gence mālik olmaz her kaçan mārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 4). [devrinde, -i, -n, -de ] 

Ruḫları devrinde varma iy Muḥibbī gülşene / La‘l-i nābı var-iken cām-ı ṣafā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 5). [devrinde, -i, -n, -de ] 
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devr eyler: Dönmek, devran etmek, dolaşmak. 

İy Muḥibbī bu ne ḥikmetdür ki bir yirde ḳarār / İtmeyüp ‘ālem turaldan beri devr eyler güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 7). [devr eyler, -r ] 

 

devr eylesün: Dönmek, devran etmek, dolaşmak, elden ele geçmek II kadeh dolaştırma. 

Vaḳtidür kim sāḳiyā devr eylesün la‘līn ḳadeḥ / Devr-i gül vaḳt-i cevānī dilde yok bīm-i ‘ases (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 4). [devr eylesün, -sün ] 

 

devr ide: Dönmek, devran etmek, dolaşmak, elden ele geçmek II kadeh dolaştırma. 

Vaḳt-ı güldür ġam-ı devrānı ferāmūş idelüm / Sāḳiyā al elüñe devr ide peymāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1251, Beyit 3). [devr ide, -e ] 

 

devr itdügin: Dönmek, devran etmek, dolaşmak, elden ele geçmek II kadeh dolaştırma. 

Bezm-i ġamda kāse-i çeşmüm benüm devr itdügin / Hīç kes vāḳıf degül ancak mey-i gülgūna sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1106, Beyit 3). [devr itdügin, -düg, -i, -n-düg, -in ] 

 

devrān: Dünya, felek II kader, tâlih, baht II zaman, çağ. 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb / Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1088, Beyit 2). [devrān, ] 

Maḥabbet ehli devrāndan neler çekdügini bir bir / Murāduñ var-ısa bilmek bu dehr-i pīre-zenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 4). [devrāndan, -dan ] 

Devrān içinde kim göre ẓulmı Muḥibbiyā / Varsun muġān deyre ki dār-ı ‘adāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, 

Beyit 5). [devrān, ] 

Devrān eliyle toptolu kan olmadan bu dil / Pīr-i muġān dergehine var şarāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 4). [devrān, ] 

 

devr-i felekden: Dünya, alem II zaman, kader, talih II dünyanın dönmesi. 

Rāżıyam devr-i felekden sa‘d olupdur yılduzum / Ol melek-manẓar şeker-güftārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 5). [devr-i felekden, -den ] 

 

devr-i gül: Gül vakti, gül mevsimi, ilkbahar II gençlik, güzellik dönemi. 

Devr-i gül bir haftadur bülbül zamānı tīz geçer / ‘Ālemüñ ‘ibret-nümāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 4). [devr-i gül, ] 

 

devr-i gül: Gül vakti, gül mevsimi, ilkbahar II gençlik, güzellik dönemi. 

Vaḳtidür kim sāḳiyā devr eylesün la‘līn ḳadeḥ / Devr-i gül vaḳt-i cevānī dilde yok bīm-i ‘ases (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 4). [devr-i gül, ] 
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devr-i gülde: Gül vakti, gül mevsimi, ilkbahar II gençlik, güzellik dönemi. 

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine / Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 5). [devr-i gülde, -de ] 

 

devr-i ḫaṭṭını: Ayva tüyün zamanı, devri (Sevgilinin dudağının üzerindeki tüylerin çıkmaya başlaması). 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [devr-i ḫaṭṭını, -ı, -n, -ı ] 

 

devr-i ḥüsne: Güzellik zamanı. 

Nigārā ġarra olma devr-i ḥüsne / Güzellik tīz geçer uşbu cihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 7). 

[devr-i ḥüsne, -e ] 

 

devr-i ḥüsnüñde: Güzellik zamanı. 

Ḫaṭṭuñı göreli artarsa ‘aceb mi ġamumuz / Devr-i ḥüsnüñde şehā var-ıdı ḫoş ‘ālemümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 1). [devr-i ḥüsnüñde, -üñ, -de ] 

 

devr-i semendür: Yasemin devri, yaseminlerin açtığı vakit. 

Rebī‘ eyyāmı gül devr-i semendür / Akar su her ṭaraf seyr-i çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 1). 

[devr-i semendür, -dür ] 

 

deyr: Kilise, manastır. 

Gāh mescidde gehī deyr ü gehī meyḫānede / Yārı bulursın Muḥibbī cehd kıl arayıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1028, Beyit 7). [deyr, ] 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 2). [deyr, ] 

Getür iy muġbeçe cāmı muġāna / Ki ender deyr ne-tevān būd mestūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 4). 
[deyr, ] 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [deyr, ] 

Devrān içinde kim göre ẓulmı Muḥibbiyā / Varsun muġān deyre ki dār-ı ‘adāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 5). [deyre, -e ] 

Deyr içre egerçi yazılur ṣuret-i dil-keş / Teşbīh idemez ṣuretgeh-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1422, 
Beyit 3). [deyr, ] 

 

deyr-i ‘ālemde: Dünya manastırı, kilisesi. 

Deyr-i ‘ālemde kaçan kim bir ṣanem peydā olur / ‘Işḳa düşüp niçeler Mecnūnlayın şeydā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 1). [deyr-i ‘ālemde, -de ] 
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deyr-i cihānda: Dünya kilisesi II dünya. 

Muṭrib Nevāda perdeñi uydur Muḥibbī’ye / Deyr-i cihānda iñlese dil erġanūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 5). [deyr-i cihānda, -da ] 

 

deyr-i cihānda: Dünya kilisesi II dünya. 

Muḥibbī irmek isterdi ser-i zülfine dildāruñ / Aña deyr-i cihānda dinmese zünnāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 6). [deyr-i cihānda, -da ] 

 

deyr-i ġam: Keder kilisesi. 

Girelden deyr-i ġam içre bu göñlüm erġanūn oldı / Gözümüñ yaşına baksañ şarāb-ı erġuvānīdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 2). [deyr-i ġam, ] 

 

deyr-i ḥüsninde: Güzelliğin kilisesi. 

Deyr-i ḥüsninde kaşı peyvestesi ol kāfirüñ / Cānib-i şarḳa bakar san kāfiri miḥrābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1072, Beyit 4). [deyr-i ḥüsninde, -inde ] 

 

deyr-i muġān: Mecusî (ateşperest) tapınağı. 

Kūy-ı nigāra deyr-i muġān dir-isem revā / Çün kapusında āh u fiġānum olur ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 3). [deyr-i muġān, ] 

 

di: Demek, söylemek. 

Muḥibbī’yi didi öldürmelüdür / Didüm öldür nigārā kanı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 5). [didi, -

di ] 

Muḥibbī’yi didi öldürmelüdür / Didüm öldür nigārā kanı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 5). 
[didüm, -dü, -m ] 

Baş u cān tuḥfe getürdüm n’ola maḳbūl itseñ / Nāz-ıla güldi nigārum didi üftāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 4). [didi, -di ] 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1014, Beyit 3). [dimedi, -me, -di ] 

Vādi-i ‘ışḳa Muḥibbī bu göñül düşdi yine / Dimezem ġamdan ulu bile saña zāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 5). [dimezem, -mez, -em ] 

Yāra ‘arż eyledükçe derd-i dilüm / Dir Muḥibbī ki bu ne ġavgādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 5). [dir, -
r ] 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 3). [didiler, -di, -ler ] 

Didiler derdi olan derdi disün ben çekdüm āh / Her kim işitse diye bu derdmendüñ derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 2). [didiler, -di, -ler ] 
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Gözüm yaşı içinde ‘aḳs-i rūyı / Müneccim didi eyü yılduzuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 4). [didi, -
di ] 

Muḥibbī togrulupdur rāh-ı ‘ışḳa / Görenler didiler olsun özüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 5). 
[didiler, -di, -ler ] 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [dir, -r ] 

Bugün iḳlīm-i ‘ışḳ içre Muḥibbī’yi diseñ kimdür / Şikeste beste bī-çāre faḳīrüñdür ḥaḳīrüñdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1027, Beyit 4). [diseñ, -se, -ñ ] 

Didüm dil-i dīvāneye āḫir olacak cā / Zencīr-i ser-i zülfi ile çāh-ı ẕeḳandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 

3). [didüm, -dü, -m ] 

Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1030, Beyit 5). [diye, -y, -e ] 

Görmege gelmedi ben ḫastayı birkaç gicedür / Dimedi derd ü belām-ıla o miskīn niçedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 1). [dimedi, -me, -di ] 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 4). [didi, -di ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda yatur pā-māl-i ‘ışḳ oldı / Yañılup dimedüñ bir gün bu miskīn derdmendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 5). [dimedüñ, -medüñ ] 

Çıkar dürler ma‘ānī maḫzeninden / Getür taḥrīre disünler eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 6). 
[disünler, -sün, -ler ] 

Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur / Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 1). [dimeñ, -meñ ] 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 

Beyit 4). [dir-ise, -r-ise ] 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña / Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 5). [diyeler, -yeler ] 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [dir, -r ] 

Muḥibbī derd-ile oldı yolında ḫāk-ile yeksān / Dimedi yañılup bir dem benüm ḥāżır-güvāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 5). [dimedi, -medi ] 

Tīr-i ġamzeñle bu sīnem zaḫmnāk olmış yatur / Dir gören meydān-ı ‘ışḳ içre helāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 1). [dir, -r ] 

Çünki peykānuñ gelür kıldı bu sīnemden güẕer / Didüm artur dōstum derdüm benüm efzūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 2). [didüm, -düm ] 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür / Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 1). [didi, -di ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda senüñ çokdan ġubār oldı / Yañılup dimedüñ bir kez ki ḫāk-i üstüḫˇānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 5). [dimedüñ, -medüñ ] 



 714 

Beñzerem dimiş nigārā ḫaddüñe / Bu sözinden sen güli şermende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 2). 
[dimiş, -miş ] 

Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 2). [didüm, -düm ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 
Beyit 4). [dir, -r ] 

Dimedüñ ḥüsn-i zekātın bu Muḥibbī’ye eḥaḳ / Niçe gündür tolaşur kūyumı ol sāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 5). [dimedüñ, -medüñ ] 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 2). [diñüz, -ñüz ] 

Gelmesün daḫı Muḥibbī ser-i kūyuma dimiş / Görüñ ol luṭf issi kim bendesini yād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 8). [dimiş, -miş ] 

Taḥammül yig tecemmülden diyenler sāye-i ḫārı / Bulıcak oldılar ḳāni‘ dimeñ siz sāyebān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 4). [diyenler, -yenler ] 

Bu Muḥibbī şeh-i cihān iken / Şimdi bir ḫūba bendedür dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 6). [dirler, -
rler ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 2). [didüklerince, -dük, -ler, -i, -n, -ce ] 

Dün gice kūyında nālem işidüp / Dir seg-i kūyı bu ne feryāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 3). [dir, -r ] 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 5). [didi, -di ] 

Māha diñ öykünmesün yāruñ hilāl ebrūsına / Kanda beñzer aña anuñ kaşları peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1132, Beyit 3). [diñ, -ñ ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 7). [dimezem, -mez, -em ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 7). [dirse, -r, -se ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 7). [disün, -sün ] 

Tañ mı cūş itse Muḥibbī āh-ıla deryā-yı eşk / Rūzigār esdükçe kim dir baḥr-i bī-pāyān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 7). [dir, -r ] 

Yürür mecnūn gibi tenhā düşüp bu vādi-i ‘ışḳa / Muḥibbī sāyeden ġayrı dimez hem-rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 5). [dimez, -mez ] 

Sakladum esrār-ı ‘ışḳı līk iẓhār itdi āh / Kanlu yaşumı gören didi ki rūy-ı zerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, 
Beyit 2). [didi, -di ] 

Kirpügüm cārūb olup çeşmüm dem-ā-dem su seper / Dimesünler tā görenler kūy-ı yāruñ gerdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 4). [dimesünler, -me, -sün, -ler ] 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 2). [didüm, -dü, -m ] 
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Şi‘r-ile çünki Muḥibbī niçe dilber kuçılur / Bunı kim diyebilür şi‘r ü ġazelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 6). [diyebilür, -y, -e, -bil, -ür ] 

Bilmezem cevr ü cefāyı yāḫūd ‘izz ü nāz olur / Gel benüm çok sevdügüm didükçe meylüñ az olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 1). [didükçe, -dükçe ] 

Niçe teşbīh idem ḳaddine servi / Ki servüñ kimse dimez ġabġabı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 2). 
[dimez, -mez ] 

Leb-i tiryākine irdi Muḥibbī / Ne ġam dirlerse zülfüñ ‘aḳrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 7). 
[dirlerse, -r, -ler, -se ] 

Pīr-i ‘ışḳ oldum baña ‘ışḳ ehli oldılar mürīd / Her biri diyüp belī karşumda kulagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 6). [diyüp, -y, -üp ] 

Kaşuñ miḥrābına ḳāmet getürdüm / Görüp yüzüñ didüm Allāhu ekber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 3). 
[didüm, -dü, -m ] 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [dirsin, -r, -sin ] 

Būseme cān aluram dün dimiş-idi ol nigār / Aldı cānum şimdi turmış būseye inkār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 4). [dimiş-idi, -miş, --idi ] 

Görenler seyl-i eşkümi diye ṣaḥrā-yı sīnemde / Bahār eyyāmıdur beñzer ki ırmaklar bulanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 2). [diye, -y, -e ] 

İşiden şi‘r-i pür-sūzum okıyanlar diye lā-büd / Muḥibbī derdmend içün tutuşup oda yanmışdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1166, Beyit 5). [diye, -y, -e ] 

Ḫaṭā-y-ıla yüzüñe gül didümse / Ḫaṭā itse n’ola kul ādemīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 2). [didümse, 

-dü, -m, -se ] 

Didüm ki yārumuñ yokdur naẓīri / Eger var-ısa eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 2). 

[didüm, -dü, -m ] 

Seḥer gūş it ne dir murġ-ı seḥer-hīz / ‘Ömür gibi bu dünyā bī vefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 6). 
[dir, -r ] 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 1). [dir, -r ] 

Her raḳībi öldüreyin didügüm her dem bu kim / Derisine müşterīyüz didiler ṭabbāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 8). [didiler, -di, -ler ] 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa / Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 7). [dir, -r ] 

Bahā sordum metā‘-ı la‘l-i yāra / Didiler naḳd-i cāna rāyegāndurḥ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 2). 
[didiler, -di, -ler ] 

Didüm iy serv-ḳad pāyuña her dem / İki çeşmüm iki cūy-ı revāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 5). 

[didüm, -dü, -m ] 

Miyānından ḫaber kim var dir ise / Sözi taṣdīḳ olınmaz çün gümāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 4). 

[dir, -r ] 
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Ölürsem rāh-ı kūyında dikesiz taş işigini / Görenler diyeler raḥmet şehīd-i ‘ışḳ mezārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 2). [diyeler, -y, -e, -ler ] 

 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)
1205, Beyit 17). [di, ] 

 Lā diyemezem ḥükmüñe fermān kulıyam / Beni başdan ayaga eyleyesin pāre i yār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ال)
1205, Beyit 28). [diyemezem, -y, -e, -mez, -em ] 

Didüm dil derdine iy cān ṭabībi / Leb-i la‘lüñden özge emsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 3). 
[didüm, -dü, -m ] 

Meded ḥālüm benüm düşvār olupdur / Eger dirsem eger dimezsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 

4). [dimezsem, -mez, -se, -m ] 

Meded ḥālüm benüm düşvār olupdur / Eger dirsem eger dimezsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 
4). [dirsem, -r, -se, -m ] 

Şem‘-i cemāl-i yāra pervāne-veş tutışdum / Kimdür diyen benümçün ol şem‘e yanagelmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1207, Beyit 3). [diyen, -y, -en ] 

Mecnūn-vār başuma murġ-ı belā gelüp / Tutup mekānı her biri didi yuvalaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 3). [didi, -di ] 

Biz dimezüz ki mihr ü yāḫūd maḥabbet it / Cevr ü cefālaruñla senüñ pür-ṣāfālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1209, Beyit 2). [dimezüz, -mez, -üz ] 

Şāh-ı ‘ışḳa dil taḳarrüb buldugın gördi gözüm / Didi terk itme bizi biz daḫı ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 4). [didi, -di ] 

Raġbeti yokdur yanuñda bir-durur pīr ü cevān / Didi biz meh-rūlaruz şeyḫ-ile şāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 4). [didi, -di ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe bu göñlüm çarḫ urur / Hīç diyebilür miyüz kim āsiyāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 2). [diyebilür, -y, -e, -bil, -ür ] 

Özini baña dilber hem-ser itmez / Niçe kerre dimiş ammā dir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 1). 
[dimiş, -miş ] 

Özini baña dilber hem-ser itmez / Niçe kerre dimiş ammā dir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 1). [dir, 
-r ] 

Öldürürseñ daḫı gelmez dilümüzden lā dimek / Dōstum ‘ışḳuñ yolında bil senüñ ṣādıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 2). [dimek, -mek ] 

Şad ol dilā ki añdı seni cevr-ile nigār / Dirdük anı ki katı ferāmūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 
6). [dirdük, -r, -dü, -k ] 

İdenler vaḳt-i gülde geşt-i gülşen / Didiler ‘iyş ü nūş olmaz çemensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 2). 
[didiler, -di, -ler ] 

Kuçabilsem nigārı pīrehensüz / Dir-idüm cān ‘ayān görindi tensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 1). [dir-

idüm, -r, --i, -dü, -m ] 

Bu ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı bu ẓulm u sitemden / Bir bir dir-idüm n’eyleyem ol şāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1228, Beyit 2). [dir-idüm, -r, --i, -dü, -m ] 
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Giderme zülfüñi gel gül yüzüñden / Kim ola diye kim kākül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 2). 
[diye, -y, -e ] 

Muḥibbī oldı çün bir zer-ḫarīdüñ / Revā mıdur diyesin kul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 5). 
[diyesin, -y, -e, -sin ] 

Gözümüñ yaşıdur revnak viren bu gülsitānuña / Dime kim olıcak bārān bitüp gül lālezār olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1231, Beyit 3). [dime, -me ] 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 1). [dirse, -r, -se ] 

Kimdür ki diye ‘ışḳı Muḥibbī başa iltdüm / ‘Ālemde bugün andan ulu derd-i ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 8). [diye, -y, -e ] 

Hicr ara ḥasret-ile cān lebüme gelmiş-iken / Kimsene yok diye bu ḥālümi dildāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 5). [diye, -y, -e ] 

Her ne dirse ḥaḳḳuma uyma raḳībüñ sözine / Bilürem kim ol seni ḫayr işe irşād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1245, Beyit 4). [dirse, -r, -se ] 

Gülşen-i ḥüsnüñde zār itme Muḥibbī’yi didüm / Didi bir gül var mıdur kim bülbülin zār istemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1247, Beyit 5). [didüm, -dü, -m ] 

Zāhidā ‘ışḳ ehlinüñ gel meẕhebi yokdur dime / Kankı mescidde senüñle kıldı bunlar di namāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1248, Beyit 4). [di, ] 

Zāhidā ‘ışḳ ehlinüñ gel meẕhebi yokdur dime / Kankı mescidde senüñle kıldı bunlar di namāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1248, Beyit 4). [dime, -me ] 

Ele sāġar alalum şevḳ-ile rindāne biraz / Gel diñüz açılalum gülşene yārāna biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1251, 

Beyit 1). [diñüz, -ñüz ] 

Minḳārına aldukda göñül didi Muḥibbī / Beñzer ki göñül murġını kapdı gözi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 5). [didi, -di ] 

Mu‘allimden cefālar ögrenürsin / Neden dirsin vefā ta‘līm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 2). 
[dirsin, -r, -sin ] 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 4). [didüm, -dü, -m ] 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 1). [dimez, -mez ] 

Māhı gördüm gün yüzüñden dem-be-dem alur żiyā / Kim ola bilsem saña mihr-i cihān-ārā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 4). [dimez, -mez ] 

‘Ālemi la‘l-i zülālinden ser-ā-ser kandurur / Bu Muḥibbī teşneye geldükçe bir kez mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 5). [dimez, -mez ] 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1269, Beyit 4). [dimeñ, -me, -ñ ] 

Viren bāzār-ı ‘ışḳ içre alan cān naḳdini derdi / Ḥaḳīḳatde odur ‘āşıḳ dimeñ bāzārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 5). [dimeñ, -me, -ñ ] 
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Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [dimek, -mek ] 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 6). [dimiş, -miş ] 

Muḥibbī ol cefākāruñ olursa rāh-ı kūyında / Dimez aña nedür ḥālüñ ve yāḫūd merḥabā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 5). [dimez, -mez ] 

‘Uşşāḳa çāre dirler-idi ṣabr u ya sefer / Kalmadı ṣabr terk iderüz biz diyārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 3). [dirler-idi, -r, -ler, --i, -di ] 

Öpmek isterdüm ruḫından ḫaṭṭın iẓhār eyledi / Didüm iy ārām-ı cān hīç gül olur mı ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 3). [didüm, -dü, -m ] 

Gel beni öldür vefā kıl ‘ahdüñe didüm didi / Bī-vefālık resmidür ‘ālem içinde şānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 6). [didüm, -dü, -m ] 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 4). [didi, -di ] 

Dōstlar luṭf eyleyüp aḥvālümi yāra diñüz / Derd-ile dil-ḫasteyem kalmadı bende bet beñiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 1). [diñüz, -ñüz ] 

Dil ṭabībidür meded derdüme dermān eylesün / Kaldı cāndan bir ramaḳ aḥvālümi yāra diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 3). [diñüz, -ñüz ] 

Didüm öldürsün koñuz kūyındaki ‘āşıḳları / Nev-civāndur didiler nā-ḥaḳ yire kan istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 4). [didiler, -di, -ler ] 

Didüm öldürsün koñuz kūyındaki ‘āşıḳları / Nev-civāndur didiler nā-ḥaḳ yire kan istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 4). [didüm, -dü, -m ] 

Urur ‘āşıḳ olanlar baş terkin / Diyen kimdür ki ‘āşıḳ ölmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 4). 

[diyen, -y, -en ] 

Niyāz itdüm varup didi ḥabībüm / Senüñ var bir niyāzuñ bende biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 6). 
[didi, -di ] 

Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1288, Beyit 3). [dirdi, -r, -di ] 

Muḥibbī şi‘rüñi gören ḥasen dir / Ki anda gizlü var ma‘nā ciger-sūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 5). [dir, 
-r ] 

Hem-rāh olam ten didi cānum gider olsa / Cān şöyle gider ḫafīce ki hergiz ḫaber itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1291, Beyit 2). [didi, -di ] 

Kūyuña gelmiş senüñ ṣaf ṣaf durur ‘āşıḳlaruñ / Kullardur dir ki gelsün görelüm sulṭānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 2). [dir, -r ] 

Raḳīb ölmiş didüm el-ḥamdü-lillāh / Ölen[de] ḫōş dil eyler ḥamde āġāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 2). 

[didüm, -dü, -m ] 

Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1297, Beyit 1). [dimez, -mez ] 
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Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1297, Beyit 1). [dimez, -mez ] 

Dil saklar sırr-ı ‘ışḳı sīnede cānı gibi / Öldüreler rāzını iẓhār idüp aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1297, 
Beyit 4). [dimez, -mez ] 

Bu Muḥibbī yazsa ḥüsni āyetin dil levḥine / Okıyan dir buncılayın kimseler inşā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 5). [dimez, -mez ] 

Bu Muḥibbī yazsa ḥüsni āyetin dil levḥine / Okıyan dir buncılayın kimseler inşā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 5). [dir, -r ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi çün yaşum yañılmaz ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 4). [didüm, -dü, -m ] 

Yüzümi gösterem dir āḫir itmez / Muḳarrer bildüm anı ẓāhir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 1). [dir, 
-r ] 

Ṭāḳatum ṭāḳ oldı ṣabrum ḳalmadı soldı beñiz / Dil ṭabībine meded bu ḫasta dil ḥālin diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 1). [diñüz, -ñüz ] 

Kim-durur cānā dir-iseñ derd-i hicre mübtelā / Ġāyet ile ḫasta-dildür bu Muḥibbī bendeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 5). [dir-iseñ, -r, --i, -se, -ñ ] 

Ehl-i günāh olanları dirler yakarlar āteşe / Ġāyet günāhum çok benüm a‘mālümi sormaz mısız (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1312, Beyit 4). [dirler, -r, -ler ] 

Geldi dilde şāh-ı ‘ışḳ bir ḫāne bünyād eyledi / Didi günden güne muḥkem dura bu bünyādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 4). [didi, -di ] 

Didiler gözlerinüñ ālını terk itdi nigār / Dil didi gözlerine hey dise kaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 

Beyit 2). [didi, -di ] 

Didiler gözlerinüñ ālını terk itdi nigār / Dil didi gözlerine hey dise kaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 

Beyit 2). [didiler, -di, -ler ] 

Didiler gözlerinüñ ālını terk itdi nigār / Dil didi gözlerine hey dise kaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 2). [dise, -se ] 

Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 3). [didüm, -dü, -m ] 

Sūz-ı ‘ışḳumdan ḥikāyet eyledüm yāra biraz / Didi ‘āşıḳ dirilen hergiz şikāyet eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1323, Beyit 1). [didi, -di ] 

Yolına durup yār güzer eyleyüp didi / Bunda daḫı durur imiş mübtelā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, Beyit 
3). [didi, -di ] 

Günāhum bu-durur ‘ışḳuñ Ḫudā’dan istedüm irdüm / Günāhkāruñ du‘āsı[nı] dimeñ ki müstecāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 6). [dimeñ, -me, -ñ ] 

İşidenler bu göñlüm nālesini / Çalınur didi ġam bezminde bu saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 3). [didi, -

di ] 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 4). [dimezdüm, -mez, -dü, -m ] 
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Leẕẕet-i vaṣlı tatanlar didiler ḳand ü nebāt / Līk hicre zehr-ile tīz-āb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 5). [didiler, -di, -ler ] 

Zülfüñi gördükçe cānā ben şeb-i yeldā didüm / Ol şeb içre alnuña mehtāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 6). [didüm, -dü, -m ] 

İy Muḥibbī muṣḥaf-ı ḥüsninde yāruñ dir gören / Ḫaṭṭ u ḫāle noḳṭa vü i‘rāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 7). [dir, -r ] 

Niçe yıllardur didüm göñlümle ṣāḥib-ġamlaruz / Didi çeşmüm anuñ-ıçun biz de ġarḳ-ı demlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 1). [didüm, -dü, -m ] 

Tīġ-ı ġamzeñ didüm itdi sīnem içre dil şikāf / Leblerüñ didi Muḥibbī ġam yime merhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1348, Beyit 5). [didüm, -dü, -m ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi kim yaşum yiñilmez ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 4). [didüm, -dü, -m ] 

Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 2). [dimez, -mez ] 

Bezm-i ġamda āferīn ol ‘āşıḳ-ı ser-bāza kim / Şem‘-veş başın keserseñ sırrını aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 3). [dimez, -mez ] 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [dirse, -r, -se ] 

Muḥibbī leblerüñ ẕikrin miyānuñ vaṣfını itse / Diyeler böyle bir şīrīn kelām ince ḫayāl olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1355, Beyit 5). [diyeler, -y, -e, -ler ] 

Baña mihr ü vefā dildār kılmaz / Dimeñ cevr ü cefāyı yār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 1). [dimeñ, 

-me, -ñ ] 

Muḥibbī yaşın ol yār ayagına / Nis̱ār itmez dimeñ dīnār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 5). [dimeñ, -

me, -ñ ] 

Dem-i vaṣla irenler iy Muḥibbī / Didiler bundan özge ‘ālem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 6). 
[didiler, -di, -ler ] 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ / Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 2). [diye, -y, -e ] 

Nāleler eyler Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳuñda senüñ / Gelmedi dilüñe bir kez diyesin kim bu çi kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 5). [diyesin, -y, -e, -sin ] 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 1). [didi, -di ] 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras / ‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 1). [dimez-iseñ, -mez, -i, -se, -ñ ] 

Ārzū itdüm lebin kıldum ser-i zülfin heves / Didi iy bī-çāre olmaz uşbu sevdā mültemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 1). [didi, -di ] 

Didüm dile ki zülfine meyl itme dilberüñ / Dīvānedür n’idem ki es̱er eylemez nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 2). [didüm, -dü, -m ] 
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Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler / Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 2). [didi, -di ] 

İy Muḥibbī sīnede gören ḥabāb-ı eşkümi / Konmaga ġam şāhına yir yir didi otāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 7). [didi, -di ] 

‘Işḳ-ı şāhī ḫaymesin kuralı dil ṣaḥrāsına / Kim görürse dir ki bu mülküñ ḫarābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 2). [dir, -r ] 

Yār sandum baña didüm sırr-ı ‘ışḳı göñlüme / Anı iẓhār eyledi bildüm o da aġyār-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 2). [didüm, -dü, -m ] 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseñe oldum ḫarīd / Aramuzda yok dime olsun bizüm alış viriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 4). [dime, -me ] 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 5). [dir, -r ] 

Her ki cāna kıymaya irmez viṣāl-i dilbere / Bu sözi ben dimezem bilüñüz ulular dimiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 4). [dimezem, -mez, -em ] 

Her ki cāna kıymaya irmez viṣāl-i dilbere / Bu sözi ben dimezem bilüñüz ulular dimiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 4). [dimiş, -miş ] 

İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 1). [dir, -r ] 

İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 1). [dir, -r ] 

Başına sançup çiçek zeyn eylemiş dülbendini / Dir gören tācına ya‘nī dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 4). [dir, -r ] 

Nigāruñ taş işiginde niçe yıldur kodum başı / Teraḥḥüm eyleyüp bir gün dimez bī-çāre yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 4). [dimez, -mez ] 

Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 3). [dirler, -r, -ler ] 

Yüz kerre eger ḥālümi dirsem saña iy dōst / İdersin anı bir nefes içinde ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 3). [dirsem, -r, -se, -m ] 

Cihānuñ ḫalḳına sakın inanma / Yüze güler dir-ise saña kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 6). [dir-ise, -
r, -i, -se ] 

Gören ḫaṭṭuñ didi ruḫsāruñ üzre / Meger ceyş-i Ḥabeş Īrān’a gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 3). 
[didi, -di ] 

Yudı yüzüm karasını āb-ı luṭf-ıla / Ak saçı görüp didi kapumda geçürdi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 
4). [didi, -di ] 

Ḫāk-i rehine dökeli bu dīdeler eşki / Gören didiler yolların hep sīm ü zer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1443, 

Beyit 4). [didiler, -di, -ler ] 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ Muḥibbī su gibi ezber okur / İşiden dir sūre-i Nūr u Duḫān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 5). [dir, -r ] 
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Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem / Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 3). [diyeler, -y, -e, -ler ] 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 3). [didüm, -dü, -m ] 

Sāye salsa dir-idüm ben ḫāke ol serv-i sehī / Ṭāli‘üm sa‘d oldı baḫt-ı kāmrānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 3). [dir-idüm, -r, -i, -dü, -m ] 

Sevdüm didükçe cevrini arturdı ol perī / Sevmek katında dilberüñ ulu günāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 2). [didükçe, -dükçe ] 

Cevrini görüp nigāruñ dime sen bed-ḫū-y-ımış / Anı taġyīr idebilmez başa çün yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 1). [dime, -me ] 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 5). [didi, -di ] 

Dimiş kūyında ḳurbān idem anı / Muḥibbī’nüñ murādı ol-durur kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 5). 
[dimiş, -miş ] 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 5). [didi, -di ] 

Görmedüm mihr ü vefā çekdüm velī cevr ü cefā / Var diyen mihr ü vefāsı dilberüñ bir söz imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1462, Beyit 4). [diyen, -y, -en ] 

Didüm dīvāneyem zülfüñe bend it / Gülüp gül gibi didi mübtelā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 2). 
[didüm, -dü, -m ] 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1472, Beyit 2). [dimiş, -miş ] 

Ġamze-i cellādına dirsem ḫalāṣ itgil beni / Dir kim ölmeyince olmaz ḥükm-i sulṭāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 3). [dir, -r ] 

Ġamze-i cellādına dirsem ḫalāṣ itgil beni / Dir kim ölmeyince olmaz ḥükm-i sulṭāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 3). [dirsem, -r, -se, -m ] 

İki taş-ıla döne döne ögüdür felek / Bir bir cihān ḫalḳına dir āsiyāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 6). 
[dir, -r ] 

Dil zevraḳını saldum derdā ki baḥr-ı ‘ışḳa / Gerçek imiş diyenler yok aña ṭūl-ıla ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 2). [diyenler, -y, -en, -ler ] 

Būseye cān naḳdin aldı yār bāzār eyledi / Di Muḥibbī ya ne ḫışm eyler çün olmışdur ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 5). [di, ] 

Dil ṭabībisin didüm derdüme dermān eylegil / Didi öldürmek gerek tā gide senden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 3). [didüm, -dü, -m ] 

Ḫaṭṭını ḫadi üzre gören diye gerekdür / Kim cevher-i insānda ne zībā-y-ımış a‘rāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 4). [diye, -y, -e ] 

Dimezem mihr eyle bārī cevr kıl oran-ıla / Faḫr-ı ‘ālem çün dimiş ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 2). [dimezem, -mez, -em ] 
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di: Demek, söylemek II istemek. 

Kim bilem dir ḥāl-i Mecnūn’ı baña sorsun baña / Vādi-i ġamda anuñla itmişem bī-ḥad sefer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 4). [dir, -r ] 

Cān virem yāra dir-iseñ yüri ḳallāş olıgör / Kanda bulursa cefā tīġını ḳallāşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 
Beyit 4). [dir-iseñ, -r, -i, -se, -ñ ] 

Dimezüz cevr ü cefā eyleme yā eyle vefā / Rāżıyuz her ne kılursañ bizi tek yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 4). [dimezüz, -mez, -üz ] 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1110, Beyit 1). [dirseñ, -r, -se, -ñ ] 

Rūşen olsun gün gibi dirseñ Muḥibbī ‘ışḳuñı / Tekye-i dilde çerāġ-ı mihrini uyarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1110, Beyit 5). [dirseñ, -r, -se, -ñ ] 

Güzellerden vefā ummak ‘acebdür / Cefā dirseñ iñen bisyār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 4). 
[dirseñ, -r, -se, -ñ ] 

Saklayam dirdüm şehā ‘ışḳuñ rumūzın sīnede / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm itdi āḫir keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1248, Beyit 3). [dirdüm, -r, -dü, -m ] 

Suçını Muḥibbī’nüñ ‘afv eyle disem dilber / Sürer kapudan anı dīvāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 5). [disem, -se, -m ] 

Raḥm eyle disem yāra ider nāza ser-āġāz / ‘Āşıḳ ki niyāz eyleye ma‘şūḳa kılur nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 1). [disem, -se, -m ] 

Leblerüñden ḫastayam bir būse didüm didi yār / Sözini tagıtdı beñzer ölecek sayru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1412, Beyit 4). [didüm, -dü, -m ] 

 

di: Demek, söylemek II uyarmak, ikaz etmek. 

Ser-i zülfine dolaşma dir-idüm saña göñül / Dutmadı pendüme gūş şimdi varup dāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 2). [dir-idüm, -r, -i, -dü, -m ] 

Dil virme didüm zülfine gel pendümi gūş it / Dīvāne göñül söz mi tutar bildügin işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1139, Beyit 3). [didüm, -dü, -m ] 

‘Işḳa düşme āḫiri müşkil olur dirdüm saña / Ugramazduñ bu belāya dutmış olsañ ger nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 2). [dirdüm, -r, -dü, -m ] 

Dil-i dīvāne dildāruñ ser-i zülfinde bend olmış / Tolaşma dir-idüm aña sezādur vāy ne bend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 1). [dir-idüm, -r, -i, -dü, -m ] 

 

di: Demek, söylemek II rivâyet etmek, nakletmek. 

Dōstum kīn eyleyüp ebrūlaruñ çīn eyleme / Böyledür dirler mes̱eldür kīn ile dīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 3). [dirler, -r, -ler ] 

Bilsem eşküm n’içün itmez göñline yāruñ es̱er / Dirler elmās iy Muḥibbī seng-i ḫārādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 4). [dirler, -r, -ler ] 
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Dirīġ eyler dimişler cānı senden / Muḥibbī’ye ḥabībüm iftirādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 6). 
[dimişler, -miş, -ler ] 

Umaram gözlerüm yaşı mürūr-ıla ide te’s̱īr / Egerçi ḳalbini dirler nigāruñ ḳatı mermerdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 2). [dirler, -r, -ler ] 

Felekden yücedür dirler egerçi ḳaṣruñ iy meh-rū / Elümde bir kemend-i āh çıkılur nerdübānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 4). [dirler, -r, -ler ] 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū / Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 4). [dirler, -r, -ler ] 

Tekebbür eyleyüp kendüñi yüksek görme alçak gör / Ezelden kibr olan yirde dimişlerdür ki dīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 6). [dimişlerdür, -miş, -ler, -dür ] 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [dirler, -r, -ler ] 

Āh kılsam irişür nālem melekler gūşına / Tañ degül dirler gider şebde ırak yire āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 2). [dirler, -r, -ler ] 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [dirler, -r, -ler ] 

İşidürdüm māh-rūlar bī-vefā olur velī / İy Muḥibbī her ne dirlerse biñ anca var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 5). [dirlerse, -r, -ler, -se ] 

Ġam degül tīġ-ı sitemden çāk olursa bu göñül / Ġamzesin yāruñ işitdüm didiler dil-dūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 3). [didiler, -di, -ler ] 

Dirler idi ol cefākāruñ cefāsın çok velī / Şimdi bildüm āh kim didüklerince var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1470, Beyit 2). [dirler, -r, -ler ] 

‘Āşıḳam derdā dirīġā olmadum derdden ḫalāṣ / Derd-i ‘ışḳ içün dimişler özge yok mergden ḫavāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 1). [dimişler, -miş, -ler ] 

Ḫoş gelür ben ‘āşıḳa ġāyet miyān-ı nāzüküñ / Çünki peyġāmber dimiş ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1497, Beyit 2). [dimiş, -miş ] 

Dimezem mihr eyle bārī cevr kıl oran-ıla / Faḫr-ı ‘ālem çün dimiş ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 2). [dimiş, -miş ] 

 

di: Demek, söylemek II … diye adlandırmak, … diye vasıflandırmak. 

Kan içer çeşmi n’ola ḫūnī disem / Didügüm isme ol müsemmādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 4). 

[didügüm, -düg, -üm ] 

Kan içer çeşmi n’ola ḫūnī disem / Didügüm isme ol müsemmādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 4). 
[disem, -se, -m ] 

Zāhidā ‘āşıḳı gel dime selāmet eridür / ‘Ār u nāmūsı koyan aña ḫacālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 

Beyit 4). [dime, -me ] 

Āh kim şīvelerle dilberler / Kim göre ḥūr veyā melek dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 1). [dirler, -r, -

ler ] 
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Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer / Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 1). 
[dir, -r ] 

Yiridür dir-isem şīrīn lebüñe / Ki Ferhād’a dil-i āvāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 3). [dir-isem, -
r, -i, -se, -m ] 

Perīde yok-durur ādemde hergiz / Eger ḥūrī disem bir pāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 2). 
[disem, -se, -m ] 

Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer / Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 1). 
[diye, -y, -e ] 

Ḫarāb olalıdan göñlüm aña vīrānedür dirler / Bulınursa eger vuṣlat aña genc-ḫānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 1). [dirler, -r, -ler ] 

Ḫarāb olalıdan göñlüm aña vīrānedür dirler / Bulınursa eger vuṣlat aña genc-ḫānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 1). [dirler, -r, -ler ] 

Belā bezminde derd-ile ciger ḫūnını nūş itsem / Gözümüñ kāsesin elde tolu peymānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 2). [dirler, -r, -ler ] 

Olaldan vādi-i ġamda perīşān saçı maḥbūbuñ / Görenler pençe-i şīri anuñçün şānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 3). [dirler, -r, -ler ] 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı / Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 4). [dirler, -r, -ler ] 

Benüm āhvāl-i pür ġuṣṣam yanında ḳıṣṣa-i Mecnūn / Muḥibbī beñzemez ancak kurı efsānedür dirler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1101, Beyit 5). [dirler, -r, -ler ] 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [dir, -r ] 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 2). [didi, -di ] 

İntiẓār-ıla lebüñden bulmadum bir ẕerre kām / Bir söz-miş ṣabr-ıla dirler koruk ḥelvā olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1156, Beyit 2). [dirler, -r, -ler ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [dir, -r ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [dir, -r ] 

Gün yüzüñe alnuña dirsem ḳamer ma‘ẕūr tut / Gāh olur eyler tekellüm ebleh ü dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 4). [dirsem, -r, -se, -m ] 

Gitdi Mecnūn didügüñ geldi Muḥibbī yirine / Kişver-i ‘ışḳa geçerse anı uḫrā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 7). [didügüñ, -düg, -üñ ] 

Muḥibbī olalı ‘ışḳ-ıla Maḥmūd / Dimişlerdür aña ḥüsniyle Āyāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 5). 

[dimişlerdür, -miş, -ler, -dür ] 

Baş eg zülfe resendür cān u dilden / Disünler saña ‘uşşāk içre cānbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 3). 

[disünler, -sün, -ler ] 
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Çeşmüñe dirsem n’ola āḫir zamān fettānıdur / Fitne mi kaldı anı ol fitne-engīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1237, Beyit 2). [dirsem, -r, -se, -m ] 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 1). [dimez, -mez ] 

Göñlümüñ feryād elinden kime varup dād idem / İrmek ister gördügi zülfe uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 2). [dimez, -mez ] 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 3). [dimez, -mez ] 

Noḳṭadur agzı didük kıldur bili fehm eyledük / Dūrbīn olsa Muḥibbī tañ mıdur idrākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 5). [didük, -dü, -k ] 

Eksük itmez çıkarur her dem ma‘ānī cevherin / Dōstlar şimden girü göñlüme bir deryā diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 2). [diñüz, -ñüz ] 

Düriş ḫayra vü şerden ictināb it / Dimesünler senüñ içün bed-āmūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 4). 
[dimesünler, -me, -sün, -ler ] 

Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 2). [dimez, -mez ] 

Kapsa tañ mı bu kebūter göñlümi / Zülfine dirler anuñ çün şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 2). 
[dirler, -r, -ler ] 

Yüzine ben ḳamer didüm ne dirsiz / Lebine gül-şeker didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 1). 
[didüm, -dü, -m ] 

Yüzine ben ḳamer didüm ne dirsiz / Lebine gül-şeker didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 1). 

[didüm, -dü, -m ] 

Nis̱ār eylemek içün pāy-ı yāra / Yaşuma sīm ü zer didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 4). 

[didüm, -dü, -m ] 

Saña ger ḥūr [u] perī dirsem olur bu söz ḫaṭā / Zīra kim ehl-i baṣīret anlara ādem dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1364, Beyit 2). [dimez, -mez ] 

Saña ger ḥūr [u] perī dirsem olur bu söz ḫaṭā / Zīra kim ehl-i baṣīret anlara ādem dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1364, Beyit 2). [dirsem, -r, -se, -m ] 

Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi / İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 7). [dirler, -r, -ler ] 

Kim ki dünyā ni‘metine aldanup meyl eyleye / Aña ḥayvāndur disünler dimesünler aña nās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 4). [dimesünler, -me, -sün, -ler ] 

Kim ki dünyā ni‘metine aldanup meyl eyleye / Aña ḥayvāndur disünler dimesünler aña nās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 4). [disünler, -sün, -ler ] 

Kūy-ı nigāra deyr-i muġān dir-isem revā / Çün kapusında āh u fiġānum olur ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 3). [dir-isem, -r, -i, -se, -m ] 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1389, Beyit 4). [diyeler, -y, -e, -ler ] 
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Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān / Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 2). [dir, -r ] 

Keşf-i burḳa‘ eyle yüzden nūra ġarḳ it ‘ālemi / Tā görenler diyeler mihr-i cihān-ārā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 2). [diyeler, -y, -e, -ler ] 

Şi‘rümi gören bir āhen leblebi ancak dimiş / Anuñ-ıçun degme kimse aña diş uramamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 1). [dimiş, -miş ] 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 2). [dir, -r ] 

Kūyuña dārü’ş-şifā dirler ya n‘içün dōstum / Niçe yıllardur ki anda kalmışam ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1431, Beyit 3). [dirler, -r, -ler ] 

Yüzüñe kim gün dimiş rā eylemiş / Ḫoş naẓar kılmış ne ḫoş rā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 1). 
[dimiş, -miş ] 

Almamış başına terk itmiş cihān ġavġāların / Vādīde mecnūn yürür mecnūn dimeñ uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 3). [dimeñ, -me, -ñ ] 

Didiler cevr ü cefāyı zehrden acı velī / Sor baña şehd ü şekerden leẕẕeti tatlu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 3). [didiler, -di, -ler ] 

‘Işḳ-ıla Ḳays’uñ egerçi bilselerdi ḥālini / Aña mecnūn dimeyüp dirlerdi ol uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 2). [dimeyüp, -me, -y, -üp ] 

‘Işḳ-ıla Ḳays’uñ egerçi bilselerdi ḥālini / Aña mecnūn dimeyüp dirlerdi ol uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 2). [dirlerdi, -r, -ler, -di ] 

Her kārbān ki konsa bugün irtesi göçer / Dār-ı cihāna anuñ-ıçun didiler ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 3). [didiler, -di, -ler ] 

 

di: Demek, söylemek II saymak, kabul etmek. 

Su sepüp iy dīde sula ḫāk-i pāy-ı dilberi / Dimesünler aramuzda anuñ-ıla gerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1021, Beyit 3). [dimesünler, -me, -sün, -ler ] 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [dimez, -mez ] 

Didiler derdi olan derdi disün ben çekdüm āh / Her kim işitse diye bu derdmendüñ derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 2). [diye, -y, -e ] 

N’ideyin dōst diyüp iñledüben ḳumrī gibi / Nāle kıl gülşene var bülbüli feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 2). [diyüp, -y, -üp ] 

Görinen başuma miḥnet kūhsārıdur diñüz / İki ‘aynum iki yaña çeşmesārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 1). [diñüz, -ñüz ] 

Görinen başuma miḥnet kūhsārıdur diñüz / İki ‘aynum iki yaña çeşmesārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 1). [diñüz, -ñüz ] 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār / Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 2). [diñüz, -ñüz ] 
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Ugrın ugrın ġamzelerle sīnem üzre yaralar / Ol kaşı ya ġamzesi ok yādigārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 3). [diñüz, -ñüz ] 

Çalkamañ bu eşk-i ġāfil virdi ‘ummāndan nişān / Sāḥil-i çeşmüm görüp deryā kenārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1330, Beyit 4). [diñüz, -ñüz ] 

Gül yüzüñsüz bu Muḥibbī iñlese bülbül-ṣıfāt / Ne dükenmez gice gündüz āh u zārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1330, Beyit 5). [diñüz, -ñüz ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 1). [diñüz, -ñüz ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 1). [diñüz, -ñüz ] 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 2). [diñüz, -ñüz ] 

Bir naẓarla sīnesin bagrın delen ‘āşıḳlaruñ / Şol kemān ebrū güzelüñ ġamzekārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1340, Beyit 3). [diñüz, -ñüz ] 

Dikse ḳabrüm üzre duranlar melāmet taşını / Görüben bir ‘āşıḳ-ı şeydā mezārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 4). [diñüz, -ñüz ] 

İñlesün bülbül gibi kılsun Muḥibbī nāleler / Ḥüsn-i yāruñ gülşen-i tāze bahārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 5). [diñüz, -ñüz ] 

 

di: Demek, söylemek II sormak. 

Didüm cānā ‘aceb rūşen yüzüñ var / Didi taḥsīn idüp yaḫşı sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 1). 

[didüm, -dü, -m ] 

Didüm alnuñ ḳamer midür yüzüñ gün / Didi görmiş eyü ola gözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 2). 

[didüm, -dü, -m ] 

Didüm zülfüñ neden gitmez yüzüñden / Didi bekler o gence ejdehādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 5). 
[didüm, -dü, -m ] 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 1). [didüm, -dü, -m ] 

Bārī didüm vir ḫaber ḥoḳḳa dehānuñdan nişān / Nāz-ıla güldi didi var ġonca-i ḫandāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 2). [didüm, -dü, -m ] 

Kevkeb-i kūyuñda didüm bu ser-i ġalṭān nedür / Eyledi zülfe işāret didi bu çevgāna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1069, Beyit 3). [didüm, -dü, -m ] 

Ne sebebdendür didüm sīnemde biñ biñ yaralar / Didi ġamzem oklarından irişen peykāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 4). [didüm, -dü, -m ] 

Ġāret iden göñlini kimdür Muḥibbī’nüñ didüm / Çünki bilmezsin didi ol nergis-i fettāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 5). [didüm, -dü, -m ] 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [didüm, -dü, -m ] 
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Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm / Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 2). [didüm, -dü, -m ] 

Kullıga mūy-ı sefīd ile didüm eyle ḳabūl / Didi pīr olsa efendi kulın āzād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 
Beyit 7). [didüm, -dü, -m ] 

‘Ārıżuñ içre niçedür didüm iy meh-rū ḫaṭuñ / Güldi didi kaplu kāfūra du‘ā-yı nūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 2). [didüm, -dü, -m ] 

Emdür lebüñi şimdi bu dil-ḫasteye didüm / Güldi didi gör ḫāṭırı gülbe şeker ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 
Beyit 4). [didüm, -dü, -m ] 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 6). [didüm, -dü, -m ] 

Kimdür Muḥibbī dir-iseñ iy pādişāh-ı ‘ışḳ / Bir derdmend bende vü bir ḫāk-i pā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 5). [dir-iseñ, -r, -i, -se, -ñ ] 

Çīn-i zülfüñde didüm n’içün dil ü cān baglanur / Didi kāfir destine girse müselmān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 1). [didüm, -dü, -m ] 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [didüm, -dü, -m ] 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 4). [didüm, -dü, -m ] 

Cān naḳdı-y-ıla ṭālib olup būse istedüm / Didüm ki lebüñ öpmege cānā bahā nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1182, Beyit 4). [didüm, -dü, -m ] 

Didiler yaralar n’eyler Muḥibbī sīne vü dilde / Didüm ki bir kemān-ebrū nigāruñ yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 5). [didiler, -di, -ler ] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )

1205, Beyit 8). [didüm, -dü, -m ] 

Muḥibbī yārı aġyār-ıla gördüm / Didüm ‘ālemde gül var mı dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 5). 
[didüm, -dü, -m ] 

Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 3). [didüm, -dü, -m ] 

Yār bir gün dimedi ḥāl-i Muḥibbī niçedür / Niçe yıldur ki varur yāra bizüm ādemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 6). [dimedi, -me, -di ] 

İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 7). [didüm, -dü, -m ] 

Ehl-i ‘ışḳuñ başları cem‘ī nedür didüm didi / Durmaz işler ezel bir dem bizüm ser-ḥānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 3). [didüm, -dü, -m ] 

Didüm yüzüñi görsem andan ayaguñ öpsem / Didi ki bundan aḳdem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 2). [didüm, -dü, -m ] 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 6). [didüm, -dü, -m ] 
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Ġamzeñ öldürdi Muḥibbī’yi neden didüm didi / ‘Āşıḳı öldürmenüñ bildüm s̱evābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 7). [didüm, -dü, -m ] 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 1). [didüm, -dü, -m ] 

 

di: Demek, söylemek II bir işi yapmaya kalkışmak, yapmaya yeltenmek, teşebbüs etmek. 

Zülfine sakın dil vireyin dime tolaşma / Bir baş-ıla biñ dillü-durur fitneleri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 
Beyit 3). [dime, -me ] 

Kuçam dirseñ miyānını Muḥibbī / İşitdüñ mi anuñ sen hīç bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 5). 

[dirseñ, -r, -se, -ñ ] 

Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1057, Beyit 4). [dime, -me ] 

Taḥammül yig tecemmülden diyenler sāye-i ḫārı / Bulıcak oldılar ḳāni‘ dimeñ siz sāyebān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 4). [dimeñ, -me, -ñ ] 

Öpsem lebüñi disem o dem la‘lini dişler / Nāz-ıla baña gösterür incü gibi dişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 1). [disem, -se, -m ] 

Dime iy zāhid-i ḫodbīn ben irdüm menzile ancak / Sen aña vāḳıf olmaduñ göñülden rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 2). [dime, -me ] 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 4). [dirsin, -r, -sin ] 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak / Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 5). [dimesün, -me, -sün ] 

El urayın dime sakın genc-i ḥüsnine / İki ṭarafda zülfi anuñ ejdehā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, Beyit 3). 

[dime, -me ] 

Leblerüñ emsem disem ġamzeñ diler kanum döke / Kan iderse tañ mı çeşmüñ çün şarāb üstindedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 2). [disem, -se, -m ] 

Her raḳībi öldüreyin didügüm her dem bu kim / Derisine müşterīyüz didiler ṭabbāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 8). [didügüm, -düg, -üm ] 

Zūr u zār-ıla viṣāline irem dime sakın / Dilberüñ vaṣlı hemān sīm-ile zerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 1). [dime, -me ] 

İy Muḥibbī ister-iseñ bulasın genc-i viṣāl / Ara dil vīrānesin dime ḫarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 5). [dime, -me ] 

Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 9). [dime, -me ] 

‘Ālem içinde başa dime vardum ‘ışḳ-ıla / Çıkar yürekde biñ ola baş başa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1360, Beyit 2). [dime, -me ] 

Yürür āzāde iken ‘ışḳa düşdüm / Kılayım terk-i ser didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 2). 

[didüm, -dü, -m ] 
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Gerekdür sırr-ı ‘ışḳ ġāyetde pinhān / Aluñ benden ḫaber didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 3). 
[didüm, -dü, -m ] 

Muḥib pervāne-veş ol şem‘-i ḥüsne / Yakayım bāl ü per didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 5). 
[didüm, -dü, -m ] 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 2). [dimişsin, -miş, -sin ] 

Ġāyet-i ‘ışḳa Muḥibbī ireyim dimek muḥāl / Ḥaddi vü pāyānı yok bir ince müşkil rāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 5). [dimek, -mek ] 

Sırr-ı ‘ışḳı saklayam sīnemde dirdüm gerçi ben / Rūy-ı zerdüm eşk-i çeşmüm itdi anı ḫalḳa fāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 2). [dirdüm, -r, -dü, -m ] 

Āsitānuñda gedā olsam dimiş / Sözlerinden pādişādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 4). [dimiş, 
-miş ] 

Derd-i dilümi ‘arż ideyin dime ḥekīme / Bak yār liḳāsına ki tā kim gide emrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 2). [dime, -me ] 

Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı / Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 4). [dime, -me ] 

 

di: Demek, söylemek II cevap vermek. 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 5). [didi, -di ] 

Didüm cānā ‘aceb rūşen yüzüñ var / Didi taḥsīn idüp yaḫşı sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 1). 

[didi, -di ] 

Didüm alnuñ ḳamer midür yüzüñ gün / Didi görmiş eyü ola gözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 2). 

[didi, -di ] 

Didüm zülfüñ neden gitmez yüzüñden / Didi bekler o gence ejdehādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 5). 
[didi, -di ] 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 1). [didi, -di ] 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 1). [didi, -di ] 

Bārī didüm vir ḫaber ḥoḳḳa dehānuñdan nişān / Nāz-ıla güldi didi var ġonca-i ḫandāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 2). [didi, -di ] 

Kevkeb-i kūyuñda didüm bu ser-i ġalṭān nedür / Eyledi zülfe işāret didi bu çevgāna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1069, Beyit 3). [didi, -di ] 

Ne sebebdendür didüm sīnemde biñ biñ yaralar / Didi ġamzem oklarından irişen peykāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 4). [didi, -di ] 

Ġāret iden göñlini kimdür Muḥibbī’nüñ didüm / Çünki bilmezsin didi ol nergis-i fettāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 5). [didi, -di ] 
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Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [didi, -di ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm / Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 2). [didi, -di ] 

Kullıga mūy-ı sefīd ile didüm eyle ḳabūl / Didi pīr olsa efendi kulın āzād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 
Beyit 7). [didi, -di ] 

‘Ārıżuñ içre niçedür didüm iy meh-rū ḫaṭuñ / Güldi didi kaplu kāfūra du‘ā-yı nūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 2). [didi, -di ] 

Emdür lebüñi şimdi bu dil-ḫasteye didüm / Güldi didi gör ḫāṭırı gülbe şeker ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 

Beyit 4). [didi, -di ] 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 6). [didi, -di ] 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [didüm, -dü, -m ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 2). [dimedi, -me, -di ] 

Çīn-i zülfüñde didüm n’içün dil ü cān baglanur / Didi kāfir destine girse müselmān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 1). [didi, -di ] 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [didi, -di ] 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 4). [didi, -di ] 

Didiler yaralar n’eyler Muḥibbī sīne vü dilde / Didüm ki bir kemān-ebrū nigāruñ yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 5). [didüm, -dü, -m ] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )
1205, Beyit 8). [didi, -di ] 

Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 3). [didi, -di ] 

Gülşen-i ḥüsnüñde zār itme Muḥibbī’yi didüm / Didi bir gül var mıdur kim bülbülin zār istemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1247, Beyit 5). [didi, -di ] 

Gel beni öldür vefā kıl ‘ahdüñe didüm didi / Bī-vefālık resmidür ‘ālem içinde şānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 6). [didi, -di ] 

İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 7). [didiler, -di, -ler ] 

Ehl-i ‘ışḳuñ başları cem‘ī nedür didüm didi / Durmaz işler ezel bir dem bizüm ser-ḥānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 3). [didi, -di ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi çün yaşum yañılmaz ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 4). [didi, -di ] 
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Didüm yüzüñi görsem andan ayaguñ öpsem / Didi ki bundan aḳdem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 2). [didi, -di ] 

Niçe yıllardur didüm göñlümle ṣāḥib-ġamlaruz / Didi çeşmüm anuñ-ıçun biz de ġarḳ-ı demlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 1). [didi, -di ] 

Tīġ-ı ġamzeñ didüm itdi sīnem içre dil şikāf / Leblerüñ didi Muḥibbī ġam yime merhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1348, Beyit 5). [didi, -di ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi kim yaşum yiñilmez ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 4). [didi, -di ] 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 6). [didi, -di ] 

Ġamzeñ öldürdi Muḥibbī’yi neden didüm didi / ‘Āşıḳı öldürmenüñ bildüm s̱evābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 7). [didi, -di ] 

Leblerüñden ḫastayam bir būse didüm didi yār / Sözini tagıtdı beñzer ölecek sayru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1412, Beyit 4). [didi, -di ] 

Ser-i kūyumda feryād u fiġān her şeb iden kimdür / Didi didem Muḥibbī ḫasta-dildür ḫˇābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 4). [didi, -di ] 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 3). [didi, -di ] 

Didüm dīvāneyem zülfüñe bend it / Gülüp gül gibi didi mübtelā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 2). 
[didi, -di ] 

Dil ṭabībisin didüm derdüme dermān eylegil / Didi öldürmek gerek tā gide senden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 3). [didi, -di ] 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 1). [didi, -di ] 

 

di: Demek, söylemek II sanmak, zannetmek, … diye düşünmek. 

Kanlu yaşumı sīnemüñ üstinde dir gören / Ṣaḥrā-yı belā vādisinüñ lālezārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 

Beyit 2). [dir, -r ] 

Bir boyı servüñ firāḳından görenler yaşumuz / Bir akar sudur didiler dīde-i nemnākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 4). [didiler, -di, -ler ] 

 

dībā: Eskiden çok makbul tutulan, genellikle desenli, ağır dokuma ipekli kumaş, bir nevi canfes. 

‘Āriyetdür ten libāsından daḫı ‘ār eylerüz / Ne pelāsın isterüz dehrüñ ne dībāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 4). [dībāsındayuz, -sı, -n, -da, -y, -uz ] 

 

dībā vü aṭlas: İpekten ve kıymetli kumaş II pahalı, süslü elbiseler. 

Dilā yitmez mi bir peşmīne jende / N’idersin isteyüp dībā vü aṭlas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 3). [dībā 

vü aṭlas, ] 
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dībā-yı sulṭān: Sultan elbisesi. 

Ol ki dest-i himmet-ile cāme-i cān çāk ide / Zer libās u aṭlas u dībā-yı sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1266, Beyit 2). [dībā-yı sulṭān, ] 

 

dīdār: Yüz, güzel yüz, çehre II görünüş, tecellî II tasavvuf. Cenâbıhakk’ın müminlere vâdettiği görünüşü, tecellîsi. 

Görmek ister bu Muḥibbī çü senüñ dīdāruñı / Anuñ-ıçun başını su gibi ol taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 5). [dīdāruñı, -uñ, -ı ] 

Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1054, Beyit 2). [dīdār, ] 

Ṭālib olma iy göñül zāhid gibi sen cennete / Dūn-himmet olma cidd ü cehd idüp dīdārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 3). [dīdārı, -ı ] 

İstemez zāhid gibi cennet temāşāsın göñül / Ṭālib-i dīdār olan bilür ki dīdar özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 5). [dīdar, ] 

Ġam degüldür görmez-ise ẓāhiren cānān yüzin / Cān göziyle çün Muḥibbī dōst dīdārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 5). [dīdārın, -ı, -n ] 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 1). [dīdār, ] 

‘Āşıḳuz ancak hemān dīdārdur maḳṣūdumuz / Sanma cennet isterüz zāhid ya ḥavrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 7). [dīdārdur, -dur ] 

Kūy-ı yārı n’eylerem görmek dilerem yārı ben / Bu Muḥibbī cennete ḳāyil degül dīdārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 5). [dīdārsuz, -suz ] 

İy Muḥibbī olmışuz ‘ālemde dīdār ‘āşıḳı / Vuṣlata meyl eyleyüp būs u kenārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1334, Beyit 5). [dīdār, ] 

Zāhidā sanma senüñ uçmaguña biz ṭālibüz / Çöpe saymaz ravża-i ‘ışḳ-ıla dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 3). [dīdār, ] 

Niçe yıllar eyledüm dīdāruñı görmek heves / Görmedüm yüzüñ nigārā kaldı bende bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 1). [dīdāruñı, -uñ, -ı ] 

‘Āşıḳam dīdāruña gözüme gelmez hīç kes / İstemem ki ayru olam ‘ışḳdan ben bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1395, Beyit 1). [dīdāruña, -uñ, -a ] 

Dīdāruña ṭāḳat mı olur iy meh-i enver / Kim oldı ırakdan göñül āşüfte vü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 4). [dīdāruña, -uñ, -a ] 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 3). [dīdār, ] 

 

dīdār-ı cānān: Sevgilinin güzel yüzü, tecellisi II tasavvuf. Cenâbıhakk’ın müminlere vâdettiği görünüşü, tecellîsi. 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1395, Beyit 3). [dīdār-ı cānān, ] 
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dīdār-ı yāra: Sevgilinin yüzü. 

Dīdār-ı yāra ṭālib-iseñ āḫir iy göñül / Eyle niyāz su gibi rūyuñ türāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 2). 

[dīdār-ı yāra, -a ] 

 

dīde: Görme organı: göz, çeşm, ayn. 

Dīdeden akdı gözüñ yaşı revān oldı yine / İy dil-i ġam-zede ol serv-ḳadi yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 2). [dīdeden, -den ] 

Gözlerüm gözek olup eyleyeli eşki revān / Dīde dōlāba dönüp eyleyüben ün iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1019, 

Beyit 3). [dīde, ] 

Su sepüp iy dīde sula ḫāk-i pāy-ı dilberi / Dimesünler aramuzda anuñ-ıla gerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1021, Beyit 3). [dīde, ] 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 1). [dīdeler, -ler ] 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [dīdede, -de ] 

Ḫaṭuñ ser-fitne zülfüñ fitne-engīz / Ciger ḫūn oldı ġamdan dīde ḫūn-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 1). 
[dīde, ] 

Ḫūn-ı dil-ile dīde olaldan ayagumuz / Vardur mey ile kāse-i zerden ferāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 1). [dīde, ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olur / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1298, Beyit 3). [dīdeler, -ler ] 

Ḳarż eyle yine dīdelerüm ḫūn-ı cigerden / Sanma dükene dirhem ü dīnār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 2). [dīdelerüm, -ler, -üm ] 

Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez / Āh ider derd-ile bagrındaki başın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 1). [dīde, ] 

Aglar-ısa bu Muḥibbī tañ mıdur Ya‘ḳūb-veş / Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 5). [dīde, ] 

İy dīde göz yaşın dök virsün ciḥānı ġarḳa / Ol cevri çok vefāsuz çünki yaşuñı silmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 2). [dīde, ] 

Seyr kılmaga yaşum māni‘ olur ruḫlarına / N’eylesün yolın alur dīde o mādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 3). [dīde, ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olup / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1349, Beyit 3). [dīdeler, -ler ] 

Hergiz görürem eylemedüñ ḫayr-ı ‘amel sen / Āh eyle dilā dīdelerüñden döküben yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 2). [dīdelerüñden, -ler, -üñ, -den ] 

Ser-i kūyumda feryād u fiġān her şeb iden kimdür / Didi didem Muḥibbī ḫasta-dildür ḫˇābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 4). [didem, -m ] 
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Ḫāk-i rehine dökeli bu dīdeler eşki / Gören didiler yolların hep sīm ü zer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1443, 
Beyit 4). [dīdeler, -ler ] 

Ḫāne-i ḫalvetde yidüm çün ġamuñ esrārını / Vādī-i ḥayretde oldı dīdeler maḳṣūda duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1445, Beyit 2). [dīdeler, -ler ] 

Aglamakla kalmadı iy dīde yaşuñ kan-ıla / Yüri var şimden girü ḫūn-ı cigerden eyle ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 3). [dīde, ] 

 

dīde-i bīnā: Gören göz (Göz kadehi). 

Bezm-i ġamda ehl-i ḥāle cām-ı zer ḥācet degül / İçmege ḫūn-ı dili bu dīde-i bīnā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 3). [dīde-i bīnā, ] 

 

dīde-i eşk: Gözyaşı. 

Ġam meclisinde dīde-i eşk nūşlardanuz / Nāyuñ yirine nāle-i dil gūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 1). [dīde-i eşk, ] 

 

dīde-i giryān: Ağlayan göz, yaşlı göz. 

Her kaçan olsa heves başda dil ü cān uyumaz / Gice seyyāre sayar dīde-i giryān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1356, Beyit 1). [dīde-i giryān, ] 

 

dīde-i ḫūnbār: Kan dolu göz, kan saçan göz II aşığın kanlı gözyaşlarıyla dolu gözleri. 

Çoklar yaşasun raḥm kılup yaşuma her bār / Aglar bile yanumca benüm dīde-i ḫūnbār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 1). [dīde-i ḫūnbār, ] 

 

dīde-i ḫūn-bār: Kan dolu göz, kan saçan göz II aşığın kanlı gözyaşlarıyla dolu gözleri. 

Eksük itmez her gice benüm içün kan yaşını / Müstedām olsun ki ol bu dīde-i ḫūn-bār imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1470, Beyit 3). [dīde-i ḫūn-bār, ] 

 

dīde-i nemnāke: Nemli, ıslak göz II ağlayan göz. 

Cem‘ olsa eger bir yire Ceyḥūn u Aras Nīl / Olmaya kamu dīde-i nemnāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1125, Beyit 2). [dīde-i nemnāke, -e ] 

 

dīde-i nemnākümüz: Nemli, ıslak göz II ağlayan göz. 

Bir boyı servüñ firāḳından görenler yaşumuz / Bir akar sudur didiler dīde-i nemnākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 4). [dīde-i nemnākümüz, -ümüz ] 

 

dīde-i pür-ḫūna: Kanla dolu göz. 

Giryesin ebr-i bahāruñ dīde-i pür-ḫūna sor / Nālesin ra‘duñ sorarsañ bu dil-i maḥzūna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1106, Beyit 1). [dīde-i pür-ḫūna, -a ] 
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didüklerince var: Dediklerince, dedikleri kadar olmak, bahsedilen özellikleri taşımak. 

Dirler idi ol cefākāruñ cefāsın çok velī / Şimdi bildüm āh kim didüklerince var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1470, Beyit 2). [didüklerince var, ] 

 

didür: Demeye zorlamak, demesine yol açmak veya demesini sağlamak. 

Şi‘r-i pür-sūzum Muḥibbī olalı ẓāhir benüm / Şimdiki şā‘irlere tañ mı didürsem ḍarbı bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 7). [didürsem, -se, -m ] 

 

diger: Başka, başkası. 

İy yār-ı cefā-ḫū Muḥibbī göz[i] yaşın / Teskīn iden ḫāk-i derüñdür diger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 5). [diger, ] 

 

digergūn: (Fars. dіger ve gūn “renk” ile dіger-gūn) Başka türlü, başka şekil üzre, değişmiş durumda. Diğergûn 

olmak: Değişmek, başka bir şekil almak. 

Benüm ḥālüm digergūn müdde‘īden / Nite kim bülbülüñ derdi dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 4). 

[digergūn, ] 

 

diger-gūn olursa: Değişmek, başka bir şekil almak. 

Olursa tañ mı aḥvālüm diger-gūn / Baña çün ol şeh-i ḫūbān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 3). 

[diger-gūn olursa, -ur, -sa ] 

 

dik: (Bir şeyi) Dikine duracak şekilde yere koyup yerleştirmek II (Bir bitkiyi) Kök salıp yetişmesi için toprağa 

yerleştirmek. 

Sīnesi bāġında kim dikdi maḥabbetden nihāl / Görmedi derd ü belā vü ġamdan özge berg ü bār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 2). [dikdi, -di ] 

Her kim ki dikdi sīneye ‘ışḳuñ nihālini / Derd ü belā vü miḥnet ü ġam berg ü bārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1200, Beyit 4). [dikdi, -di ] 

 

dik: (Bir şeyi) Dikine duracak şekilde yere koyup yerleştirmek II mezar taşı dikmek. 

Dikse ḳabrüm üzre duranlar melāmet taşını / Görüben bir ‘āşıḳ-ı şeydā mezārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 4). [dikse, -se ] 

 

diken: Bâzı bitkilerde bulunan ucu sivri, sert, batıcı çıkıntı. 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa / Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 2). [dikendür, -dür ] 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 3). [diken, ] 

Benüm ḥālüm digergūn müdde‘īden / Nite kim bülbülüñ derdi dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 4). 
[dikendür, -dür ] 
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Olurdı yārı kuçmak pīrehensüz / Eger cān tensüz ola gül dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 1). 
[dikensüz, -süz ] 

Muḥibbī yārı aġyār-ıla gördüm / Didüm ‘ālemde gül var mı dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 5). 
[dikensüz, -süz ] 

Bir şeref virdi cihāna irişüp faṣl-ı rebi‘ / Her diken tāze görindi olup iẓhār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 2). [diken, ] 

 

diḳḳat: Düşünceyi bir nokta üzerinde toplama, bir şey üzerinde düşüncesini toplayarak durma. 

Seni künh-ile kimse bilmek olmaz / Ne deñlü diḳḳat olsa görmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 1). 

[diḳḳat, ] 

 

diḳḳat eyle: Dikkat etmek, bir şeyin üzerinde itina ile durmak. 

Ḥālet-i sözi virür diñle Muḥibbī sözini / Diḳḳat eyle bulasın anda niçe ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1480, Beyit 5). [diḳḳat eyle, ] 

 

dil: Gönül. 

Dil ü cān terkin urup dil yine dildāra gider / Dil ü cān derdini ‘arż itmege ol yāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 1). [dil, ] 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür / Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 
Beyit 1). [dil, ] 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1004, Beyit 5). [dil, ] 

Maḥabbetden ola bir dil ki ḫālī / O şehre beñzeye sulṭānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 2). [dil, ] 

Gāh gözde gāh dilde kurdı cānān ḫaymesin / Yürüsün menzil-be-menzil cān aña menzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 2). [dilde, -de ] 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1014, Beyit 3). [dil, ] 

Sorma sırr-ı dehānını iy dil / Kimse fehm eylemez mu‘ammādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 3). [dil, ] 

Eylerem ben ġamzesine sīnem içre dil nişān / Tīr-i müjgāna kaçan kim kaşlarını ya kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1018, Beyit 3). [dil, ] 

Naḳd-i cān-ıla diler dil zülfinüñ zencīrini / Takmak ister boynuma başındaki sevdāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 6). [dil, ] 

Hicrān şebinde gerçi göñül bī-ḳarār olur / Cānā senüñ-ile kul dili bī-ḳarāradur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 3). [dili, -i ] 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid / Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 
Beyit 4). [dil, ] 

Kemend-i zülfinüñ müşgīn teli var / Göñülden baglu anda biñ dili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 1). 
[dili, -i ] 
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Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [dil, ] 

Tīr-i bārān atdılar her bir yañadan ġamzeler / Dil gibi sīnemde bir muḥkem ḥiṣārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1058, Beyit 2). [dil, ] 

Nāṣiḥā pend eyleme itmez Muḥibbī’ye es̱er / Māh-rūlar çün ezel dilden ḳarārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 5). [dilden, -den ] 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 4). [dil, ] 

Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 1). [dil, ] 

Tīmār-ı ġamda cem‘ kılup naḳd-i eşki dil / Ġam ḥāṣılını kendüye bād-ı hevā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 2). [dil, ] 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 3). [dil, ] 

Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1063, Beyit 5). [dil, ] 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 2). [dil, ] 

Akıdur āb-ı revān her yaña çeşmüm ḳūzeki / İñiler bī-çāre dil derd-ile san ṭolābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1066, Beyit 3). [dil, ] 

Bagla zencīr-i ser-i zülfine dīvāne dili / Ya‘nī Mecnūn-ṣıfat başına sevdāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 3). [dili, -i ] 

Göñül hicr-ile olmış zār u meḥcūr / Dil ez-men dūr u men ez-dilsitān dūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 1). 

[dil, ] 

Jeng-i ġamdan niçe demlerdür ki dil bī-tābdur / Aña ṣayḳal iy göñül ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 1). [dil, ] 

Geh diler zencīr-i zülfüñ dil umar gāhī lebüñ / Dōstum dīvānenüñ mestüñ işi mā‘ẕūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 6). [dil, ] 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 2). [dil, ] 

Bu ‘aceb bārān-ı eşküm ġarḳa virdi ‘ālemi / Hīç teskīn olmadı dil sūznāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1079, Beyit 4). [dil, ] 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 5). [dil, ] 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [dilümde, -ümde ] 

Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [dil, ] 
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Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 2). [dilde, -de ] 

Dilberüñ ‘ārıżını görmege dil māyil olur / Çāre ne zülfi gelür gün yüzine ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 1). [dil, ] 

Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 4). [dil, ] 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 5). [dil, ] 

Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1096, Beyit 2). [dil, ] 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [dil, ] 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [dilden, -den ] 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 4). [dil, ] 

Muṭrib Nevāda perdeñi uydur Muḥibbī’ye / Deyr-i cihānda iñlese dil erġanūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 5). [dil, ] 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1114, Beyit 4). [dilde, -de ] 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 4). [dil, ] 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1117, Beyit 1). [dil, ] 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 4). [dil, ] 

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok / ‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 2). [dil, ] 

Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1120, Beyit 1). [dil, ] 

Dil çeker hicrān yükin itmez taḥammül Ḳāf aña / Mest-i üştürdür anuñçün kendüzin ner gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 2). [dil, ] 

Dil ruḫlaruñı yād idicek işi zār olur / San kim çemende şevḳ-i gül-ile hezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 1). [dil, ] 

Giren dilüñe leşker-i ġamdan ḫalāṣ olur / Anuñ içün ki ol aña āhen ḥiṣār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 2). [dilüñe, -üñ, -e ] 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1133, Beyit 1). [dil, ] 
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Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 4). [dil, ] 

Vādi-i hicre düşelden oldı bu dil bī-ḳarār / İñleyüp tā ṣubḥ olınca aglaram ben zār u zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1141, Beyit 1). [dil, ] 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 3). [dil, ] 

Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [dil, ] 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet / Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 5). [dil, ] 

Ruḫlarıyla lebleri ẕikrin ider dil dilberüñ / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī la‘l ü gevher-sāz olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1158, Beyit 5). [dil, ] 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [dil, ] 

Bir boyı servüñ firāḳından düşüp ṣaḥrālara / Sīnesine lāle gibi ḫasta dil dāġın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 5). [dil, ] 

Yine dil bir dilberüñ ‘ışḳı ġamından ḫastadur / Cān u dil bend ü belā-yı zülf-ile peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 1). [dil, ] 

Derdi ile ḫoş geçer dil dilberüñ / Derdüme sanma devāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 2). [dil, ] 

Sevdā-yı zülfi gitmeye dilden ölem daḫı / İki cihānda çünki baña bu hevā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 3). [dilden, -den ] 

Ser-i zülfinden iy dil gel ḥaẕer kıl / Anuñ her bir kılı dām-ı belādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 2). [dil, 
] 

Dil diler dāyim Muḥibbī’den gözi mestāneler / Serḫoşuñ meyl[i] bilürsiz kim kebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 5). [dil, ] 

Ya kaşlarıyla alsa ele ġamze okların / Sīnem içinde konmış aña dil nişānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 5). [dil, ] 

Rūz-ı ezelde içdi bu dil ‘ışḳ cāmını / Daḫı başumda görinen anuñ ḫūmārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 
3). [dil, ] 

Mest olup dil ḥaşre dek huşyār olmazsa ne tañ / Çün Muḥibbī sevdügi ol gözleri mestānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 8). [dil, ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe şehā cān u göñül pervānedür / Tolaşur zencīr-i zülfüñe dilüm dīvānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 1). [dilüm, -üm ] 

Gül ruḫlaruñ koyup dil meyl eylemez cināna / Terk eyleyüp bahārı ‘ārif ḫazāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 4). [dil, ] 

Ne ‘aceb ḫūn-ıla āġışte olursa dilümüz / ‘Işḳ suyı-y-ıla muḫammerdür ezelden gilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1208, Beyit 1). [dilümüz, -ümüz ] 

Şāh-ı ‘ışḳa dil taḳarrüb buldugın gördi gözüm / Didi terk itme bizi biz daḫı ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 4). [dil, ] 
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Eşk-i çeşmümüz yiter cām-ı şarāba bakmazuz / Dil ġıdāsı var-iken sīḫ-i kebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 1). [dil, ] 

Derdüñi dermān bilür cevrüñ gelür aña vefā / Anuñ-ıçun ḫasta dil derdine dermān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 5). [dil, ] 

Gösterelden gün yüzin ol mihr-i ‘ālem-tābumuz / Āh kim kalmadı dilde ṣabr u gözde ḫˇābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 1). [dilde, -de ] 

Gözlerüm gözgelerinden eşk-i ḫūnīn dökmege / Nāle vü feryād-ıla dildür bizüm ṭōlābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 3). [dildür, -dür ] 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [dil, ] 

Şāh-ı ‘ışḳuñ devletinde sanmañ eşke māliküz / La‘l ü gevherle tolu dildür bizüm gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 3). [dildür, -dür ] 

Dil hāy u hūy-ı zāhidi almadı gūşına / Zīrā ṣadā-yı ‘ışḳ-ıla pürdür kulagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 4). [dil, ] 

Kılur Ya‘ḳūb-veş dil āh u zārı / Kaçan ol Yūsuf-ı Ken‘ān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 2). [dil, 
] 

Şem‘-i ḥüsnüñe görüp dün gice dil yandugını / Baña öykündi düşüp odlara pervāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 2). [dil, ] 

Āteş-i ‘ışḳa yanar dil korkaruz āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1253, 
Beyit 3). [dil, ] 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1256, Beyit 2). [dil, ] 

Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak / Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 4). [dil, ] 

Ciger ḫūnını saklamaga iy dil / Gözümden ġayrı aña şīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 5). [dil, ] 

Ger öldürseñ beni cān bīm kılmaz / Olur mı dil ki cān teslīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 1). [dil, 

] 

Dil ser-i zülfi hevāsıyla perīşāndur henūz / Göñlümi kılan şikeste ol perī-şāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1271, Beyit 1). [dil, ] 

Ṣabr eylemege çünki Muḥibbī’de yok mecāl / Gitdi dükendi kalmadı dilde ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1272, Beyit 5). [dilde, -de ] 

Dilde peykānuñ kalur geldükçe ġamzeñ okları / Anuñ-ıçun oldı āhen-dil dil-i bī-bākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 3). [dilde, -de ] 

Bülbül gibi n’ola dil iderse fiġān u āh / Çünki çevürdi yüzini ol gül‘-iẕārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 2). [dil, ] 

‘Işḳı şarābıdur beni mest ü ḫarāb iden / Tā ḥaşr olınca gitmeye dilden ḫumārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1282, Beyit 6). [dilden, -den ] 

Vādi-i ġamda Sikender gibi bu dil teşnedür / Çıkmadan cānum meded iy çeşme-i ḥayvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 4). [dil, ] 



 743 

Hāy u hūdan dil kaçar ancak virür başa ṣudā‘ / Olmaga cümle cihān mülkine sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 2). [dil, ] 

Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1288, Beyit 3). [dil, ] 

Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 
Beyit 1). [diline, -i, -n, -e ] 

Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1291, Beyit 3). [dil, ] 

Ol yār geçer nāz-ıla bir dem naẓar itmez / Sāḫtdur dili nāle vü āhum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 1). [dili, -i ] 

Senden umar Muḥibbī derdlü diline dermān / Koyup kapuñı cānā ġayrı kapuya gitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 5). [diline, -i, -n, -e ] 

Raḳīb ölmiş didüm el-ḥamdü-lillāh / Ölen[de] ḫōş dil eyler ḥamde āġāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 2). 
[dil, ] 

Alup zülfiyle oynar dil resen-bāz / Kıyar cānına her kim ola canbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 1). [dil, 
] 

Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 2). [dil, ] 

Şem‘-i ḥüsne dil yana pervāne-veş ḫāmūş olur / İñleyüp bülbülleyin feryād u āh u vā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1297, Beyit 3). [dil, ] 

Dil saklar sırr-ı ‘ışḳı sīnede cānı gibi / Öldüreler rāzını iẓhār idüp aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1297, Beyit 

4). [dil, ] 

Gerek dilden dehānı rāz-ı pinhān / Ki dīvāne degüldür maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 4). 

[dilden, -den ] 

Niçe yıllar ḥabs ider dil düzdini / Zülfine bilsem neden dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 6). [dil, 
] 

Geldi dilde şāh-ı ‘ışḳ bir ḫāne bünyād eyledi / Didi günden güne muḥkem dura bu bünyādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 4). [dilde, -de ] 

Dilüm āvāredür yā Rab ki bir ān eylemez ārām / Ġamı bir laḥẓa dūr olmaz gözümde çünki ḫˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 4). [dilüm, -üm ] 

Didiler gözlerinüñ ālını terk itdi nigār / Dil didi gözlerine hey dise kaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 2). [dil, ] 

Dutalum ben sırr-ı ‘ışḳı dilde pinhān eylesem / Rūy-ı zerdüm surḫ-ı eşküm eylemez mi keşf-i rāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 2). [dilde, -de ] 

Dil ḫasta yatur kimsene ḥālini sormadı / Eyler Muḥibbī ṣubḥa degin āh u vā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 

Beyit 5). [dil, ] 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [dil, ] 
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Serv-ḳaddüñ göreli göz yaşı kendin yiñemez / Dūd-ı āh-ıla bu dil nāle kemendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 1). [dil, ] 

Tañ degüldür nāle kılsa kūyuña vardukça dil / Var mıdur gülşende bir gül bülbülin zār eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 2). [dil, ] 

Cānuma geçdi okı dil kaşı yadan geçemez / Zülfine bend olalı daḫı belādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 1). [dil, ] 

Dōstlar çıkarmaga çāh-ı zenaḫdan dilleri / Zülfinüñ ḳullābına ḳullāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 3). [dilleri, -ler, -i ] 

Baña beñzer key perīşān-ḥāl gördüm dil seni / Zülf sevdāsına düşmiş ṭālib-i pür-ḥamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1348, Beyit 3). [dil, ] 

Olacak iş çün degül tolaşdı zülf-i yāra dil / Ol sebebden yil gibi yokdur bizüm ārāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 2). [dil, ] 

Durma iy dil yüzüñi sür yirlere eyle niyāz / Kılınur çünki bilürsin bunı her yirde namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 1). [dil, ] 

Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 2). [dil, ] 

Āteş-i hicre yanar dil korkaram āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1363, Beyit 4). [dil, ] 

Kākül-i dilber kemendi elde çevgāndur henūz / Başuñı top eyle iy dil çünki meydāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 1). [dil, ] 

Dem-be-dem feryād ider bī-çāre dil dildārsuz / Bülbül-i üftādedür kim zār olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 1). [dil, ] 

Kārbān-ı ‘ışḳa uydum Ka‘be-i maḳṣūd içün / Nāle eyler vādi-i ġamda bu dil hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 3). [dil, ] 

Ḫˇāba varmış ḫastadur beñzer nigāruñ gözleri / Ḫˇābdan bīdār olur gel itme iy dil anda ses (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 5). [dil, ] 

Esb-i nāz-ıla kaçan ‘azm-i şikār itseñ şehā / İtlerüñden olmaga cān-ıla dil eyler heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 4). [dil, ] 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 5). [dil, ] 

Kıldı sevdā-yı ser-i zülfini yāruñ dil heves / Bu sebebdendür ṣabā gibi göñül müşgīn-nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 1). [dil, ] 

Dilrübālar yolına dil nite kim kıldı heves / Bulmadı ‘ālemde hergiz kendüye feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1385, Beyit 1). [dil, ] 

Vaḳtidür kim sāḳiyā devr eylesün la‘līn ḳadeḥ / Devr-i gül vaḳt-i cevānī dilde yok bīm-i ‘ases (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 4). [dilde, -de ] 

Didüm dile ki zülfine meyl itme dilberüñ / Dīvānedür n’idem ki es̱er eylemez nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 2). [dile, -e ] 
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Ka‘be-i vaṣluña mahmil baglasa dil ḥācı-vār / Bu Muḥibbī iñler ol vādīde mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 5). [dil, ] 

Māh-rūlar mihri dilden zāyil olmaz pend-ile / Nāṣiḥā virür ṣudā’ luṭf eylegil bu sözi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1397, Beyit 3). [dilden, -den ] 

Dil derūn-ı sīne-i ṣad-çākde kılmaz ḳarār / Murġ pervāza gelür turmaz uşanıcak ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1398, Beyit 2). [dil, ] 

Bezm-i ġamda çeşmümüñ gülgūn şarābı var-ımış / ‘Işḳ odıyla bişmiş anda dil kebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 1). [dil, ] 

Dil ‘ışḳuñ-ıla ḫasta yatur iy ṭabīb-i cān / Dārū-yı la‘lüñ-ile bulısar şifā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

3). [dil, ] 

Fikr eyleme iy dil yüri vuṣlat ele girmez / Cān gibi nihāndur kim ider anı derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 2). [dil, ] 

Ger ister-iseñ iki cihān devletin iy dil / Dermānde vü dil-ḫastelerüñ ḥāline tut gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 6). [dil, ] 

Görinse nāgeh ol serv-i ḳabā-pūş / Gider ṣabr-ıla dilden ṭāḳat u hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 1). 
[dilden, -den ] 

Belā-yı cān durur gitmez dilümden / Ne çāre idem anı ben ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 4). 
[dilümden, -üm, -den ] 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 4). [dil, ] 

İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1417, Beyit 1). [dil, ] 

Oldum cefā vü cevr-ile dilden berī yitiş / Terk itmedin yoluña bu cān u seri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 

Beyit 1). [dilden, -den ] 

Ḫayālüñ gitmedi iy dōst dilden / Günāhum ne beni kılduñ ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 3). 
[dilden, -den ] 

Mümkin mi saña raḥm gele yār dilinden / Dünyāda Muḥibbī kişiye raḥm ide mi taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 5). [dilinden, -i, -n, -den ] 

Ger bulına ẕerre deñlü dilde dünyā sevgüsi / İdemezsin sen ṭarīḳ-i Ḥaḳ’da bil hergiz ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1425, Beyit 2). [dilde, -de ] 

Gögermiş yir yirin cismi yanup dil āteş-i ‘ışḳa / Yıkılmış mest-i ‘ışḳ olmış düşüp dīvāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 5). [dil, ] 

Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 1). [dil, ] 

Komadı ṣabr u hūş dilde ṭāḳat / Baña itmedi illā göz-ile kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 2). [dilde, -de ] 

Dilüm iñler benüm dōlāba döndi / Gözüm gözgelerinden dökilür yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 3). 
[dilüm, -üm ] 

Çıkarmaga bu dil söz gevherini / Yaşum baḥrına san ‘ummāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 4). 

[dil, ] 
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Dōstum cefālar itmege mebāş / Kīni dilden gel gider āzār-ı ehl-i dil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1439, Beyit 
1). [dilden, -den ] 

Nālān olup cürmin añup sīne dögmege / Gerdūn gibi eline alsun dil iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 
3). [dil, ] 

Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 1). [dil, ] 

Bir kerre naẓar eyledi gün yüzüñe bu dil / Ḥayret basuban kendüden ol bī-ḫaber olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 3). [dil, ] 

Eyledüm ‘ışḳuñ şarābından ezel bir cür’a nūş / Anuñ içün kalmamışdur cānda ṣabr u dilde hūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 1). [dilde, -de ] 

Dil okur ‘ışḳuñ kitābını revān ezberlemiş / Gūyiyā gülşende bülbül Gülsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 1). [dil, ] 

Niçe dil bil ki aña cān virelüm / Olıcek ol meh-i nev tāze tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 2). [dil, ] 

Dilümden ‘āleme düşdi dururken nāgehān āteş / Söyindür vaṣluñ ābıyla ider yoḫsa ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 1). [dilümden, -üm, -den ] 

Nigārā sūz-ı ‘ışḳuñla yakar dil her zamān āteş / Sakıngıl bād-ı āhumdan ider bir gün ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1456, Beyit 1). [dil, ] 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [dil, ] 

Kūyuñ gedāsı olalı dil pādişā imiş / Eşki sipāh u şu‘le-i āhı livā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 1). [dil, 
] 

Düşeli cān u göñül sünbül saçuñ sevdāsına / Başda sevdā dilde āteş eksük olmaz gözde yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 4). [dilde, -de ] 

Metn-i ḥüsne ḫaṭṭuñ olmış ḫāşiye / Okuyup dil anı tefsīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 4). [dil, ] 

İy Muḥibbī olalı bu dil nişān / Kaşların ya ġamzesin tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 6). [dil, ] 

Vefā umma gel iy dil mihr-i ruḫsārından ol māhuñ / Çü virmez teşneye ḫāsiyyet-i āb-ı revān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 4). [dil, ] 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [dilde, -de ] 

Kankı dil kim baglanup zülfüñe ide iḫtiṣāṣ / Bulmayısardur ebed zencīr-i ġamdan ol ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1473, Beyit 1). [dil, ] 

Nāvek-i ġamzesi geldükde Muḥibbī sen anı / Gāh ta‘ẓīm ile ko dilde gehī cānuña bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 5). [dilde, -de ] 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin / Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1477, Beyit 4). [dil, ] 

İy Muḥibbī her kaçan gönderse dilber tīrini / Anı ta‘ẓīm eyleyüben dilden alup cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1477, Beyit 5). [dilden, -den ] 
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Āh kim olmadı bu cān nār-ı hicrāndan ḫalāṣ / Kankı dil bend ola olmaz zülf-i cānāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1478, Beyit 1). [dil, ] 

Güllere göz degmesün diyü seḥergeh bülbüli / Gördüm okur gitmeyüp hergiz dilinden ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 6). [dilinden, -i, -n, -den ] 

Devrān eliyle toptolu kan olmadan bu dil / Pīr-i muġān dergehine var şarāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 4). [dil, ] 

Yakma iy dil nār-ı hicre bu Muḥibbī ḫastayı / Ḫayra gir cevr ü cefādan kıl bu miskīni ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 5). [dil, ] 

Geh vefā ister dilüm gāhī cefā / Her ne gelürse ṣafādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 2). [dilüm, 

-üm ] 

Ġam-ı ‘ışḳuñ deleli nā gibi bagrumı benüm / Nāleler eyledi dil ṣiyt u ṣadā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 3). [dil, ] 

Ḳaddüñe naẓar eyleye secde ide bu dil / Ḳāmet ki olur lā-büd olur anda namāz farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 4). [dil, ] 

 

dil: Konuşma ve tat alma organı: dil. 

Zülfine sakın dil vireyin dime tolaşma / Bir baş-ıla biñ dillü-durur fitneleri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 3). [dillü-durur, -lü-durur ] 

 

dil: Söylemeye ve konuşmaya yarayan organ: dil. II gönlün dili, iç sesi. 

Öldürürseñ daḫı gelmez dilümüzden lā dimek / Dōstum ‘ışḳuñ yolında bil senüñ ṣādıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1217, Beyit 2). [dilümüzden, -ümüz, -den ] 

 

dil aldı: Gönlünü çelmek, kapmak //gönlü fethetmek, aşık etmek, kendine bağlamak. 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 5). [dil aldı, -dı ] 

 

dil almaga: Gönül almak; kendine bağlamak, âşık etmek. 

Zülfüñ-ile beñlerüñ el bir iderler dil almaga / Vāy niçe ‘ayyār u mekkār u kemend-endāz olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1158, Beyit 4). [dil almaga, -mag, -a ] 

 

dil almak: Gönül almak, gönül avlamak II düşmanın durumunu haber verecek (konuşturulacak) esir yakalamak. 

Ok u ya almış ele ġamzesi dil almak içün / Birbirine urup āfāḳı pür-āşūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1447, 
Beyit 2). [dil almak, -mak ] 

 

dil āteşi: Gönül ateşi II aşk sebebiyle gönülde yanan ateş. 

Başdan ayaga degin göz yaşına ġarḳ oldum / Līk su virdi bu dil āteşi bir pāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 2). [dil āteşi, ] 
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dil āyīnesi: Gönül aynası. 

 ,Ġāyetde enīs oldı baña āh u fiġān / Oldı dil āyīnesi āhum-ıla jeng ü ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (غ)

Beyit 19). [dil āyīnesi, -si ] 

 

dil āyīnesi: Gönül aynası. 

İster iseñ jengden ṣāf ola dil āyīnesi / Āyīne gibi gerek olmak Muḥibbī ḫırḳa-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1445, 
Beyit 5). [dil āyīnesi, -si ] 

 

dil āyīnesini: Gönül aynası. 

Sāḳiyā cām-ı ṣafā sun tā vire ḳalbe cilā / Ġam buḫārı yoksa dil āyīnesini jeng ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1159, 

Beyit 2). [dil āyīnesini, -n, -i-si, -n, -i ] 

 

dil bagladum: Gönül bağlamak, severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak. 

Görmedin dil bagladum āh ol cefākārı henūz / Ol sebebden gice gündüz eylerem zārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 1). [dil bagladum, -du, -m ] 

 

dil bagladuñ: Gönül bağlamak, severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak. 

Neden dil bagladuñ ol bī-vefāya / Cefā kılsañ ne deñlü sana ol az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 4). [dil 

bagladuñ, -du, -ñ ] 

 

dil baglama: Gönül bağlamak, severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak. 

Zīver-i dünyāya aldanma görüp dil baglama / Sen gözüñ açup yumınca key sakın dünyā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 4). [dil baglama, -ma ] 

 

dil baglamak: Gönül bağlamak, severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak. 

Dilā dil baglamak her işe olmaz / Maḥabbet gibi hergiz pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 1). [dil 

baglamak, -mak ] 

 

dil baglamış: Gönül bağlamak, severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak. 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış / Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1415, Beyit 1). [dil baglamış, -mış ] 

 

dil baglar: Gönül bağlamak, severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak. 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [dil baglar, -r ] 

 

dil baglayan: Gönül bağlamak, severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak. 
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Cān u dil ile şem‘-i ruḫ-ı yāra yandugum / Pervāne gibi yanmaga dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1111, Beyit 2). [dil baglayan, -y, -an ] 

 

dil baglayan: Gönül bağlamak, severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak. 

Bilmez Muḥibbī sīnede dāġ-ı siyāhumı / Ancak sor anı lāleye dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 5). [dil baglayan, -y, -an ] 

 

dil baglayup: Gönül bağlamak, severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak. 

Zülfine dil baglayup itme iñende i‘timād / Kimse başa çıkmamış anuñla birçok başludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 4). [dil baglayup, -y, -up-yup ] 

 

dil buḳ‘asına: Gönül ülkesi, gönül memleketi. 

Zülfi ṭarḥ itdi cefā sengini dil buḳ‘asına / Muḥkem olsun diyü san kāfiri bünyād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 5). [dil buḳ‘asına, -n, -a-sına ] 

 

dil bülbüli: Gönül bülbülü, gönül kuşu II âşığın gönlü. 

Kılur dil bülbüli feryād u efġān / Anuñçün ol gül-i ḫandān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 4). [dil 

bülbüli, -i ] 

 

dil bülbülin: Gönül bülbülü, gönül kuşu II âşığın gönlü. 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [dil bülbülin, -in-n ] 

 

dil bülbülin: Gönül bülbülü, gönül kuşu II âşığın gönlü. 

‘Āşıḳuz ‘ālemde bir gül yüzlü gülzār isterüz / Karşusında şevḳ-ıle dil bülbülin zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 1). [dil bülbülin, -i, -n-n ] 

 

dil çerāġın: Gönül kandili, gönül mumu. 

Dil çerāġın şu‘lelendürsem ‘aceb mi sīnede / Gice gündüz nār-ı ‘ışḳ-ıla yanar Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 4). [dil çerāġın, -ı, -n-n ] 

 

dil derdine: Gönül derdi II Aşk yüzünden çekilen sıkıntı. 

Leblerinden alıcak ṣāf cevāb cān sevinür / Anuñ içün ki bu dil derdine dermān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 2). [dil derdine, -i, -n, -e-n, -e ] 

 

dil derdine: Gönül derdi II Aşk yüzünden çekilen sıkıntı. 

Didüm dil derdine iy cān ṭabībi / Leb-i la‘lüñden özge emsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 3). 

[dil derdine, -i, -n, -e-n, -e ] 
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dil derdine: Gönül derdi II Aşk yüzünden çekilen sıkıntı. 

Çāre yok şimden girü dil derdine olmaz devā / İy Muḥibbī ol gözi mekkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 5). [dil derdine, -n, -e ] 

 

dil derdini: Gönül derdi II Aşk yüzünden çekilen sıkıntı. 

Yāra varup dün gice dil derdini ‘arż eyledüm / Ḫˇāba vardı gözleri yanında san efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 5). [dil derdini, -n, -i ] 

 

dil derdini: Gönül derdi II Aşk yüzünden çekilen sıkıntı. 

Dil derdini iy dōst saña niçe idem ‘arż / Āhumla yaşumdan toludur çün felek ü ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 1). [dil derdini, -n, -i ] 

 

dil esrārını: Gönlün sırları, gönülde saklanan sırlar. 

Kime taḳrīr eyleyem kime bu dil esrārını / Gūş iden aḥvālümi benden beter ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1196, Beyit 4). [dil esrārını, -ı, -n, -ı-n, -ı ] 

 

dil fülkin: Gönül sandalı, gönül kayığı II âşığın gönlü. 

Saldı dil fülkin Muḥibbī rūzigār-ı āh-ıla / Bilmedi emvāc-ı ‘ışḳı kim belā-engīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 5). [dil fülkin, -i, -n-n ] 

 

dil fülkini: Gönül sandalı, gönül kayığı II âşığın gönlü. 

Baḥr-ı eşküm içre saldı bilmedin dil fülkini / Düşdi çün girdāb-ı ‘ışḳa aña ne mümkin ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 3). [dil fülkini, -i, -n, -i-n, -i ] 

 

dil ḫānesin: Gönül evi. 

Egerçi kim yapar dil ḫānesin yār / Döner ol dem yıkar yine ṣabī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 3). [dil 

ḫānesin, -n-si, -n ] 

 

dil ḫānesin: Gönül evi. 

Kim ki nūr-ı Ḥaḳḳ-ıla dil ḫānesin rūşen kılur / Yiter aña hergiz ol şem‘-i şebistān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 3). [dil ḫānesin, -n-si, -n ] 

 

dil ḫānesinden: Gönül evi. 

Degül ḫālī ġamuñ dil ḫānesinden / Bu ‘ālemdür kişi maḥremsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 3). 

[dil ḫānesinden, -n, -den-si, -n, -den ] 

 

dil ḫānesine: Gönül evi. 
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Şāh-ı ġam dil ḫānesine dāyimā mihmān olur / Pādişehdür bu ‘aceb dervīşden ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1342, Beyit 4). [dil ḫānesine, -n, -e-si, -n, -e ] 

Konup dil ḫānesine leşker-i ġam / Niçe yıllar yatur vīrāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 4). [dil 
ḫānesine, -n, -e-si, -n, -e ] 

 

dil ḫānesini: Gönül evi. 

Bulmak eger ki ister-iseñ genc-i vaṣlını / Dil ḫānesini eyle Muḥibbī ḫarābe bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 5). [dil ḫānesini, -n, -i-si, -n, -i ] 

 

dil ḫānesini: Gönül evi. 

Dil ḫānesini yıksa Muḥibbī yine dildār / Anı da yapar böylece mi‘mār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 5). [dil ḫānesini, -n, -i-si, -n, -i ] 

 

dil ḫānesini: Gönül evi. 

Dil ḫānesini naḳş iderüz ḫūn-ı cigerle / Taṣvīr-i ḫayāl idici naḳḳāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 

4). [dil ḫānesini, -n, -i-si, -n, -i ] 

 

dil -i dīvānemüz: Deli, divane gönül. 

Düşmemişken ana raḥmine daḫı Mecnūn-ı zār / Zülf-i Leylā’dan dil -i dīvānemüz āgāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 3). [dil -i dīvānemüz, -müz ] 

 

dil kişveri: Gönül ülkesi, gönül memleketi. 

Sanmañuz bir daḫı ma‘mūr ola bu dil kişveri / Leşker-i ġam yıkalıdan daḫı vīrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 3). [dil kişveri, -i ] 

 

dil kişverin: Gönül ülkesi, gönül memleketi. 

Leşker-i ġam āh kim dil kişverin yagma ider / Ancak anuñ def‘ini cām-ı mey-i ḥamrā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 1). [dil kişverin, -i, -n-n ] 

 

dil kişverin: Gönül ülkesi, gönül memleketi. 

Gelse ġam Ye‘cūci yagmaya vire dil kişverin / İy Muḥibbī var mıdur karşu aña der baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 5). [dil kişverin, -i, -n-n ] 

 

dil levḥine: Gönül levhası, gönül sayfası II aşığın gönlü. 

Bu Muḥibbī yazsa ḥüsni āyetin dil levḥine / Okıyan dir buncılayın kimseler inşā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1297, Beyit 5). [dil levḥine, -i, -n, -e-n, -e ] 

 

dil mülkin: Gönül ülkesi. 
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Virdi dil mülkin ḫarāba şimdi ḳaṣdı cānadur / Çeşm-i kāfir eylemiş müjgānların şemşīrler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1045, Beyit 2). [dil mülkin, -in-n ] 

 

dil mülkine: Gönül mülkü, gönül ülkesi. 

Leşker-i ‘ışḳ kaçan eyleye dil mülkine ḫīz / Sipeh-i ‘aḳl hemān-demde tutar rāh-ı girīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 1). [dil mülkine, -i, -n, -e-n, -e ] 

 

dil mülkine: Gönül mülkü, gönül ülkesi. 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 8). [dil mülkine, -i, -n, -e-n, -e ] 

 

dil mülkine: Gönül mülkü, gönül ülkesi. 

Şāh-ı ġam gelse Muḥibbī konmaga dil mülkine / Öñce bu eşküm ḳaṭārı yürür otagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 7). [dil mülkine, -n, -e ] 

 

dil mülkini: Gönül mülkü, gönül ülkesi. 

Gözleri Tātār-veş tārāc ider dil mülkini / Ġāret ü yaġma ṭarīḳını ḥarāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1154, 

Beyit 2). [dil mülkini, -i, -n, -i-n, -i ] 

 

dil murġı: Gönül kuşu II âşığın gönlü. 

Yine dil murġı şehā gün yüzüñi yād eyler / Giceler ṣubḥa degin nāle vü feryād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 1). [dil murġı, -ı ] 

 

dil murġı: Gönül kuşu II âşığın gönlü. 

Dil murġı görüp ḫālüñi zülfüñe tutıldı / Bu bend ü belālar hep dāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, Beyit 

2). [dil murġı, ] 

 

dil murġın: Gönül kuşu II âşığın gönlü. 

Gülşen-i ḥüsninde dil murġın yine ṣayd itmege / Zülfi āġında Muḥibbī ḫāli anuñ dānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 7). [dil murġın, -ı, -n-n ] 

 

dil murġın: Gönül kuşu II âşığın gönlü. 

Hīç ḫalāṣ olmak baña mümkin degül / Kapdı dil murġın Muḥib bir şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 
5). [dil murġın, -ı, -n-n ] 

 

dil murġını: Gönül kuşu II âşığın gönlü. 

Zülfini çīn eyledi dil murġını ṣayd itmege / Ḫālini kodı içinde eyledi san dāne ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1484, Beyit 4). [dil murġını, -ı, -n, -ı-n, -ı ] 
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dil ṣaḥrāsına: Gönül sahrası II âşığın çöl gibi kurak gönlü, geniş bir ova gibi gönül. 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 3). [dil ṣaḥrāsına, -n, -a-sı, -n, -a ] 

‘Işḳ-ı şāhī ḫaymesin kuralı dil ṣaḥrāsına / Kim görürse dir ki bu mülküñ ḫarābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 2). [dil ṣaḥrāsına, -n, -a-sı, -n, -a ] 

 

dil şehrini: Gönül şehri. 

Eylese başdan aşup göz yaşı dil şehrini ġarḳ / Tañ degül cūş idicek bir ucı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 3). [dil şehrini, -i, -n, -i-n, -i ] 

 

dil şikāf itdi: Yüreği yarmak, parçalamak, paramparça etmek. 

Tīġ-ı ġamzeñ didüm itdi sīnem içre dil şikāf / Leblerüñ didi Muḥibbī ġam yime merhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1348, Beyit 5). [dil şikāf itdi, -di ] 

 

dil şīşesi: Gönül şişesi II cam gibi ince, hassas ve kırılgan gönül. 

Dil şīşesi bir daḫı Muḥibbī bütün olmaz / Meh-rūlar anı seng-i cefā-y-ıla sımışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 5). [dil şīşesi, -si ] 

 

dil sunma: Gönül vermek, gönül bağlamak, meyletmek. 

Genc-i ḥüsnine Muḥibbī sunma dil eyle ḥaẕer / Görinen zülfi anuñ biñ başlu ejderhā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 5). [dil sunma, -ma ] 

 

dil ṭabīb[i]: Gönül hekimi II sevgili. 

Sormaduñ iy dil ṭabīb[i] bu Muḥibbī derdini / Niçe yıl derdini ‘arż itmege kapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 5). [dil ṭabīb[i], ] 

 

dil ṭabībi: Gönül hekimi II sevgili. 

Olsañ Muḥibbī derd-ile ger isteseñ cevāb / Ol dil ṭabībi sanma ki saña cevāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 5). [dil ṭabībi, ] 

 

dil ṭabībi: Gönül hekimi II sevgili. 

Öldürürse ġam degüldür tīġ-ı ġamzeñ ‘āşıḳı / Dirgürür iy dil ṭabībi leblerüñ ‘Īsā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1067, Beyit 2). [dil ṭabībi, ] 

 

dil ṭabībi: Gönül hekimi II sevgili. 

Gördi ölümlü ḫasta atup baña ġamz okın / Ol dil ṭabībi öldürüp itdi devāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 

Beyit 4). [dil ṭabībi, ] 
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dil ṭabībi: Gönül hekimi II sevgili. 

Niçe yıldur bu Muḥibbī derdüñ-ile ḫastadur / İtmedüñ iy dil ṭabībi aña tīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1220, Beyit 5). [dil ṭabībi, ] 

 

dil ṭabībi: Gönül hekimi II sevgili. 

Kapuñ dārü’ş-şifā iy dil ṭabībi / Dem-ā-dem anda bīmār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 3). 
[dil ṭabībi, ] 

 

dil ṭabībi: Gönül hekimi II sevgili. 

Eyle Muḥibbī ḫastaya iy dil ṭabībi em / Yıllarla derdüñ-ile yatur mübtelā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 5). [dil ṭabībi, ] 

 

dil ṭabībi: Gönül hekimi II sevgili. 

Niçe yıllar ḫasta iken yine bir bir ḥālini / Dil ṭabībi gördi itdi derdini bīmār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 2). [dil ṭabībi, ] 

 

dil ṭabībidür: Gönül hekimi II sevgili. 

Görmege ben ‘āşıḳ-ı dil-ḫasteyi yār istemez / Dil ṭabībidür velī itmege tīmār istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1247, Beyit 1). [dil ṭabībidür, -dür-i, -dür ] 

 

dil ṭabībidür: Gönül hekimi II sevgili. 

Dil ṭabībidür meded derdüme dermān eylesün / Kaldı cāndan bir ramaḳ aḥvālümi yāra diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 3). [dil ṭabībidür, -dür-i, -dür ] 

 

dil ṭabībine: Gönül hekimi II sevgili. 

Ṭāḳatum ṭāḳ oldı ṣabrum ḳalmadı soldı beñiz / Dil ṭabībine meded bu ḫasta dil ḥālin diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 1). [dil ṭabībine, -n, -e ] 

 

dil ṭabībisin: Gönül hekimi II sevgili. 

Dil ṭabībisin didüm derdüme dermān eylegil / Didi öldürmek gerek tā gide senden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 3). [dil ṭabībisin, -sin ] 

 

dil tekyesinde: Gönül tekkesi, gönül dergahı. 

Dil tekyesinde yakalı ‘ışḳuñ çerāġını / Yandı eridi kalmadı yürekde yagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 

Beyit 2). [dil tekyesinde, -n, -de-si, -n, -de ] 

 

dil ü cān: Gönül ve can. 
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Bu Muḥibbī dil ü cān yakdugını ḥasret-ile / Sen bilürsin anı iy bār-ı Ḫudā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 5). [dil ü cān, ] 

Dil ü cān terkin urup dil yine dildāra gider / Dil ü cān derdini ‘arż itmege ol yāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1002, Beyit 1). [dil ü cān, ] 

Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 2). [dil ü cān, ] 

Çīn-i zülfüñde didüm n’içün dil ü cān baglanur / Didi kāfir destine girse müselmān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 1). [dil ü cān, ] 

Muḥibbī sīnede peyḳān[ı] yāruñ / Müdām olsun dil ü cān merhemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 5). 

[dil ü cān, ] 

Her kaçan olsa heves başda dil ü cān uyumaz / Gice seyyāre sayar dīde-i giryān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 1). [dil ü cān, ] 

 

dil ü cān terkin urup: Gönül ve canı terk etmek II kendinden vazgeçmek, kendini feda etmek. 

Dil ü cān terkin urup dil yine dildāra gider / Dil ü cān derdini ‘arż itmege ol yāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 1). [dil ü cān terkin urup, -up ] 

 

dil ü cāna: Gönül ve can. 

Dil ü cāna meṭā‘ bir būseñ aldum / Benüm bu assumı bir tācir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 4). [dil 

ü cāna, -a ] 

 

dil ü cānı: Gönül ve can. 

Yāruñ aldı būsesin sanmañ Muḥibbī rāyegān / Yolına anuñ dil ü cānı fedā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 5). [dil ü cānı, -ı ] 

 

dil ü cānum: Gönül ve can. 

Gerekmez seyr-i ṣaḥrāsı ne ḫod güller temāşāsı / Cihānuñ küllī ẕevḳınden dil ü cānum usanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 4). [dil ü cānum, -um ] 

Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳ içre egerçi pāy-māl oldı / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun dil ü cānum cüdā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 5). [dil ü cānum, -um ] 

Gözüñden sor dil ü cānum niçe bīmār-ı ‘ışḳ oldı / Mes̱eldür ḫasta aḥvālin ki bīmār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 4). [dil ü cānum, -um ] 

 

dil uzatmış: Bir kimse veya bir şey için kötü söz söylemek, kötülemek, yermek. 

Meclisde meger ḥüsnine yāruñ dil uzatmış / Şemʿüñ dilini n’ola eger kim kese mıḳrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1494, Beyit 3). [dil uzatmış, -mış ] 

 

dil vīrānesin: Gönül viranesi, virane gönül, harap olmuş gönül. 
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İy Muḥibbī ister-iseñ bulasın genc-i viṣāl / Ara dil vīrānesin dime ḫarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1212, Beyit 5). [dil vīrānesin, -n ] 

 

dil virdüm: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Dil virdüm eger ister-iseñ cānı da almak / Kıl ġamzeñ ucıyla bir işāret ki senüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 3). [dil virdüm, -dü, -m ] 

 

dil vire: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Zülfi zencīrine kim dil vire dīvāne geçer / Şem‘-i ruḫsārına kim per yaka pervāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 1). [dil vire, -e ] 

 

dil virelden: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Dil virelden zülfinüñ zencīrine dīvāne-veş / Meclis içre söylenür miḥnetlerüm efsāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 1). [dil virelden, -elden ] 

 

dil vireli: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Zülfine dil vireli toldı hevā-y-ıla dimāġ / Elümüz irmez aña bir kurı sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 

Beyit 4). [dil vireli, -eli ] 

 

dil vireli: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Leylī saçına dil vireli bu Muḥibbī’nüñ / Mecnūn gibi işi güci āh u vāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, Beyit 

5). [dil vireli, -eli ] 

 

dil vireyin: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Zülfine sakın dil vireyin dime tolaşma / Bir baş-ıla biñ dillü-durur fitneleri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 3). [dil vireyin, -e, -y, -in-eyin ] 

 

dil virme: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Sevme hercāyī güzel virme Muḥibbī aña dil / Yār bī-‘ahd olıcak mihr ü maḥabbet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1074, Beyit 5). [dil virme, -me ] 

 

dil virme: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [dil virme, -me ] 
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dil virme: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına / Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 4). [dil virme, -me ] 

 

dil virme: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Dil virme didüm zülfine gel pendümi gūş it / Dīvāne göñül söz mi tutar bildügin işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1139, Beyit 3). [dil virme, -me ] 

 

dil virmedük: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; 

düşkün olmak. 

‘Āşıḳuz ‘ālemde ammā virmedük bir ḫūba dil / Okusun bilsün Muḥibbī içe-dursun cāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 6). [dil virmedük, -me, -dü, -k ] 

 

dil virmesün: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [dil virmesün, -me, -sün ] 

 

dil virmeye: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Yüzüñi kimdür görüp dil virmeye / Dest-i ḳudret çünki taṣvīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 3). 

[dil virmeye, -me, -y, -e ] 

 

dil virmez: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Dōstlar āġāz u encām-ı cihān bir nüktedür / Şol ki virmez dil cihāna fikri ol encām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1100, Beyit 4). [dil virmez, -mez ] 

 

dil virmez: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Merd-i meydān ol Muḥibbī virme dünyāya göñül / Hīç dil virmez zene meyl eylemez merdāneler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 7). [dil virmez, -mez ] 

 

dil virüp: Gönül vermek II sevmek, âşık olmak; bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelmek; düşkün 

olmak. 

Naḳş-i dünyāya Muḥibbī dil virüp aldanmazuz / Ṣūrete meyl itmezüz zīrā ki ma‘nāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 9). [dil virüp, -üp ] 

 

dil zevraḳı: Gönül sandalı; aşığın gönlü. 
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Baḥr-ı eşkümde niçe ġarḳ olmasun dil zevraḳı / Bād-ı āhumla temevvüc eyleyen deryāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 4). [dil zevraḳı, -ı ] 

 

dil zevraḳı: Gönül sandalı; aşığın gönlü. 

Baḥr-ı ġamdan hīç ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Her ṭarafdan eşkümi bu gözlerüm deryā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 3). [dil zevraḳı, -ı ] 

 

dil zevraḳı: Gönül sandalı; aşığın gönlü. 

Çeşm-i giryānumla göñlüm ıżṭırāb üstindedür / N’eylesün dil zevraḳı her demde āb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 1). [dil zevraḳı, -ı ] 

 

dil zevraḳı: Gönül sandalı; aşığın gönlü. 

Bahr-i ‘ışḳuñdan ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Eşk-i çeşmüm oldı deryā ortada girdāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 3). [dil zevraḳı, -ı ] 

 

dil zevraḳın: Gönül sandalı; aşığın gönlü. 

Gözlerüm yaşına saldum yine bu dil zevraḳın / Rūzigār-ı āh-ıla kimdür aña deryā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 4). [dil zevraḳın, -ı, -n-n ] 

 

dil zevraḳını: Gönül sandalı; aşığın gönlü. 

Dil zevraḳını saldum derdā ki baḥr-ı ‘ışḳa / Gerçek imiş diyenler yok aña ṭūl-ıla ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 2). [dil zevraḳını, -ı, -n, -ı-n, -ı ] 

 

dilā: Ey gönül. 

Dilā bu rūy-ı zerdümle niçe inkār idem ‘ışḳa / Gözümüñ kanlu yaşıyla iki ḥāżır güvāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 2). [dilā, ] 

Dilā maġrūr olup virme göñül bu dār-ı dünyāya / Ḥaḳīḳatle naẓar kılsañ hemān bir iki sā‘atdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 7). [dilā, ] 

Derd ü miḥnet ḫāne-i dilden varupdur rāḥata / Seslilik itme dilā kim hücrede yārān uyur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1144, Beyit 3). [dilā, ] 

Dilā ölseñ ne ġam ger ġamzesinden / Dirildür çün lebi ‘Īsī nebī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 6). [dilā, 
] 

Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm / Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 3). [dilā, ] 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [dilā, ] 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [dilā, ] 
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Ne’yçün eylersin dilā fikr-i ẕeḳan dīvānesin / Bu mes̱eldür hīç kimse meyl-i zindān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 3). [dilā, ] 

Şad ol dilā ki añdı seni cevr-ile nigār / Dirdük anı ki katı ferāmūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 
6). [dilā, ] 

Bir gördi yine itleri ile bizi ḥabīb* / Devlet irişdi başa dilā oşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 7). 
[dilā, ] 

Dilā dil baglamak her işe olmaz / Maḥabbet gibi hergiz pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 1). [dilā, 
] 

Cehd itme dilā yār-ı vefādār ele girmez / Sanma ki velī cevr ü cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 1). [dilā, ] 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 4). [dilā, ] 

Bakarsın kanda bir güzel görürseñ / Dilā bu deñlü miḥnetler saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 4). 
[dilā, ] 

‘Aḳl u ṣabr u hūş gitdiler dilā gel eyle ses / Kārbān çünkim revān ola figān eyler ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 1). [dilā, ] 

Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 3). [dilā, ] 

Dilā yitmez mi bir peşmīne jende / N’idersin isteyüp dībā vü aṭlas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 3). [dilā, 
] 

Yār şīrīndür dilā şeftālū-yı la‘le iriş / Āfitāb-ı ḥüsn-ile bulmış-durur ol perveriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1405, 

Beyit 1). [dilā, ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 5). [dilā, ] 

Hergiz görürem eylemedüñ ḫayr-ı ‘amel sen / Āh eyle dilā dīdelerüñden döküben yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 2). [dilā, ] 

Rāh-ı ‘ışḳ içre dilā ger urasın cān terkini / Olasın kūy-ı ‘ademde ser-te-ser ‘uşşāḳa baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1444, Beyit 4). [dilā, ] 

Mest çeşmi ḫˇāba varmışken dilā āh eyleme / Key sakın pür-fitnedür uyarma anı uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 4). [dilā, ] 

N’ola ‘ārż eyler-isem yāra sirişküm gevherin / Olmışam ḳulzüm-i ‘ışḳ içre dilā ben ġavvāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1476, Beyit 2). [dilā, ] 

Yaşum ki dilā ger dükene ġam yime çeşmüm / Ḫūn-ı cigerüñden idinür kendüzine ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 3). [dilā, ] 

 

dilber: Gönül alan, gönlü kendine çeken, güzel II sevgili. 

Būse cerr itse Muḥibbī leblerinden dilberüñ / Ḫışm idüp çeşmi o demde destine ḫançer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 5). [dilberüñ, -üñ ] 
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Yandursa n’ola şem‘-i ruḫına beni dilber / Şem‘üñ daḫı pes yandugı pervāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1011, Beyit 3). [dilber, ] 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 
Beyit 5). [dilber, ] 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1020, Beyit 1). [dilberüñ, -üñ ] 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer / Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1025, Beyit 1). [dilber, ] 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 5). [dilber, ] 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1045, Beyit 4). [dilber, ] 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [dilber, ] 

Olam Ḳanber gibi öñce piyāde / Süvār olsa ḳaçan dilber ‘Alī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 4). 
[dilber, ] 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [dilberüñ, -üñ ] 

Ebed gitmeye bu serden hevā-yı zülfüñ iy dilber / Anuñçün levh-i sīnemde anuñ naḳşı muṣavverdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 4). [dilber, ] 

Tañ degül cānuma ger ḳaṣd ider-ise ġamzeler / Zülfi kāfir çeşmi ḫūnī dilberüm ya kaşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 3). [dilberüm, -üm ] 

Dilberüñ ‘ārıżını görmege dil māyil olur / Çāre ne zülfi gelür gün yüzine ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1093, Beyit 1). [dilberüñ, -üñ ] 

Āh kim şīvelerle dilberler / Kim göre ḥūr veyā melek dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 1). [dilberler, -
ler ] 

Ten göziyle görmez-isem n’ola iy dilber seni / Cān gözi dāyim cemālüñe senüñ bakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 3). [dilber, ] 

Gāh olur dilber şeb-i zülfin mu‘anber gösterür / Geh döner gün yüzini açup münevver gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 1). [dilber, ] 

Yoluñda ölmek iy dilber sa‘ādet / Bu dehr-i bī-vefā-y-ıçun ne ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 4). 
[dilber, ] 

Zülfi çevgānın kaçan ‘uşşāḳa dilber gösterür / Top idüp meydān-ı ‘ışḳ içre bulur ser gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 1). [dilber, ] 

Şi‘r-ile çünki Muḥibbī niçe dilber kuçılur / Bunı kim diyebilür şi‘r ü ġazelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 6). [dilber, ] 

Ruḫlarıyla lebleri ẕikrin ider dil dilberüñ / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī la‘l ü gevher-sāz olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1158, Beyit 5). [dilberüñ, -üñ ] 
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Yine dil bir dilberüñ ‘ışḳı ġamından ḫastadur / Cān u dil bend ü belā-yı zülf-ile peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 1). [dilberüñ, -üñ ] 

Derdi ile ḫoş geçer dil dilberüñ / Derdüme sanma devāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 2). 
[dilberüñ, -üñ ] 

İy Muḥibbī ‘āleme şāh olmadan / Dilberüñ olmak gedāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 6). 
[dilberüñ, -üñ ] 

Nis̱ār itmege dilber ayagına / Gözüm yaşı anuñçün sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 3). [dilber, 
] 

Zūr u zār-ıla viṣāline irem dime sakın / Dilberüñ vaṣlı hemān sīm-ile zerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1204, Beyit 1). [dilberüñ, -üñ ] 

Özini baña dilber hem-ser itmez / Niçe kerre dimiş ammā dir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 1). 
[dilber, ] 

Yıllar geçer üftādeye dilber naẓar itmez / Beñzer ki dil-i saḫtına yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 1). [dilber, ] 

Ḫayālüñ gitmez iy dilber gözümden / Gerekmez dü cihānı baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 3). 
[dilber, ] 

Āh yıllar geçdi dilber göñlümi şād eylemez / Şāh kim zālim ola mülkini ābād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1245, Beyit 1). [dilber, ] 

Bilmedüm bagrı Muḥibbī dilberüñ āhen midür / Raḥm idüp kılmaz naẓar itsem eger yüz biñ niyāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 5). [dilberüñ, -üñ ] 

Ġamze okların kemān ebrūlarından dem-be-dem / Atsa dilber ‘āşıḳuz karşu tutaruz sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 2). [dilber, ] 

Suçını Muḥibbī’nüñ ‘afv eyle disem dilber / Sürer kapudan anı dīvāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 5). [dilber, ] 

Derdā dirīġ dilber nālem benüm işitmez / Biñ pend [ü] biñ naṣīḥat olsa birini dutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 1). [dilber, ] 

Şem‘-i ḫüsne iy Muḥibbī cān u ser itme dirīġ / Bāl ü per yakdı diye dilber bizüm pervānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 5). [dilber, ] 

Nāz-ıla el ursa dilber zülfinüñ çevgānına / Kangı bī-dil top idüp başını ġalṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 4). [dilber, ] 

Gitdi ṣabr olmasa ‘aḳlum baña hemdem ne ‘aceb / Dilberüñ çeşmi Muḥibbī görinür āl-engīz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1343, Beyit 5). [dilberüñ, -üñ ] 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 6). [dilber, ] 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 4). [dilber, ] 

Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1370, Beyit 3). [dilberüñ, -üñ ] 
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Didüm dile ki zülfine meyl itme dilberüñ / Dīvānedür n’idem ki es̱er eylemez nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1386, Beyit 2). [dilberüñ, -üñ ] 

İşiginde dilberüñ saña gedā olmak yiter / Olmaga mülk-i cihāna pādişā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1396, Beyit 4). [dilberüñ, -üñ ] 

Şöyle beñzer ḫışm idüp dilber baña kīn eylemiş / Ġamzesin ḫançer kılup ebrūların çīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1400, Beyit 1). [dilber, ] 

Genc-i ḥüsne zülfini dilber girihler baglamış / Sanasın zencīr-ile biñ başlu ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 1). [dilber, ] 

El urup dilber yine zülfin girih-gīr eylemiş / Bu dil-i dīvāneye tedbīr zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1427, Beyit 1). [dilber, ] 

Muḥibbī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm āh / Yanında dilberüñ efsāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 5). 
[dilberüñ, -üñ ] 

Sevdüm didükçe cevrini arturdı ol perī / Sevmek katında dilberüñ ulu günāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 2). [dilberüñ, -üñ ] 

İñen ra’nādur ol gül yüzlü dilber / Naẓīrüñ görmedüm ben iy ḳabā-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 2). 
[dilber, ] 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 5). [dilber, ] 

Görmedüm mihr ü vefā çekdüm velī cevr ü cefā / Var diyen mihr ü vefāsı dilberüñ bir söz imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1462, Beyit 4). [dilberüñ, -üñ ] 

İy Muḥibbī her kaçan gönderse dilber tīrini / Anı ta‘ẓīm eyleyüben dilden alup cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1477, Beyit 5). [dilber, ] 

Ġamzesin gönderdi dilber cān giderse ġam degül / Tek baña cānum yirine tīrini virsün ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 2). [dilber, ] 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 1). [dilber, ] 

Nāme içre nāmını añmış Muḥibbī dilberüñ / Sehv-ile yazmış meger yāḫud yazılmışdur ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 5). [dilberüñ, -üñ ] 

 

dilber-i ‘ayyār: Hilekar, düzenbaz sevgili. 

Bir bencileyin yolına terk eyleye cānı / Bir sencileyin dilber-i ‘ayyār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 

Beyit 2). [dilber-i ‘ayyār, ] 

 

dilber-i fettān: Ayartıcı gönül alan sevgili II fitne çıkaran güzel, sevgili. 

Kanda kim şīrīn-zebān bir dilber-i fettān kopar / Karşusında ehl-i diller zār u sergerdān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 1). [dilber-i fettān, ] 

 

dilber-i keşmīrī: Keşmir güzeli. 
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Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 3). [dilber-i keşmīrī, ] 

 

dildāde: Gönül vermiş: âşık. 

Bir bencileyin zülfi hevāsıyla Muḥibbī / Dildāde vü āvāre siyehkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 12). [dildāde, ] 

 

dildār: Birinin gönlüne malik olan maşuka: güzel ‖ Sevgili. 

Dil ü cān terkin urup dil yine dildāra gider / Dil ü cān derdini ‘arż itmege ol yāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 1). [dildāra, -a ] 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1003, Beyit 3). [dildārı, -ı ] 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1003, Beyit 7). [dildārı, -ı ] 

Bāde içse ġayrılar ben içerem ḫūn-ı ciger / Ġayret öldürdi beni dildār benden bī-ḫaber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1007, Beyit 1). [dildār, ] 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [dildāruñ, -uñ ] 

Bakamaz oldum güneş ruḫsārına dildāruñ āh / Her kaçan baksam naẓar kılsam bu çeşmüm nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 3). [dildāruñ, -uñ ] 

Göñülden bir nefes gitmez leb-i ḥamrāsı dildāruñ / Hemān ol rinde beñzer kim mey-i ḥamrāya düşmişdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 2). [dildāruñ, -uñ ] 

Sīnemi ben gülşen itdüm kılsun ol dildār seyr / Cūy-ı eşküm eylesün ol serv-i ḫoş-reftār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 1). [dildār, ] 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı / Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 4). [dildārı, -ı ] 

Öper dildārı meclis içre sāġar / Ara yirde Muḥibbī müttehemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 6). 
[dildārı, -ı ] 

Her kaçan gün yüzine zülfini dildār çeker / Āh idüp nāle kılup bülbül-i dil zār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1150, Beyit 1). [dildār, ] 

Ola kim raḥm idüp meyl ide dildār / Gözüñ yaşını sīm it yüzüñi zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 6). 
[dildār, ] 

Ġarḳ-ı ḫūn olsa Muḥibbī tañ mı çeşmüm merdümi / Görürem her dem kuçar dildārı gülgūn cāmeler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1172, Beyit 5). [dildārı, -ı ] 

Baña dildāruñ cefāsı ḫoş gelür / Nite kim ġayra vefāsı ḥoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 1). 

[dildāruñ, -uñ ] 

Nev bahār oldı göreydük diyü dildāruñ yüzin / Gözlerinden yaş dökerler gice gündüz bāġlar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 4). [dildāruñ, -uñ ] 
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Hicr ara ḥasret-ile cān lebüme gelmiş-iken / Kimsene yok diye bu ḥālümi dildāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 5). [dildāra, -a ] 

Gelen andan baña cevr ü sitemdür / Maḥabbet şarṭını dildār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 3). 
[dildār, ] 

Dil ḫānesini yıksa Muḥibbī yine dildār / Anı da yapar böylece mi‘mār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 5). [dildār, ] 

Güneş yüzine dildāruñ muḳābil olmak istermiş / Zevāli görinür beñzer neden miḳdārını bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 2). [dildāruñ, -uñ ] 

Cefā vü cevri dildāruñ baña mihr ü vefādan yig / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun bu cān u dil cüdā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 3). [dildāruñ, -uñ ] 

Göz karasın ḥall idüp dildāra yazdum nāmeyi / Dōstlar luṭf eyleyüp eşkümle taḥrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 4). [dildāra, -a ] 

Niyāz itsem kaçan dildāra karşu / Yüzini çevürüp ider baña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 2). 
[dildāra, -a ] 

Kūh-ı ġamda kalmışamdur rūz u şeb āh eylerem / Bilmezem kim n’olısar ḥālüm benüm dildārsuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1320, Beyit 2). [dildārsuz, -suz ] 

Şem‘-veş kan aglaram tā ṣubḥa dek dildārsuz / Bülbül-i şūrīdeyem kim düşmişem gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 1). [dildārsuz, -suz ] 

Ol ki dildāruñ cefāsını vefādan yig bilür / Minnet itmez kimseye derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 6). [dildāruñ, -uñ ] 

Baña mihr ü vefā dildār kılmaz / Dimeñ cevr ü cefāyı yār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 1). 

[dildār, ] 

Dem-be-dem feryād ider bī-çāre dil dildārsuz / Bülbül-i üftādedür kim zār olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 1). [dildārsuz, -suz ] 

Dün lebinden būse ‘ahd itmişdi dildārum bugün / Gör yine ḳavline inkār eyler ol iḳrārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 4). [dildārum, -um ] 

Muḥibbī bendesi olup cihān içinde dildāra / Kamu yārānı terk eyler ḳarār itmez bir ān sensüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1371, Beyit 5). [dildāra, -a ] 

Bī-vefā dildār sevmek hey ne müşkil kār-ımış / Kim giriftār-ı belā-yı ‘ışḳ ola nā-çār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 1). [dildār, ] 

Āh u efġānuñ feleklerde senüñ yir eyledi / İy Muḥibbī sanma kim dildāra te‘s̱īr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 5). [dildāra, -a ] 

Dil-i dīvāne dildāruñ ser-i zülfinde bend olmış / Tolaşma dir-idüm aña sezādur vāy ne bend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 1). [dildāruñ, -uñ ] 

Niçe kim eyledüm pend ü naṣīḥat tutmadı göñlüm / Yürür kūyında dildāruñ ‘acāyib derdmend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 3). [dildāruñ, -uñ ] 

Muḥibbī irmek isterdi ser-i zülfine dildāruñ / Aña deyr-i cihānda dinmese zünnāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1430, Beyit 6). [dildāruñ, -uñ ] 
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El uzatmış zülfine dildārumuñ gördüm raḳīb / Dilegüm bu yüriye barmagına anuñ kamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1472, Beyit 4). [dildārumuñ, -um, -uñ ] 

Hīç aḥvālüm dirīġā olmadı dildāra ‘arż / Oldı şimden soñra cān virmek baña bu yolda farż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 1). [dildāra, -a ] 

Kimse kılmaz dōstlar bu derdümi dildāra ‘arż / Ölürem bu derd-ile ger olmaz-ısa yāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 1). [dildāra, -a ] 

Ḫūn-ı bülbülden-durur her dem gülüñ surḫ oldugı / Ḫūn-ı bagrum iy ṣabā itseñ n’ola dildāra ‘arż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1492, Beyit 3). [dildāra, -a ] 

 

dil-dūz: Gönül delen, kalbe batan II kalp diken, (yaralı) gönlü dikici. 

Eger çāk itse göñlüm tīġ-ı çeşmüñ / Ne ġam tīr-i müjeñdür çünki dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 2). 

[dil-dūz, ] 

Ġam degül tīġ-ı sitemden çāk olursa bu göñül / Ġamzesin yāruñ işitdüm didiler dil-dūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 3). [dil-dūz, ] 

 

dil-dūz oldı: Gönül delmek, kalbe batmak, kalbe tesir etmek. 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla bulduñ ḥarāret / Anuñçün oldı şi‘rüñ böyle dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 5). [dil-

dūz oldı, -dı ] 

 

dile: Istemek, arzulamak. 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 5). [diler, -r ] 

Naḳd-i cān-ıla diler dil zülfinüñ zencīrini / Takmak ister boynuma başındaki sevdāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 6). [diler, -r ] 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı / Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1047, Beyit 3). [dilerseñ, -r, -se, -ñ ] 

Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1054, Beyit 2). [diler, -r ] 

Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1054, Beyit 2). [diler, -r ] 

Diledi cānum itdüm aña īs̱ār / Eger güstāḫam el-me’mūr ma‘ẕūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 2). [diledi, 
-di ] 

Geh diler zencīr-i zülfüñ dil umar gāhī lebüñ / Dōstum dīvānenüñ mestüñ işi mā‘ẕūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 6). [diler, -r ] 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 5). [diler, -r ] 

Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1096, Beyit 2). [diler, -r ] 
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Dilerseñ iy kemān ebrū neden döndi yaşum kana / Müjeñ tīrini gönder gel anı ḫūnīn cigerden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 2). [dilerseñ, -r, -se, -ñ ] 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1174, Beyit 3). [dilerseñ, -r, -se, -ñ ] 

Leblerüñ emsem disem ġamzeñ diler kanum döke / Kan iderse tañ mı çeşmüñ çün şarāb üstindedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 2). [diler, -r ] 

Dil diler dāyim Muḥibbī’den gözi mestāneler / Serḫoşuñ meyl[i] bilürsiz kim kebāb üstindedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 5). [diler, -r ] 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 3). [diler, -r ] 

 Āşıḳ ser-i kūyını diler şām u seḥer / Heves itmez bu göñül ḥūrī vü cennet daḫı nār (Muhibbî Dîvânı, Gazel‘ (ع)
1205, Beyit 18). [diler, -r ] 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 4). [diler, -r ] 

Kūy-ı yārı n’eylerem görmek dilerem yārı ben / Bu Muḥibbī cennete ḳāyil degül dīdārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 5). [dilerem, -r, -em ] 

Dilerem kim küfr-i zülfinden anuñ dūr olmayam / Olur-ısam bu cihānda olmayam zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 4). [dilerem, -r, -em ] 

Kim ki ögrenmek diler ‘ışḳuñ rumūzın ser-te-ser / Okusun görsün Muḥibbī defter ü dīvānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1331, Beyit 5). [diler, -r ] 

Muṣḥaf-i ḥüsnin öpüp sürmek dilerdüm yüzüme / Māni‘ olup ara yirde zülf-i zünnārum komaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 3). [dilerdüm, -r, -dü, -m ] 

La‘l-i nābuñ dileye ḫasta göñül eyleme ‘ayb / Var mı bīmār kim ol itmeye tīmāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 5). [dileye, -y, -e ] 

Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül / Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 4). [dilersin, -r, -sin ] 

Ḫaṭṭını gördüm ḫalel virmek diler ruḫsārına / Hey ne kāfirdür görüñ ḳaṣd-ı dil ü dīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1400, Beyit 4). [diler, -r ] 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 3). [diler, -r ] 

Gün yüzüñ görmek dilersem sāyem ardumca gelür / Baña lāzım oldı dönüp idem anuñla savaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1431, Beyit 4). [dilersem, -r, -se, -m ] 

Mürşid-i kāmil dilerseñ sen yüri ḫumḥāneye / Müşkilüñ ḥall ide saña göstere yol mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1445, Beyit 4). [dilerseñ, -r, -se, -ñ ] 

Kim ki el komak dilerse zülf-i ‘anber-bārına / Göreyim kim pāralansun bagrı anuñ şāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 4). [dilerse, -r, -se ] 

‘Işḳ eri olmak dilerseñ ayaguñ merdāne bas / Kendüñi Manṣūr-vār vir kākül-i dildāra as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1481, Beyit 1). [dilerseñ, -r, -se, -ñ ] 
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dileg: Dilek, istek, arzu, temenni. 

El uzatmış zülfine dildārumuñ gördüm raḳīb / Dilegüm bu yüriye barmagına anuñ kamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1472, Beyit 4). [dilegüm, -üm ] 

 

dil-figār: Gönül yaralayan. 

Bir sencileyin yār-ı cefākār kimüñ var / Bī-raḥm u dil-figār u sitemkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 1). [dil-figār, ] 

 

dil-firīb: Gönül aldatan, gönül avutan II sevgili. 

Va‘de-i vaṣl ider-idüñ bir zamān iy dil-firīb / Bāda mı virdi ‘aceb kim bilmezem peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1321, Beyit 3). [dil-firīb, ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ iy dil-firib / ‘Ālemi kendüye tesḫīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 2). [dil-
firib, ] 

Siḥr fennin fitne ‘īlmin bilmese ol dil-firīb / Bir naẓarla dilleri baglamaz idi göz ü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 3). [dil-firīb, ] 

 

dil-ḫaste: Gönlü hasta, hasta gönüllü II âşık. 

Sīne-i mecrūḥa ursañ iy ṣanem ġamz okların / Tīr-i peykānuñ bu ben dil-ḫasteye merhem gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 2). [dil-ḫasteye, -y, -e ] 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1110, Beyit 1). [dil-ḫaste, ] 

Emdür lebüñi şimdi bu dil-ḫasteye didüm / Güldi didi gör ḫāṭırı gülbe şeker ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 

Beyit 4). [dil-ḫasteye, -ye ] 

Hīç bir ṭabīb itmese dil-ḫastesine em / Bīmār-ı ‘ışḳ olana derdi devā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 
2). [dil-ḫastesine, -si, -n, -e ] 

 Firār itse n’ola görse bu dil-ḫastesini / Şāh olan kimsene dervīşden ‘ār itse ne var (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ف)
1205, Beyit 20). [dil-ḫastesini, -si, -n, -i ] 

Dōstlar luṭf eyleyüp aḥvālümi yāra diñüz / Derd-ile dil-ḫasteyem kalmadı bende bet beñiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 1). [dil-ḫasteyem, -y, -em ] 

Ger ister-iseñ iki cihān devletin iy dil / Dermānde vü dil-ḫastelerüñ ḥāline tut gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 6). [dil-ḫastelerüñ, -ler, -üñ ] 

Özin bilmez katı dil-ḫastedür āh / Ṭabībā kapuña dermāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 2). [dil-
ḫastedür, -dür ] 

 

dil-ḫaste olup: Hasta gönüllü olmak; âşk derdine düşmüş olmak. 

Dil-ḫaste olup ‘ışḳa düşen bī-nevālaruz / Koyup devāyı derdi alan mübtelālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 1). [dil-ḫaste olup, -up ] 
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dil-ḫırāş olursın: Yüreği yaralamak, parçalamak, incitmek. 

Yakma cevr-ile cefā-y-ıla beni iy bagrı taş / Çünki raḥmuñ yok baña n’içün olursın dil-ḫırāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 1). [dil-ḫırāş olursın, -ur, -sın ] 

 

dil-i āb-gīnemüz: Gönül şişesi, gönül aynası. 

Bu Muḥibbī’ye niçe bir atasın seng-i cefā / Kim bütün ide uşandı bu dil-i āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1254, Beyit 5). [dil-i āb-gīnemüz, -müz ] 

 

dil-i āşüfteye: Düşkün, perişan gönül. 

 Ḍarb ursa yiridür baña bu çarḫ-ı felek / Dil-i āşüfteye pend eylediler itmedi kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ض)

1205, Beyit 15). [dil-i āşüfteye, -y, -e ] 

 

dil-i āvāre: Avare gönül II dağınık, perişan, derbeder gönül. 

Yiridür dir-isem şīrīn lebüñe / Ki Ferhād’a dil-i āvāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 3). [dil-i 

āvāre, ] 

 

dil-i āvāre: Avare gönül II dağınık, perişan, derbeder gönül. 

‘İydde niçelerüñ irdi eli yāra henūz / Kaldı ortada dirīġā dil-i āvāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1239, Beyit 

1). [dil-i āvāre, ] 

 

dil-i bī-bākümüz: Korkusuz gönül. 

Dilde peykānuñ kalur geldükçe ġamzeñ okları / Anuñ-ıçun oldı āhen-dil dil-i bī-bākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 3). [dil-i bī-bākümüz, -ümüz ] 

 

dil-i dervīş-i cefā-keş: Cefa çeken derviş gönül. 

Dil-i dervīş-i cefā-keş ki giriftāruñ ola / Miḥnet ü derd ü ġama ṣabr u rıżā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 2). [dil-i dervīş-i cefā-keş, ] 

 

dil-i dīvāne: Çılgın gönül, deli gönül. 

Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 4). [dil-i dīvāne, ] 

 

dil-i dīvāne: Çılgın gönül, deli gönül. 

Geh seḥāb-ı zülfi māni‘ yüzine gāhī sirişk / Uşbu ma‘nīden dil-i dīvāne her dem ġam kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 4). [dil-i dīvāne, ] 

 

dil-i dīvāne: Çılgın gönül, deli gönül. 
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Zülfini elde gehī zencīr ider gāhī kemend / İy dil-i dīvāne taksun boynuña yalvarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1110, Beyit 4). [dil-i dīvāne, ] 

 

dil-i dīvāne: Çılgın gönül, deli gönül. 

Dil-i dīvāne dildāruñ ser-i zülfinde bend olmış / Tolaşma dir-idüm aña sezādur vāy ne bend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 1). [dil-i dīvāne, ] 

 

dil-i dīvāne: Çılgın gönül, deli gönül. 

Beni Mecnūn-ṣıfat kıldı nigāruñ zülf-i leylāsı / Dil-i dīvāne deprenmez sanasın pāy-bend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 4). [dil-i dīvāne, ] 

 

dil-i dīvānemüz: Çılgın gönül, deli gönül. 

Zülfi zencīrinde çün baglandı sevdāyī göñül / Dōstlar hüşyār olur sanmañ dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 3). [dil-i dīvānemüz, -müz ] 

 

dil-i dīvānemüz: Çılgın gönül, deli gönül. 

Gāh kūhsār u gehī vādī göñül eglencesi / Degme yirlerde ḳarār itmez dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1277, Beyit 2). [dil-i dīvānemüz, -müz ] 

 

dil-i dīvānemüz: Çılgın gönül, deli gönül. 

Bir ḳılıyla bend idüp zülfi dutar bu göñlümi / Bend ü zencīr dutmaz iken bu dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1315, Beyit 2). [dil-i dīvānemüz, -müz ] 

 

dil-i dīvānenüñ: Çılgın gönül, deli gönül. 

Leylī zülfüñ bu dil-i dīvānenüñ / Bend idüp boynına zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 5). 

[dil-i dīvānenüñ, -nüñ ] 

 

dil-i dīvāneye: Çılgın gönül, deli gönül. 

Didüm dil-i dīvāneye āḫir olacak cā / Zencīr-i ser-i zülfi ile çāh-ı ẕeḳandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 

3). [dil-i dīvāneye, -y, -e ] 

 

dil-i dīvāneye: Çılgın gönül, deli gönül. 

El urup dilber yine zülfin girih-gīr eylemiş / Bu dil-i dīvāneye tedbīr zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 1). [dil-i dīvāneye, -y, -e ] 

 

dil-i dīvāneyi: Çılgın gönül, deli gönül. 

Ṭavḳ idüp āhını zencīr idinüp göz yaşını / Dil-i dīvāneyi gör kim niçe şīrāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 3). [dil-i dīvāneyi, -y, -i-yi ] 
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dil-i dīvāneyi: Çılgın gönül, deli gönül. 

Zülfi zencīrini takdum göñlümüñ gerdānına / Bildüm āḫir bu dil-i dīvāneyi bed-nām ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1100, Beyit 3). [dil-i dīvāneyi, -y, -i-yi ] 

 

dil-i dīvāneyi: Çılgın gönül, deli gönül. 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 1). [dil-i dīvāneyi, -y, -i ] 

 

dil-i dīvāneyi: Çılgın gönül, deli gönül. 

Ḫāk-i pāyın başuma tāc itmek itdüm mültemes / Gör dil-i dīvāneyi kim salṭanat eyler heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 1). [dil-i dīvāneyi, -y, -i ] 

 

dil-i ġamnākümüz: Gamlı, dertli gönül. 

Gülmedi ‘ālemde bir gün bu dil-i ġamnākümüz / Bilmezüz ne gösterür daḫı ‘aceb eflākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 1). [dil-i ġamnākümüz, -ümüz ] 

 

dil-i ġam-zede: Gama uğramış, gamlı gönül. 

Dīdeden akdı gözüñ yaşı revān oldı yine / İy dil-i ġam-zede ol serv-ḳadi yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 2). [dil-i ġam-zede, ] 

 

dil-i maḥzūn: Kederli, hüzünlü gönül. 

Şeb-i hicr içre kaçan bu dil-i maḥzūn iñiler / Bile yanup tutuşup derd-ile gerdūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 1). [dil-i maḥzūn, ] 

 

dil-i maḥzūna: Kederli, hüzünlü gönül. 

Giryesin ebr-i bahāruñ dīde-i pür-ḫūna sor / Nālesin ra‘duñ sorarsañ bu dil-i maḥzūna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1106, Beyit 1). [dil-i maḥzūna, -a ] 

 

dil-i maḥzūnumı: Kederli, hüzünlü gönül. 

 ,Ḫayālüñ dil-i maḥzūnumı mesken tutalı / Beni dīvāne kılupdur baña ne ġayret ü ‘ār (Muhibbî Dîvânı ( خ )

Gazel 1205, Beyit 7). [dil-i maḥzūnumı, -um, -ı ] 

 

dil-i mecnūn: Mecnun'un gönlü. II Deli, çılgın gönül. 

Leylī zülfüñi fikr ideli senüñ / Dil-i Mecnūn ki ‘aceb ki şeydādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 2). [dil-i 

mecnūn, ] 

 

dil-i mecnūn’ı: Mecnun'un gönlü. II Deli, çılgın gönül. 
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Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz / Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 1). [dil-i mecnūn’ı, -’ı ] 

 

dil-i pervānemüz: Pervane gibi olan gönül. (geceleri ışık etrâfında dönerek uçan küçük kelebek) II yol gösteren 

gönül, kılavuz, rehber gönül. 

Şem‘-i ḥüsnüñe yanaldan bu göñül pervāne-veş / Şem‘e yanmak ögredür gör bu dil-i pervānemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1315, Beyit 3). [dil-i pervānemüz, -müz ] 

 

dil-i pür-tāb: (aşk) ateşi dolu gönül. 

Genc-i ‘ışḳuñ çü Muḥibbī yiri vīrāne-durur / Ya ḫarāb olmaga n’içün dil-i pür-tāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1024, Beyit 5). [dil-i pür-tāb, ] 

 

dil-i ṣad pāre: Yüz parça olmuş gönül. 

Atarsın ġamzeñ okını baña iy kaşı ya her dem / Dil-i ṣad pāre anuñçün kızıl kana boyanukdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1138, Beyit 4). [dil-i ṣad pāre, ] 

 

dil-i saḫtına: (sevgilini) katı, sert gönlü II (sevgilinin) acımasız, merhametsiz gönlü. 

Yıllar geçer üftādeye dilber naẓar itmez / Beñzer ki dil-i saḫtına yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 1). [dil-i saḫtına, -ı, -n, -a ] 

 

dil-i şeydā: Çılgın, deli, divane gönül. 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 1). [dil-i şeydā, ] 

 

dil-i şeydāyı: Çılgın, deli, divane gönül. 

İy gözüm gel bir naẓar ol ṭal‘at-i zībāyı gör / Zülfinüñ bendinde bend olmış dil-i şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 1). [dil-i şeydāyı, -y, -ı ] 

 

dil-i şūrīde: Perişan gönül, tutkun gönül; uslanmaz deli gönül. 

Dutışup şem‘-i ruḫı şevḳine pervāne gibi / Dil-i şūrīde olup içi vü taşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 

Beyit 4). [dil-i şūrīde, ] 

Ḥˇāba varmışken nigāruñ nergis-i mestānesi / İy dil-i şūrīde efġān eyleme gel sesi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 6). [dil-i şūrīde, ] 

Kaşı yayından gelür ġamz okları kan içmege / İy dil-i şūrīde ḳaṣdı sañadur ġāfil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1439, Beyit 4). [dil-i şūrīde, ] 

 

dil-i vīrānemi: Yıkık, harap gönül; üzgün gönül. 

Sen ḫarāb itmek neden iy ġam dil-i vīrānemi / Ḫānesin kendü eliyle kimse vīrān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 2). [dil-i vīrānemi, -m, -i ] 
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dil-i vīrānemüz: Yıkık, harap gönül; üzgün gönül. 

Āteş-i miḥnetle her şeb berḳ urur kāşānemüz / Sanasın bir ejder olmışdur dil-i vīrānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 1). [dil-i vīrānemüz, -müz ] 

Tīredür ġamdan ḫarāb oldı dil-i vīrānemüz / Meh gibi bir gice tog gel rūşen olsun ḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 1). [dil-i vīrānemüz, -müz ] 

 

dil-i vīrānemüz: Yıkık, harap gönül; üzgün gönül. 

Tīredür zülfüñ ġamından bu dil-i vīrānemüz / Gün yüzüñ ‘arż eyle tā rūşen ola kāşānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1315, Beyit 1). [dil-i vīrānemüz, -müz ] 

 

dil-i vīrānı: Yıkık, harap gönül; üzgün gönül. 

Gönderür seng-i cefā yār belā topragını / Dil-i vīrānı sanur kim daḫı yapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1152, 

Beyit 4). [dil-i vīrānı, -ı ] 

 

dil-i vīrānumuz: Yıkık, harap gönül; üzgün gönül. 

Korkaram kim sırr-ı ‘ışḳuñ genci bir gün açıla / Key katı vīrān olupdur bu dil-i vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 2). [dil-i vīrānumuz, -umuz ] 

 

dil-i zārum: Ağlayan, inleyen gönül. 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 4). [dil-i zārum, -um ] 

 

dilini kese: Susturmak, konuşmasına izin vermemek II mumun dilinin (fitilinin) makasla kesilmesi. 

Meclisde meger ḥüsnine yāruñ dil uzatmış / Şemʿüñ dilini n’ola eger kim kese mıḳrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1494, Beyit 3). [dilini kese, -e ] 

 

dil-keş: Gönül çekici, gönül cezbedici. 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş / Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 3). [dil-keş, ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [dil-keş, ] 

 

dille: Bir kimseyi çekiştirmek, aleyhinde bulunmak, zemmetmek II anlatmak, dile düşürmek. 

Zāhidā mescidde rindānı iñen ẕemm eyleme / Ġāfil olma biz seni meyḫāne içre dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1243, Beyit 4). [dillerüz, -r, -üz ] 

 

dilleri baglamaz: Gönül bağlamak, âşık etmek II bir kimseyi herhangi bir sebeple söz söyleyemez duruma getirmek, 

susmak zorunda bırakmak. 
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Siḥr fennin fitne ‘īlmin bilmese ol dil-firīb / Bir naẓarla dilleri baglamaz idi göz ü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1469, Beyit 3). [dilleri baglamaz, -ler, -i, -maz ] 

 

dilrübā: Gönül çalan, gönül hırsızı ‖ güzel, sevgili. 

Dilrübālar yolına dil nite kim kıldı heves / Bulmadı ‘ālemde hergiz kendüye feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1385, Beyit 1). [dilrübālar, -lar ] 

 

dil-rübā: Gönül çalan, gönül hırsızı ‖ güzel, sevgili. 

İy Muḥibbī iḫtiyār-ı dil eger gitse ne tañ / Dil-rübālar işi dāyim nāz-ıla kirişmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1183, Beyit 5). [dil-rübālar, -lar ] 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 5). [dil-rübālar, -lar ] 

Leb-i la‘linden özge dil-rübānuñ / Muḥibbī derdüñe dermān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 5). 
[dil-rübānuñ, -nuñ ] 

Vaṣlını idüp temennā hicrini kılma ṭaleb / Dil-rübālar dāyimā ġayrı rıżā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1396, Beyit 2). [dil-rübālar, -lar ] 

Gelür ḫayāli çeşmüme ammā görinmez āh / Görmiş degül gözler anı dil-rübā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 2). [dil-rübā, ] 

 

dilsitān: Gönül alan. II Sevgili. 

İşüm gücüm āh-ıla vāh günden güne ḥālüm tebāh / Olmam muḳarrer ḫāk-i rāh ol dilsitānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 5). [dilsitānum, -um ] 

 

dil-teşne: Bağrı yanık, gönlü susamış. 

Vādī-i ‘ışḳa düşüp dil-teşneyem Mecnūn-vār / Cehd kıldum bulımadum yoġmış aña ṭūl u ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 2). [dil-teşneyem, -y, -em ] 

 

dilüñe gelmedi: Diline gelmek, dilinin ucuna gelmek: söyleyecek duruma gelmek. 

Nāleler eyler Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳuñda senüñ / Gelmedi dilüñe bir kez diyesin kim bu çi kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 5). [dilüñe gelmedi, -me, -di ] 

 

dilüñi düg: Dilini düğümlemek, dilini bağlamak: bir kimseyi herhangi bir sebeple söz söyleyemez duruma getirmek, 

susmak zorunda bırakmak II susmak, az konuşmak, söyleyeceklerini söylememek. 

Düg dilüñi kendi ḫaddüñden tecāvüz eyleme / Ulularuñ sözleridür bu benüm sözüme nāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 4). [dilüñi düg, ] 

 

dimāġ: Beyin, akıl, bilinç II (koku ile beraber kullanılırsa) damak, geniz. 

Zülfinüñ sevdāsı-y-ıla tolalıdan bu dimāġ / Başı üstine gelüp murġ-ı hevālar per tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 2). [dimāġ, ] 



 774 

Meger ḫālüñ şehā müşg ü ser-i zülfüñ mu‘anberdür / Dimāġı ‘ālemüñ cānā anuñ-ıçun mu‘aṭṭardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 1). [dimāġı, -ı ] 

Oldı hem dehrüñ dimāġı çün mu‘aṭṭar būy-ıla / Gülşen içre güllerüñ medḥin okur turmaz hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1078, Beyit 2). [dimāġı, -ı ] 

‘Işḳa düşdüm ‘aḳl-ı küllī külli ben terk eyledüm / Pür-hevā oldı dimāġum baña bu sevdā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 4). [dimāġum, -um ] 

Eyledi dehrüñ dimāġını mu‘aṭṭar būy-ıla / Kim meger bād-ı ṣabā zülfindeki bagın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 4). [dimāġını, -ı, -n, -ı ] 

Mu‘aṭṭardur yine ‘ālem dimāġı / Ṣabānuñ yār zülfinde eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 2). [dimāġı, -ı 

] 

Zülfine dil vireli toldı hevā-y-ıla dimāġ / Elümüz irmez aña bir kurı sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 4). [dimāġ, ] 

Kūy-ı yāra ugraduñ beñzer yine iy bād-ı ṣubḥ / Eyledüñ ‘ālem dimāġını mu‘aṭṭar turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 4). [dimāġını, -ı, -n, -ı ] 

Muḥibbī bū ile toldı dimāġūm / Meger zülfine yāruñ şāne gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 5). 
[dimāġūm, -um ] 

 

dimāġ-ı dehr: Dünyanın -bütün insanlar- dimağı. 

‘Aceb sünbül midür zülfüñ ya ‘anber / Dimāġ-ı dehr olur andan mu‘aṭṭar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 

1). [dimāġ-ı dehr, ] 

 

din: Denilmek, söylenmek, II adı verilmek, … diye isimlendirilmek, ... sayılmak. 

Ḫaber sorma dehānından ḥabībüñ / Ne aña yok dinür ne ḫod bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 2). 

[dinür, -ür ] 

‘Āşıḳ mı dinür yanmayıcak āteş-i hicre / ‘Işḳ ehli olan puḫte gerek ḫām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 2). [dinür, -ür ] 

Şebüm rūşen ider göñlüm çerāgı / Dinürse tañ mıdur aña şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 3). 
[dinürse, -ür, -se ] 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [dinmiş, -miş ] 

Muḥibbī irmek isterdi ser-i zülfine dildāruñ / Aña deyr-i cihānda dinmese zünnāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 6). [dinmese, -me, -se ] 

 

din: Denmek, denilmek, söylenmek II rivayet edilmek, nakledilmek. 

Āhum dütüni ‘ālemi tār itdi Muḥibbī / Gerçi ki dinür bir sūz imiş āh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1228, 

Beyit 5). [dinür, -ür ] 

Dōstum cevr ü cefānı eylegil evzān-ıla / Hīç işitmedüñ mi her yirde dinür ḫayrü’l-vasaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1496, Beyit 3). [dinür, -ür ] 
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din: Denmek, denilmek, söylenmek. 

Şehā mihr ü vefāñ yokdur sayılsa bir iki dinmez / Cefā vü cevrüñe cānā velī hergiz ḥisāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 4). [dinmez, -mez ] 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [dinür, -ür ] 

 

dīnār: Eski bir nevi altın sikke. II Aşığın sararmış yüzü. 

Dükenür sanma çeşmüm kīsesinden / Yime ġam anda dīnār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 4). 

[dīnār, ] 

Pūte-i ‘ışḳ içre yanup ḫāliṣ olduk zer gibi / Olmazuz dünyāya ṭālib sanma dīnār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 2). [dīnār, ] 

 

dīnār kılmaz: Altın para eylemek II altın para gibi saçıp dağıtmak (gözyaşı). 

Muḥibbī yaşın ol yār ayagına / Nis̱ār itmez dimeñ dīnār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 5). [dīnār 

kılmaz, -maz ] 

 

dīnār u direm: Dinar ve dirhem II altın ve gümüş para II âşığın gözyaşları. 

Aglamayınca benüm yüzüme bakmadı nigār / Eşk-i çeşmüm aña dīnār u direm gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1136, Beyit 2). [dīnār u direm, ] 

 

dinen: Din bakımından, dîne göre. 

Baña itdügini zülf[i] hemīşe / Dinen ayruksı hīç bir kāfir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 2). [dinen, ] 

 

diñle: Söylenen sözü dikkate alıp ona göre davranmak, kabul etmek, uymak, itâat etmek. 

Zāhidā ‘ışḳūñ ṭarīḳın añlamaz kec-ṭab‘sın / Diñlemezsin Ḥaḳ sözi sende meger var saḫt gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 4). [diñlemezsin, -mez, -sin ] 

 

diñle: Kulak vermek, dinlemek, kabul etmek. 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [diñlemezseñ, -mez, -se, -ñ ] 

Ġam meclisinde zārīlıgum iñleyen bilür / Ney gibi niçe iñledügüm diñleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 1). [diñleyen, -y, -en ] 

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ / İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 2). [diñlemez, -mez ] 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 5). [diñlemezdi, -mez, -di ] 

Ḥālet-i sözi virür diñle Muḥibbī sözini / Diḳḳat eyle bulasın anda niçe ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1480, 

Beyit 5). [diñle, ] 
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dir: Derlemek, toplamak. 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan / Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1241, Beyit 5). [dirmekdedür, -mekde, -dür ] 

 

dırāz: Uzun. 

Cevr-ile öldürse beni yār niyāz / Devleti pāyende vü ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 1). [dırāz, 
] 

 

dırāz itme: Uzatmak, uzun tutmak. 

Kesilür şem‘ gibi itme zebānuñı dırāz / ‘Āḳil-iseñ bu sözüm levḥ-i dilüñ üstine yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 1). [dırāz itme, -me ] 

 

dirgür: Diriltmek, canlandırmak, can katmak, yaşatmak, yaşamasını sağlamak. 

Öldürürse ġam degüldür tīġ-ı ġamzeñ ‘āşıḳı / Dirgürür iy dil ṭabībi leblerüñ ‘Īsā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1067, Beyit 2). [dirgürür, -ür ] 

Öldürürseñ keremler eylersin / Dirgürürseñ de luṭf u iḥsāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 6). 
[dirgürürseñ, -ür, -se, -ñ ] 

Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı / Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1110, 
Beyit 2). [dirgürür, -ür ] 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş / Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

1). [dirgür, ] 

 

dirhem: Akçe, para. 

Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [dirhemi, -i ] 

 

dirhem ü dīnār: Gümüş ve altın (para). 

Sen güzeller şāhınuñ pāyına īs̱ār itmege / Bāġda eyler agaçlar dirhem ü dīnār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1487, Beyit 4). [dirhem ü dīnār, ] 

 

dirhem ü dīnār: Gümüş ve altın (para) II âşığın gümüşe benzer gözyaşları ve altın gibi sararmış yüzü. 

Eşk ü rūyı olmasa bakmaz Muḥibbī yüzine / Beñzer ol yāra gelür bu dirhem ü dīnār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 5). [dirhem ü dīnār, ] 

 

dirhem ü dīnār: Gümüş ve altın (para) II âşığın gümüşe benzer gözyaşları ve altın gibi sararmış yüzü. 

Şāh-ı ġam gelse göñül şehrine cān karşu çıkar / Gözlerüm pīşkeş içün dirhem ü dīnār çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1150, Beyit 3). [dirhem ü dīnār, ] 
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dirhem ü dīnār: Gümüş ve altın (para) II âşığın gümüşe benzer gözyaşları ve altın gibi sararmış yüzü. 

Ḳarż eyle yine dīdelerüm ḫūn-ı cigerden / Sanma dükene dirhem ü dīnār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 2). [dirhem ü dīnār, ] 

 

dirīġ: Eyvah, ne yazık ki!. 

Derdā dirīġ dilber nālem benüm işitmez / Biñ pend [ü] biñ naṣīḥat olsa birini dutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 1). [dirīġ, ] 

Ser-i kūyına vardukça yüzini dönderür benden / Dirīġ ol seng-dil itmez benümle merḥabā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 4). [dirīġ, ] 

Kalmadı ‘akl gitdi fikir zār u mübtezel / Kaldum dirīġ görmeye idüm nigār[ı] kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 

Beyit 5). [dirīġ, ] 

dirīġ eyler: Esirgemek, sakınmak. 

Dirīġ eyler dimişler cānı senden / Muḥibbī’ye ḥabībüm iftirādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 6). [dirīġ 

eyler, -r ] 

 

diriġ itme: Esirgemek, sakınmak. 

Muḥibbī’den diriġ itme nigārā tīr-i müjgānuñ / Anuñla eglenür cānum anuñla sīne rāḥatdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 6). [diriġ itme, -me ] 

 

diriġ itme: Esirgemek, sakınmak. 

Şem‘-i ḫüsne iy Muḥibbī cān u ser itme dirīġ / Bāl ü per yakdı diye dilber bizüm pervānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 5). [dirīġ itme, -me ] 

 

dirīġā: Yazık, eyvah, yazıklar olsun. 

‘İydde niçelerüñ irdi eli yāra henūz / Kaldı ortada dirīġā dil-i āvāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1239, Beyit 

1). [dirīġā, ] 

Bakmaz oldı āh kim küsdi bize cānānumuz / İy dirīġā gidiserdür ḫasta tenden cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 1). [dirīġā, ] 

Ol ṭabīb-i dil ölürsem daḫı tedbīr eylemez / Nāle-i āhum dirīġā aña te’s̱īr eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1353, 
Beyit 1). [dirīġā, ] 

Dirīġā gitdi benden ṭāḳat ü hūş / Görelden karşuda sīmīn binā gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 1). 

[dirīġā, ] 

‘Āşıḳam derdā dirīġā olmadum derdden ḫalāṣ / Derd-i ‘ışḳ içün dimişler özge yok mergden ḫavāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 1). [dirīġā, ] 

Hīç aḥvālüm dirīġā olmadı dildāra ‘arż / Oldı şimden soñra cān virmek baña bu yolda farż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 1). [dirīġā, ] 

 

diril: Gibi yapmak, taslamak, davasında bulunmak. 
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Münkir dirilürse n’ola gün yüzine zāhid / Ḫuffāş-ṣıfatdur aña hergiz baṣar olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 3). [dirilürse, -ür, -se ] 

Sūz-ı ‘ışḳumdan ḥikāyet eyledüm yāra biraz / Didi ‘āşıḳ dirilen hergiz şikāyet eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1323, Beyit 1). [dirilen, -en ] 

 

dirild: Diriltmek, dirilmesini sağlamak.Canlandırmak. mec.ölüye yeniden can vermek. 

Dilā ölseñ ne ġam ger ġamzesinden / Dirildür çün lebi ‘Īsī nebī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 6). 
[dirildür, -ür ] 

 

dirlik: Bir tedirginliği, üzüntü ve sıkıntısı olmama durumu, huzur, rahat, iyi geçim. 

Çün kim ayırdı beni sevgülü yārumdan felek / Bes ḥarām olsun baña dünyāda dirlik yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 2). [dirlik, ] 

 

dırnag: Tırnak. 

Ben belā kūhınuñ açdum yolların dırnag-ıla / İtdügümi Bī-sütūn kūhında Ferhād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 3). [dırnag-ıla, --ıla ] 

 

diş: Üst ve alt çene kemikleri üzerinde karşılıklı sıralanmış olan ve ağza alınan şeyleri koparıp çiğnemeye yarayan 

sert, beyazımtırak parçalardan her biri. II Sevgilinin güzellik unsurlarından biri. 

Bu Muḥibbī dişleri vaṣfın kaçan medḥ eylese / İşiden cān riştesi üzre sanur dürler dizer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 5). [dişleri, -ler, -i ] 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar / Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 1). [dişlerüñ, -ler, -üñ ] 

Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [dişüñ, -üñ ] 

Öpsem lebüñi disem o dem la‘lini dişler / Nāz-ıla baña gösterür incü gibi dişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 1). [dişler, -ler ] 

İster-iseñ dür dişin dök acı yaşlar iy göñül / Ḳa‘r-ı deryāda Muḥibbī bulınur dür-dāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1170, Beyit 5). [dişin, -i, -n ] 

Dür dişleri firāḳıyla sünbül saçın añup / Āh eyledükçe yaş ki dökem dāne dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1182, Beyit 2). [dişleri, -ler, -i ] 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1227, Beyit 5). [dişüñ, -üñ ] 

Dişlerüñle şem‘-i ḥüsnüñ bu Muḥibbī añmasa / Şi‘rini pür-sūz idüp naẓmın güher-rīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 5). [dişlerüñle, -ler, -üñ, -le ] 

Bir bencileyin var mı bu baḥr-ı ġam içinde / Bir sencileyin dişleri şehvār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 3). [dişleri, -ler, -i ] 

Naẓm ider lü‘lü‘ dişüñ la‘l lebüñ evṣāfını / Rişte-i cān üzre dizmiş dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 3). [dişüñ, -üñ ] 
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diş bilemiş: Heveslenmek, istek duymak, fırsat kollamak. 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ lebleri rengīn imiş / Ehl-i diller görüp anı her biri diş bilemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 1). [diş bilemiş, -miş ] 

 

diş uramamış: Diş vurmak, diş geçirmek, dişlemek II güç yetirmek. 

Şi‘rümi gören bir āhen leblebi ancak dimiş / Anuñ-ıçun degme kimse aña diş uramamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 1). [diş uramamış, -a, -ma, -mış ] 

 

dişle: Dişlerini geçirmek, ısırmak. 

Öpsem lebüñi disem o dem la‘lini dişler / Nāz-ıla baña gösterür incü gibi dişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 1). [dişler, -r ] 

 

ditre: Titremek, hızlı hızlı hareketlerle sürekli kımıldamak, sallanmak II birinden, bir şey veya bir halden korkmak, 

korkuya kapılmak. 

Kaçan kim bād-ı āhumdan o zülf-i ‘anber-feşān ditrer / Gidüp ‘aḳlum gelür ḥayret bu cismüm içre cān ditrer 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 1). [ditrer, -r ] 

 

ditre: Titremek, hızlı hızlı hareketlerle sürekli kımıldamak, sallanmak. 

Kaçan kim bād-ı āhumdan o zülf-i ‘anber-feşān ditrer / Gidüp ‘aḳlum gelür ḥayret bu cismüm içre cān ditrer 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 1). [ditrer, -r ] 

Eline ol kemān ebrū ḫadeng-i ġamzesin alsa / Nişān itdükçe bu sīnem damarlar içre kan ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1026, Beyit 2). [ditrer, -r ] 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [ditrer, -r ] 

Güzellik burcına māhum ‘urūc itdüñse ẓulm itme / Sakın ‘āşıḳlar āhından zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 4). [ditrer, -r ] 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [ditrer, -r ] 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 1). [ditrer, -r ] 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 1). [ditrer, -r ] 

Cefā vü cevrüñi añsam göñülde āh u zār itsem / İñiler kūhlar cümle zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 2). [ditrer, -r ] 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 3). [ditrer, -r ] 

Binā-yı ṣabr u ḳaṣr-ı ‘aḳl katı muḥkem-durur ammā / İrişse zelzele ‘ışḳuñ hevāsından hemān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 4). [ditrer, -r ] 
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Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1063, Beyit 5). [ditrer, -r ] 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 3). [ditrer, -r ] 

 

dīv: Dev, şeytan, ifrit, cin II rakip. 

Kapuña varmaga koma raḳībi / Melek dīv-ile hergiz maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 4). [dīv-
ile, -ile ] 

 

dīvān: Devlet işlerinin görüşüldüğü ve halkın talep ve şikayetlerini dile getirdiği padişah huzuru II Sevgilinin 

makamı. 

Reyāḥīn şāhınuñ taḫtı çemendür / Gelen dīvānına serv ü semendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 1). 

[dīvānına, -ı, -n, -a ] 

Niçe medḥ itsün Muḥibbī ol güzeller şāhını / Ehl-i dilden her seḥer kūyında dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 6). [dīvān, ] 

Suçını Muḥibbī’nüñ ‘afv eyle disem dilber / Sürer kapudan anı dīvāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 5). [dīvāna, -a ] 

 

dīvān: Bir şairin şiirlerini kafiyelerine göre ve harf sırasına uygun bir şekilde topladığı mecmua. 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem / Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 4). [dīvān, ] 

 

dīvān kurup: Yüksek rütbeli devlet adamlarının devlet işlerini görüşmek için toplanması II bir konuda karara 

varılmak üzere bir araya gelinmesi. 

Ḥüsn eyvānında gördüm kaşları dīvān kurup / Cem‘ idüp ‘uşşāḳını her yaña asma basmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 4). [dīvān kurup, -up ] 

 

dīvāne: Çılgın, deli, mecnun II kendini duygularının coşkunluğuna bırakmış, akılla ilgisini kesmiş, aşkın buyruğu 

altına girmiş olan kimse, meczup, şeydâ. 

Her yaña başın açar dīvāneler boyın sunar / El uzadup her kaçan zencīr zülfini çözer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 3). [dīvāneler, -ler ] 

Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur / Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 1). [dīvāne, ] 

‘Işḳuñ-ıla cān u dil dīvānedür / Anuñ-ıçun ḫalḳ-ıla bīgānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 1). 
[dīvānedür, -dür ] 

Zülfi zencīrine kim dil vire dīvāne geçer / Şem‘-i ruḫsārına kim per yaka pervāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 1). [dīvāne, ] 

Bagla zencīr-i ser-i zülfine dīvāne dili / Ya‘nī Mecnūn-ṣıfat başına sevdāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 3). [dīvāne, ] 
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Geh diler zencīr-i zülfüñ dil umar gāhī lebüñ / Dōstum dīvānenüñ mestüñ işi mā‘ẕūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 6). [dīvānenüñ, -nüñ ] 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 5). [dīvāne, ] 

Berre düşmiş sanmañuz Mecnūn bir dīvānedür / Gördi yok būy-ı vefā insanda anuñçün kaçar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 3). [dīvānedür, -dür ] 

Sen perī ‘ışḳ-ıla ben dīvāneyi / Ger murāduñ var-ısa külḫanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 3). 
[dīvāneyi, -y, -i ] 

Dil virme didüm zülfine gel pendümi gūş it / Dīvāne göñül söz mi tutar bildügin işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1139, Beyit 3). [dīvāne, ] 

Gün yüzüñe alnuña dirsem ḳamer ma‘ẕūr tut / Gāh olur eyler tekellüm ebleh ü dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 4). [dīvāneler, -ler ] 

Sorma ‘ışḳuñ ḥāletin Mecnūn’a bir dīvānedür / Açma ‘ışḳuñ sırrını Ferhād’a kim efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 1). [dīvānedür, -dür ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe şehā cān u göñül pervānedür / Tolaşur zencīr-i zülfüñe dilüm dīvānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 1). [dīvānedür, -dür ] 

Ne’yçün eylersin dilā fikr-i ẕeḳan dīvānesin / Bu mes̱eldür hīç kimse meyl-i zindān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 3). [dīvānesin, -sin ] 

Göñülden saklaram rāz-ı dehānın / Degül dīvāne çün kim maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 2). 
[dīvāne, ] 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 2). [dīvāneyi, -y, -i ] 

İtdi ol zülfi mu‘anber kākülin zencīrümüz / Ġam yimek dīvāneler oldı bizüm tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 1). [dīvāneler, -ler ] 

Gerek dilden dehānı rāz-ı pinhān / Ki dīvāne degüldür maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 4). 
[dīvāne, ] 

Kim ki dolaşa ser-i zülfine dīvāne gibi / Aña pend eylemeñüz çünki o kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 2). [dīvāne, ] 

‘Işḳ-ıla dīvāneyem kūyında Mecnūndan beter / Ol saçı leylī neden zülfini zencīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 4). [dīvāneyem, -y, -em ] 

Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 2). [dīvāne, ] 

Didüm dile ki zülfine meyl itme dilberüñ / Dīvānedür n’idem ki es̱er eylemez nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1386, Beyit 2). [dīvānedür, -dür ] 

Sanduñuz Mecnūn gezer ṣaḥrāda bir dīvānedür / Ḳayd-ı ‘ālemden ferāġat itmiş ol dānā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 3). [dīvānedür, -dür ] 

Beni dīvāne görüp berr-i ġamda / Kodılar adumı Mecnūn’a adaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 4). 

[dīvāne, ] 
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Bu Muḥibbī zülfi zencīrüñ görüp / Kendüzin dīvāne şeydā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 8). 
[dīvāne, ] 

İstedüm dīvāne göñlüm ḥālini bilmek yine / Bulımadum ol cünūn deştinde nā-peydā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 2). [dīvāne, ] 

Didüm dīvāneyem zülfüñe bend it / Gülüp gül gibi didi mübtelā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 2). 
[dīvāneyem, -y, -em ] 

Zülf-i dildāra tolaşdı yine dīvāne göñül / Kaçan ola kim ola ḳayd-ıla benden o ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 2). [dīvāne, ] 

 

dīvāne kılupdur: Delirtmek, çılgına çevirmek. 

 ,Ḫayālüñ dil-i maḥzūnumı mesken tutalı / Beni dīvāne kılupdur baña ne ġayret ü ‘ār (Muhibbî Dîvânı ( خ )

Gazel 1205, Beyit 7). [dīvāne kılupdur, -up, -dur ] 

 

dīvāne oldum: Delirmek, kendinden geçmek, mecnun olmak, aşkından çılgına dönmek. 

Saçuñ zencīrine dīvāne oldum / Anı boynuma takmazsın nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 3). 

[dīvāne oldum, -du, -m ] 

 

dīvāne olmış: Delirmek, kendinden geçmek, mecnun olmak, aşkından çılgına dönmek. 

Göñül zülfüñ görüp dīvāne olmış / Yüzüñ şemʿine cān pervāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 1). 

[dīvāne olmış, -mış ] 

 

dīvāne olmışdur: Delirmek, kendinden geçmek, mecnun olmak, aşkından çılgına dönmek. 

Cān u dil naḳdini virüp göñlüm ister vaṣlını / Ne ‘aceb dīvāne olmışdur ‘aceb sevdāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 2). [dīvāne olmışdur, -mış, -dur ] 

 

dīvāne olsa: Delirmek, kendinden geçmek, mecnun olmak, aşkından çılgına dönmek. 

Muḥibbī olsa dīvāne ‘aceb mi / Görür zencīre beñzer kāküli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 5). [dīvāne 

olsa, -sa ] 

 

dīvāne olup: Delirmek, kendinden geçmek, mecnun olmak, aşkından çılgına dönmek. 

Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup / Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 2). [dīvāne olup, -up ] 

 

dīvāne-i ‘ışḳam: Aşk delisi. 

Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [dīvāne-i ‘ışḳam, -am ] 

 

dīvānelik eyleyüp: Delilik yapmak, çılgınlık göstermek. 
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Ol ki ‘ışḳ ehlidür olur kūy-ı dilberde muḳīm / Eyleyüp dīvānelik tag u beyābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 4). [dīvānelik eyleyüp, -y, -üp ] 

 

dīvāne-ṣıfat: Deli, mecnun görünüşlü. 

Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 3). [dīvāne-ṣıfat, ] 

 

dīvāne-veş: Divane gibi. 

Dil virelden zülfinüñ zencīrine dīvāne-veş / Meclis içre söylenür miḥnetlerüm efsāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 1). [dīvāne-veş, ] 

 

dīvār: Bir yapının dışı ile içini ayıran dikey düzlem; aşığın gönül duvarı. 

Gögermiş yir yirin cismi yanup dil āteş-i ‘ışḳa / Yıkılmış mest-i ‘ışḳ olmış düşüp dīvāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 5). [dīvāra, -a ] 

 

diyār: Memleket, ülke, yer. 

‘Uşşāḳa çāre dirler-idi ṣabr u ya sefer / Kalmadı ṣabr terk iderüz biz diyārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 3). [diyārumuz, -umuz ] 

 

diye: Diye (diyü, deyi, diyi): biri sebebi, biri sonucu bildiren iki cümleyi birbirine bağlar II diyerek, deyip. 

Şem‘-i ḫüsne iy Muḥibbī cān u ser itme dirīġ / Bāl ü per yakdı diye dilber bizüm pervānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 5). [diye, ] 

 

diyü: Diye (diyü, deyi, diyi): biri sebebi, biri sonucu bildiren iki cümleyi birbirine bağlar II diyerek, deyip. 

Cām-ı la‘line irem diyü ider cūş u ḫurūş / Dāyimā meyḫānede kendin mey-i ṣahbā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 3). [diyü, ] 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 4). [diyü, ] 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 5). [diyü, ] 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 2). [diyü, ] 

Zülfi ṭarḥ itdi cefā sengini dil buḳ‘asına / Muḥkem olsun diyü san kāfiri bünyād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 5). [diyü, ] 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 6). [diyü, ] 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [diyü, ] 
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N’eyledüm n’itdüm raḳībe seng-ile āhen gibi / Kūyuña vardı diyü ḫalḳa beni çakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 4). [diyü, ] 

Gül‘iẕār-ı ḥüsni yāruñ tāze sebz olsun diyü / Bu Muḥibbī göz yaşın cū sīnesin ṭōlāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1104, Beyit 5). [diyü, ] 

Sen güzellik kişverinüñ pādişāhısın diyü / Kaşlaruñ almış berāt-ı ḥüsnüñe ṭuġrā çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1114, Beyit 2). [diyü, ] 

Nigārā kūyuña varsam seg-i kūyuñ gelür karşu / Ezelden āşinā diyü tuz ekmek ḥaḳḳını gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 3). [diyü, ] 

Cür‘a-i cāmı sen içdüñ diyü bezm-i ‘ışḳda / Mest olupdur çeşm-i maḫmūrı gelüp ġavġā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 4). [diyü, ] 

Göñlümi şeb-rū diyü zülf[i] şebinde bend ider / Ḳaṣdını bildüm anuñ zülfinde āḫir asmadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 2). [diyü, ] 

Nev bahār oldı göreydük diyü dildāruñ yüzin / Gözlerinden yaş dökerler gice gündüz bāġlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 4). [diyü, ] 

Seyre gele diyü īs̱ār itmek içün pāyına / Dāmenini tolu güller eylemiş yaylaglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 
Beyit 6). [diyü, ] 

Tīri çün sehm-i sa‘ādetdür naṣīb ola diyü / Bu Muḥibbī kaşları yasın görüp ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 5). [diyü, ] 

Sīne ṭablını dögüp derbend-i ‘ışḳ içre müdām / Rāh-ı müşkildür diyü ‘uşşāḳa nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 2). [diyü, ] 

Āteş-i ‘ışḳa yanar dil korkaruz āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1253, 

Beyit 3). [diyü, ] 

Yol ḫaṭar dervend-i ‘ışḳuñ diyü āgāh eylerüz / Sīne-i ṭablı dögüp olmışdur ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 4). [diyü, ] 

Göreli ol serv-ḳaddi cāmi‘-i ḥüsn içre āh / Ḳāmet ide diyü nāgāh biz iḳāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1253, Beyit 5). [diyü, ] 

Serv ḳaddüñ tāze ter olsun diyü iy ġonca leb / Seyl-i eşkümi döker her dem olup ṭolāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 2). [diyü, ] 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 6). [diyü, ] 

Ol perī-rū yüzüm üzre bir ḳadem bassun diyü / Yüzümi ḫāk eyledüm yollarda pā-mālem henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1300, Beyit 4). [diyü, ] 

İdesin diyü ḳıyām iy serv ḳāmet beklerüz / İşügüñden gitmeyüp biz tā ḳıyāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1307, Beyit 1). [diyü, ] 

Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 2). [diyü, ] 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [diyü, ] 
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Āteş-i hicre yanar dil korkaram āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1363, Beyit 4). [diyü, ] 

Bulurdum dünyada göñül murādın / İtüm diyü baña bir kez diseñ oş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 4). 
[diyü, ] 

Rūy-ı zerdüm tā şeref bulsun diyü / Anları pā ile tamga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 4). [diyü, ] 

Genc-i ḥüsne mālik olmasun diyü ‘āşıḳlaruñ / Hem ṭılısm itdi ḫaṭuñ ḫaṭṭāt hem yazdı ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 4). [diyü, ] 

Güllere göz degmesün diyü seḥergeh bülbüli / Gördüm okur gitmeyüp hergiz dilinden ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 6). [diyü, ] 

 

diyüben: Diye (diyü, deyi, diyi): biri sebebi, biri sonucu bildiren iki cümleyi birbirine bağlar II diyerek, deyip. 

Muḥibbī kūyuña varsa gelür karşu seg-i kūyuñ / Ḳadīmī āşināmuzdur diyüben ḥaḳḳ-ı nān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 7). [diyüben, ] 

 

diz: Dizmek II nesneleri yan yana veya tek tek sıralamak. 

Bu Muḥibbī dişleri vaṣfın kaçan medḥ eylese / İşiden cān riştesi üzre sanur dürler dizer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 5). [dizer, -er ] 

İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı / Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1154, Beyit 5). [dizdür, -dür ] 

Naẓm ider lü‘lü‘ dişüñ la‘l lebüñ evṣāfını / Rişte-i cān üzre dizmiş dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 3). [dizmiş, -miş ] 

 

dog: (güneş, ay, yıldızlar) ufuktan yükselerek gökyüzünde görünmek, tulû etmek II var olup ortaya çıkmak, zuhur 

etmek. 

Ġarra olma bu cihān her gün dogar bir nev‘-ile / Mührelerle ‘aḳluñı tagıtma olma ḥoḳḳa-bāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1215, Beyit 6). [dogar, -ar ] 

Derdā ki bu şeb dogmadı ol māh görinmez / Cān oldı revān ol büt-i dil-ḫˇāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1228, Beyit 1). [dogmadı, -ma, -dı ] 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 5). [dogdı, -dı ] 

 

dog: Dövmek, bir şeyin üzerine arka arkaya vurmak II davul çalmak. 

Sīne ṭablını dögüp derbend-i ‘ışḳ içre müdām / Rāh-ı müşkildür diyü ‘uşşāḳa nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 2). [dögüp, -üp ] 

Yol ḫaṭar dervend-i ‘ışḳuñ diyü āgāh eylerüz / Sīne-i ṭablı dögüp olmışdur ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 4). [dögüp, -üp ] 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 3). [dögüben, -üben ] 
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dögil: Döğülmek, ezilip parçalanmak. 

Seng-i miḥnetle Muḥibbī dögilüp un oldugın / Anı gendümden tefaḥḥuṣ eyleme gerdūna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1106, Beyit 5). [dögilüp, -üp ] 

 

dögin: Kendi kendini dövmek, kendini oradan oraya vurmak II çok fazla üzülmek, esef etmek. 

Dāne-i ḫālüñ ḫayāliyle gözüm yaşlar döküp / Āsiyā gibi döginür ele almış iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1425, 
Beyit 3). [döginür, -ür ] 

Kim ki ‘āşıḳdur gerekdür āsiyā-veş çarḫ urup / Gice gündüz dögine eline alup iki daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1444, Beyit 2). [dögine, -e ] 

 

dök: Akıtmak, dökmek, saçmak, serpmek II gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

2). [dök, ] 

Pāyuña n’ola dökse Muḥibbī gözi yaşın / Bu sakladugı sīm ü zeri yā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 
Beyit 5). [dökse, -se ] 

Āhum seḥābı ger döke bārān-ı eşkümi / Bu sīne bāġı gül bitürür lālezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 
4). [döke, -e ] 

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup / Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 4). [döker, -er ] 

Pāyuña dökmege benüm servüm / Yaşumı sīm idem yüzüm zerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 5). 

[dökmege, -meg, -e ] 

Her kaçan āh eyleyüp döksem gözüm bārānını / Gül gibi gülzār-ı ḥüsn içre göñül ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1196, Beyit 3). [döksem, -se, -m ] 

Serv ḳaddüñ tāze ter olsun diyü iy ġonca leb / Seyl-i eşkümi döker her dem olup ṭolāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 2). [döker, -er ] 

 

dök: Akıtmak, dökmek, saçmak, serpmek. 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 6). [dökdügi, -düg, -i ] 

Murġ-ı dil ṣaydına itmişdür ser-i zülfin duzaġ / Yir yirin ḫāli anuñ içinde dökmiş dāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 3). [dökmiş, -miş ] 

Pend kılsañ göñlüme şevḳum daḫı olur sitīz / Nite kim āteş dökseñ rūşenāsı ola tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 1). [dökseñ, -se, -ñ ] 

 

dök: Saçmak, serpmek, koymak II göz önüne sermek, ortaya koymak II içini dökmek, kalbinde sakladığı bir şeyi 

ortaya çıkarmak, söylemek. 

Bülbül āşüfte olup gül şevḳıne / Cümle dökdi ne ki var ḳalbinde rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 3). 

[dökdi, -di ] 
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dökil: Dökülmek, düşmek, saçılmak II gözyaşının düşmesi, ağlamak. 

Gözlerüm yaşı dökildükçe iñiler bu göñül / Nite kim kurıla su üstine dōlāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 

Beyit 4). [dökildükçe, -dükçe ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe bu göñlüm çarḫ urur / Hīç diyebilür miyüz kim āsiyāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 2). [dökildükçe, -dükçe ] 

Ḫūn-ı dil eyler temevvüc her kaçan āh eylesem / Dāne dāne gözlerümden dökilür hem çü kirāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 3). [dökilür, -ür ] 

Dilüm iñler benüm dōlāba döndi / Gözüm gözgelerinden dökilür yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 3). 

[dökilür, -ür ] 

 

dökil: Düşüp veya taşıp bütünden ayrılmak II saçılmak, serpilmek, etrâfa yayılmak. 

Zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olup dökile niçe serler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 4). [dökile, -e ] 

Zülfini depretdügince dökilür müşg-i ‘abīr / Ol sebebdendür ṣabānuñ būyı müşg-āmīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 4). [dökilür, -ür ] 

 

dokın: Dokunmak, temas etmek. 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [dokınur, -ur ] 

Baḥr oldı gözüm yaşı ṭelāṭumlar iderse / Āhum yilidür dokına kemdür eser itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 6). [dokına, -a ] 

 

dokun: Ellemek, el sürmek, el sürüp karıştırmak. 

Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 4). [dokunup, -up ] 

 

dokun: Dokunmak, temas etmek. 

Şīşe-i nāmūsı sısam dōstlar ‘ayb eylemeñ / Dokunan seng-i cefādur ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 4). [dokunan, -an ] 

 

dol: (Boş bir şey veya yer) İçine giren bir şeyle dolu hâle gelmek, boş olmaktan çıkmak. 

Ḫaste-dilven dōstum cām-ı lebüñden cür‘a sun / Sāḳī-i devrān elinden dolmadan peymānemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1250, Beyit 4). [dolmadan, -madan ] 

 

dōlāb: Hareket-i devriyyesi olan şey, (dolap). su dolabı, yemek dolabı, dolaplı saat II âşığın gözleri. 

Gözlerüm gözek olup eyleyeli eşki revān / Dīde dōlāba dönüp eyleyüben ün iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 3). [dōlāba, -a ] 

 

dōlāb: Hareket-i devriyyesi olan şey, (dolap). su dolabı, yemek dolabı, dolaplı saat II âşığın gönlü. 
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Gözlerüm yaşı dökildükçe iñiler bu göñül / Nite kim kurıla su üstine dōlāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 

Beyit 4). [dōlāb, ] 

Gözlerüm yaşına cūy-ı āb beñzer beñzemez / Nālesine göñlümüñ dōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 1). [dōlāb, ] 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [dolāb, ] 

Dilüm iñler benüm dōlāba döndi / Gözüm gözgelerinden dökilür yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 3). 
[dōlāba, -a ] 

 

dolaş: Birbirine geçip karışmak, güç çözülecek duruma gelmek. 

Ser-i zülfine dolaşma dir-idüm saña göñül / Dutmadı pendüme gūş şimdi varup dāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 2). [dolaşma, -ma ] 

Dāmenüme dolaşan çünkim melāmet ḫārıdur / Āḫir ol çāk itmeyince cāme-i ‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 2). [dolaşan, -an ] 

Kim ki dolaşa ser-i zülfine dīvāne gibi / Aña pend eylemeñüz çünki o kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 2). [dolaşa, -a ] 

 

dön: Vazgeçmek, caymak. 

Egerçi kim yapar dil ḫānesin yār / Döner ol dem yıkar yine ṣabī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 3). 

[döner, -er ] 

Zāhidā men‘ eyleme maḥbūb u meyden dönmezüz / Çün mey-i nāb-ıla olmışdur bizüm taḫmīrümüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1273, Beyit 3). [dönmezüz, -mez, -üz ] 

Virmiş iken būsesin cān naḳdine / N’oldı bilmem döndi iḳrār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 4). 

[döndi, -di ] 

Öldürür her dem beni dönüp yine inkār ider / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 4). [dönüp, -üp ] 

Cānum aldı dün gice bir būse iḳrār eyleyüp / Döndi inḳār eyledi itdügi beñzer lāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 3). [döndi, -di ] 

 

dön: Bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek; ... hâline gelmek. 

Gözlerüm gözek olup eyleyeli eşki revān / Dīde dōlāba dönüp eyleyüben ün iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 3). [dönüp, -üp ] 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 3). [döndi, -di ] 

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1035, Beyit 5). [dönmiş, -miş ] 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [dönmişdür, -mişdür ] 
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Dāla dönse ḳāmetüm olsa ‘aceb midür dü-tā / Taglar ṭāḳat getürmez bār-ı ġam arḳamda var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 3). [dönse, -se ] 

Nār-ı ġamdan yandı bagrum döndi çenge ḳāmetüm / Sīnede her bir kılum efġānlar eyler hem çü saz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 2). [döndi, -di ] 

Cüdā olalı cānsuz cisme döndüm / Yok olsa cān baka hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 4). 
[döndüm, -dü, -m ] 

Fırāt’a döneliden uşbu yaşum / Benüm çeşmüme mā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 3). 
[döneliden, -eli, -den ] 

Üstüḫˇānum nāya döndi dem-be-dem eyler fiġān / Anuñ-ıçun ‘ūd u ḳānūn u rebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 4). [döndi, -di ] 

Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi / İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 7). [döneliden, -eli, -den ] 

Dilüm iñler benüm dōlāba döndi / Gözüm gözgelerinden dökilür yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 3). 
[döndi, -di ] 

 

dön: Dönmek, kendi etrafında hareket etmek. devretmek. // Vazgeçmek, caymak. 

Gerdūn gibi meyli o māḥuñ çü dönedur / Cevr ü cefā vü şīveleri gūne gūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 1). [dönedur, -edur ] 

 

dön: (Bir yere) Geri gitmek veya geri gelmek, avdet etmek. 

Mescide dönmiş iken vardum yine meyḫāneye / ‘Āşıḳı ‘ayb itme ṣūfī çünki ġavġādan kaçar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 3). [dönmiş, -miş ] 

 

dön: (bir iş veya konuyu) yeniden ele almak II (bir yere) geri gitmek veya geri gelmek, avdet etmek. 

Gāh olur çeşmi Muḥibbī eline tīġın alur / Geh döner ḳatlüm içün ḫançer-i kābil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1083, Beyit 5). [döner, -er ] 

Gāh olur dilber şeb-i zülfin mu‘anber gösterür / Geh döner gün yüzini açup münevver gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 1). [döner, -er ] 

 Zamānuñ işi budur kime bir an vire yüz / Dönüp aglatmayıcak komaz anı āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ز)
1205, Beyit 11). [dönüp, -üp ] 

Gün yüzüñ görmek dilersem sāyem ardumca gelür / Baña lāzım oldı dönüp idem anuñla savaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1431, Beyit 4). [dönüp, -üp ] 

 

dön: (bir iş veya konuyu) yeniden ele almak II dönmek, kendi etrafında hareket etmek. 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [döner, -er ] 

Güzeller nāz-ıla reftār iderler / Dönerler ġonca-veş güftār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 1). 

[dönerler, -er, -ler ] 
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döndür: Benzetmek, çevirmek. 

Bir naẓarla ḫūn-ı dil cūş itdi oldı yaş göz / Döndürür deryāya āḫir yaşumı bu kaş u göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 1). [döndürür, -ür ] 

 

döne döne: Döne döne, tekrar tekrar. 

Döne döne āteş-i hicre yanup yakılmışam / İy Muḥibbī göñlüme ḳebāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 5). [döne döne, ] 

İki taş-ıla döne döne ögüdür felek / Bir bir cihān ḫalḳına dir āsiyāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 6). 

[döne döne, ] 

 

döne döne: Döne döne, tekrar tekrar. 

Döne döne yanmayan bilmez nedür aḥvāl-i ‘ışḳ / İy Muḥibbī ḥālüñi bagrı kebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1121, Beyit 7). [döne döne, ] 

 

döşe: Bir şeyi bir yere sermek, yayma II bir yeri bir şeyle kaplamak. 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda / Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 5). [döşedi, -di ] 

Zeyn idüp geydi yine ḫil‘ati eşcār sebz / Döşedi saḥn-ı çemen aṭlas-ı jengār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 1). [döşedi, -di ] 

Niçe bir ḳaṣruñ yaparsın ḫışt-ı sīm ü zer ile / Yā niçe bir ‘iyş ü ‘işret çün döşersin sen bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 2). [döşersin, -r, -sin ] 

 

dōst: Dost II Sevgili. 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 6). [dōstum, -um ] 

Bir dem ārām eyle göz yaşıyla pāyum gil-durur / Kıl teraḥḥum dōstum ḥālüm katı müşkil-durur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 1). [dōstum, -um ] 

İy dōst iñen itme Muḥibbī’ye cefālar / Korkmaz mısın andan ki çok āh-ı seḥeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 5). [dōst, ] 

Dōstum kīn eyleyüp ebrūlaruñ çīn eyleme / Böyledür dirler mes̱eldür kīn ile dīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1015, Beyit 3). [dōstum, -um ] 

Leylī zülfüñi görelden dōstum mecnūnuñam / Baġludur boynumda zencīr ayagumda künde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 2). [dōstum, -um ] 

Dōstum zülfüñ şebinde ruḫlaruñ mehtābdur / Sun lebüñ cāmın baña çün kim şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 1). [dōstum, -um ] 

Geh diler zencīr-i zülfüñ dil umar gāhī lebüñ / Dōstum dīvānenüñ mestüñ işi mā‘ẕūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1073, Beyit 6). [dōstum, -um ] 
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Çünki peykānuñ gelür kıldı bu sīnemden güẕer / Didüm artur dōstum derdüm benüm efzūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 2). [dōstum, -um ] 

Ġam degüldür görmez-ise ẓāhiren cānān yüzin / Cān göziyle çün Muḥibbī dōst dīdārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 5). [dōst, ] 

Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst / Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1135, Beyit 3). [dōst, ] 

Ger semend-i nāz-ıla iy dōst cevlān eyleseñ / Zülfüñüñ çevgānına top olmaga bu ser yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 4). [dōst, ] 

Kūyuña koma raḳībi dūzāḫīdür dōstum / Ancak anuñ ḳadrini dārü’s-selāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1154, Beyit 3). [dōstum, -um ] 

N’ola yaksam şem‘-i ḥüsne bu göñül pervānesin / Dōstum sen şem‘ olıcak ‘āşıḳuñ pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 6). [dōstum, -um ] 

 La‘l oldugıyçün leblerüñ iy dōst senüñ / Meyi lā‘lüñ yirine nūş iderem vaḳt-i ḫumār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ل)
1205, Beyit 23). [dōst, ] 

 Nūn olalıdan ḳāmetüm iy dōst benüm / Beni hicrüñ yakısardur bilürem āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ن)
1205, Beyit 25). [dōst, ] 

 ,Vardukça ser-i kūyuña iy dōst beni / Ger ḳabūl eyleyesin eyleyeyim cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (و)
Beyit 26). [dōst, ] 

‘Uşşāk kanın içmiş ġamzeñ işitdüm iy dōst / Biñ kan içerse günde hergiz o kanagelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 2). [dōst, ] 

Öldürürseñ daḫı gelmez dilümüzden lā dimek / Dōstum ‘ışḳuñ yolında bil senüñ ṣādıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1217, Beyit 2). [dōstum, -um ] 

Naḳd-i cāna çün metā‘-ı būse iḳrār eyledüñ / Dōstum inkār idüp gel bozma bāzārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 4). [dōstum, -um ] 

İctināb eyler ẓulümden dōstum kāfir daḫı / Ya nedendür zülf ü ġamzeñ ẓulm ider dād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 2). [dōstum, -um ] 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 4). [dōstum, -um ] 

Ḫaste-dilven dōstum cām-ı lebüñden cür‘a sun / Sāḳī-i devrān elinden dolmadan peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 4). [dōstum, -um ] 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 3). [dōstum, -um ] 

Niçe gündür bu Muḥibbī hicrüñ-ile ḫastadur / Bir sora-gel dōstum cān virmesün tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 5). [dōstum, -um ] 

Aglamayınca gelüp sen gül gibi açılmaduñ / Bāġ-ı ḥüsnüñ dōstum sanma ki bārān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 5). [dōstum, -um ] 

Yiter aglatma beni dōst yaşumdan ḥaẕer it / ‘Ālemi ġarḳa virür kimsene bendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1338, Beyit 5). [dōst, ] 
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Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseye oldum ḫarīd / Korkum oldur kim benümle dōst bāzār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 3). [dōst, ] 

Dōstum cevr ü cefādan sanma kim yüz döndürem / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳda s̱ābit-ḳadem muḥkemlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 2). [dōstum, -um ] 

Pādişāh-ı ḥüsn olaldan dōstum / Her ki göre dir saña ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 4). 
[dōstum, -um ] 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras / ‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 1). [dōstum, -um ] 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 5). [dōstum, -um ] 

Ger refīḳ ola seg-i kūyuñ iy dōst baña / Eyleyem gerdānına rişte-i cānumı meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1391, 
Beyit 2). [dōst, ] 

Ḫayālüñ gitmedi iy dōst dilden / Günāhum ne beni kılduñ ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 3). [dōst, 
] 

Kūyuña dārü’ş-şifā dirler ya n‘içün dōstum / Niçe yıllardur ki anda kalmışam ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1431, Beyit 3). [dōstum, -um ] 

Yüz kerre eger ḥālümi dirsem saña iy dōst / İdersin anı bir nefes içinde ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 3). [dōst, ] 

Rūşen eylerse ‘aceb mi bu cihānı nūr-veş / Çün görindi dōstum baña cemālüñ ḥūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 1). [dōstum, -um ] 

Dōstum cefālar itmege mebāş / Kīni dilden gel gider āzār-ı ehl-i dil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1439, Beyit 

1). [dōstum, -um ] 

Muḥibbī’yi ferāmūş itdüñ iy dōst / Ölürse ol seni itmez ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 5). [dōst, ] 

İderseñ dōstum mihr ü vefā ḫoş / Eger itmeyesin cevr ü cefā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 1). 

[dōstum, -um ] 

Dōstum ḳısmet baña kaygu saña şādī-y-imiş / Çāre ne rūz-ı ezelden başa bu yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1468, Beyit 1). [dōstum, -um ] 

Çünki tutduñ bāġ-ı ḥüsnüñde bu göñlüm düzdini / Eyle aña gel siyāset dōstum zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1473, Beyit 2). [dōstum, -um ] 

Dōstum senden vefādur çün ġaraż / Mihr-ile mehden żiyādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 1). 
[dōstum, -um ] 

Dil derdini iy dōst saña niçe idem ‘arż / Āhumla yaşumdan toludur çün felek ü ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 1). [dōst, ] 

Dōstum cevr ü cefānı eylegil evzān-ıla / Hīç işitmedüñ mi her yirde dinür ḫayrü’l-vasaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1496, Beyit 3). [dōstum, -um ] 

 

dōst: Seven, arkadaş. 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 3). [dōstlar, -lar ] 
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Her ne deñlü yār düşmenlik ide / Baña ne kılsa gelür ol dōst er (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 3). [dōst, ] 

N’ideyin dōst diyüp iñledüben ḳumrī gibi / Nāle kıl gülşene var bülbüli feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 2). [dōst, ] 

Dōstlar āġāz u encām-ı cihān bir nüktedür / Şol ki virmez dil cihāna fikri ol encām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1100, Beyit 4). [dōstlar, -lar ] 

Çeşm-i pür-ḫūnı ele ḫançer alaldan dōstlar / Ḳaṣdı budur bagrum içre kanum içüp kanalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 2). [dōstlar, -lar ] 

Ġamzesi kanum içerse dōstlar olmaz ‘aceb / Kāfir-i bed-mest olanuñ meyli dā’im kanadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 4). [dōstlar, -lar ] 

Çün ezelden ‘ışḳ cāmın içmişemdür dōstlar / Gice gündüz anuñ içün cān u dil ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 2). [dōstlar, -lar ] 

Eyledüm ‘ışḳ āteşine dōstlar cānum sipend / Āteşe düşen kişinüñ āḫiri pes ya nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 4). [dōstlar, -lar ] 

Saz-ı ‘ışḳa dem-be-dem iy dōstlar āheng-içün / Tārlardur tende her reg dest-i ġam mıżrābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 4). [dōstlar, -lar ] 

Dōstlar hicrān şebinde kim rehāyı istemez / Görüben cānān yüzini rūşenāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 1). [dōstlar, -lar ] 

Zülfi zencīrinde çün baglandı sevdāyī göñül / Dōstlar hüşyār olur sanmañ dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 3). [dōstlar, -lar ] 

Şīşe-i nāmūsı sısam dōstlar ‘ayb eylemeñ / Dokunan seng-i cefādur ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1263, Beyit 4). [dōstlar, -lar ] 

Dōstlar ben ölmedin billāhi tedbīr eyleñüz / ‘Işḳ içinde ḥālümi ol yāra taḳrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1281, Beyit 1). [dōstlar, -lar ] 

Göz karasın ḥall idüp dildāra yazdum nāmeyi / Dōstlar luṭf eyleyüp eşkümle taḥrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 4). [dōstlar, -lar ] 

Bagrını yir yir delüp feryāda çün bil bagladı / İşidelden dōstlarını nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1283, Beyit 2). [dōstlarını, -lar, -ı, -n, -ı ] 

Dōstlar luṭf eyleyüp aḥvālümi yāra diñüz / Derd-ile dil-ḫasteyem kalmadı bende bet beñiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 1). [dōstlar, -lar ] 

Eksük itmez çıkarur her dem ma‘ānī cevherin / Dōstlar şimden girü göñlüme bir deryā diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 2). [dōstlar, -lar ] 

Dōstlar rāh-ı ‘ademde ġam olaldan zādumuz / Ol sebebden ehl-ı ‘ışḳ içre anılur adumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1317, Beyit 1). [dōstlar, -lar ] 

‘Aynuma almam cihānı dōstlar ben yārsuz / Gözine ‘ālem ḳafeṣdür bülbülüñ gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1320, Beyit 1). [dōstlar, -lar ] 

Kūyına varmaga sanmañ kim beni yārum komaz / Ṭāli‘ümdür dōstlar baḫt-ı siyehkārum komaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 1). [dōstlar, -lar ] 

Dōstlar mevc-i belā eksük degül şimden girü / Baḥr-i ‘ışḳa lücce-i efkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 3). [dōstlar, -lar ] 
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Dōstlar çıkarmaga çāh-ı zenaḫdan dilleri / Zülfinüñ ḳullābına ḳullāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 3). [dōstlar, -lar ] 

Geçdi Ferhād-ıla Mecnūn tagıdup hengāmesin / Dōstlar kurduk anuñ yirine biz hengāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 4). [dōstlar, -lar ] 

Bu Muḥibbī şīşe-i nāmūsı çalsa taşlara / Dōstlar ‘ayb olmasun ‘ışḳ ehli çün ad istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 5). [dōstlar, -lar ] 

Dāġlar geydürdi baña dōstlar bir şāh benek / Eşk-i çeşmüm devletinde geymişem rengīn ḳumāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 2). [dōstlar, -lar ] 

Olmaz-ıdı dōstlar ‘ışḳ-ı nihānum eyle fāş / Gözlerümden akmayaydı dem-be-dem bu kanlu yaş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 1). [dōstlar, -lar ] 

Sen çemen seyrin iderseñ dōstlar aġyār-ıla / N’içün olmasun Muḥibbī derdmendüñ bagrı baş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 6). [dōstlar, -lar ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 1). [dōstlar, -lar ] 

Cān u dil derdini eyleñ dōstlar cānāna ‘arż / Olıgelmişdür kuluñ aḥvāli çün sulṭāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 1). [dōstlar, -lar ] 

Kimse kılmaz dōstlar bu derdümi dildāra ‘arż / Ölürem bu derd-ile ger olmaz-ısa yāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 1). [dōstlar, -lar ] 

 

dōst-ı hezār: Bülbülün dostu, sevgilisi, gül II sevgili. 

 İy zülfi siyeh ebrūsı çīn çeşmi Tatar / Niçe feryād ideyin karşuña iy dōst-ı hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ا )

1205, Beyit 1). [dōst-ı hezār, ] 

 

döy: Dayanmak, tahammül etmek, katlanmak. 

Müdde‘īnüñ acı sözinden Muḥibbī bu yürek / Zehre döymez yarılur san kāse-i faġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1073, Beyit 7). [döymez, -mez ] 

Nāvek-i ġamzesine döymeye sīnem siperi / Kaşı yasını kaçan ‘işve ile yār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 4). [döymeye, -me, -y, -e ] 

 

dü: İki. 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [dü, ] 

 

dü cihānı: Iki cihan, iki dünya II dünya ve ahiret. 

Ḫayālüñ gitmez iy dilber gözümden / Gerekmez dü cihānı baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 3). 

[dü cihānı, -ı ] 

 

dü cihānı: Iki cihan, iki dünya II dünya ve ahiret. 
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Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 9). [dü cihānı, -ı ] 

 

du‘ā: Güçsüzlük ve ihtiyâcını ortaya koyarak Allah’a yalvarma, bir şeyin olmasını veya olmamasını isteme, yakarış, 

niyaz. 

Günāhum bu-durur ‘ışḳuñ Ḫudā’dan istedüm irdüm / Günāhkāruñ du‘āsı[nı] dimeñ ki müstecāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 6). [du‘āsı[nı], -sı, -[nı] ] 

İy refīḳān reh-i ġam içre du‘ādan añasız / Benüm içün umaram okıyasız siz İḫlāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1476, 

Beyit 4). [du‘ādan, -dan ] 

 

du’ā: Güçsüzlük ve ihtiyâcını ortaya koyarak Allah’a yalvarma, bir şeyin olmasını veya olmamasını isteme, yakarış, 

niyaz. 

Baş açup kalduram elüm du’āya / Eger kūyından irse başuma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 3). 

[du’āya, -y, -a ] 

 

du‘ā kıl: Dua etmek. 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş / Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

1). [du‘ā kıl, ] 

 

du‘ā-yı ḫayr kıl: Hayır dua etmek; iyi dileklerde bulunmak. 

Añup Ferhād u Mecnūn’ı Muḥibbī / Du‘ā-yı ḫayr kıl anlara sen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 5). 

[du‘ā-yı ḫayr kıl, ] 

 

du‘ā-yı nūrdur: Nur duası. 

‘Ārıżuñ içre niçedür didüm iy meh-rū ḫaṭuñ / Güldi didi kaplu kāfūra du‘ā-yı nūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1097, Beyit 2). [du‘ā-yı nūrdur, -dur ] 

 

dūd: Duman. 

Yanaruz nār-ı maḥabbetle dem-ā-dem şem‘-veş / Dūdumuz serden çıkar biz ‘ışḳ sevdāsındayuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1305, Beyit 2). [dūdumuz, -umuz ] 

Yandı cānum ‘ışḳ-ıla ger āh idem ma’ẕūr ola / Dūd olur ol yirde ẓāhir düşicek āteş-i baḥs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 3). [dūd, ] 

 

dūd-ı āhıdur: Âh dumanı II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman II yürek yangını. 

Belā kuhsārı olmışdur Muḥibbī kelle-i ‘uşşāḳ / Görinür yir yir üstinde ġamāmı dūd-ı āhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 5). [dūd-ı āhıdur, -ı, -dur-ıdur ] 

 

dūd-ı āh-ıla: Âh dumanı II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman II yürek yangını. 

Serv-ḳaddüñ göreli göz yaşı kendin yiñemez / Dūd-ı āh-ıla bu dil nāle kemendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1338, Beyit 1). [dūd-ı āh-ıla, --ıla-ıla ] 
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dūd-ı āhın: Âh dumanı II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman II yürek yangını. 

Bu Muḥibbī girse ‘ışḳ meydānına / Dūd-ı āhın başına miġfer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 5). 

[dūd-ı āhın, -ı, -n-ın ] 

 

dūd-ı āhından: Âh dumanı II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman II yürek yangını. 

Dūd-ı āhından Muḥibbī’nüñ n’ola tolsa cihān / Sīnesinde āteş-i ‘ışḳı çün ol yakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 5). [dūd-ı āhından, -ı, -n, -dan ] 

 

dūd-ı āhum: Âh dumanı II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman II yürek yangını. 

Kūh-ı belā serümdür çeşmüm anuñ bıñarı / Üstinde dūd-ı āhum yir yir seḥāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 2). [dūd-ı āhum, -um ] 

 

dūd-ı āhum: Âh dumanı II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman II yürek yangını. 

Gün geçer gün yüzüñi görmem nigārā ay olur / Anuñ-ıçun dūd-ı āhum göklere peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 3). [dūd-ı āhum, -um ] 

 

dūd-ı āhum: Âh dumanı II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman II yürek yangını. 

Gözlerüm yaşı ser-ā-ser ḫil‘atüm / Dūd-ı āhum başuma efser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 4). [dūd-

ı āhum, -um ] 

 

dūd-ı āhumdan: Âh dumanı II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman II yürek yangını. 

Dūd-ı āhumdan sakınur gül ruḫın her dem nigār / Hey niçe nāzük mizāc olur bulutdan nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 2). [dūd-ı āhumdan, -um, -dan ] 

 

dūd-ı āhumdan: Âh dumanı II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman II yürek yangını. 

Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm / Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 3). [dūd-ı āhumdan, -um, -dan ] 

 

dūd-ı āhumdan: Âh dumanı II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman II yürek yangını. 

‘Aceb mi dūd-ı āhumdan felek saḳfı siyāh olsa / Baña göstermeyen gün āh meh-i nā-mihribānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 2). [dūd-ı āhumdan, -um, -dan ] 

 

dūd-ı dil: Gönül dumanı, yürek yangını II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman. 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [dūd-ı dil, ] 

 

dūd-ı dil: Gönül dumanı, yürek yangını II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman. 
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Çıkarsa dūd-ı dil başdan ta‘accüb itmeñüz hergiz / Sanur mısız ki sīnem içre āh-ı āteşīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1238, Beyit 4). [dūd-ı dil, ] 

 

dūd-ı dilden: Gönül dumanı, yürek yangını II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman. 

Zülfüñ düninde varsa kūyuña bu Muḥibbī / Geydügi dūd-ı dilden başına şeb-külehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 5). [dūd-ı dilden, -den ] 

 

dūd-ı dilüm: Gönül dumanı, yürek yangını II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman. 

Şem‘-veş dūd-ı dilüm çıksa depemden ne ‘aceb / Kim Muḥibbī giceler ṣubḥa degin yana geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1057, Beyit 5). [dūd-ı dilüm, -üm ] 

 

dūd-ı dilümden: Gönül dumanı, yürek yangını II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman. 

Şu‘le-i āhum görinür her seḥer sanmañ şafaḳ / Her gice dūd-ı dilümden rāh-ı keyvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 2). [dūd-ı dilümden, -üm, -den ] 

 

dūd-ı dilüm[üñ]: Gönül dumanı, yürek yangını II çekilen ateşli ahlardan çıkan duman. 

Göz yaşı degül kūy-ı belā cūybārıdur / Dūd-ı dilüm[üñ] üstine ebr-i bahārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 

Beyit 1). [dūd-ı dilüm[üñ], -üm, -[üñ] ] 

 

dūd-ı livāsı: Duman sancağı. 

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter / Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 1). [dūd-ı livāsı, -sı ] 

 

dūd-ı siyāh: Kara duman; aşığın içindeki acı, kederin ah ederek çıkması. 

Zülfi şebinde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyāh başuma bir şeb-külāh yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 7). [dūd-ı siyāh, ] 

 

dūd-ı siyāhumdur: Kara duman; aşığın içindeki acı, kederin ah ederek çıkması. 

Şeb-i miḥnetde ḥasretle yakan gün yüzlü māhumdur / Depemden şem‘-veş her dem çıkan dūd-ı siyāhumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 1). [dūd-ı siyāhumdur, -umdur ] 

 

dūd-ı siyeh: Kara duman; aşığın içindeki acı, kederin ah ederek çıkması. 

Zülfi düninde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyeh başuma bir şeb-külāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 4). [dūd-ı siyeh, ] 

 

duḫān: Duman II âh dumanı. 

Kenārında görinenler bu çarḫuñ siz şafaḳ sanmañ / Derūn-ı sīnede yir yir çıkan her dem duḫānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 2). [duḫānumdur, -um, -dur ] 
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Saçı zencīri boynumda benüm Mecnūn zamānumdur / Görinen mūy-ı jūlīdem degül belki duḫānumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 1). [duḫānumdur, -um, -dur ] 

 

düken: Tükenmek, bitmek, sona ermek. 

Ol siyeh saçuñ ki müşg-i sārādur / Bir dükenmez başumda sevdādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 1). 

[dükenmez, -mez ] 

Ser-i zülfinde kim görse Muḥibbī göñlini eydür / Dükenmez bir olur olmaz uzun sevdāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 7). [dükenmez, -mez ] 

Niçe yıldur ki ḫarc olur yolında ol cefākāruñ / ‘Aceb bu kīse-i çeşmüm dükenmez sīm-ile zerdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 5). [dükenmez, -mez ] 

Dükendi kalmadı yolında varum / Kalursam ġam degül āḫir kefensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 3). 
[dükendi, -di ] 

Dükenür sanma çeşmüm kīsesinden / Yime ġam anda dīnār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 4). 
[dükenür, -ür ] 

Ṣabr eylemege çünki Muḥibbī’de yok mecāl / Gitdi dükendi kalmadı dilde ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1272, Beyit 5). [dükendi, -di ] 

Ḳarż eyle yine dīdelerüm ḫūn-ı cigerden / Sanma dükene dirhem ü dīnār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 2). [dükene, -e ] 

Gül yüzüñsüz bu Muḥibbī iñlese bülbül-ṣıfāt / Ne dükenmez gice gündüz āh u zārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1330, Beyit 5). [dükenmez, -mez ] 

Yaşum ki dilā ger dükene ġam yime çeşmüm / Ḫūn-ı cigerüñden idinür kendüzine ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 3). [dükene, -e ] 

 

dülbend: Pamuk ipliğinden dokunmuş, çok yumuşak, çok seyrek ve ince bez II bu bezden yapılmış baş örtüsü. 

Başına sançup çiçek zeyn eylemiş dülbendini / Dir gören tācına ya‘nī dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 4). [dülbendini, -i, -n, -i ] 

 

dün: Dün, önceki gün. 

Dün gice şem‘-i ruḫına karşu ol meh-pārenüñ / Ṣubḥ olınca yakmışam pervāne-veş bāl-ıla per (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 3). [dün, ] 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ / Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 2). [dün, ] 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [dün, ] 

Dün gice kūyında nālem işidüp / Dir seg-i kūyı bu ne feryāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 3). [dün, ] 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [dün, ] 

Yāra varup dün gice dil derdini ‘arż eyledüm / Ḫˇāba vardı gözleri yanında san efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 5). [dün, ] 



 799 

Şem‘-i ḥüsnüñe görüp dün gice dil yandugını / Baña öykündi düşüp odlara pervāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 2). [dün, ] 

Būseyi ferdāya saldı dün gice cānānumuz / İntiẓār-ıla geçüp çıkmadı ṣubḥa cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 1). [dün, ] 

Meclisi kıldı müşerref dün gice cānānumuz / Mürde idük buldılar tāze ḥayātı cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1293, Beyit 1). [dün, ] 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 3). [dün, ] 

Cānum aldı dün gice bir būse iḳrār eyleyüp / Döndi inḳār eyledi itdügi beñzer lāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 3). [dün, ] 

Dün gice gördüm Muḥibbī şu‘le-i pervāneyi / Ḳaṣdı yanmagmış meger sandum savaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 5). [dün, ] 

Zülf-i siyehüñ fikrini dün gice iderken / Añdukda hemān yüzüñi gördüm seḥer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 2). [dün, ] 

Dün gice kodum yār işigi taşına baş / Gözümden akar ḫūn-ı ciger sanmañ anı yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 1). [dün, ] 

Şem‘-i ḥüsnine nigāruñ bakmak içün dün gice / Bāl ü per yakdum kül itdüm kendümi pervāne-veş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 2). [dün, ] 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 5). [dün, ] 

 

dün: Gece. 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 3). [dün, ] 

Zülfüñ düninde varsa kūyuña bu Muḥibbī / Geydügi dūd-ı dilden başına şeb-külehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 5). [düninde, -i, -n, -de ] 

Zülfi düninde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyeh başuma bir şeb-külāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 4). [düninde, -i, -n, -de ] 

 

dün: Dün, önceki gün II geçmiş. 

Dün iḳrār eylemişken būseyi yār / ‘Aceb n’oldı bugün inkār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 3). [dün, 

] 

Būseme cān aluram dün dimiş-idi ol nigār / Aldı cānum şimdi turmış būseye inkār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 4). [dün, ] 

Dün lebinden būse ‘ahd itmişdi dildārum bugün / Gör yine ḳavline inkār eyler ol iḳrārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 4). [dün, ] 

 

dün gün: Gece gündüz, durmadan, her gün, sürekli, daima. 
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Nāle vü feryād u zārīdür benüm dün gün işüm / Yā İlāhī olmasun ‘ālemde kimse yārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1322, Beyit 3). [dün gün, ] 

 

dünbāl: Kuyruk. 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ eyle zülfinden ḥaẕer / Basma dünbālini ejderdür ki yatmış uyumış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 4). [dünbālini, -i, -n, -i ] 

 

dūn-himmet olma: Gayretsiz olmak, gayreti düşük olmak. 

Ṭālib olma iy göñül zāhid gibi sen cennete / Dūn-himmet olma cidd ü cehd idüp dīdārı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1110, Beyit 3). [dūn-himmet olma, -ma ] 

 

dū-nīm: İki parça, iki yarım. 

Dutar cellād çeşmi tīġın ‘üryān / Öñinde ehl-i ‘ışḳ dū-nīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 2). [dū-

nīme, -e ] 

 

dünyā: İçinde yaşamakta olduğumuz yeryüzü, yer küresi, arz, cihan II hayat II geçici âlem, fânî âlem. 

Sīm-i eşk-ile ḫarīdār-ı metā‘-ı vaṣl olan / Virür ol cān naḳdini āḫir bu dünyādan geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1038, Beyit 2). [dünyādan, -dan ] 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 3). [dünyā, ] 

Zīver-i dünyāya aldanma görüp dil baglama / Sen gözüñ açup yumınca key sakın dünyā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 4). [dünyā, ] 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ / N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1106, Beyit 4). [dünyā, ] 

Merd-i meydān ol Muḥibbī virme dünyāya göñül / Hīç dil virmez zene meyl eylemez merdāneler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 7). [dünyāya, -y, -a ] 

Seḥer gūş it ne dir murġ-ı seḥer-hīz / ‘Ömür gibi bu dünyā bī vefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 6). 
[dünyā, ] 

Dünyā kime mihr itdi saña ide Muḥibbī / Cevr-ile cefā kılmada cānānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 
Beyit 5). [dünyā, ] 

Muḥībbī olma dünyānuñ muḥibbi / ‘Acūzeye göñül virmek er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 5). 
[dünyānuñ, -nuñ ] 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [dünyā, ] 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [dünyā, ] 

Aldanma göñül virme bu dünyā-yı ‘acūza / Her kim ki göñül virdi bu dünyāya er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 7). [dünyāya, -y, -a ] 
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Ḫār u ḫesdür virmeyüz dünyā metā‘ına göñül / Fāriġuz āzādeyüz dünyāda deryā-dillerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1243, Beyit 2). [dünyā, ] 

Pūte-i ‘ışḳ içre yanup ḫāliṣ olduk zer gibi / Olmazuz dünyāya ṭālib sanma dīnār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 2). [dünyāya, -y, -a ] 

Zāhidā sanma bizi biz nefs iġvāsındayuz / Ya cihāna meyl idüp dünyā temennāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 1). [dünyā, ] 

Çün kim ayırdı beni sevgülü yārumdan felek / Bes ḥarām olsun baña dünyāda dirlik yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 2). [dünyāda, -da ] 

Kim ki dünyā ni‘metine aldanup meyl eyleye / Aña ḥayvāndur disünler dimesünler aña nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 4). [dünyā, ] 

Bulurdum dünyada göñül murādın / İtüm diyü baña bir kez diseñ oş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 4). 
[dünyada, -da ] 

Mümkin mi saña raḥm gele yār dilinden / Dünyāda Muḥibbī kişiye raḥm ide mi taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 5). [dünyāda, -da ] 

Ger bulına ẕerre deñlü dilde dünyā sevgüsi / İdemezsin sen ṭarīḳ-i Ḥaḳ’da bil hergiz ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1425, Beyit 2). [dünyā, ] 

Her kim ki bugün kılmaya dünyā maḥabbetin tırāş / Budur sözüm itmeye iki cihānda ol ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1441, Beyit 1). [dünyā, ] 

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir / Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1485, Beyit 5). [dünyā, ] 

Çünki vefā vü mihr ü maḥabbet bulınmadı / Ādemle sakın eyleme dünyāda iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1498, Beyit 2). [dünyāda, -da ] 

 

dünyā: İçinde yaşamakta olduğumuz yeryüzü, yer küresi, arz, cihan II hayat II geçici âlem, fânî âlem II bütün herkes, 

insanlar. 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 3). [dünyāya, -y, -a ] 

Ḫār u ḫesdür virmeyüz dünyā metā‘ına göñül / Fāriġuz āzādeyüz dünyāda deryā-dillerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1243, Beyit 2). [dünyāda, -da ] 

Naḳd-i cān[ı] kim virüp aldı nigāruñ būsesin / Eylemedi kimsene dünyāda bunuñ gibi as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 3). [dünyāda, -da ] 

 

dünyā: İçinde yaşamakta olduğumuz yeryüzü, yer küresi, arz, cihan. 

Būy-ı zülfüñi getürdüñ tāze cān buldum yine / Müstedām ol iy ṣabā dünyā içinde durma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 4). [dünyā, ] 

 

dünyā ġamın yimezüz: Dünya gamını yemek: dünya endişesi içinde olmak, dünya peşinde koşmak, dünya işleri için 

sıkıntıya girmek. 

Yimezüz dünyā ġamın meyl itmezüz hem çün meges / Ḳāf-ı istiġnāda ‘Anḳā-veş ḳanā‘at beklerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1253, Beyit 2). [dünyā ġamın yimezüz, -ın, -mez, -üz-mez, -üz ] 
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dünyā-yı ‘acūza: Kötü huylu, çirkin, ihtiyar dünya II köhne dünya. 

Aldanma göñül virme bu dünyā-yı ‘acūza / Her kim ki göñül virdi bu dünyāya er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 7). [dünyā-yı ‘acūza, -a ] 

 

dünyā-yı ‘acūza: Kötü huylu, çirkin, ihtiyar dünya II köhne dünya. 

Sanmañ ki göñül meyl ide dünyā-yı ‘acūza / Kāni‘ olıcak ültifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 4). [dünyā-yı ‘acūza, -a ] 

 

dünyā-yı denī: Alçak, değersiz, kıymetsiz dünya. 

Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak / Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 4). [dünyā-yı denī, ] 

 

dünyā-yı dūna: Alçak, değersiz dünya. 

Olmaduk dünyā-yı dūna cān-ıla biz müşterī / Zīra birkaç gün hemān ancak temāşāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 3). [dünyā-yı dūna, -a ] 

 

dünyā-yı sitemkārı: Sitem eden, eziyet eden dünya. 

Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 7). [dünyā-yı sitemkārı, -ı ] 

 

dünye: Dünya, içinde yaşamakta olduğumuz yeryüzü, yer küresi, arz, cihan II hayat II geçici âlem, fânî âlem. 

Bir sencileyin būseye cān u dil alan kim / Bu resme ‘aceb dünyede bāzār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 9). [dünyede, -de ] 

Ölince yüri yārı ṭaleb eyle Muḥibbī / ‘Āşıḳ olana dünyede ārām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 
5). [dünyede, -de ] 

Bir ẕerre degül ḳıymet-i dünyā yanumuzda / Baş terkin urur dünyede evbāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1280, Beyit 2). [dünyede, -de ] 

 

dür: Uzak. 

Göñül hicr-ile olmış zār u meḥcūr / Dil ez-men dūr u men ez-dilsitān dūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 

1). [dūr, ] 

Göñül hicr-ile olmış zār u meḥcūr / Dil ez-men dūr u men ez-dilsitān dūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 
1). [dūr, ] 

Gerçi kim cānā kapuñdan uşbu bendeñ dūrdur / Sīnede līkin ḫayālüñle göñül mesrūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 1). [dūrdur, -dur ] 

 

dür: Var olmakta devam etmek, varlığını sürdürmek, berdevam olmak. 
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İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [dururken, -ur, -ken ] 

Yolına durup yār güzer eyleyüp didi / Bunda daḫı durur imiş mübtelā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 
Beyit 3). [durur, -ur ] 

Belā-yı cān durur gitmez dilümden / Ne çāre idem anı ben ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 4). 
[durur, -ur ] 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 1). [dursun, -sun ] 

 

dür: Inci II âşığın gözyaşları. 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 3). [dürler, -ler ] 

 

dür: Inci II söz, şiir. 

Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 5). [dürdür, -dür ] 

Çıkar dürler ma‘ānī maḫzeninden / Getür taḥrīre disünler eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 6). 
[dürler, -ler ] 

Gel Muḥibbī sözlerini dür gibi tak gūşuña / Rişte-i cān üzre naẓmın dürr ü gevher gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 5). [dür, ] 

Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [dür, ] 

İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı / Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1154, Beyit 5). [dürlerüñ, -ler, -üñ ] 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin / ‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 4). [dürlerin, -ler, -i, -n ] 

 

dür: Inci II sevgilinin dişleri. 

Bu Muḥibbī dişleri vaṣfın kaçan medḥ eylese / İşiden cān riştesi üzre sanur dürler dizer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 5). [dürler, -ler ] 

Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [dür, ] 

Ger gülerse ḥoḳḳa-i yāḳūtı dürler gösterür / Söze gelse luṭf-ıla la‘l-i Bedaḫşānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1105, Beyit 4). [dürler, -ler ] 

İster-iseñ dür dişin dök acı yaşlar iy göñül / Ḳa‘r-ı deryāda Muḥibbī bulınur dür-dāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1170, Beyit 5). [dür, ] 

Dür dişleri firāḳıyla sünbül saçın añup / Āh eyledükçe yaş ki dökem dāne dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 2). [dür, ] 
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dür: Yapmakta olduğu hareketi kesmek, hareketsiz kalmak. 

Ehl-i ‘ışḳuñ başları cem‘ī nedür didüm didi / Durmaz işler ezel bir dem bizüm ser-ḥānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 3). [durmaz, -maz ] 

Tīr-i müjgānı ile durmaz akar ḫūn-ı ciger / Bu iki ḫūnīlerüñ kimse savaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 3). [durmaz, -maz ] 

Cevr oklarını durmaz her dem atar o meh-rū / Ḥayfā dirīġ u derdā giçer yürekde turmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 3). [durmaz, -maz ] 

Durma iy dil yüzüñi sür yirlere eyle niyāz / Kılınur çünki bilürsin bunı her yirde namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 1). [durma, -ma ] 

Būy-ı zülfüñi getürdüñ tāze cān buldum yine / Müstedām ol iy ṣabā dünyā içinde durma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 4). [durma, -ma ] 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1380, Beyit 5). [durma, -ma ] 

 

dür: Dikilmek, ayakta beklemek II Bir yerde olmak, bir yerde bulunmak. 

Yolına durup yār güzer eyleyüp didi / Bunda daḫı durur imiş mübtelā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 

Beyit 3). [durup, -up ] 

Dikse ḳabrüm üzre duranlar melāmet taşını / Görüben bir ‘āşıḳ-ı şeydā mezārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1340, Beyit 4). [duranlar, -an, -lar ] 

 

dür: Bir yerde olmak, bir yerde bulunmak. 

Şerār-ı ‘ışḳuñı cānā ‘aceb mi dursa sīnemde / Bulınur küller altında kaçan olsa nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 2). [dursa, -sa ] 

Dilümden ‘āleme düşdi dururken nāgehān āteş / Söyindür vaṣluñ ābıyla ider yoḫsa ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 1). [dururken, -ur, -ken ] 

 

dūr eyleme: Uzaklaştırmak, mahrum etmek, engel olmak. 

Gerd-i rāhın iy ṣabā dūr eyleme / Gözlerüme tūtiyāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 3). [dūr 

eyleme, -me ] 

 

dūr eyleyüp: Uzaklaştırmak, mahrum etmek, engel olmak. 

Āsitānuñdan revā mı ‘āşıḳı dūr eyleyüp / İt raḳībi idesin lāyıḳ mıdur yanuñda ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1481, 
Beyit 5). [dūr eyleyüp, -y, -üp ] 

 

dūr olalı: Uzak olmak, uzak kalmak, mahrum olmak. 

Gül yüzüñden dūr olalı ḫastadur cān bülbüli / Gülşen-i ġamda bugün kalmış-durur tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 2). [dūr olalı, -alı ] 
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dūr olalı: Uzak olmak, uzak kalmak, mahrum olmak. 

Dūr olalı gül yüzüñden gülmedüm ben bir nefes / Eylerem feryād u zārı hem çü bülbül der-kāfes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 1). [dūr olalı, -alı ] 

 

dūr oldılar: Uzak olmak, uzak kalmak, mahrum olmak. 

Ṣabr u ‘aḳl u dil kamu benden gidüp dūr oldılar / ‘Işḳ bir ḥālet-durur elbette tenhālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 2). [dūr oldılar, ] 

 

dūr olma: Uzak olmak, uzak kalmak, mahrum olmak. 

Yüzüñi sür yüz çevürme itseler pāyuñ şikest / Ehl-i diller ṣoḥbetinden olma dūr ḳıṭmīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 6). [dūr olma, -ma ] 

 

dūr olmayam: Uzak olmak, uzak kalmak, mahrum olmak. 

Dilerem kim küfr-i zülfinden anuñ dūr olmayam / Olur-ısam bu cihānda olmayam zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 4). [dūr olmayam, -ma, -y, -a, -m ] 

 

dūr olmaz: Uzak olmak, uzak kalmak, mahrum olmak. 

Dilüm āvāredür yā Rab ki bir ān eylemez ārām / Ġamı bir laḥẓa dūr olmaz gözümde çünki ḫˇāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 4). [dūr olmaz, -maz ] 

 

dūrbīn: Uzak görücü, basiretli, keskin görüşlü. 

Noḳṭadur agzı didük kıldur bili fehm eyledük / Dūrbīn olsa Muḥibbī tañ mıdur idrākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 5). [dūrbīn, ] 

 

dürc: Hokka, kutu, mücevher kutusu. 

Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini / Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1409, Beyit 5). [dürcini, -i, -n, -i ] 

 

dür-dāne: İnci tanesi; sevgilinin ağzındaki dişler. 

İster-iseñ dür dişin dök acı yaşlar iy göñül / Ḳa‘r-ı deryāda Muḥibbī bulınur dür-dāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 5). [dür-dāneler, -ler ] 

 

dür-i meknūn: Dizilmiş, iyi korunmuş, saklanmış parlak inci (Şiirdeki güzel ve saklı sözler bağlamında 

kullanılmıştır.). 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña / Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1062, Beyit 5). [dür-i meknūn, ] 

 

düriş: Çalışmak, çaba göstermek, gayret etmek. 
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İy Muḥibbī dürişüp ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī ṭaleb it / Sözlerüm cümle ḥaḳīḳīdür anı sanma mecāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 7). [dürişüp, -üp ] 

Düriş ḫayra vü şerden ictināb it / Dimesünler senüñ içün bed-āmūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 4). 
[düriş, ] 

 

dürlü: Türlü, çeşitli. 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 5). [dürlü, ] 

Aglayup zārīlık ile eylesem yüz biñ niyāz / Yār nāzın arturur biñ dürlü istiġnā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1171, Beyit 2). [dürlü, ] 

İy Muḥibbī būsesine naḳd-i cān-ıla ḫarīd / Olmışam dürlü bahāya yār bāzār eylemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 5). [dürlü, ] 

 

dürlü dürlü: Türlü türlü, çesit çesit, farklı farklı . 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1323, Beyit 5). [dürlü dürlü, ] 

 

dürr: İnci, lülü II aşığın gözyaşı. 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi / Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1115, Beyit 5). [dürr-ile, -ile ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 7). [dürr, ] 

 

dürr ü cevāhir: İnci ve cevher. 

Akıdur dürr ü cevāhir yine bārān-ı bahār / Anuñ-ıçun görinür her yaña kühsār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1267, Beyit 4). [dürr ü cevāhir, ] 

 

dürr ü gevher: Inci ve elmas. 

Başına sançup çiçek zeyn eylemiş dülbendini / Dir gören tācına ya‘nī dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 4). [dürr ü gevher, ] 

 

dürr ü gevher: İnci ve mücevher II söz, şiir. 

Gel Muḥibbī sözlerini dür gibi tak gūşuña / Rişte-i cān üzre naẓmın dürr ü gevher gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 5). [dürr ü gevher, ] 

 

dürr ü gevher: İnci ve mücevher II sevgilinin dişleri. 

Naẓm ider lü‘lü‘ dişüñ la‘l lebüñ evṣāfını / Rişte-i cān üzre dizmiş dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 3). [dürr ü gevher, ] 
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dürr ü güherdür: İnci ve mücevher II söz, şiir. 

Muḥibbī sözleri dürr ü güherdür / Gerekdür anı yārān ide mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 5). 

[dürr ü güherdür, -dür ] 

 

dürr-i ‘aden: Aden'den çıkartılan inci. (Sevgilinin dişi bağlamında). 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar / Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 1). [dürr-i ‘aden, ] 

 

dürr-i ‘adendür: Aden'den çıkartılan inci II Aşığın gözyaşları. 

Muḥibbī düşeli baḥr-ı ġam içre / Ṣadef çeşmi yaşı dürr-i ‘Adendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 5). 

[dürr-i ‘adendür, -dür ] 

 

dürr-i ma‘ānīdür: Anlam incisi. 

Maḥabbet baḥrına taldum sözüm dürr-i ma‘ānīdür / Anuñçün ehl-i ‘ışḳuñ dāyimā vird-i zebānıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 1). [dürr-i ma‘ānīdür, -dür ] 

 

dürr-i ma‘āniyle: Anlam incisi. 

Sīne māl-ā-māldur dürr-i ma‘āniyle müdām / Eksük olmaz tolıdur ḫarc eylesek gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 4). [dürr-i ma‘āniyle, -y, -le ] 

 

düş: Düşmek, sendelemek. 

Gögermiş yir yirin cismi yanup dil āteş-i ‘ışḳa / Yıkılmış mest-i ‘ışḳ olmış düşüp dīvāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 5). [düşüp, -üp ] 

 

düş: Düşmek, gelmek, ulaşmak, varmak. 

‘Aceb bilsem gül-i ra‘nā ne yüzden beñzemiş yāra / Ḥayāsuz ‘ārı terk itmiş gelüp ortaya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 4). [düşmişdür, -miş, -dür ] 

 

düş: İstenmeyecek bir yerde bulunmaya mecbur olmak // ... İçinde bulunmak. Yola düşmek. 

Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 2). [düşüben, -üben ] 

 

düş: Düşmek, bir belaya uğramak, müptela olmak. 

Şem‘-veş kan aglaram tā ṣubḥa dek dildārsuz / Bülbül-i şūrīdeyem kim düşmişem gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 1). [düşmişem, -miş, -em ] 

 

düş: Dün gece. 
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Jeng-i ġāmdan var idi āyīne-i ḳalbümde dūş / Ṣāf kıldı bir ḳadeḥ meyle keremden mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 1). [dūş, ] 

 

düş: Uğramak, rast gelmek. // Yansımak, aksetmek, vurmak. 

Dilümden ‘āleme düşdi dururken nāgehān āteş / Söyindür vaṣluñ ābıyla ider yoḫsa ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 1). [düşdi, -di ] 

 

düş: Bulunduğu yerden ayrılıp yukarıdan aşağıya doğru inmek, sukut etmek, yukarıdan inmek. 

Meyl-i dünyā-y-ıla cem‘ itdügiçün sīm ü zeri / Düşüben ḳa‘r-ı zemīn içine Ḳārūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 4). [düşüben, -üben ] 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 3). [düşüp, -üp ] 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer / Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1025, Beyit 1). [düşer, -er ] 

Her kaçan derd-i firāḳuñ ḳıṣṣasın şerḥ eyleyem / Şem‘ yakar yüregini odlar agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1025, Beyit 3). [düşer, -er ] 

Bikr-i fikrinden Muḥibbī iḫtirā‘ itse ġazel / Kapışurlar sanasın kim gevher agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1025, Beyit 5). [düşer, -er ] 

Ol serv-ḳaddi gördi çıkdı Muḥibbī gözden / Gülgūn-ı eşk düşdi tutup tutup yiñilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 5). [düşdi, -di ] 

 

düş: Rastlamak, tesâdüf etmek, denk gelmek. 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 5). [düşer, -er ] 

 

düş: (Bir şeye karşı) Büyük düşkünlük, aşırı ilgi veya sevgi duymak, müptelâ olmak. 

Göñülden bir nefes gitmez leb-i ḥamrāsı dildāruñ / Hemān ol rinde beñzer kim mey-i ḥamrāya düşmişdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 2). [düşmişdür, -miş, -dür ] 

 

düş: Kendini kaptırmak, kapılmak, … içinde bulunmak. 

Ḥużūr-ı ḳalb-ile ‘ārif yatur meyḫāne küncinde / Ṣafāsuz ṣūfī mescidde kurı ġavġāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 5). [düşmişdür, -miş, -dür ] 

 

düş: Bulunduğu yerden ayrılıp yukarıdan aşağıya doğru inmek, sukut etmek, yukarıdan inmek. II Rastlamak, tesâdüf 

etmek. 

Anuñçün pādişāh oldum ser-ā-ser cümle ‘uşşāḳa / Hümā-yı zülf-i dilberden başuma sāye düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 6). [düşmişdür, -miş, -dür ] 

 

düş: Uğramak, dûçar olmak. 
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‘İẕārı nārına düşmiş ġıdādur dāne-i ḫāli / Yimez pervā ol āteşden göñül murġı semenderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 4). [düşmiş, -miş ] 

 

düş: Kendini kaptırmak, kapılmak, … içinde bulunmak II Uğramak, dûçar olmak. 

Düşüp meyḫāne küncinde içüp mest ü ḫarāb oldum / Anuñçün ġamdan āzādam ne ġuṣṣa ne melālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 4). [düşüp, -üp ] 

Dōstlar mevc-i belā eksük degül şimden girü / Baḥr-i ‘ışḳa lücce-i efkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 3). [düşdi, -di ] 

Bezm-i ḥüsninde görüp şem‘-i cemāl-i dilberi / Yanmaga pervāne-veş ol nāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 4). [düşdi, -di ] 

 

düş: Ayağına kapanmak, af dilemek. 

Yüzüm üzre umaram iy māh-rū kim basasın / Ḫāk idüp cismüm reh-i kūyuñda ḳaṣdum düşmedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 3). [düşmedür, -me, -dür ] 

 

düş: (Kötü bir durum yüzünden) İstenmeyecek bir yerde bulunmaya mecbur olmak II Uğramak, dûçar olmak. 

Sevdā-yı zülfi top başumda hevā-durur / Deşt-i ġam içre düşdi göñül bī-nevā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1148, Beyit 1). [düşdi, -di ] 

Muḥibbī düşeli baḥr-ı ġam içre / Ṣadef çeşmi yaşı dürr-i ‘Adendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 5). 
[düşeli, -eli ] 

 

düş: Payına isâbet etmek II yakışmak, uygun olmak, uygun gelmek. 

Yüzüñe beñzemek hīç aya düşmez / Özini görmek ol bedr aya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 1). 

[düşmez, -mez ] 

Yüzüñe beñzemek hīç aya düşmez / Özini görmek ol bedr aya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 1). 
[düşmez, -mez ] 

Mu‘anber zülfüñüñ cānā kemendi / Neden bilsem bu ben şeydāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 
2). [düşmez, -mez ] 

Kaçan nālişler itsem bezm-i ġamda / Fiġān u nāle kılmak nāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 3). 
[düşmez, -mez ] 

Virüp dermānuñı al derd-i ‘ışḳı / Bunuñ tek degme kez sermāye düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 4). 
[düşmez, -mez ] 

 

düş: Rastlamak, tesâdüf etmek II Temas etmek. 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 2). [düşe, -e ] 

Yandı cānum ‘ışḳ-ıla ger āh idem ma’ẕūr ola / Dūd olur ol yirde ẓāhir düşicek āteş-i baḥs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 3). [düşicek, -icek ] 
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duş oldı: Karşılaşmak, rast gelmek, yönelmek, uğramak, müptela olmak. 

Bī-kes Muḥibbī derd-ile bir derde duş oldı yine / Kullar başına gelmesün aḥvālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 5). [duş oldı, -dı ] 

 

duş oldı: Karşılaşmak, rast gelmek, yönelmek, uğramak, müptela olmak. 

Rūze-i hicrān içinde eyledüm bir sözi gūş / Müjde kim togdı hilāl ebrūsı oldı ‘iyde duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 1). [duş oldı, -dı ] 

 

duş oldı: Karşılaşmak, rast gelmek, yönelmek, uğramak, müptela olmak. 

Ḫāne-i ḫalvetde yidüm çün ġamuñ esrārını / Vādī-i ḥayretde oldı dīdeler maḳṣūda duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1445, Beyit 2). [duş oldı, -dı ] 

 

düşmen: Dost olmayan, hasım, düşman. 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 2). [düşmen, ] 

 

düşmen: Dost olmayan, hasım, düşman. // Kendisiyle savaşılan devletin askerleri ve halkı. 

Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele / Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 5). [düşmen, ] 

 

düşmenlik ide: Düşmanlık etmek, düşman gibi davranmak, kötü davranmak. 

Her ne deñlü yār düşmenlik ide / Baña ne kılsa gelür ol dōst er (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 3). 

[düşmenlik ide, -e ] 

 

düşür: Düşmesine yol açmak, düşmesine sebep olmak. 

Bükilmiş ḳaddümi görüp anı sen māh-ı nev sanduñ / Ġurāb-ı çarḫuñ agzından düşürmiş üstüḫˇānumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 3). [düşürmiş, -miş ] 

 

düşür: Düşmesine yol açmak, düşmesine sebep olmak II vücuttan atmak (gözyaşı dökmek). 

Şāyed ki teraḥḥüm ide bir daḫı Muḥibbī / Araya düşür gözlerüñüñ yaşını yalvar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 

Beyit 5). [düşür, ] 

 

düşvār: Güç, müşkül, zor. 

Kulakdan ‘āşıḳam ‘āşıḳ ‘aceb düşvār ḥālüm var / Degül mümkin yüzin görmek ne ḫod ṣabr u mecālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 1). [düşvār, ] 

Sırr-ı ‘ışḳ[ı] sor baña ‘allāmeler ḥall eylemez / Kim görüpdür bu cihānda ola düşvār iş geñez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 1). [düşvār, ] 
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Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 5). [düşvār, ] 

 

düşvār olupdur: Zor, çetin olmak II perişan olmak. 

Meded ḥālüm benüm düşvār olupdur / Eger dirsem eger dimezsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 

4). [düşvār olupdur, -up, -dur ] 

 

dut: Tutmak, zapdetmek, yakalamak, bağlamak, alıkoymak. 

Dutduñsa göñül düzdini ḥabs eyle zenaḫda / Zülfüñ gibi asmaga anı dār ele ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 4). [dutduñsa, -du, -ñ, -sa ] 

Bir ḳılıyla bend idüp zülfi dutar bu göñlümi / Bend ü zencīr dutmaz iken bu dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 2). [dutar, -ar ] 

Bir ḳılıyla bend idüp zülfi dutar bu göñlümi / Bend ü zencīr dutmaz iken bu dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 2). [dutmaz, -maz ] 

 

dut: Kabul etmek, benimsemek II yönelmek, yapmak. 

‘Āşıḳuz gerçi Muḥibbī dutduk istiġnā yüzin / Ne vefā-yı yār u ne ḫod ḳahr-ı aġyār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 5). [dutduk, -du, -k ] 

 

dut: Tutmak, yerine getirmek, dinlemek, benimsemek, dikkate almak. 

Derdā dirīġ dilber nālem benüm işitmez / Biñ pend [ü] biñ naṣīḥat olsa birini dutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 1). [dutmaz, -maz ] 

İy göñül virdüm naṣīḥat saña anı dutmaduñ / Her ne deñlü ‘ışḳ-ıla çekseñ cefālar saña az (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1323, Beyit 4). [dutmaduñ, -ma, -du, -ñ ] 

 

dut: Tutmak, eline almak, elinde bulundurmak. 

Binse semend-i nāza kaçan cilve eylese / Dutar elinde zülfini san tāziyānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 6). [dutar, -ar ] 

Dutar cellād çeşmi tīġın ‘üryān / Öñinde ehl-i ‘ışḳ dū-nīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 2). 
[dutar, -ar ] 

 

dü-tā eyleyüp: Iki büklüm etmek. 

Ḳaddümi dü-tā eyleyüp āh okların atdum / Rengīn yaşumı eyledüm ol yaya kirişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1139, Beyit 4). [dü-tā eyleyüp, -y, -üp ] 

 

dü-tā olsa: Eğilmek, iki büklüm olmak. 

Dāla dönse ḳāmetüm olsa ‘aceb midür dü-tā / Taglar ṭāḳat getürmez bār-ı ġam arḳamda var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 3). [dü-tā olsa, -sa ] 
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dutalum: Varsayalım ki, farzedelim. 

Dutalum ben sırr-ı ‘ışḳı dilde pinhān eylesem / Rūy-ı zerdüm surḫ-ı eşküm eylemez mi keşf-i rāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 2). [dutalum, ] 

 

dutış: Tutuşmak, alev almak. 

Şeb-i zülfinde çün gördüm cemāl-i şem‘-i ruḫsārı / Yanan pervāne-veş evvel dutışan bāl-ıla perdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 3). [dutışan, -an ] 

Dutışup şem‘-i ruḫı şevḳine pervāne gibi / Dil-i şūrīde olup içi vü taşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 

Beyit 4). [dutışup, -up ] 

Eger ‘ışḳuñ şerārından söz açsam / Dutışup dag u deryā eyleye cūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 4). 
[dutışup, -up ] 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [dutışur, -ur ] 

 

duzaġ itmişdür: Tuzak etmek, tuzak kurmak. 

Murġ-ı dil ṣaydına itmişdür ser-i zülfin duzaġ / Yir yirin ḫāli anuñ içinde dökmiş dāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 3). [duzaġ itmişdür, -miş, -dür ] 

 

dūzaḫ: Cehennem. 

Āteş-i hicrāna münkir gelse tañ mı müdde‘ī / Dūzaḫuñ aḥvālini ancak ‘aẕābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1121, Beyit 3). [dūzaḫuñ, -uñ ] 

Nār-ı firḳatdür bugün bildüm çü dūzaḫdan beter / Kül olurdı ten Muḥibbī dökmese seyl-āb göz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1264, Beyit 5). [dūzaḫdan, -dan ] 

 

dūzāḫī: Cehennemlik, cehenneme mensup, zebani II rakip. 

Kūyuña koma raḳībi dūzāḫīdür dōstum / Ancak anuñ ḳadrini dārü’s-selāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1154, Beyit 3). [dūzāḫīdür, -dür ] 

 

düzd: Hırsız, çalan kimse II âşığın gönlü. 

Dutduñsa göñül düzdini ḥabs eyle zenaḫda / Zülfüñ gibi asmaga anı dār ele ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 4). [düzdini, -i, -n, -i ] 

Niçe yıllar ḥabs ider dil düzdini / Zülfine bilsem neden dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 6). 
[düzdini, -i, -n, -i ] 

Çünki tutduñ bāġ-ı ḥüsnüñde bu göñlüm düzdini / Eyle aña gel siyāset dōstum zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1473, Beyit 2). [düzdini, -i, -n, -i ] 

Genc-i ḥüsnüñde göñül düzdini tutduñ çün kim / Ḥabs kıl çāh-ı zenaḫdānda anı zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1475, Beyit 4). [düzdini, -i, -n, -i ] 
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Bāġ-ı ḥüsnüñde göñül düzdin giriftār eyledüñ / Çeşm-i cellāduñ ya ḳatl itsün anı ya zülfe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1480, Beyit 3). [düzdin, -i, -n ] 
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E 
 

 

ebed: Sonu olmayan gelecek zaman II Sonsuza kadar. 

Ebed gitmeye bu serden hevā-yı zülfüñ iy dilber / Anuñçün levh-i sīnemde anuñ naḳşı muṣavverdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 4). [ebed, ] 

Ebed ma‘mūr olmaz mülk-i dil āh / Gözi Tātār-veş yagmacımuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 2). 
[ebed, ] 

Ebed kurtılmasun derd ü belādan / O kim cevr ü cefādan ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 2). 
[ebed, ] 

Maḥabbet cāmını itdüm ezel nūş / Yürürem tā ebed sermest ü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 1). 
[ebed, ] 

Kankı dil kim baglanup zülfüñe ide iḫtiṣāṣ / Bulmayısardur ebed zencīr-i ġamdan ol ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1473, Beyit 1). [ebed, ] 

 

ebedī: Sonsuz, ölümsüz, bâkî. 

 Ḥayātı ebedīdür saña kim vāṣıl ola / N’ola Manṣūr gibi zülfüñe kılsañ ber-dār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ح )

1205, Beyit 6). [ebedīdür, -dür ] 

 

ebleh: Ahmak, akılsız, şuursuz. 

Gün yüzüñe alnuña dirsem ḳamer ma‘ẕūr tut / Gāh olur eyler tekellüm ebleh ü dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1170, Beyit 4). [ebleh, ] 

 

ebr-i bahārıdur: Bahar bulutu. 

Göz yaşı degül kūy-ı belā cūybārıdur / Dūd-ı dilüm[üñ] üstine ebr-i bahārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 

Beyit 1). [ebr-i bahārıdur, -ı, -dur ] 

 

ebr-i bahāruñ: Bahar bulutu. 

Giryesin ebr-i bahāruñ dīde-i pür-ḫūna sor / Nālesin ra‘duñ sorarsañ bu dil-i maḥzūna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1106, Beyit 1). [ebr-i bahāruñ, -uñ ] 

 

ebr-i müşg-efşān: Güzel kokular saçan bulut. 

El urup depretdügince zülf-i ‘anber-bārını / Ḥaşre dek san ‘ālem içre ebr-i müşg-efşān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 3). [ebr-i müşg-efşān, ] 

 

ebrū: Kaş. 

Dōstum kīn eyleyüp ebrūlaruñ çīn eyleme / Böyledür dirler mes̱eldür kīn ile dīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 3). [ebrūlaruñ, -lar, -uñ ] 
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Ruḫlarına karşu çeşm almış ele ebrūsını / Atışıyla san kemāndārdur kemānın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1064, Beyit 3). [ebrūsını, -sını ] 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [ebrū, ] 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 1). [ebrūlaruñ, -lar, -uñ ] 

 İy zülfi siyeh ebrūsı çīn çeşmi Tatar / Niçe feryād ideyin karşuña iy dōst-ı hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ا )
1205, Beyit 1). [ebrūsı, -sı ] 

Ġamze okların kemān ebrūlarından dem-be-dem / Atsa dilber ‘āşıḳuz karşu tutaruz sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 2). [ebrūlarından, -lar, -ı, -n, -dan ] 

Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 2). [ebrūlara, -lar, -a ] 

Şöyle beñzer ḫışm idüp dilber baña kīn eylemiş / Ġamzesin ḫançer kılup ebrūların çīn eylemiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1400, Beyit 1). [ebrūların, -lar, -ı, -n ] 

Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān / Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 2). [ebrūlarını, -lar, -ı, -n, -ı ] 

Eyledi tīr-i cefāya bu benüm sīnem siper / Ol ki ebrūñı şehā ya ġamzeñi tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 2). [ebrūñı, -ñ, -ı ] 

Komış ebrūları birbirine baş / Danışuk mı ider ola iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 1). [ebrūları, -
lar, -ı ] 

Baş çatup ebrūlar el bir eylemiş / Ḳatlüme beñzer ki tedbīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 1). 

[ebrūlar, -lar ] 

 

ebū derdā: Dertlerin babası // Ebu Derda: Adı Uveymir olup Hz. Muhammed'in sahabelerindendir. İslamiyeti geç 

seçmiş olmasına rağmen İslâmî ilimlerde çok ilerlemiştir. ( Beyitte Ebu Derda'nın kelime anlamı olan dertlerin 

babası anlamına atıfta bulunulmuştur.). 

Genc-i vaṣl ister-iseñ ara göñül ḫānesini / Bulınur anı yıkuk çün Ebū Derdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 6). [ebū derdā, ] 

 

ecel: Her canlı için takdir edilmiş olan ölüm zamânı, ömrün son demi. 

İy ecel ten şehrini ısmarla seyl-i eşküme / Anı vīrān itmege gözümden akan mā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 6). [ecel, ] 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 8). [ecel, ] 

Va‘de-i vaṣl eyledi çünki bize cānānumuz / İy ecel bir dem tevaḳḳuf eyle alma cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1302, Beyit 1). [ecel, ] 

 

edā: Tarz, üslûp, davranış veya anlatış biçimi. 

Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ / İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 5). [edāyı, -y, -ı ] 
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edhem: İbrahim Edhem, Belh hükümdarı iken tacını ve tahtını terk ederek derviş olan evliyâdan bir zat. 

Dil çerāġın şu‘lelendürsem ‘aceb mi sīnede / Gice gündüz nār-ı ‘ışḳ-ıla yanar Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 4). [edhemlerüz, -ler, -üz ] 

Gāh olur meyḫānelerde içerüz cām-ı şarāb / Ḫānḳāh-ı ‘ışḳ içinde gāh olur Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1348, Beyit 4). [edhemlerüz, -ler, -üz ] 

 

ednā: En küçük, en az, cüz’î. 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1440, Beyit 3). [ednāsı, -sı ] 

 

ednā: Çok aşağı, daha aşağı, en âdî, pek âdî. 

İtmezüz kimseye bir ẕerrece biz kem naẓarı / Çünki biz kendümüzi cümleden ednā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1210, Beyit 2). [ednā, ] 

 

efendi: Efendi, sahip. 

Kullıga mūy-ı sefīd ile didüm eyle ḳabūl / Didi pīr olsa efendi kulın āzād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 7). [efendi, ] 

 

efendüm: Efendi, sultan ‖ sevgili. 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [efendümdür, -dür ] 

 

efġān: Iztırapla bağırma, haykırma, feryat, inleyiş. 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 4). [efġānuma, -um, -a ] 

Āsitānuñda Muḥibbī tañ mı efġān eylese / Kanda kim gülşen ola bülbülden efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 5). [efġānlar, -lar ] 

Bülbülüñ gūş eylemez gülşende gül efġānını / Eyleyüp hercāyilik her laḥẓa ra‘nālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 3). [efġānını, -ı, -n, -ı ] 

Murġ-ı seḥerüñ nāleleri nālemi oḫşār / Çarḫ-ı felegüñ nālişi efġānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 
Beyit 4). [efġānuma, -um, -a ] 

Efġān ile zārī kıluruz gice vü gündüz / Bir oñmayası ġam-zede ḳallāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 
Beyit 5). [efġān, ] 

İy büt-i Çīn rence virme nālemi gūş eyleyüp / İşigüñ büt-ḫānedür efġānumı kıldum ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 4). [efġānumı, -um, -ı ] 

Gice gündüz gülşen-i ḥüsninde efġāndan murād / İtmek ister ḥālini bu bülbül-i bī-çāre ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 2). [efġāndan, -dan ] 



 817 

 

efġān eyleme: Ağlamak, inlemek, feryat etmek, sızlanmak, haykırmak. 

Ḥˇāba varmışken nigāruñ nergis-i mestānesi / İy dil-i şūrīde efġān eyleme gel sesi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 6). [efġān eyleme, -me ] 

 

efġān eylerüz: Ağlamak, inlemek, feryat etmek, sızlanmak, haykırmak. 

Giceler tā ṣubḥa dek ney gibi efġān eylerüz / Bu umīda ne getürür görelüm taḳdīrümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1273, Beyit 4). [efġān eylerüz, -r, -üz ] 

 

efġān eylese: Ağlamak, inlemek, feryat etmek, sızlanmak, haykırmak. 

Āsitānuñda Muḥibbī tañ mı efġān eylese / Kanda kim gülşen ola bülbülden efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 5). [efġān eylese, -se ] 

 

efġān eylesem: Ağlamak, inlemek, feryat etmek, sızlanmak, haykırmak. 

Tañ degül bülbülleyin kūyuñda efġān eylesem / Sen gül-i pür-ḫārdan cānumda āzār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 3). [efġān eylesem, -se, -m ] 

 

efġān iderler: Ağlamak, inlemek, feryat etmek, sızlanmak, haykırmak. 

Nāle vü āh itdügince āh iderler taglar / Nite kim efġān iderler sayru içün saglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 

Beyit 1). [efġān iderler, -er, -ler ] 

 

efġānlar eyler: Ağlamak, inlemek, feryat etmek, sızlanmak, haykırmak. 

Nār-ı ġamdan yandı bagrum döndi çenge ḳāmetüm / Sīnede her bir kılum efġānlar eyler hem çü saz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 2). [efġānlar eyler, -r ] 

 

efgende: Yıkık duruma gelmiş, yıkılmış II düşkün, çâresiz, bîçâre II tutkun, âşık. 

‘Āşıḳ-ısañ kendüñi efgende gör / Pādişāh-ısañ özüñi bende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 1). [efgende, 

] 

 

efkār: Fikirler, düşünceler; düşünme, endişe, fikr’in çoğulu. 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1117, Beyit 1). [efkār, ] 

 

eflāk: Felekler, gökler, gökyüzü. 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa / Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 2). [eflāke, -e ] 

Her kim ki tutar kendüzini ḫāke berāber / Ḳadri ne tañ irse anuñ eflāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 1). [eflāke, -e ] 
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Yaksa eflāki şafaḳ gibi n’ola āhum odı / Āteş-i ‘ışḳum şehā çünki cigerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 
Beyit 2). [eflāki, -i ] 

Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 1). [eflāke, -e ] 

Ş’ol ḳadar āh okların atdum bugün çarḫdan yaña / Kıldı eflaḳi müşebbaḳ geçüben peykānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1302, Beyit 2). [eflaḳi, -i ] 

Āhum eflāke irüp oldı melā’ik gözi nem / Sanmañuz kanlu yaşum taḫt-ı s̱erādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 4). [eflāke, -e ] 

Her şeb iy meh irdi eflāke Muḥibbī nālesi / İy meh-i nā-mihr olmaduñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1392, Beyit 5). [eflāke, -e ] 

Ġarḳa virdi gözlerüm yaşı cihānı gāh olur / Yakar eflāki ser-ā-ser sīne-tābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 4). [eflāki, -i ] 

Gice işitmiş meger eflāke meh şāh oldugın / Nūrdan leşker çeküp kuşandı tīġ-ı zer güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 2). [eflāke, -e ] 

‘Arṣa-i ‘ışḳ içre diksem tañ mı eflāke nişān / Atmaga āh oklarına uş bu ḳaddüm ya imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 4). [eflāke, -e ] 

 

eflāk: Felekler, gökler, gökyüzü II felek, kader, baht. 

Gülmedi ‘ālemde bir gün bu dil-i ġamnākümüz / Bilmezüz ne gösterür daḫı ‘aceb eflākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 1). [eflākümüz, -ümüz ] 

 

efrāsiyāb: Kahramanlığı ile tanınan ünlü Türk büyüğü Alp Er Tunga'ya İranlılarca verilen ad. 

Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst / Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 3). [efrāsiyāb’a, -’a ] 

 

efsāne: Asılsız, hayal mahsûlü hikâye, söylence, masal, fesâne II halkın hayal gücünden doğan ve dilden dile 

söylenirken bu hayal gücüyle şekil değiştirerek olağan üstü nitelikler kazanan hikâye. 

Benüm āhvāl-i pür ġuṣṣam yanında ḳıṣṣa-i Mecnūn / Muḥibbī beñzemez ancak kurı efsānedür dirler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1101, Beyit 5). [efsānedür, -dür ] 

Sorma ‘ışḳuñ ḥāletin Mecnūn’a bir dīvānedür / Açma ‘ışḳuñ sırrını Ferhād’a kim efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 1). [efsānedür, -dür ] 

Yāra varup dün gice dil derdini ‘arż eyledüm / Ḫˇāba vardı gözleri yanında san efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 5). [efsānedür, -dür ] 

Nāṣiḥ sözüñi bildüm cümlesi kamu nesīh / Naḳd isteyüben göñlüm efsāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 3). [efsāne, ] 

 

efsāne: Asılsız, hayal mahsûlü hikâye, söylence, masal, fesâne II halkın hayal gücünden doğan ve dilden dile 

söylenirken bu hayal gücüyle şekil değiştirerek olağan üstü nitelikler kazanan hikâye II şan, şöhret, meşhur olma 

hali. 
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Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 5). [efsānemüz, -müz ] 

Gerçi kıldum her ġazelde niçe biñ siḥr ü füsūn / Ḫūblar gūşına almaz līk bu efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1277, Beyit 5). [efsānemüz, -müz ] 

Her ġazelde anuñ içün eyledüm siḥr ü füsūn / Māh-rūlar ḫūblar gūş ideler efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1315, Beyit 4). [efsānemüz, -müz ] 

 

efsāne olmış: Duyulmak, yayılmak, dillerde dolaşmak. 

Muḥibbī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm āh / Yanında dilberüñ efsāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 5). 

[efsāne olmış, -mış ] 

 

efsāne-i mecnūn’ı: Leyla ile Mecnun Efsanesi. 

Añma efsāne-i Mecnūn’ı ko uyḫu getürür / Beni añ yārum-ıla kuru mes̱elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 5). [efsāne-i mecnūn’ı, -’ı ] 

 

efsāne-veş: Efsane gibi. 

Dil virelden zülfinüñ zencīrine dīvāne-veş / Meclis içre söylenür miḥnetlerüm efsāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 1). [efsāne-veş, ] 

 

efser: Taç, padişah tacı. 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine / Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 6). [efserin, -i, -n ] 

Efseri Dārā’ya virmez ḫil‘ati Keyḫusrev’e / Tāc-ı ‘ışḳ-ıla maḥabbet ḫil‘atin Mecnūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 4). [efseri, -i ] 

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter / Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 1). [efser, ] 

Gözlerüm yaşı ser-ā-ser ḫil‘atüm / Dūd-ı āhum başuma efser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 4). 
[efser, ] 

 

efser itmiş: Taç etmek // Başına taç edinmek. II baş üzre tutmak. 

Muḥibbī efser itmiş ḫāk-i pāyuñ / Anuñçün şāh-ı heft-iḳlīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 6). 

[efser itmiş, -miş ] 

 

efser-i dārā: Dara'nın tacı. 

Gerekmez efser-i Dārā yiter çün ḫāk-i dergāhuñ / Yaradan ḥaḳḳı ol baña hemān tāc-ı sa‘ādetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 4). [efser-i dārā, ] 

 

efser-i ḫusrev’le: Hüsrev'in tacı. // (Hüsrev-i Pervîz, İran'ın Sâsâniyan sülalesinden bir padişah olup, Nuşirevân'ın 

torunu, Hürmüz'ün oğludur). 
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Menzilin gūr oldugını ‘āḳıbet her kim bilür / Efser-i Ḫusrev’le ol taḫt-ı Nerīmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 4). [efser-i ḫusrev’le, -’le ] 

 

efser-i şāhānemüz: Hükümdara yakışır taç, padişahlık tacı. 

Ḫayl-i rindāna Muḥibbī tañ mı olsam tācdār / Bir ḳadeḥ meydür başumda efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1277, Beyit 4). [efser-i şāhānemüz, -müz ] 

Tācdārıyuz Muḥibbī gūşe-i meyḫānenüñ / Oldı serde bir ḳadeḥ mey efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1315, Beyit 5). [efser-i şāhānemüz, -müz ] 

 

efsürde dil: Duygusuz gönül. 

Zāhidā efsürde dil inkār-ı ‘ışḳ itse ne tañ / Gün yüzüñ mihriyle çün kim germdür hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1172, Beyit 4). [efsürde dil, ] 

 

efzūn olur: Fazla olmak, artmak, çoğalmak. 

Çünki peykānuñ gelür kıldı bu sīnemden güẕer / Didüm artur dōstum derdüm benüm efzūn olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 2). [efzūn olur, -ur ] 

 

efzūn olur: Fazla olmak, artmak, çoğalmak. 

Ruḫlaruña karşu zülfüñ dem-be-dem efzūn olur / Günde yatsa kuvveti artmagla olur mār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 4). [efzūn olur, -ur ] 

 

eger: Şart edatı, şayet. 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 3). [eger, ] 

Dil virdüm eger ister-iseñ cānı da almak / Kıl ġamzeñ ucıyla bir işāret ki senüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 3). [eger, ] 

Bu cihānuñ nesi vardur aña şād ola göñül / Kıl ḥaḳīḳat naẓarın şeyḫ ü eger şāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 2). [eger, ] 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [eger, ] 

‘Āşıḳ-ı bī-dil yoluñda terk iderse ‘aḳl u dil / Zülfinüñ ḳaṣdı eger īmān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1032, Beyit 3). [eger, ] 

Ġamz oklarıyla sīne vü dil şerḥa yaradur / Bagrumı eger sorar-ısañ pāre pāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 1). [eger, ] 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine / Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 6). [eger, ] 

Ṣafā vü Merve ḥaḳḳıyçün şu kim kūyuñ ṭavāf eyler / Eger cān itmeye ḳurbān degül ‘āşıḳ ḫilāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 1). [eger, ] 

Diledi cānum itdüm aña īs̱ār / Eger güstāḫam el-me’mūr ma‘ẕūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 2). [eger, ] 
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Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [eger, ] 

La‘l-i nābı leẕẕetin bulmak eger / İy Muḥibbī ister-iseñ kanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 4). [eger, 
] 

Olmasa yār Muḥibbī şeh-i ḫūbān eger / Hep güzeller gelüp eyler miydi ṭapu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 5). [eger, ] 

Perīde yok-durur ādemde hergiz / Eger ḥūrī disem bir pāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 2). [eger, 
] 

Ḫarāb olalıdan göñlüm aña vīrānedür dirler / Bulınursa eger vuṣlat aña genc-ḫānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 1). [eger, ] 

Bāġ-ı ḥüsn içre eger seyr itse ol serv-i ḫırām / Cū yirine gözlerüm yaşı benüm akmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 2). [eger, ] 

Bilmek isterseñ eger zencīr-i zülfi ḳıymetin / Zülfi sevdāsında olan ‘āşıḳ-ı mecnūna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1106, Beyit 2). [eger, ] 

Eger olmasa cām-ı erġuvānı / Bu meclis cānsuz bir kurı tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 4). [eger, ] 

Görse zāhid saçınuñ küfrini zünnār idine / Kibr eger baksa yüzi nūrına īmān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 2). [eger, ] 

Ḫıżr eger arayarak buldı ise āb-ı ḥayāt / Pīr-i meyḫāne keremden anı her an getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 4). [eger, ] 

Sensüz eger sorarsañ niçe geçer şeb ü rūz / Gice işüm gücüm āh gündüz irişe vehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 4). [eger, ] 

Cem‘ olsa eger bir yire Ceyḥūn u Aras Nīl / Olmaya kamu dīde-i nemnāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1125, Beyit 2). [eger, ] 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [eger, ] 

El urmak mümkin idi genc-i ḥüsne / Eger zülfeyni olmasaydı ejder (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 5). 

[eger, ] 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1174, Beyit 3). [eger, ] 

Didüm ki yārumuñ yokdur naẓīri / Eger var-ısa eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 2). 
[eger, ] 

İy Muḥibbī iḫtiyār-ı dil eger gitse ne tañ / Dil-rübālar işi dāyim nāz-ıla kirişmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1183, 
Beyit 5). [eger, ] 

N’ola yasdansam eger taş işigini ṣubḥa dek / Kim sa‘ādet kişiye vaḳt-ı seḥerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 3). [eger, ] 

‘Ārıżı ka‘be’sine irgür eger ister-iseñ / Şām-ı zülfine iriş tā bulasın ‘ömr-i dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1215, 
Beyit 4). [eger, ] 

Olurdı yārı kuçmak pīrehensüz / Eger cān tensüz ola gül dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 1). [eger, 

] 
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Eger nāz-ıla bāġa seyre gelse / Koya pāyına ser serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 4). [eger, ] 

Güzeller gerçi bī-ḥaddür cefā vü cevre māyiller / Eger yolında cān virseñ senüñle biri yār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 2). [eger, ] 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [eger, ] 

Eger sensüz cihānı geşt idersem / Benüm bu ḫāṭırum hīç ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 4). 
[eger, ] 

Yanuñda eger sevme günāh-ısa nigārā / ‘Afv eyle ḫaṭā eylemedük çün beşer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 4). [eger, ] 

Kıya baksa eger cellād çeşmüñ / İder müjgānın ol dem ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 2). 

[eger, ] 

Bilmedüm bagrı Muḥibbī dilberüñ āhen midür / Raḥm idüp kılmaz naẓar itsem eger yüz biñ niyāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 5). [eger, ] 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 5). [eger, ] 

Bahā-yı vaṣl eger alsa gözümden / Bu dehri sanmañuz pür sīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 4). 
[eger, ] 

‘Āşıḳ oldur yār eger yagdursa yüz seng-i cefā / Başına biñ zaḫm iderse hergiz āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 4). [eger, ] 

Eger çāk itse bagrum tīġ-ı ġamze / Ne ġam müjgānı nāvekdür ciger-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 4). 
[eger, ] 

İlte meger kūyuña ol dem ki ġubārumuz / Bir gün eger muvāfıḳ esse rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 3). [eger, ] 

Çün Mesīḥā gibi ‘ālemde mücerred geçerüz / Tañ mı ḳudsīler eger olsa bizüm maḥremümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 3). [eger, ] 

İlte Muḥibbī kūy-ı nigāra ġubārumı / Yarı kılursa bir gün eger rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, Beyit 

7). [eger, ] 

Ne yazulu ise ḫayr [u] eger şer / Okudurlar saña bilmemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 5). [eger, 
] 

Eger çāk itse göñlüm tīġ-ı çeşmüñ / Ne ġam tīr-i müjeñdür çünki dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 2). 
[eger, ] 

Cān ile seni sevmek eger ola günāhum / ‘Ālemde Muḥibbī gibi günehkār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 7). [eger, ] 

Cennete ḥavrā eger biñ nāz-ıla kılsa ḫırām / Bir ḳadem ol serv-i nāzum gibi reftār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1333, Beyit 2). [eger, ] 

Şāneler görsem eger zülfeyni uyḫum aparur / Bu mes̱eldür olıcak kişi perīşān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 3). [eger, ] 

Şehīd olsam eger ‘ışḳıyla yārān / İdesiz penbe-i dāġum kefen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 2). [eger, 

] 
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Eger ber-dār iderseñ zülfe āḫir / Olur cān gerdeninde ol resen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 3). [eger, 
] 

Biñ kerre eger ḥālümi ‘arż eylesem ol yār / Bir laḥẓada eyler bu ḳadar ḥāli ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 3). [eger, ] 

Eger cān ister-iseñ başum üzre / İdeyim anı kim saña gele ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 3). [eger, ] 

Şol deñlü yagar seng-i cefā kūyına varsam / Başum biñ eger olsa olur cümlesi ḫaşḫāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 4). [eger, ] 

Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 3). [eger, ] 

Yüz kerre eger ḥālümi dirsem saña iy dōst / İdersin anı bir nefes içinde ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 3). [eger, ] 

‘Işḳum benüm genc idi olmaz idi iẓhār / Yaşumla eger çehre-i zerd eylemese fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 

Beyit 3). [eger, ] 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī / Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 4). [eger, ] 

Mecnūn eger kalsa Muḥibbī bu zamāna / Olmazdı belā deştine gitsem baña pādaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 5). [eger, ] 

Eger ‘ışḳuñ şerārından söz açsam / Dutışup dag u deryā eyleye cūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 4). 
[eger, ] 

Baş açup kalduram elüm du’āya / Eger kūyından irse başuma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 3). [eger, 
] 

İderseñ dōstum mihr ü vefā ḫoş / Eger itmeyesin cevr ü cefā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 1). [eger, ] 

Bulmak eger ki ister-iseñ genc-i vaṣlını / Dil ḫānesini eyle Muḥibbī ḫarābe bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 5). [eger, ] 

Zülfüñ bir uzun ḳıṣṣa-durur ẕikri ne mümkin / Şerḥ eylemeyem ḥaşre degin ṭūl u eger ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1495, Beyit 2). [eger, ] 

 

eger eger: Şart edatı, şayet. II Tekrar edilerek kullanıldığında “ister … ister, gerek … gerek” anlamına gelir. 

Eger cevrüñ eger mihrüñ ne gelse rāżıyam senden / Ne vaṣla oluram ḫandān ne hicrāna melālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 3). [eger eger, ] 

Meded ḥālüm benüm düşvār olupdur / Eger dirsem eger dimezsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 
4). [eger eger, ] 

Eger ‘ābid eger zāhid senüñ ḥüsnüñ ziyād ister / Ki korkarlar ḳarār itmez zemīn ü āsümān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 3). [eger eger, ] 

 

eger eger eger: Şart edatı, şayet. II Tekrar edilerek kullanıldığında “ister … ister, gerek … gerek” anlamına gelir. 

Eger cevr ü eger miḥnet eger ġam / Anı kim yār ider ‘ayn-ı ṣafādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 4). [eger 

eger eger, ] 
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eger ki: Eğer ki, şayet. 

Gökden eger ki togmaya mihr-ile meh ne ġam / ‘Ālem yüzine gün yüzi yāruñ żiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1177, Beyit 5). [eger ki, ] 

 

eger kim: Eğer ki, şayet. 

Meclisde meger ḥüsnine yāruñ dil uzatmış / Şemʿüñ dilini n’ola eger kim kese mıḳrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1494, Beyit 3). [eger kim, ] 

 

egerçi: Her ne kadar, ise de, gerçi. 

Taş işigüñ bekleyüp her gün yüzin sürer güneş / Ferr ü şevketle egerçi çarḫ-ı mīnādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 3). [egerçi, ] 

Umaram gözlerüm yaşı mürūr-ıla ide te’s̱īr / Egerçi ḳalbini dirler nigāruñ ḳatı mermerdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 2). [egerçi, ] 

Felekden yücedür dirler egerçi ḳaṣruñ iy meh-rū / Elümde bir kemend-i āh çıkılur nerdübānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 4). [egerçi, ] 

Egerçi kim yapar dil ḫānesin yār / Döner ol dem yıkar yine ṣabī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 3). 
[egerçi, ] 

Velī cān çeşmine her dem ‘ayāndur / Cemāli ẓāhir egerçi nihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 1). 
[egerçi, ] 

Kūy-ı dilberde egerçi biz maḥabbet beklerüz / Ẓāhirā gerçi maḥabbet līk miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 1). [egerçi, ] 

Eyler egerçi her kişi bir nesne ile faḫr / Her dem Muḥibbī ‘ışḳ-ıladur iftiḫārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 5). [egerçi, ] 

Her dem viṣāle va‘de ider eylemez vefā / Vardur egerçi yār-ıla ḳavl ü ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 2). [egerçi, ] 

Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳ içre egerçi pāy-māl oldı / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun dil ü cānum cüdā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1310, Beyit 5). [egerçi, ] 

Egerçi ki belādur ‘ışḳ-ı ḫūbān / Muḥibbī’ye belā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 5). 
[egerçi, ] 

Muḥibbī evvel[i] ‘ışḳuñ egerçi görinür āsān / Velī ġāyet soñı müşkil giriftār olmayan bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1361, Beyit 5). [egerçi, ] 

Zāhid egerçi cennet ü ḥavrā kılur heves / Ben isterem viṣālini ‘ālem içinde bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 1). [egerçi, ] 

Deyr içre egerçi yazılur ṣuret-i dil-keş / Teşbīh idemez ṣuretgeh-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1422, 

Beyit 3). [egerçi, ] 

Egerçi ḳatlüme ḳaṣd itdi ġamzeñ / Ve līkin la‘l-i nābuñ emsem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 3). 

[egerçi, ] 
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‘Işḳ-ıla Ḳays’uñ egerçi bilselerdi ḥālini / Aña mecnūn dimeyüp dirlerdi ol uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 2). [egerçi, ] 

 

egin: Sırt, arka, üst. 

Sulṭān-ı ‘ışḳ egnüme yaşum ser-ā-serin / İtdi ‘aṭā ḫil‘t-i rengīn zer ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 

2). [egnüme, -üm, -e ] 

Ḥayyāt-ı felek egnüme miḥnet palāsını / Biçdi Muḥibbī baña görüp lāyıḳ ol ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 5). [egnüme, -üm, -e ] 

 

eglen: Eğlenmek, hoşça vakit geçirmek. 

Muḥibbī’den diriġ itme nigārā tīr-i müjgānuñ / Anuñla eglenür cānum anuñla sīne rāḥatdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 6). [eglenür, -ür ] 

 

eglence: Eğlendiren, neşeli ve hoş vakit geçirten şey, iş veya uğraş, avuntu. 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak / Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 5). [eglencedür, -dür ] 

Gāh kūhsār u gehī vādī göñül eglencesi / Degme yirlerde ḳarār itmez dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1277, Beyit 2). [eglencesi, -si ] 

 

egrilik: Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı. 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 2). [egrilik, ] 

 

eḥaḳ: Hakkı olmak, layık olmak. 

Dimedüñ ḥüsn-i zekātın bu Muḥibbī’ye eḥaḳ / Niçe gündür tolaşur kūyumı ol sāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1093, Beyit 5). [eḥaḳ, ] 

 

ehl: Bir yerin, bir topluluğun halkından olanlar, oraya mensup bulunanlar, cemâat II bir işin ustası, o işte becerikli, 

mahâretli, ehliyetli, muktedir, yeterli kimse. 

Gerçi ma‘ānī cevheri bir gizlü genc olur / Līkin Muḥibbī ehline ol āşikāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 5). [ehline, -i, -n, -e ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet ehliyüz / Bende-i ‘ışḳ olalı şehr-i melāmet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 1). [ehliyüz, -i, -y, -üz ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet ehliyüz / Bende-i ‘ışḳ olalı şehr-i melāmet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 1). [ehliyüz, -i, -y, -üz ] 

Cem‘ olup bir araya derd ü belā ile elem / Bezm-i ġamda ‘iyş ider bir niçe ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1246, Beyit 2). [ehliyüz, -i, -y, -üz ] 

La‘l-i nābı yādına güp güp düşüp mey-ḫāneye / Biz ḫarābātī olup cām-ı maḥabbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1246, Beyit 3). [ehliyüz, -i, -y, -üz ] 
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Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 4). [ehliyüz, -i, -y, -üz ] 

Ḫāk-i pāyı çün ele girdi Muḥibbī başa ko / Ġam yime şimden girü tāc-ı sa‘ādet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 5). [ehliyüz, -i, -y, -üz ] 

Sanma şöhret gözlerüz biz yāḫū dārāt ehliyüz / ‘Ālemi bir cür‘aya satduk ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1344, Beyit 1). [ehliyüz, -i, -y, -üz ] 

Kūy-ı dildāra varup itdük temennā-yı viṣāl / Baş açup el kaldurup anda münācāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1344, Beyit 2). [ehliyüz, -i, -y, -üz ] 

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ / Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 3). [ehliyüz, -i, -y, -üz ] 

 

ehl-i baṣīret: Basiret sahipleri, ârifler. 

Saña ger ḥūr [u] perī dirsem olur bu söz ḫaṭā / Zīra kim ehl-i baṣīret anlara ādem dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1364, Beyit 2). [ehl-i baṣīret, ] 

 

ehl-i derd olan: Dert sahibi olmak, dertli olmak. 

Bu Muḥibbī şi‘rinüñ herkes ne bilsün ḳıymetin / Ehl-i derd olan bilür ḳadrini aña söyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 6). [ehl-i derd olan, -an ] 

 

ehl-i dilden: Âşıklar ‖ gönül adamları, ârifler. 

Niçe medḥ itsün Muḥibbī ol güzeller şāhını / Ehl-i dilden her seḥer kūyında dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 6). [ehl-i dilden, -den ] 

 

ehl-i dile: Âşıklar ‖ gönül adamları, ârifler. 

Yıkmadan ġam bu göñül kişverini yāda getür / Sāḳiyā cānuñ içün ehl-i dile bāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 1). [ehl-i dile, -e ] 

 

ehl-i diller: Âşıklar ‖ gönül adamları, ârifler. 

Sīnede ‘ışḳ āteşini nār sanmañ nūrdur / Anuñ ile ehl-i diller ḫānesi ma‘mūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1073, 

Beyit 1). [ehl-i diller, -ler ] 

Ḳāmet itse ol sehī servüm ḳıyāmetler kopar / Ehl-i diller her ṭaraf āh eyleyüp yügrişmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1183, Beyit 4). [ehl-i diller, -ler ] 

Ehl-i diller ṣaydına zülfini gördüm āġ-ımış / Yakdı cān pervānesin çeşmi meger çerāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 1). [ehl-i diller, -ler ] 

Yüzüñi sür yüz çevürme itseler pāyuñ şikest / Ehl-i diller ṣoḥbetinden olma dūr ḳıṭmīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 6). [ehl-i diller, -ler ] 

Ehl-i diller iy Muḥibbī mest ü şādān oldılar / İtdiler vuṣlat ḫumından çünki anlar bāde nūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 5). [ehl-i diller, -ler ] 
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Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ lebleri rengīn imiş / Ehl-i diller görüp anı her biri diş bilemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 1). [ehl-i diller, -ler ] 

 

ehl-i diller: Âşıklar ‖ gönül adamları, ârifler. 

Kanda kim şīrīn-zebān bir dilber-i fettān kopar / Karşusında ehl-i diller zār u sergerdān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 1). [ehl-i diller, -ler ] 

 

ehl-i dünyā: Dünya adamı, ahireti düşünmeyip bu dünyaya gönül bağlamış olan kimse. 

Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı / Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1499, Beyit 4). [ehl-i dünyā, ] 

 

ehl-i günāh olanları: Günah ehli olmak, günah işlemek, günahkar olmak. 

Ehl-i günāh olanları dirler yakarlar āteşe / Ġāyet günāhum çok benüm a‘mālümi sormaz mısız (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1312, Beyit 4). [ehl-i günāh olanları, -an, -lar, -ı ] 

 

ehl-i ḥāl: Hâl ehli: Gönlü Allah aşkı ile dolu olan, bildiklerini sözde bırakmayıp fiile geçiren Allah’ın sevgili kulları 

için kullanılır. 

Ḫarābāta varup pīr-i muġāndan istedüm himmet / Virür ḳalbe ṣafā her dem anuñ tek ehl-i ḥāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 4). [ehl-i ḥāl, ] 

 

ehl-i ḥāl olan: Gönül ehli olmak. 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1128, Beyit 1). [ehl-i ḥāl olan, -an ] 

 

ehl-i ḥāle: Hâl ehli: Gönlü Allah aşkı ile dolu olan, bildiklerini sözde bırakmayıp fiile geçiren Allah’ın sevgili kulları 

için kullanılır. 

Bezm-i ġamda ehl-i ḥāle cām-ı zer ḥācet degül / İçmege ḫūn-ı dili bu dīde-i bīnā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 3). [ehl-i ḥāle, -e ] 

 

ehl-i ‘irfān: İrfan sahibi, bilgililer, âlimler, hüner sahipleri. 

Güm güm ötse na‘ramuzdan tās-ı çarḫ olmaz ‘aceb / Ḥālümüzce ehl-i ‘irfān içre ḥālāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 4). [ehl-i ‘irfān, ] 

 

ehl-i ‘irfāna: İrfan sahibi, bilgililer, âlimler, hüner sahipleri. 

Tolaşur ehl-i ‘irfāna şārāb-ı ḫūb içün zāhid / Şarāb içmek güzel sevmek velī bilmez ẓarāfetdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 2). [ehl-i ‘irfāna, -a ] 

 

ehl-i ‘ışḳ: Aşk ehli, âşıklar. 

Urmaga ehl-i ‘ışḳ sīnesine / Eylemiş ġamzeleri ḫançerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 2). [ehl-i ‘ışḳ, ] 
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Dutar cellād çeşmi tīġın ‘üryān / Öñinde ehl-i ‘ışḳ dū-nīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 2). [ehl-i 
‘ışḳ, ] 

Dōstlar rāh-ı ‘ademde ġam olaldan zādumuz / Ol sebebden ehl-ı ‘ışḳ içre anılur adumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1317, Beyit 1). [ehl-ı ‘ışḳ, ] 

 

ehl-i ‘ışḳ olan: Aşk ehli olmak, aşktan anlamak, gerçek aşık olmak. 

Naḫl-i gülden tāze terdür bu Muḥibbī’nüñ sözi / Anuñ-ıçun ehl-i ‘ışḳ olan ider her bār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 5). [ehl-i ‘ışḳ olan, -an ] 

 

ehl-i ‘ışḳa: Aşk ehli, âşıklar. 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhī eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1268, Beyit 1). [ehl-i ‘ışḳa, -a ] 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1294, Beyit 1). [ehl-i ‘ışḳa, -a ] 

 

ehl-i ‘ışḳuñ: Aşk ehli, âşıklar. 

Ṭabībā sorma ḥālin ehl-i ‘ışḳuñ / Bularuñ derdi var dermānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 4). 

[ehl-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

Ḫāk-i pāy-ı dōst çün derd ehlinüñ ser-tācıdur / Ehl-i ‘ışḳuñ zülfi ḳullābı daḫı mi‘rācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1023, Beyit 1). [ehl-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

Degme nākes cāna kıymaz ‘ışḳ ara ber-dār ola / Ehl-i ‘ışḳuñ cümlesini sanma kim Manṣūr’dur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 2). [ehl-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

Maḥabbet baḥrına taldum sözüm dürr-i ma‘ānīdür / Anuñçün ehl-i ‘ışḳuñ dāyimā vird-i zebānıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 1). [ehl-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

Ehl-i ‘ışḳuñ başları cem‘ī nedür didüm didi / Durmaz işler ezel bir dem bizüm ser-ḥānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 3). [ehl-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

Vāḳıf olmaz ehl-i ‘ışḳuñ ḥāline ‘allāmeler / Ger Ṣıḥāḥ-ıla okurlarsa hezārān ḳāmūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1387, Beyit 3). [ehl-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

ehl-i naẓar: Bir şey hakkında geniş ve derin bilgisi bulunan kişiler, görüş sahipleri II ârif. 

Ḫāk-i pāyuñdur şehā küḥl-i baṣar / Tūtiyādan yig görür ehl-i naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 1). [ehl-

i naẓar, ] 

 

ehl-i naẓm olan: Şiirden anlamak, şair olmak, şiirin değerini bilmek. 

Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [ehl-i naẓm olan, -an ] 

Gevher-i naẓmuñ Muḥibbī ehl-i naẓm olan bilür / Ḳıymetini cevherüñ bilmez meger cevher-şinās (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 5). [ehl-i naẓm olan, -an ] 
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ehremen: Zerdüştler’in iki tanrısından kötülüğü temsil edeni, şeytan, dev II Rakip. 

Görüñ aġyārı yāruñ işiginde / Perī olmaz imiş āh Ehremensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 4). 

[ehremensüz, -süz ] 

 

ejdehā: Milletlerin hayal gücüne göre değişik şekillerde tasarlanan, genellikle kanatlı, gövdesi aslana, kuyruğu 

yılana benzeyen, ağzından ateş püsküren korkunç masal canavarı II büyük yılan II sevgilinin saçı. 

Didüm zülfüñ neden gitmez yüzüñden / Didi bekler o gence ejdehādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 5). 

[ejdehādur, -dur ] 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1055, Beyit 3). [ejdehā, ] 

El urayın dime sakın genc-i ḥüsnine / İki ṭarafda zülfi anuñ ejdehā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, Beyit 3). 
[ejdehā, ] 

 

ejdehā: Milletlerin hayal gücüne göre değişik şekillerde tasarlanan, genellikle kanatlı, gövdesi aslana, kuyruğu 

yılana benzeyen, ağzından ateş püsküren korkunç masal canavarı II büyük yılan II âşığın çıkardığı âhlar. 

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter / Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 1). [ejdehā, ] 

 

ejder: Milletlerin hayal gücüne göre değişik şekillerde tasarlanan, genellikle kanatlı, gövdesi aslana, kuyruğu yılana 

benzeyen, ağzından ateş püsküren korkunç masal canavarı II büyük yılan II âşığın gönlü. 

Āteş-i miḥnetle her şeb berḳ urur kāşānemüz / Sanasın bir ejder olmışdur dil-i vīrānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 1). [ejder, ] 

 

ejder: Milletlerin hayal gücüne göre değişik şekillerde tasarlanan, genellikle kanatlı, gövdesi aslana, kuyruğu yılana 

benzeyen, ağzından ateş püsküren korkunç masal canavarı II büyük yılan II âşığın çıkardığı âhlar. 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār / Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 2). [ejder, ] 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār / Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 2). [ejderdür, -dür ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 1). [ejder, ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 1). [ejder, ] 

 

ejder: Milletlerin hayal gücüne göre değişik şekillerde tasarlanan, genellikle kanatlı, gövdesi aslana, kuyruğu yılana 

benzeyen, ağzından ateş püsküren korkunç masal canavarı II büyük yılan II sevgilinin saçı. 

Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1049, Beyit 1). [ejder, ] 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 1). [ejderdür, -dür ] 
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El urmak mümkin idi genc-i ḥüsne / Eger zülfeyni olmasaydı ejder (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 5). 
[ejder, ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 1). [ejder, ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ eyle zülfinden ḥaẕer / Basma dünbālini ejderdür ki yatmış uyumış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 4). [ejderdür, -dür ] 

 

ejder ü mār: Ejderha ve yılan. 

Muḥibbī ister-iseñ genc-i ḥüsnin / Ḥaẕer kıl ejder ü mār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 5). 

[ejder ü mār, ] 

 

ejderhā: Milletlerin hayal gücüne göre değişik şekillerde tasarlanan, genellikle kanatlı, gövdesi aslana, kuyruğu 

yılana benzeyen, ağzından ateş püsküren korkunç masal canavarı II büyük yılan II sevgilinin saçı. 

Genc-i ḥüsnine Muḥibbī sunma dil eyle ḥaẕer / Görinen zülfi anuñ biñ başlu ejderhā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 5). [ejderhā, ] 

 

ek: Toprağa tohum atmak veya gömmek. 

Sīnem içre ekmege cānā maḥabbet toḫmını / Nāḫun ile eylerem anuñ-ıçun anı nadas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1373, Beyit 2). [ekmege, -meg, -e ] 

Saḥn-ı dilde ekmek içün dāyimā ġam ḥāṣılın / Şāh-ı ‘ışḳuñ emri ile itdiler beñzer nadās (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1393, Beyit 2). [ekmek, -mek ] 

 

ekl itmege: Yemek, katık etmek. 

Sen tenūr-ı ‘ışḳ-ıla yanup kül olalı göñül / Bezm-i ġamda kalmadı ekl itmege biryānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1302, Beyit 3). [ekl itmege, -meg, -e ] 

 

eksil: Eskisinden az duruma gelmek, azalmak, tenâkus etmek. 

Yanumdan bir dem eksilmez ġam u derd ü belā hergiz / Bulınmaz derd-i ‘ışḳ-ıla benüm tek mübtelā hergiz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 1). [eksilmez, -mez ] 

 

eksük degül: Eksik değil, her zaman var. 

Dōstlar mevc-i belā eksük degül şimden girü / Baḥr-i ‘ışḳa lücce-i efkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 3). [eksük degül, ] 

 

eksük degüldür: Eksik değil, her zaman var. 

Göstermez oldı gül yüzin ol gül‘iẕārumuz / Eksük degüldür anuñ-ıçun āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1282, Beyit 1). [eksük degüldür, -dür ] 

 

eksük degüldür: Eksik değil, her zaman var. 
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Bülbülüñ feryādını gūş eylemez gülşende gül / Meclisinde dāyimā eksük degüldür ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 3). [eksük degüldür, -dür ] 

 

eksük itme: Her zaman bulundurmak; uzun ara vermemek. 

Eksük itme göz yaşını ḳalbi mermerse daḫı / Bir zamān-ıla Muḥibbī sanma kim pīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 5). [eksük itme, ] 

 

eksük itmez: Her zaman bulundurmak; uzun ara vermemek. 

Eksük itmez çıkarur her dem ma‘ānī cevherin / Dōstlar şimden girü göñlüme bir deryā diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 2). [eksük itmez, ] 

 

eksük itmez: Her zaman bulundurmak; uzun ara vermemek. 

Bend-i zülfinden ḫalāṣ olur mı hīç bu murġ-ı dil / Eksük itmez bir nefes ġamz okların ol göz ü kaş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 4). [eksük itmez, ] 

Eksük itmez her gice benüm içün kan yaşını / Müstedām olsun ki ol bu dīde-i ḫūn-bār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 3). [eksük itmez, ] 

 

eksük olmadı: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Vaṣl olmadıysa şükr ġamı eksük olmadı / Hicrān şebinde anı derāġūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 5). [eksük olmadı, -dı ] 

 

eksük olmadı: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Bagrumı gerçi ki biñ pāre kılur tīġ-ı cefā / Eksük olmadı bunuñla yine bir pāre heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 3). [eksük olmadı, -dı ] 

 

eksük olmasun: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Bakmazuz hergiz gerekmez aṭlas u dībā ḥarīr / Üstümüzden eksük olmasun hemān peşmīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1254, Beyit 3). [eksük olmasun, -sun ] 

 

eksük olmaz: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Eksük olmaz maḫzen-i dilden ma‘ānī gevheri / Anuñ-ıçun kim Muḥibbī genc der-vīrānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1059, Beyit 5). [eksük olmaz, ] 

 

eksük olmaz: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Cihān bāġında çün yār eksük olmaz / Anuñçün āh-ıla zār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 1). 

[eksük olmaz, ] 

 

eksük olmaz: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 
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Cihān bāġında çün yār eksük olmaz / Anuñçün āh-ıla zār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 1). 

[eksük olmaz, ] 

 

eksük olmaz: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Ara pervānesin şem‘-i cemālin / Bulursın yanmaga nār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 2). 

[eksük olmaz, ] 

 

eksük olmaz: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Kapuñ dārü’ş-şifā iy dil ṭabībi / Dem-ā-dem anda bīmār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 3). 

[eksük olmaz, ] 

 

eksük olmaz: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Dükenür sanma çeşmüm kīsesinden / Yime ġam anda dīnār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 4). 

[eksük olmaz, ] 

 

eksük olmaz: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Dükenür sanma çeşmüm kīsesinden / Yime ġam anda dīnār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 4). 

[eksük olmaz, ] 

 

eksük olmaz: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Muḥibbī ister-iseñ genc-i ḥüsnin / Ḥaẕer kıl ejder ü mār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 5). 

[eksük olmaz, ] 

 

eksük olmaz: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Sīne māl-ā-māldur dürr-i ma‘āniyle müdām / Eksük olmaz tolıdur ḫarc eylesek gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 4). [eksük olmaz, ] 

 

eksük olmaz: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Hem-nefes kılup raḳībi eyleseñ yanuñda ḫāṣ / Kim ‘acablar gül yanında eksük olmaz ḫār u ḫes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1375, Beyit 2). [eksük olmaz, ] 

 

eksük olmaz: Eksik olmamak: Her zaman var olmak, hep bulunmak. 

Düşeli cān u göñül sünbül saçuñ sevdāsına / Başda sevdā dilde āteş eksük olmaz gözde yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 4). [eksük olmaz, ] 

 

eks̱er: (Ar. ekѕeriyyā’nın kısaltılmış şekli ekѕerі / ekser) Çok defa, çok zaman, çoğunlukla, genellikle, ekseriya. 

Būseñe ger cān virem ‘ayb eyleme / Az olur iḥsāna çün eks̱er ‘ivāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 2). 

[eks̱er, ] 
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eks̱erī: (Ar. ekѕeriyyā’nın kısaltılmış şekli ekѕerі) Çok defa, çok zaman, çoğunlukla, genellikle, ekseriya. 

Sīneden ḫālī degül bir dem ḫayāl-i zülf-i dōst / Çün perīnüñ meskenidür eks̱erī vīrāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 3). [eks̱erī, ] 

Eks̱erī ‘āşıḳlaruñ tā ṣubḥa dek bī-dār olur / Kim ki ‘ışḳdan bī-ḫaberdür ol yatur her ān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 2). [eks̱erī, ] 

 

el: Kolun, bilek mafsalından îtibâren avuç ve parmakları içine alan ve iş görmeye, tutmaya yarayan kısmı. 

Sen şeh-i ‘ālī-cenābı kuçmaga bir el ile / Pul pul itdüm dāġlarla kolumı bir zer kemer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1081, Beyit 4). [el, ] 

Belā bezminde derd-ile ciger ḫūnını nūş itsem / Gözümüñ kāsesin elde tolu peymānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 2). [elde, -de ] 

Zülfini elde gehī zencīr ider gāhī kemend / İy dil-i dīvāne taksun boynuña yalvarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1110, Beyit 4). [elde, -de ] 

‘Aceb bu ġamze midür yāḫu cellād / Tutar ḥāżır elinde tīġ u ḫançer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 4). 
[elinde, -i, -n, -de ] 

Binse semend-i nāza kaçan cilve eylese / Dutar elinde zülfini san tāziyānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 6). [elinde, -i, -n, -de ] 

Mu‘aṭṭardur yine ‘ālem dimāġı / Ṣabānuñ yār zülfinde eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 2). [eli, -i ] 

Ḫūn-ı dilden bezm-i ġamda elde pürdür cāmumuz / Gün yüzüñ göster nigārā rūşen olsun şāmumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1351, Beyit 1). [elde, -de ] 

Kākül-i dilber kemendi elde çevgāndur henūz / Başuñı top eyle iy dil çünki meydāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 1). [elde, -de ] 

Muḥibbī merd olana rezm içinde / Bir elde tīġ [u] bir elde gerek baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 7). 

[elde, -de ] 

Muḥibbī merd olana rezm içinde / Bir elde tīġ [u] bir elde gerek baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 7). 

[elde, -de ] 

Bezm-i belāda nāleme āheng içün benüm / Muṭrib terāne bagla elüñ gel rebāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1482, Beyit 3). [elüñ, -üñ ] 

 

el: Kolun, bilek mafsalından îtibâren avuç ve parmakları içine alan ve iş görmeye, tutmaya yarayan kısmı II güç, 

kudret, tasarruf, tesir II bazı söyleyişlerde teşmil yoluyle işi yapanın veya o işin yapılmasına tesir eden kimsenin 

yerini tutar. 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 3). [elinden, -i, -n, -den ] 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1000, Beyit 3). [elinden, -i, -n, -den ] 

Alımaz dāmenin gül ḫār elinden / Daḫı şūrīde bülbül ne sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 3). 
[elinden, -i, -n, -den ] 
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Çeşmi eline kuralı ya kaşların tutup / Atsa ḫadeng-i ġamzesi ṣāfī derūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, Beyit 
2). [eline, -i, -n, -e ] 

Çıkar dürler ma‘ānī maḫzeninden / Getür taḥrīre disünler eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 6). [eli, -i ] 

Gül mevsiminde sāḳī elinden ḳadeḥ sunar / Nūş ide anı zehr ise kim ictināb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 3). [elinden, -i, -n, -den ] 

Zehr olur ger ġayr elinden içeyim āb-ı ḥayāt / Yār elinden zehr nūş itsem baña cüllābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 4). [elinden, -i, -n, -den ] 

Zehr olur ger ġayr elinden içeyim āb-ı ḥayāt / Yār elinden zehr nūş itsem baña cüllābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 4). [elinden, -i, -n, -den ] 

Ḫaste-dilven dōstum cām-ı lebüñden cür‘a sun / Sāḳī-i devrān elinden dolmadan peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 4). [elinden, -i, -n, -den ] 

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 8). [elinden, -i, -n, -den ] 

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 8). [elinden, -i, -n, -den ] 

Hiç olur mı nergis-i mestüñ ide baña naẓar / Çün degül ḫālī elinden nūş ider bāde-i nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 3). [elinden, -i, -n, -den ] 

 

el: Kolun, bilek mafsalından îtibâren avuç ve parmakları içine alan ve iş görmeye, tutmaya yarayan kısmı II güç, 

kudret, tasarruf, tesir. 

Belā iḳlīminüñ şāhı olursam tañ mı Mecnūn-veş / ‘Alemdār āh-ı dil elde sirişk-i ġam sipāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 2). [elde, -de ] 

Felekden yücedür dirler egerçi ḳaṣruñ iy meh-rū / Elümde bir kemend-i āh çıkılur nerdübānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 4). [elümde, -üm, -de ] 

Cān-ıla göñlüm ‘ışḳuñ elinde girevdedür / Zülfüñ hevāsı çünki ezel başa sevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 1). [elinde, -i, -n, -de ] 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1159, Beyit 4). [eli, -i ] 

Ḫār elinde gördi gülşende gülüñ dāmānını / Bülbül itse tañ mıdur feryād u āh u nāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1167, Beyit 2). [elinde, -i, -n, -de ] 

Tutaruz sāġarı elde gül-i ḫamrā yirine / Şīşeler ḳulḳulını bülbül-i gūyā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 5). [elde, -de ] 

Muḥibbī kesmege bu sīne kūhın / Elüñde ġamdan özge tīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 6). 
[elüñde, -üñ, -de ] 

 

el bir eyledi: El birliği yapmak, birleşmek, anlaşmak. 

Zülf-y-ile beñzer el bir eyledi kāfir ḫaṭı / Her ṭarafdan yüridi ḳaṣdı meger īmānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 2). [el bir eyledi, -di ] 



 835 

 

el bir eylemiş: El birliği yapmak, birleşmek, anlaşmak. 

Nergis-i mestüñle zülfüñden göñül olmaz ḫalāṣ / Cān u dil yagmasına anlar çün el bir eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1427, Beyit 3). [el bir eylemiş, -miş ] 

 

el bir eylemiş: El birliği yapmak, birleşmek, anlaşmak. 

Baş çatup ebrūlar el bir eylemiş / Ḳatlüme beñzer ki tedbīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 1). [el 
bir eylemiş, -miş ] 

 

el bir iderler: El birliği yapmak, birleşmek, anlaşmak. 

Zülfüñ-ile beñlerüñ el bir iderler dil almaga / Vāy niçe ‘ayyār u mekkār u kemend-endāz olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1158, Beyit 4). [el bir iderler, -er, -ler ] 

 

el irişmez: Bir şeye erişmek, bir şeyin ele geçmesi, bir şeye sahip olmak. 

İrişmez el çün ol serv-i ḫırāma / Ḫayālin kılayım her şeb derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 4). [el 

irişmez, -mez ] 

 

el komak: (Bir şeyin üzerine) elini koymak, değmek. 

Kim ki el komak dilerse zülf-i ‘anber-bārına / Göreyim kim pāralansun bagrı anuñ şāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 4). [el komak, -mak ] 

 

el salar: El sallamak, el ile işaret yapmak. 

Nāzükāne el salar yārāna yelken taḳyesi / Nāz-ıla başına alsa anı key mevzūn geyer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1062, Beyit 2). [el salar, -ar ] 

 

el sun: Elini uzatmak II dokunmak II cüret etmek II el atmak, girişmek. 

İy ṣabā zülfine el sun kıl anı ‘ānber-feşān / Kim meşām-ı cān ‘ıṭr-ı müşg-sāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 3). [el sun, ] 

 

el sundugı: Elini uzatmak II dokunmak II cüret etmek II el atmak, girişmek. 

Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu / Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 6). [el sundugı, -dug, -ı ] 

 

el sunma: Elini uzatmak II dokunmak II cüret etmek II el atmak, girişmek. 

‘Ārıżında dāne-i ḫāline el sunma sakın / Ādem’i cennet içinden çıkaran çün dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 3). [el sunma, -ma ] 

 

el sunma: Elini uzatmak II dokunmak II cüret etmek II el atmak, girişmek. 
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Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer / Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 6). [el sunma, -ma ] 

 

el sunma: Elini uzatmak II dokunmak II cüret etmek II el atmak, girişmek. 

Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine / Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1263, Beyit 5). [el sunma, -ma ] 

 

el sunma: Elini uzatmak II dokunmak II cüret etmek II el atmak, girişmek. 

Leẕẕet-i dünyāya aldanma Muḥibbī sunma el / Neşterini tā ki urmaya saña zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 5). [el sunma, -ma ] 

 

el tutdı: El bağlamak: saygı için ellerini göbeğinin üstüne kavuşturup durmak. 

 Temāşā ideliden ḳadd-i dil-cūñı şehā / Ḫıdmete bagladı bil karşuña el tutdı çınār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ت)

1205, Beyit 3). [el tutdı, -dı ] 

 

el ura: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 

Her kaçan zencīr-i zülfe el ura cānāneler / Baş açup boyun uzadur ‘āşıḳ-ı dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 1). [el ura, -a ] 

 

el urayın: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 

El urayın dime sakın genc-i ḥüsnine / İki ṭarafda zülfi anuñ ejdehā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, Beyit 3). 

[el urayın, -a, -y, -ın-ayın ] 

 

el urmak: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 

El urmak mümkin idi genc-i ḥüsne / Eger zülfeyni olmasaydı ejder (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 5). [el 

urmak, -mak ] 

 

el ursa: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 

İy Muḥibbī zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olur meydān-ı ‘ışḳ içinde niçe başlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 5). [el ursa, -sa ] 

 

el ursa: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 

Zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olup dökile niçe serler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 4). [el ursa, -sa ] 

 

el ursa: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 

Her kaçan kim zülfi çevgānına el ursa ol nigār / Kelle-i ‘uşşāḳdan ser-cümle meydān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 5). [el ursa, -sa ] 

 

el ursa: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 
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Çevgān idüp zülfine el ursa nigārum / Top olmaga yolında anuñ degme ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 6). [el ursa, -sa ] 

 

el ursa: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 

Çevgān idüp zülfine el ursa nigārum / Top olmaga yolında anuñ degme ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 6). [el ursa, -sa ] 

 

el ursa: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 

Her kaçan el ursa çevgān-ı ser-i zülfine yār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 5). [el ursa, -sa ] 

 

el ursa: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 

Nāz-ıla el ursa dilber zülfinüñ çevgānına / Kangı bī-dil top idüp başını ġalṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 4). [el ursa, -sa ] 

 

el urup: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 4). [el urup, -up ] 

 

el urup: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 

El urup depretdügince zülf-i ‘anber-bārını / Ḥaşre dek san ‘ālem içre ebr-i müşg-efşān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 3). [el urup, -up ] 

 

el urup: Elini sürmek, dokunmak II başlamak, el atmak. 

El urup dilber yine zülfin girih-gīr eylemiş / Bu dil-i dīvāneye tedbīr zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1427, Beyit 1). [el urup, -up ] 

 

el uzada: Dokunmak için el uzatmak. 

Pāre pāre n’ola togransa göñül şāne mis̱āl / Ser-i zülfine kaçan el uzada şāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 2). [el uzada, -a ] 

 

el uzadam: Dokunmak için el uzatmak. 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 2). [el uzadam, -a, -m ] 

 

el uzadup: Dokunmak için el uzatmak. 

Her yaña başın açar dīvāneler boyın sunar / El uzadup her kaçan zencīr zülfini çözer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 3). [el uzadup, -up ] 
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el uzatmış: Dokunmak için el uzatmak. 

El uzatmış zülfine dildārumuñ gördüm raḳīb / Dilegüm bu yüriye barmagına anuñ kamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 4). [el uzatmış, -mış ] 

 

elā: Sarı ile mavi arasındaki renk, sarıya çalan kestane rengi (yalnız göz hakkında müstameldir). 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 1). [elā, ] 

 

elbette: Mutlaka, hiç şüphesiz, muhakkak. 

Ṣabr u ‘aḳl u dil kamu benden gidüp dūr oldılar / ‘Işḳ bir ḥālet-durur elbette tenhālık sever (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1133, Beyit 2). [elbette, ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 4). [elbette, ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şah-bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 6). [elbette, ] 

Terk-i māl iden ider elbette faḳrı iḫtiyār / Cübbe vü destārı n’eyler geysün ol dā‘im palās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 3). [elbette, ] 

 

elden koma: Elden koymamak, elden bırakmamak II her zaman tutmak, bir an olsun elden düşürmemek, bir şeye her 

daim bağlı kalmak. 

Lāle gibi koma elden dāyimā peymāneyi / İy Muḥibbī çün bilürsin tolısar peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 5). [elden koma, ] 

 

elden koma: Elden koymamak, elden bırakmamak II her zaman tutmak, bir an olsun elden düşürmemek, bir şeye her 

daim bağlı kalmak. 

Jeng-i ġamdan ister-iseñ ṣāf ola mir’āt-ı dil / İy Muḥibbī bir dem elden koma sen ṣahbāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 5). [elden koma, ] 

 

elden koma: Elden koymamak, elden bırakmamak II her zaman tutmak, bir an olsun elden düşürmemek, bir şeye her 

daim bağlı kalmak. 

Jeng-i ġamdan ister-iseñ ṣāf ola mir’āt-ı dil / İy Muḥibbī bir dem elden koma sen ṣahbāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 5). [elden koma, ] 

 

elden koma: Elden koymamak, elden bırakmamak II her zaman tutmak, bir an olsun elden düşürmemek, bir şeye her 

daim bağlı kalmak. 

Sen koma ṭarf-ı meygedeyi elden iy göñül / Bu sāġar-ıla saña çün ol rehnümūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 2). [elden koma, ] 

 

elden komak: Elden bırakmak, terk etmek, ihmal etmek. 

Sāġar-ı gülgūnı bir dem komak elden itmesün / Kim ki olmak isteye endūh-ı devrāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 4). [elden komak, -mak ] 
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elden komayup: Elden koymamak, elden bırakmamak II her zaman tutmak, bir an olsun elden düşürmemek, bir şeye 

her daim bağlı kalmak. 

İy Muḥibbī niçe olmasun perīşān bu göñül / Şānesin elden komayup baña saçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 5). [elden komayup, -y, -up ] 

 

elden komaz: Elden koymamak, elden bırakmamak II her zaman tutmak, bir an olsun elden düşürmemek, bir şeye 

her daim bağlı kalmak. 

Kellesin kaldurmaga yirden ‘adūnuñ her zamān / Komaz elden nīzeyi ḥāżır tutar her birümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 3). [elden komaz, -z ] 

 

elden komaz: Elden koymamak, elden bırakmamak II her zaman tutmak, bir an olsun elden düşürmemek, bir şeye 

her daim bağlı kalmak. 

Komaz gül dāmenini hergiz elden / Ne kaldı bülbüle kim ḫār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 3). 
[elden komaz, ] 

 

elden ne gelür: Çaresiz bir durumda yapılacak bir şey olmadığını anlatan bir söz. 

Göreli ḫaṭṭuñı jeng oldı göñül āyīnesi / Ezelī yazu-y-ımış başa pes elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1155, 

Beyit 3). [elden ne gelür, ] 

 

ele al: Elinde tutmak, eline almak. 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 3). [ele al, ] 

 

ele al: Elinde tutmak, eline almak. 

Muġannī al ele sāzuñı söylet / Naẓar kıl ‘āleme bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 3). [ele al, ] 

 

ele al: Ele almak; (Bir meseleye) Halletmek üzere sâhip çıkmak. 

Şikeste-ḫāṭır olmışdur Muḥibbī göñlüñi sa‘y it / Ele al Ka‘be ḥaḳḳıyçün buña beñzer s̱evāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 7). [ele al, ] 

 

ele alaldan: Elinde tutmak, eline almak. 

Çeşm-i pür-ḫūnı ele ḫançer alaldan dōstlar / Ḳaṣdı budur bagrum içre kanum içüp kanalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 2). [ele alaldan, -al, -dan-aldan ] 

 

ele alalum: Elinde tutmak, eline almak. 

Ele sāġar alalum şevḳ-ile rindāne biraz / Gel diñüz açılalum gülşene yārāna biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1251, 

Beyit 1). [ele alalum, -a, -lum ] 

 

ele almış: Elinde tutmak, eline almak. 
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Ruḫlarına karşu çeşm almış ele ebrūsını / Atışıyla san kemāndārdur kemānın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1064, Beyit 3). [ele almış, -mış ] 

 

ele almış: Elinde tutmak, eline almak. 

Çeşm-i ṣayyādını gördüm zülfini almış ele / Murġ-ı diller ṣaydına yokdur anuñ agın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 3). [ele almış, -mış ] 

 

ele almış: Elinde tutmak, eline almak. 

Dāne-i ḫālüñ ḫayāliyle gözüm yaşlar döküp / Āsiyā gibi döginür ele almış iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1425, 

Beyit 3). [ele almış, -mış ] 

 

ele almış: Elinde tutmak, eline almak. 

Ok u ya almış ele ġamzesi dil almak içün / Birbirine urup āfāḳı pür-āşūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1447, 

Beyit 2). [ele almış, -mış ] 

 

ele alsa: Elinde tutmak, eline almak. 

Ya kaşlarıyla alsa ele ġamze okların / Sīnem içinde konmış aña dil nişānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 5). [ele alsa, -sa ] 

 

ele alsa: Elinde tutmak, eline almak. 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 3). [ele alsa, -sa ] 

 

ele alsa: Elinde tutmak, eline almak. 

Zülfini çevgān idüp alsa ele ol şehsüvār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 4). [ele alsa, -sa ] 

 

ele alup: Elinde tutmak, eline almak. 

Sen cefākāruñ elinden seyl idüp göz yaşların / Sīne dögem āsiyā-veş ele alup iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1469, Beyit 4). [ele alup, -up ] 

 

ele girdi: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Ḫāk-i pāyı çün ele girdi Muḥibbī başa ko / Ġam yime şimden girü tāc-ı sa‘ādet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 5). [ele girdi, -di ] 

 

ele girdügi: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Ele girdügi dem yāruñ ayagı / Öpüp başda koyanuñ devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 9). [ele 

girdügi, -düg, -i ] 
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ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Gitdi ‘ömrüm iy Muḥibbī bir daḫı girmez ele / Hafta geçer ay u yıllar alımam andan ḫaber (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 5). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Vaṣlı metā‘ı girmez ele çün ḥayāt-ıla / İrür murāda cānını terk eyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, Beyit 

4). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ / Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 2). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Cehd itme dilā yār-ı vefādār ele girmez / Sanma ki velī cevr ü cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 1). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Cehd itme dilā yār-ı vefādār ele girmez / Sanma ki velī cevr ü cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 1). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Niçeye degin ḥabs olasın çāh-ı zenaḫda / Assun ko seni zülfi gibi dār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 2). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

‘Işḳ ḫastasıyım ko beni ḥālümde ṭabībā / Ölmekden evlā derdüme tīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1262, Beyit 3). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 4). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 
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Dil ḫānesini yıksa Muḥibbī yine dildār / Anı da yapar böylece mi‘mār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 5). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Sa‘y eyleme aġyārsuz yār ele girmez / Gülşende nite bir gül-i bī-ḫār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 1). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Sa‘y eyleme aġyārsuz yār ele girmez / Gülşende nite bir gül-i bī-ḫār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 1). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Ḳarż eyle yine dīdelerüm ḫūn-ı cigerden / Sanma dükene dirhem ü dīnār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 2). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Gönder ilerü ġamzeñi iy yār-ı cefā-cū / Çeşmüñ gibi kan döküci ḥūn-ḫˇār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 3). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Dutduñsa göñül düzdini ḥabs eyle zenaḫda / Zülfüñ gibi asmaga anı dār ele ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 4). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Cān naḳdine bir būseye bāzār idelüm gel / Bir daḫı benüm gibi ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 5). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Sensüz n’iderem cenneti ya ḥūr-ı behişti / Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı dīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 6). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Cān ile seni sevmek eger ola günāhum / ‘Ālemde Muḥibbī gibi günehkār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 7). [ele girmez, -mez ] 
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ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Bir bencileyin derd-ile bī-çāre Muḥibbī / Bir sencileyin yār-ı cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 

Beyit 7). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Bir sencileyin var mı satar vaṣl metā‘ın / Bir bencileyin aña ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 

Beyit 6). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Bir bencileyin var mı içer cām-ı maḥabbet / Bir sencileyin gözleri ḫummār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 5). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Bir sencileyin var mı ṭabīb-i dil ü cān āh / Bir bencileyin derd-ile bīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 4). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Bir bencileyin var mı bu baḥr-ı ġam içinde / Bir sencileyin dişleri şehvār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 3). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Bir bencileyin yolına terk eyleye cānı / Bir sencileyin dilber-i ‘ayyār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 

Beyit 2). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Bir sencileyin ruḫları gül yār ele girmez / Bir bencileyin bülbül-i gülzār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 1). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Bir sencileyin ruḫları gül yār ele girmez / Bir bencileyin bülbül-i gülzār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 1). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 
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Fikr eyleme iy dil yüri vuṣlat ele girmez / Cān gibi nihāndur kim ider anı derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 

Beyit 2). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girmez: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Gitdi ṣabr u ‘aḳl u fikrüm bir daḫı girmez ele / İy Muḥibbī görmeyeydüm ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 5). [ele girmez, -mez ] 

 

ele girür: Ele geçmek, elde edilmek, kazanmak, elde etmek II bulmak II gerçekleşmek II bulunmak II pek kolay 

olmayan bir şeyi edinmek. 

Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele / Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 5). [ele girür, -ür ] 

 

elem: Üzüntü, tasa, keder. 

Cem‘ olup bir araya derd ü belā ile elem / Bezm-i ġamda ‘iyş ider bir niçe ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1246, Beyit 2). [elem, ] 

 

el-ḥaḳ: Doğrusu, gerçekten. 

Cān virmeyicek yüsr-ile girmez leb-i dilber / El-ḥaḳ bu daḫı çeşme-i ḥayvānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 2). [el-ḥaḳ, ] 

 

el-ḥamdü-lillāh: Hamd Allah'a mahsustur, Allah'a hamd olsun. 

Raḳīb ölmiş didüm el-ḥamdü-lillāh / Ölen[de] ḫōş dil eyler ḥamde āġāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 2). 

[el-ḥamdü-lillāh, ] 

 

elḥān olur: Güzel ve hoş sesli olmak. 

Gördügince gün yüzüñ ‘āşıḳlaruñ nālān olur / Kanda kim açıla gül anda hezār elḥān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 1). [elḥān olur, -ur ] 

 

eli boşlardanuz*: İşi olmayan, boş gezen (kimse) II bir yere hediyesiz gitmek. 

Şol deñlü nis̱ār itdi gevher tācīr çeşmüm / Cānā bizi sen sanma eli boşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 3). [eli boşlardanuz*, -lar, -dan, -uz-lar, -dan, -uz* ] 

 

eli ditrer: Eli titremek II Heyecanlanmak. 

Eli ditrer olur ḥayrān u medhūş / Yazamaz ṣūret-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 4). [eli 

ditrer, -r ] 

 

eli irdi: Yetişmek, eli yetmek, ulaşmak. 

‘İydde niçelerüñ irdi eli yāra henūz / Kaldı ortada dirīġā dil-i āvāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1239, Beyit 

1). [eli irdi, -di ] 
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eli irmez: Yetişmek, eli yetmek, ulaşmak. 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere / Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 2). [eli irmez, -mez ] 

 

elif: Arap alfabesinin ilk harfi II Sevgilinin boyu. 

Açup çün muṣḥaf-ı ḥüsnin tefe’’ül eyledüm yāruñ / Elifdür ḳāmeti geldi yine ferḫūnde fālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 5). [elifdür, -dür ] 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1241, Beyit 2). [elif, ] 

 

elif: Arap alfabesinin ilk harfi II doğruluk, sadakat bağlamında aşığın durumu. (harfin şeklinin düz çizgi olması 

dolayısıyla). 

Kim elif gibi reh-i ‘ışḳında yāruñ togrudur / Bakışından çeşmi aña ġamze okın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1064, Beyit 1). [elif, ] 

 

elif: Arap alfabesinin ilk harfi II aşığın sinesindeki elife benzer çizik şeklindeki yaralar. 

Elifler uşbu sīnem levḥasında / Yazılmış ṭıfl içün ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 5). [elifler, 
-ler ] 

Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler / Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 2). [elifler, -ler ] 

 

elif çek: Elif harfi gibi göğüste boylamasına yara açmak. 

Muḥibbī serv-ḳadler ḥasretinden / Elif çek sīneñe eyle derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 5). [elif çek, 

] 

 

elifler çekdügüm: Elif harfi gibi göğüste boylamasına yara açmak. 

Sorarsañ sīnem üstinde elifler çekdügüm bir bir / Maḥabbet şehrine andan varılur togrı rāhıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 3). [elifler çekdügüm, -dügüm-ler, -düg, -üm ] 

 

elinde tutar: Eliyle kavramak, elde taşımak. 

Cām-ı la‘lin nūş ider bāġ içre her dem lāleler / Nergis-i şehlā elinde sāġar-ı zerrīn tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1116, Beyit 3). [elinde tutar, -ar-i, -n, -de ] 

 

elinden: Sebebiyle, nedeniyle, yüzünden. 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1003, Beyit 7). [elinden, ] 

Cevr elinden cān u dil oldı perākende Muḥib / Ẓulme ṭāḳat itmese dervīş ü miskīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1015, Beyit 5). [elinden, ] 
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Gözüm yaşıyla āh āhum elinden / Olupdur bu ikisi kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 7). [elinden, ] 

Niçe bir hicrān elinden çok şikāyet ideyin / Söz tamām vallāhu a‘lem iy Muḥibbī sözi kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 5). [elinden, ] 

Gül yüzüñde çünki ḫaṭṭuñ ẓāhir oldı mūr-veş / Çarḫ elinden iñler-isem tañ mıdur ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 1). [elinden, ] 

Sen cefākāruñ elinden seyl idüp göz yaşların / Sīne dögem āsiyā-veş ele alup iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 4). [elinden, ] 

Hicr elinden ölür-isem günde biñ kez rāżıyam / Bu Muḥibbī ḥālini tek itmeñüz aġyāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 5). [elinden, ] 

 

eline ala: Tutmak, elle bir nesneyi kavramak. 

Niçe başlar kesilüp her yaña ḫūn ola revān / Ġamzelerden eline yār ala çün ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 2). [eline ala, -a ] 

 

eline aldı: Tutmak, elle bir nesneyi kavramak. 

Çarḫ aldı eline çini siper / Tīr-i āhumdan idelden iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 3). [eline aldı, -dı ] 

 

eline almış: Tutmak, elle bir nesneyi kavramak. 

Eline almış yine āyīneyi beñzer nigār / Ḥüsnini kılmış temāşā anı ḫodbīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 

Beyit 3). [eline almış, -mış ] 

 

eline alsa: Tutmak, elle bir nesneyi kavramak. 

Eline ol kemān ebrū ḫadeng-i ġamzesin alsa / Nişān itdükçe bu sīnem damarlar içre kan ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1026, Beyit 2). [eline alsa, -sa ] 

 

eline alsa: Tutmak, elle bir nesneyi kavramak. 

Kaçan ol ḳahramān gözler eline ḫançerin alsa / Amān virmez döker kanum benüm ol bī-amān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 6). [eline alsa, -sa ] 

 

eline alsun: Tutmak, elle bir nesneyi kavramak. 

Nālān olup cürmin añup sīne dögmege / Gerdūn gibi eline alsun dil iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 

3). [eline alsun, -sun ] 

 

eline alup: Tutmak, elle bir nesneyi kavramak. 

Çeşm-i cellāduñ eline tīġ alup korkutmasun / Fikrine gelmez ölüm ‘ışḳ ehli bī-pervā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 3). [eline alup, -up ] 

 

eline alup: Tutmak, elle bir nesneyi kavramak. 
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Kim ki ‘āşıḳdur gerekdür āsiyā-veş çarḫ urup / Gice gündüz dögine eline alup iki daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1444, Beyit 2). [eline alup, -up ] 

 

eline alur: Tutmak, elle bir nesneyi kavramak. 

Gāh olur çeşmi Muḥibbī eline tīġın alur / Geh döner ḳatlüm içün ḫançer-i kābil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1083, Beyit 5). [eline alur, -ur ] 

 

eline düşmeye: Yakalanmak, tesadüf etmek, rastlamak. 

Cānā Muḥibbī sözlerini dak kulaguña / Nādān eline düşmeye ol gevheri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 

Beyit 5). [eline düşmeye, -me, -y, -e ] 

 

eliyle: Vesile, araç, vasıta. 

Devrān eliyle toptolu kan olmadan bu dil / Pīr-i muġān dergehine var şarāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 4). [eliyle, ] 

 

ellerin karsar: El çırpıp alkış tutmak, alkışlamak. 

Ṣaḥn-ı gülşen toptolu olmış yine ezhār-ıla / Raḳṣa girmiş servler hem ellerin karsar çınār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 4). [ellerin karsar, -ar-lerin ] 

 

elma: Elma. 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 4). [elma, ] 

 

elmās: Gayet berrak, ekseriya renksiz, gayet sert ve pek kıymetli bir taş. 

Bilsem eşküm n’içün itmez göñline yāruñ es̱er / Dirler elmās iy Muḥibbī seng-i ḫārādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 4). [elmās, ] 

 

el-me’mūr ma‘ẕūr: Elçiye zeval olmaz sözüne yakın bir anlamda kullanılan kalıp ifade // bu işe memur olan o işten 

sorumlu tutulamaz, o kişi mazurdur. 

Diledi cānum itdüm aña īs̱ār / Eger güstāḫam el-me’mūr ma‘ẕūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 2). [el-

me’mūr ma‘ẕūr, ] 

 

elüm alup: Elini almak: elini tutmak, eline yapışmak, elinden tutarak (bir yere götürmek). 

Ne günāh itdüm ola elüm alup çarḫ-ı felek / Ol perīden ne içün itdi cüdā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 4). [elüm alup, -üm-up ] 

 

elüm ire: Eli ermek: yetişmek, eli yetmek, ulaşmak II vakit bulmak II gücü yetmek. 

 ,Kanda bulam kim ire elüm dāmānuña / Ben meger toprak olam ilte bu gerdüm rūzigār (Muhibbî Dîvânı (ق)

Gazel 1205, Beyit 21). [elüm ire, -üm ] 
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elümi sundum: Elini uzatmak II dokunmak II cüret etmek II el atmak, girişmek. 

 Sundum elümi zülfi kemendine irem / Bilmedüm siḥr-ile her tārını kılmış ol mār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ص )

1205, Beyit 14). [elümi sundum, -üm, -i, -du, -m, - ] 

 

elümüz irmez: Eli ermek: Gücü yetmek, yapabilmek, yetişebilmek. 

Zülfine dil vireli toldı hevā-y-ıla dimāġ / Elümüz irmez aña bir kurı sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 4). [elümüz irmez, -ümüz, -mez ] 

 

elümüzden ne gelür: Çaresiz bir durumda yapılacak bir şey olmadığını anlatan bir söz. 

İdelüm cevre taḥammül elümüzden ne gelür / Şāh olan ẓulm idicek lā-büd anı kul götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 2). [elümüzden ne gelür, ] 

 

elüñ çek: Elini çekmek II vazgeçmek, uzaklaşmak, bırakmak, ilgilenmemek. 

Zaḥmete girme ṭabībā çek elüñ bu ḫastadan / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteye derdi yine dermān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1196, Beyit 2). [elüñ çek, ] 

 

elüñ çek: Elini çekmek II vazgeçmek, uzaklaşmak, bırakmak, ilgilenmemek. 

İy ṭabībā çek elüñ bu sīne-i mecrūḥdan / Merhem-i vaṣlı gerek özge devāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 2). [elüñ çek, -üñ ] 

 

elüñ çek: Elini çekmek II vazgeçmek, uzaklaşmak, bırakmak, ilgilenmemek. 

İy ṭabībā çek elüñ Ḳānūn-ıla olmaz şifā / Lā‘l-i nāb-ı dilber olmışdur hemān dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 3). [elüñ çek, ] 

 

elüñe al: Tutmak, elle bir nesneyi kavramak. 

Sāḳī piyāle al elüñe çünki gün geçer / Bārī ṣafā vü ẕevḳ idelüm ‘ömr çün geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 

Beyit 1). [elüñe al, ] 

 

elüñe al: Tutmak, elle bir nesneyi kavramak. 

Vaḳt-ı güldür ġam-ı devrānı ferāmūş idelüm / Sāḳiyā al elüñe devr ide peymāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1251, Beyit 3). [elüñe al, ] 

 

elüñi sun: Elini uzatmak II dokunmak II cüret etmek II el atmak, girişmek. 

‘İyd-i vaṣla çünki irişdi Muḥibbī derdmend / Merḥabā eyle elüñi sun anuñla gel iriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 5). [elüñi sun, -üñ, -i ] 

 

el-vedā‘ kıl: Veda etmek, vedalaşmak. 
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Cān-ıla gel iy göñül şimden girü kıl el-vedā‘ / Ḫaṭ getürdi ḳatlüme ruḫsār-ı yāra geldi ḫaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 4). [el-vedā‘ kıl, ] 

 

em: İlâç, devâ, çâre, derman. 

Ġam degüldür gözleri bīmār iderse göñlümi / Leblerinden bir cevāb alsam bu cānum em kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 2). [em, ] 

 

em: Emmek, dudak, dil ve soluk yardımıyla bir şeyi içine çekmek II öpmek. 

Nigāruñ la‘l-i cān-perver lebi var / Anı her kim emer ḫoş-meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 1). 

[emer, -er ] 

Leblerüñ emsem disem ġamzeñ diler kanum döke / Kan iderse tañ mı çeşmüñ çün şarāb üstindedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 2). [emsem, -se, -m ] 

Virüpdür kūhken kūh içre başın / Leb-i şīrīni emdi şāh-ı Pervīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 3). [emdi, -
di ] 

 

em eyle: Ilaç olmak, çare olacak ilacı yapmak, şifa vermek. 

Eyle Muḥibbī ḫastaya iy dil ṭabībi em / Yıllarla derdüñ-ile yatur mübtelā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 5). [em eyle, ] 

 

em itmese: Ilaç olmak, çare olacak ilacı yapmak, şifa vermek. 

Hīç bir ṭabīb itmese dil-ḫastesine em / Bīmār-ı ‘ışḳ olana derdi devā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 2). 

[em itmese, -me, -se ] 

 

emān virmez: Aman vermemek: hiç göz açtırmamak, kıyasıya hırpalamak, rahat vermemek II canını bağışlamamak, 

acımayıp öldürmek. 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan anı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 2). [emān virmez, ] 

 

emān virmez: Aman vermemek: hiç göz açtırmamak, kıyasıya hırpalamak, rahat vermemek II canını bağışlamamak, 

acımayıp öldürmek. 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan aldı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cammāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1349, Beyit 2). [emān virmez, ] 

 

emān virmez: Aman vermemek: hiç göz açtırmamak, kıyasıya hırpalamak, rahat vermemek II canını bağışlamamak, 

acımayıp öldürmek. 

İy Muḥibbī bī-emāndur öldürür virmez emān / Anuñ-ıçun sürme ile tīġ-ı çeşmin zāġlamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1415, Beyit 5). [emān virmez, ] 

 

emdür: Emdirmek, öptürmek II Sunmak, bahşetmek. 
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Emdür lebüñi şimdi bu dil-ḫasteye didüm / Güldi didi gör ḫāṭırı gülbe şeker ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 

Beyit 4). [emdür, ] 

 

emr: Bir şeyin yapılması veya yapılmaması husûsunda bildirilen kesin hüküm, hükmüne uyulması istenen zorlayıcı 

söz, buyruk. 

Ḥaḳ’uñ emriyle ‘Īsī’yi vücūda / Getürmez her nisā bil Meryem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 2). 

[emriyle, -i, -y, -le ] 

Saḥn-ı dilde ekmek içün dāyimā ġam ḥāṣılın / Şāh-ı ‘ışḳuñ emri ile itdiler beñzer nadās (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1393, Beyit 2). [emri, -i ] 

 

emr itse: (Yapılması istenen şeyi) kesin olarak bildirmek, buyurmak; istemek, arzu etmek. 

Müstaḳīm ol her ne emr itse nigāruñ tīr-veş / Ḫıdmetinden yüz çevürme tīz olup şemşīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 1). [emr itse, -se ] 

 

emrāż: Hastalıklar, illetler, marazlar. 

Derd-i dilümi ‘arż ideyin dime ḥekīme / Bak yār liḳāsına ki tā kim gide emrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 2). [emrāż, ] 

 

emrūz: Aynı gün, bugün, hemen. 

Ḫudā’dan istedüm irişdüm emrūz / Cemālüñ görmek oldı çün müyesser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 2). 

[emrūz, ] 

 

emsem: (em+sem) ilaç ve zehir (panzehir) II emmek, dudak, dil ve soluk yardımıyla bir şeyi içine çekme (öpmek). 

Didüm dil derdine iy cān ṭabībi / Leb-i la‘lüñden özge emsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 3). 

[emsem, ] 

 

emsem olmış: Ilaç, merhem olmak. 

Egerçi ḳatlüme ḳaṣd itdi ġamzeñ / Ve līkin la‘l-i nābuñ emsem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 3). 

[emsem olmış, -mış ] 

 

emvāc-ı deryādan: Deniz dalgaları. 

Serverā ḳaddüñ görüp derd-ile ger āh eylesem / Eşk-i çeşmüm cūş idüp emvāc-ı deryādan geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1038, Beyit 5). [emvāc-ı deryādan, -dan ] 

 

emvāc-ı ‘ışḳı: Aşkın dalgaları. 

Saldı dil fülkin Muḥibbī rūzigār-ı āh-ıla / Bilmedi emvāc-ı ‘ışḳı kim belā-engīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 5). [emvāc-ı ‘ışḳı, -ı ] 

 

emvāt: Ölüler. 
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Gerçi kim çeşmi Muḥibbī öldürür merdümleri / Lebleri emvātı iḥyā itmede ‘Īsā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1414, Beyit 5). [emvātı, -ı ] 

 

eñ: Başına geldiği sıfatın o sıfatın ifâde ettiği anlamın en üstün derecesinde olduğunu belirtir. 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1440, Beyit 3). [eñ, ] 

 

encām ider: Sona erdirmek, son vermek, bitirmek. 

Dōstlar āġāz u encām-ı cihān bir nüktedür / Şol ki virmez dil cihāna fikri ol encām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1100, Beyit 4). [encām ider, -er ] 

 

encüm: Ar. is. "Necm"in cem'i. Yıldızlar. Kevkebler, sitâreler. 

Derūn-ı sīneden dem dem gelenler āh u zārıdur / Giceler görinen encüm degül āhum şerārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 1). [encüm, ] 

 

encümen: Meclis, cemiyet, topluluk. 

Cihān cümle olur sūz-ı derūnumdan benüm rūşen / İderem şem‘-veş girye olam her encümen sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 4). [encümen, ] 

 

ender: Iç, içinde, arasında. 

Getür iy muġbeçe cāmı muġāna / Ki ender deyr ne-tevān būd mestūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 4). 

[ender, ] 

 

endīşe: Merak, kuruntu II kaygı, tasa, gam, keder II düşünce. 

Başumdan gitmesün zülfi hevāsı / Ser-i zülfi gibi endīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 2). [endīşe, ] 

 

endūh-ı devrāndan: Dünyanın sıkıntısı, kederi, gamı. 

Sāġar-ı gülgūnı bir dem komak elden itmesün / Kim ki olmak isteye endūh-ı devrāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 4). [endūh-ı devrāndan, -dan ] 

 

endūh-ı miḥnet-rūz: Sıkıntı gününün kederi. 

Mübtelā-yı ‘ışḳam u sor baña ‘ışḳuñ ‘alemin / Anda şeb derd ü elem endūh-ı miḥnet-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 2). [endūh-ı miḥnet-rūz, ] 

 

engübīn: Bal. 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [engübīn, ] 

 

enīs: Görüşülen kimse, arkadaş, dost. 
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Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [enīsi, -i ] 

 

enīs oldı: Dost, arkadaş olmak II yakın olmak. 

 ,Ġāyetde enīs oldı baña āh u fiġān / Oldı dil āyīnesi āhum-ıla jeng ü ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (غ)

Beyit 19). [enīs oldı, -dı ] 

 

enīs-i ḫār kılmaz: Dikenin dostu, yakını olmak // 1. Gülün dikenli olması 2. Sevgilinin etrafında ona yakın olan 

rakiplerin bulunması bağlamlarında. 

Bulınmaz gül enīs-i ḫār kılmaz / Ya bülbül var mıdur kim zār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 1). 

[enīs-i ḫār kılmaz, -maz ] 

 

envār: Nurlar, aydınlıklar. 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 1). [envārı, -ı ] 

 

epsem olmaz: Hareketsiz olmak, kımıldamadan durmak II ses çıkarmamak, susmak. 

Muḥibbī gül yüzüñüñ bülbülidür / Fiġān u zārdan ol epsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 7). 
[epsem olmaz, -maz ] 

 

er: Yiğit, erkek. 

Her ne deñlü yār düşmenlik ide / Baña ne kılsa gelür ol dōst er (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 3). [er, ] 

Er odur kim ṣabr idüp çeke cefā vü cevrini / Sanmañuz itmek şikāyet söz er agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 4). [er, ] 

Er odur kim ṣabr idüp çeke cefā vü cevrini / Sanmañuz itmek şikāyet söz er agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1025, Beyit 4). [er, ] 

‘Işḳa çün basduñ ḳadem urmak gerek ser terkini / Urmayup meydān-ı ‘ışḳ içre girenler er midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 5). [er, ] 

Zāhidā ‘āşıḳı gel dime selāmet eridür / ‘Ār u nāmūsı koyan aña ḫacālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 4). [eridür, -idür ] 

Muḥībbī olma dünyānuñ muḥibbi / ‘Acūzeye göñül virmek er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 5). [er, 
] 

Aldanma göñül virme bu dünyā-yı ‘acūza / Her kim ki göñül virdi bu dünyāya er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 7). [er, ] 

 

erba‘īne girüp: Herkesten uzaklaşıp belli bir süre kalacağı hücresine kapanmak II erbaine girmek; bu kapanmak 

işinin kırk gün olması. 

Keşf oldı Muḥibbī’ye cihān bir ḳadeḥ ile / Bulmadı girüp erba‘īne zāhid-i murtāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 5). [erba‘īne girüp, -üp ] 



 853 

 

erġanūn: (Fa.) Org, kiliselerde çalınan büyük çalgı. 

Bezm-i ġam içre nālelerüm nāyı pest idüp / Ḳaṣd-ı Muḥibbī şimdi hemān erġanūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1034, Beyit 5). [erġanūnadur, -a, -dur ] 

Girelden deyr-i ġam içre bu göñlüm erġanūn oldı / Gözümüñ yaşına baksañ şarāb-ı erġuvānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 2). [erġanūn, ] 

Muṭrib Nevāda perdeñi uydur Muḥibbī’ye / Deyr-i cihānda iñlese dil erġanūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 5). [erġanūn, ] 

 

erġuvānī: Erguvan renginde olan. 

Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 1). [erġuvānī, ] 

 

eri: (katı bir cisim) ısı etkisiyle sıvı durumuna gelmek, zeveban etmek II silinip yok olmak, gitgide azalıp bitmek, 

tükenmek. 

Dil tekyesinde yakalı ‘ışḳuñ çerāġını / Yandı eridi kalmadı yürekde yagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 

Beyit 2). [eridi, -di ] 

 

erzān: Uygun, lâyık, değer. 

Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 9). [erzāndur, -dur ] 

 

es: (hava için) bir yönden bir yöne doğru hissedilir şekilde hareket etmek. 

Tañ mı cūş itse Muḥibbī āh-ıla deryā-yı eşk / Rūzigār esdükçe kim dir baḥr-i bī-pāyān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 7). [esdükçe, -dükçe ] 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 3). [esse, -se ] 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 1). [esme, -me ] 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 1). [esmedür, -me, -dür ] 

Būy-ı zülfüñi getürdüñ tāze cān buldum yine / Müstedām ol iy ṣabā dünyā içinde durma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 4). [es, ] 

Zülfinüñ būyın getürdüñ ḫoş-dimāġ itdüñ bizi / Müstedām ol iy ṣabā ‘ālem turınca turma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 4). [es, ] 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1380, Beyit 5). [es, ] 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 2). [es, ] 
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Kūy-ı yāra ugraduñ beñzer yine iy bād-ı ṣubḥ / Eyledüñ ‘ālem dimāġını mu‘aṭṭar turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 4). [es, ] 

 

eş‘ār: Şiirler. 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 7). [eş‘ār, ] 

Kimse bilmezdi Muḥibbī sūz-ı ‘ışḳumdan ḫaber / Ẓāhir eyler ‘āleme bu sırrı eş‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 5). [eş‘ārum, -um ] 

 

eş‘ār-ı dil-pesendüñ: Gönle hoş gelen şiirler. 

Tutdı Muḥibbī dehri eş‘ār-ı dil-pesendüñ / Senüñ gibi suḫen-ver bildüm cihāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1207, Beyit 5). [eş‘ār-ı dil-pesendüñ, -üñ ] 

 

esās: Bir şeyi meydana getiren ana unsur, asıl yapı, temel. 

İy Muḥibbī ‘ışḳ bünyādına bennā olmışam / Gelmeyiserdür ḫalel zīrā ki muḥkemdür esās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 5). [esās, ] 

Ḫāne-i ‘ışḳuñ sorarsañ ger ezel bünyādını / Aña gil derd ü elemdür seng-i miḥnetdür esās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1393, Beyit 3). [esās, ] 

 

esb-i çarḫ-ı gerdūna: Dünya feleğinin atı. 

Oldı şīrāne bu esb-i çarḫ-ı gerdūna süvār / Ol sebebden başına urındı zer miġfer güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 3). [esb-i çarḫ-ı gerdūna, -a ] 

 

esb-i nāz-ıla: Naz atı. 

Esb-i nāz-ıla kaçan ‘azm-i şikār itseñ şehā / İtlerüñden olmaga cān-ıla dil eyler heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1380, Beyit 4). [esb-i nāz-ıla, --ıla ] 

 

eşcār: Ağaçlar. 

Zeyn idüp geydi yine ḫil‘ati eşcār sebz / Döşedi saḥn-ı çemen aṭlas-ı jengār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 

Beyit 1). [eşcār, ] 

 

esed: Arslan, burûc-ı isnâ-aşerden beşinci burç. 

Esed burcından ol ḫurşīd-i enver / Cihānı eyledi cümle münevver (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 1). [esed, 
] 

 

eser itmez: Etkilemek, tesir etmek. 

Baḥr oldı gözüm yaşı ṭelāṭumlar iderse / Āhum yilidür dokına kemdür eser itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 6). [eser itmez, -mez ] 
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esīr: Tutsak ‖ müptela, düşkün. 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [esīriyem, -iyem ] 

 

esīr olam: Esir düşmek, tutsak olmak, yakalanmak. 

Ortada ‘ışḳa esīr sanmañ olam ben yaluñuz / Miḥnet ü derd ü maḥabbet kamu uçdan ucadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 2). [esīr olam, -a, -m ] 

 

esīr-i hicrem: Ayrılığın esiri. 

Ben esīr-i hicrem [ü] aġyār maḥrem vaṣluña / Hem-dem-i gül ḫār olur bülbül giriftār-ı ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 2). [esīr-i hicrem, -em ] 

 

esīr-i ‘ışḳ olan: Aşkın esiri olmak, aşka tutulmak. 

Şol esīr-i ‘ışḳ olan abdāla bak gel ḫusrevā / Baş açup serverlik ider ‘āleme sulṭān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 2). [esīr-i ‘ışḳ olan, -an ] 

 

esīr-i ‘ışḳ oldum: Aşkın esiri olmak, aşka tutulmak. 

Ben esīr-i ‘ışḳ oldum koy zenaḫdan çāhına / Ḥalḳa ḥalḳa eyle zülfüñ boynuma zencīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 3). [esīr-i ‘ışḳ oldum, -du, -m ] 

 

esīr-i ‘ışḳ olsa: Aşkın esiri olmak, aşka tutulmak. 

Her kim olsa esīr-i ‘ışḳ bir meh-pāreye / Ölmeyiserdür ol olmaz ṭa‘n-ı bed gūdan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1478, Beyit 2). [esīr-i ‘ışḳ olsa, -sa ] 

 

eşk: Gözyaşı. 

Gözlerüm gözek olup eyleyeli eşki revān / Dīde dōlāba dönüp eyleyüben ün iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1019, 

Beyit 3). [eşki, -i ] 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid / Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 
Beyit 4). [eşküme, -üm, -e ] 

Bilsem eşküm n’içün itmez göñline yāruñ es̱er / Dirler elmās iy Muḥibbī seng-i ḫārādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1038, Beyit 4). [eşküm, -üm ] 

Alma āhum gel akıtma eşk çeşmümden sakın / Ġarḳa virür ‘ālemi bu göz yaşı deryā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 3). [eşk, ] 

İy göñül bir dem temāşā eyle eşküm cūyını / Ādemüñ göñlin açan ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1072, Beyit 2). [eşküm, -üm ] 

‘Ālemi ġarḳ idiserdür ser-be-ser eşküm benüm / Ḥasretiyle uşbu çeşmümden ki bārānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 2). [eşküm, -üm ] 

Saçı şebdīzine gülgūn eşki / Koşalum çünki vaṣlı öñdüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 3). [eşki, -i ] 
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Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi / Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 4). [eşküm, -üm ] 

Şāh-ı ġam gelse Muḥibbī konmaga dil mülkine / Öñce bu eşküm ḳaṭārı yürür otagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 7). [eşküm, -üm ] 

Baḥr-ı ġamdan hīç ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Her ṭarafdan eşkümi bu gözlerüm deryā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 3). [eşkümi, -üm, -i ] 

Şāh-ı ‘ışḳuñ devletinde sanmañ eşke māliküz / La‘l ü gevherle tolu dildür bizüm gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 3). [eşke, -e ] 

Göz karasın ḥall idüp dildāra yazdum nāmeyi / Dōstlar luṭf eyleyüp eşkümle taḥrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 4). [eşkümle, -üm, -le ] 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid / Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1399, Beyit 4). [eşküm, -üm ] 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 2). [eşkümüñ, -üm, -üñ ] 

Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 2). [eşküm, -üm ] 

Kūyuñ gedāsı olalı dil pādişā imiş / Eşki sipāh u şu‘le-i āhı livā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 1). 
[eşki, -i ] 

 

eşk ü rūyı: Gözyaşı ve yanak // âşığın gümüşe benzer gözyaşları ve altın gibi sararmış yüzü. 

Eşk ü rūyı olmasa bakmaz Muḥibbī yüzine / Beñzer ol yāra gelür bu dirhem ü dīnār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1408, Beyit 5). [eşk ü rūyı, -ı ] 

 

eşk-i çeşmidür: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Muḥibbī eşk-i çeşmidür nihālüñ eyleyen tāze / Anuñçün ḳadd-i reftāruñ ki ṭubīden bülend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 5). [eşk-i çeşmidür, -i, -dür ] 

 

eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Götürse eşk-i çeşmüm n’ola cismüm / Ne tañ deryā getürür ḫār-ıla ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 4). 

[eşk-i çeşmüm, -üm ] 

Dāġlar geydürdi baña dōstlar bir şāh benek / Eşk-i çeşmüm devletinde geymişem rengīn ḳumāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 2). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre eşk-i çeşmüm kātibi / Ḫūn-ı dilden bu derūnum ḥālini turmaz yazar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 4). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 
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Serverā ḳaddüñ görüp derd-ile ger āh eylesem / Eşk-i çeşmüm cūş idüp emvāc-ı deryādan geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1038, Beyit 5). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Eşk-i çeşmüm her nefes sa‘yi beni ġarḳ itmede / Rāh-ı ‘ışḳuñda murāda irgüren ol āhdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1066, Beyit 2). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Ḥasretiyle dāġ-ı sīnem hem bu bagrum başludur / Ger sorarsañ baḥra nisbet eşk-i çeşmüm yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 1). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Aglamayınca benüm yüzüme bakmadı nigār / Eşk-i çeşmüm aña dīnār u direm gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1136, Beyit 2). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

İy Muḥibbī ayagı topragına īs̱ār içün / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm baña sīm ü zer yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 7). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Saklayam dirdüm şehā ‘ışḳuñ rumūzın sīnede / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm itdi āḫir keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1248, Beyit 3). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Bahr-i ‘ışḳuñdan ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Eşk-i çeşmüm oldı deryā ortada girdāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 3). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

İy benüm serv-i revānum sorma ḥālüm sensüzin / Eşk-i çeşmüm eyledi bu gizlü rāzum cümle fāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1465, Beyit 3). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Sırr-ı ‘ışḳı saklayam sīnemde dirdüm gerçi ben / Rūy-ı zerdüm eşk-i çeşmüm itdi anı ḫalḳa fāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 2). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider / Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 5). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 
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eşk-i çeşmüm: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi / Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 3). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

eşk-i çeşmümüz: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Eşk-i çeşmümüz yiter cām-ı şarāba bakmazuz / Dil ġıdāsı var-iken sīḫ-i kebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 1). [eşk-i çeşmümüz, -ümüz ] 

 

eşk-i çeşmüñi: Gözyaşı, göz pınarından akan su. 

Nūş-ı cān olsun Muḥibbī eşk-i çeşmüñi müdām / Sāġar-ı çeşmüñle pür kıl iç anı peymāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 5). [eşk-i çeşmüñi, -üñ, -i ] 

 

eşki dökdi: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

‘Işḳı yolında çeşmüm şol deñlü dökdi eşki / Kalmadı āḫir oldı ḫūn-ı cigerden ol ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 3). [eşki dökdi, -i, -di ] 

 

eşki dökeli: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Ḫāk-i rehine dökeli bu dīdeler eşki / Gören didiler yolların hep sīm ü zer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1443, 

Beyit 4). [eşki dökeli, -i, -eli ] 

Ḫāk-i rehine dökeli bu dīdeler eşki / Gören didiler yolların hep sīm ü zer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1443, 

Beyit 4). [eşki dökeli, -i, -eli ] 

 

eşk-i ġāfil: Gafil gözyaşı. 

Çalkamañ bu eşk-i ġāfil virdi ‘ummāndan nişān / Sāḥil-i çeşmüm görüp deryā kenārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1330, Beyit 4). [eşk-i ġāfil, ] 

 

eşk-i ḫūnīn dökmege: Kan ağlamak, kanlı gözyaşı dökmek. 

Gözlerüm gözgelerinden eşk-i ḫūnīn dökmege / Nāle vü feryād-ıla dildür bizüm ṭōlābumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1221, Beyit 3). [eşk-i ḫūnīn dökmege, -meg, -e ] 

 

eşk-i revānumdur: Akan gözyaşları. 

Cihānı ġarḳ iden bārān degül eşk-i revānumdur / Feleklerde iden güm güm benüm āh u fiġānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 1). [eşk-i revānumdur, -umdur ] 

 

eşk-i surḫ-ıla: Kırmızı gözyaşı II Kanlı gözyaşı. 

Gel temāşā eyle bu sırça sarāyın göñlümüñ / Eşk-i surḫ-ıla münaḳḳaş zeyn olınmış ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 3). [eşk-i surḫ-ıla, --ıla ] 
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Vādi-i ġāmda gören Mecnūn’ı ‘üryān sanmasun / Eşk-i surḫ-ıla anuñ rengīn ḳumāşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 3). [eşk-i surḫ-ıla, -ıla ] 

 

eşk-i sürḫum: Kırmızı gözyaşı II Kanlı gözyaşı. 

Sīne-i sūzānumı her kim göre sanur rebāb / Eşk-i sürḫum tāra beñzer ol rebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 4). [eşk-i sürḫum, ] 

 

eşk-i sürḫum: Kırmızı gözyaşı II Kanlı gözyaşı. 

Sīne-i sūzānumı her kim göre sanur rebāb / Eşk-i sürḫum tāra beñzer ol rebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 4). [eşk-i sürḫum, -um ] 

 

eşkümi dökdüm: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Cārūb idüp bu kirpügümi dökdüm eşkümi / Gelmez yanuma ‘ār ider ol yār bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 4). [eşkümi dökdüm, -üm, -i, -dü, -m ] 

 

eşme: Kumluk yerdeki pınar, kaynak. 

İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür / Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 1). [eşmedür, -dür ] 

 

esrār: (Ar. sirr’in çoğul şekli esrār) Gizli olan, herkesçe bilinmeyen şeyler, herkese açık olmayan gizlilikler, sırlar. 

Sakla esrāruñı her demde ḥużūr eyleyesin / N’oldı Manṣūr’ı gör oldugı-y-ıçun keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1215, Beyit 2). [esrāruñı, -uñ, -ı ] 

 

esrār-ı ġamuñ yidüm: Gam esrarı yemek: 1. gam yemek(çekmek): sıkıntı ve dert içinde olmak, acı çekmek 2. gam 

afyonunu yemek, esrar çekmek. 

İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 4). [esrār-ı ġamuñ yidüm, -uñ ] 

 

esrār-ı ‘ışḳ: Aşkın sırları. 

Esrār-ı ‘ışḳ gerçi ki gizlü ḫazīnedür / Korkum budur ki āhum ile āşikār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

2). [esrār-ı ‘ışḳ, ] 

 

esrār-ı ‘ışḳı: Aşkın sırları. 

Sakladum esrār-ı ‘ışḳı līk iẓhār itdi āh / Kanlu yaşumı gören didi ki rūy-ı zerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1149, Beyit 2). [esrār-ı ‘ışḳı, -ı ] 

Çün Muḥibbī cür‘a-i cām-ı lebüñden oldı mest / Fāş idüp esrār-ı ‘ışḳı ‘āleme rüsvā olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1156, Beyit 5). [esrār-ı ‘ışḳı, -ı ] 

Ne ḳadar esrār-ı ‘ışḳı sīnede ketm eyledüm / Girye ile bu cihān ḫalḳına kıldı fāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1233, Beyit 3). [esrār-ı ‘ışḳı, -ı ] 
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est: Ek fiilin geniş zaman üçüncü tekil şahıs çekimi: -dir. 

İçen mey buldı ‘ömr-i cāvidānī / Meger āb-ı ḥayāt est āb-ı engūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 3). [est, ] 

 

es̱er: Nişan, iz, alamet. 

Gördüm ki yine bād-ı ṣabānuñ es̱eri var / Ugradı meger kūy-ı nigāra ḫaberi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 1). [es̱eri, -i ] 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 3). [es̱er, ] 

Olmayınca kimsede ‘ışḳdan es̱er / Bil ki ḥayvāndur anı sanmañ beşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1027, Beyit 2). 

[es̱er, ] 

Yok miyānından es̱er gelmez dehānından cevāb / Kimse yok virür ḫaber andan Muḥibbī sözi kes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1381, Beyit 5). [es̱er, ] 

 

es̱er eylemez: Eser etmemek: etki etmemek, tesirde bulunmamak, işlememek. 

Didüm dile ki zülfine meyl itme dilberüñ / Dīvānedür n’idem ki es̱er eylemez nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 2). [es̱er eylemez, -mez ] 

 

es̱er eyleye: Eser etmek: etki etmek, tesirde bulunmak, işlemek. 

Āhum odından umar idüm eyleye es̱er / Āhen gibi göñül katı[dur] taşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 4). [es̱er eyleye, -y, -e ] 

 

es̱er itmez: Eser etmemek: etki etmemek, tesirde bulunmamak, işlememek. 

Mest-i ‘ışḳ oldı Muḥibbī aña pend itmez es̱er / ‘Aḳl u ṣabrı anuñ ol zülf-i siyehkāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 5). [es̱er itmez, -mez ] 

 

es̱er itmez: Eser etmemek: etki etmemek, tesirde bulunmamak, işlememek. 

Bilsem eşküm n’içün itmez göñline yāruñ es̱er / Dirler elmās iy Muḥibbī seng-i ḫārādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 4). [es̱er itmez, -mez ] 

 

es̱er itmez: Eser etmemek: etki etmemek, tesirde bulunmamak, işlememek. 

Şol ḳadar bārān-ı eşk āhum seḥābından yagar / Ḳalbine yāruñ es̱er itmez ‘aceb mermer midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1049, Beyit 4). [es̱er itmez, ] 

 

es̱er itmez: Eser etmemek: etki etmemek, tesirde bulunmamak, işlememek. 

Nāṣiḥā pend eyleme itmez Muḥibbī’ye es̱er / Māh-rūlar çün ezel dilden ḳarārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 5). [es̱er itmez, -mez ] 

 

es̱er itmez: Eser etmemek: etki etmemek, tesirde bulunmamak, işlememek. 
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Yıllar geçer üftādeye dilber naẓar itmez / Beñzer ki dil-i saḫtına yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 

Beyit 1). [es̱er itmez, -mez ] 

 

es̱er itmez: Eser etmemek: etki etmemek, tesirde bulunmamak, işlememek. 

Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 

Beyit 1). [es̱er itmez, -mez ] 

 

es̱er itmez: Eser etmemek: etki etmemek, tesirde bulunmamak, işlememek. 

Ol yār geçer nāz-ıla bir dem naẓar itmez / Sāḫtdur dili nāle vü āhum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 1). [es̱er itmez, ] 

 

es̱er kılmaz: Eser etmemek: etki etmemek, tesirde bulunmamak, işlememek. 

Ḳalbine āhum es̱er kılmaz benüm / Seng-i ḫārādur yāḫūd pūlāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 4). [es̱er 

kılmaz, -maz ] 

 

es̱er olmaz: Etki etmek, etkisi olmak II esmek, rüzgarın yer değiştirmesi. 

Āhum tolanur gice vü gündüz ser-i kūyın / İy bād-ı ṣabā sanma ki sensüz es̱er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 2). [es̱er olmaz, -maz ] 

 

et: İnsanlarda ve hayvanlarda, deriyle kemik arasında bulunan ve kas ile yağdan oluşan tabaka. 

Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem / Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 3). [etümi, -üm, -i ] 

 

eteg: Etek. 

Bādeyi rinde virüp ‘āşıḳa ma‘şūḳ etegin / Ṣūfiye zerḳ u riyā zāhide fetvāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 4). [etegin, -in ] 

 

eṭibbā: Tabipler, hekimler. 

 Göñlüm evi bir vech-ile vīrān oldı / Kim eṭibbā aña cem‘ olsa devā yok zinhār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ك)

1205, Beyit 22). [eṭibbā, ] 

 

eṭrāf: Yanı, çevresi, kenarı. 

La‘lüñ eṭrāfına ġubār-ı ḫaṭṭuñ / Genc-i yāḳūt u ḫaṭ-ı reyḥāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 4). 
[eṭrāfına, -ına ] 

 

ev: Ev, hane. 

Var mı cihānda bir saña beñzer Muḥibbī rind / Cānı şarābḫānede vü cismi evdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 5). [evdedür, -de, -dür ] 
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Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 3). [evde, -de ] 

 

ev: Ev, hane. II gönül evi. 

Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst / Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 3). [evini, -i, -n, -i ] 

 ,Göñlüm evi bir vech-ile vīrān oldı / Kim eṭibbā aña cem‘ olsa devā yok zinhār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (ك)
Beyit 22). [evi, -i ] 

 

evbāş: Ayak takımı, serseri topluluğu. 

Bir ẕerre degül ḳıymet-i dünyā yanumuzda / Baş terkin urur dünyede evbāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1280, Beyit 2). [evbāşlaruz, -lar, -uz ] 

 

evlā: Daha uygun, daha iyi, daha lâyık. 

‘Işḳ ḫastasıyım ko beni ḥālümde ṭabībā / Ölmekden evlā derdüme tīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1262, Beyit 3). [evlā, ] 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 2). [evlā, ] 

 

evrāḳ: Yapraklar, sayfalar, kağıtlar. 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [evrāḳına, -ı, -n, -a ] 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 3). [evrāḳ, ] 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem / Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 4). [evrāḳ, ] 

 

evrāḳ-ı gül: Gül yaprakları. 

‘Işḳ nüktesini okıdı gülşende ‘andelīb / Evrāḳ-ı gül sanki öñinde risāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, Beyit 

3). [evrāḳ-ı gül, ] 

 

evrāḳ-ı gülden: Gül yaprakları II divan kitabının sayfaları. 

Metn-i ḥüsnüñde ḫaṭuñ ḫaṭṭātı yazmış ḥāşiye / Şerḥ idüp evrāḳ-ı gülden tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 2). [evrāḳ-ı gülden, -den ] 

 

evṣāf: Nitelikler, vasıflar, özellikler. 

Naẓm ider lü‘lü‘ dişüñ la‘l lebüñ evṣāfını / Rişte-i cān üzre dizmiş dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 3). [evṣāfını, -ı, -n, -ı ] 
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evvel: Başlangıçta, evvelâ, ilk önce, ilk olarak, önce. 

Şeb-i zülfinde çün gördüm cemāl-i şem‘-i ruḫsārı / Yanan pervāne-veş evvel dutışan bāl-ıla perdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 3). [evvel, ] 

Serv-ḳadler evvel elden iḫtiyārum aldılar / Akıdup āḫir gözümden cūybārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 1). [evvel, ] 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [evvel, ] 

Metn-i ḥüsnin gerçi ḫaṭṭāṭ-ı ezel evvel yazup / Soñradan ḫaṭṭı gelür şerḥ eyleyüp i‘rāb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 3). [evvel, ] 

Gerçi evvel ‘ışḳ mir’ātı selāmet gösterür / Līk soñra ‘āşıḳa bunca melāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 1). [evvel, ] 

Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1127, Beyit 5). [evvel, ] 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 5). [evveli, -i ] 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 5). [evvelinden, -i, -n, -den ] 

Muḥibbī evvel[i] ‘ışḳuñ egerçi görinür āsān / Velī ġāyet soñı müşkil giriftār olmayan bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1361, Beyit 5). [evvel[i], -[i] ] 

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme / Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1416, Beyit 5). [evvel, ] 

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir / Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1485, Beyit 5). [evvel, ] 

 

evvel: Karşılaştırma yoluyla bir yer, zaman veya oluşun bahsedilen yer zaman veya oluştan önde veya önce 

bulunduğunu veya olduğunu anlatır, önce. 

Āteş-i hicrān-ıla yanmazdan evvel cān u dil / Sora-gelmez mi ‘aceb ol lebleri ‘Īsī-nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1384, Beyit 4). [evvel, ] 

 

evvel ḳademde: Ilk başta, ilk olarak, ilk adımda. 

Okudum ‘ışḳuñ kitābın gördüm anda yazulu / ‘Āşıḳa evvel ḳademde lāzım olur terk-i ser (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 2). [evvel ḳademde, -de ] 

 

evvel ḳademe: Ilk kademe, ilk adım, ilk basamak, öncelikle,. 

Farżdur ‘āşıḳa baş oynamak evvel ḳademe / Pes bu ma‘nāda gerek ‘āşıḳ olanlar raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 3). [evvel ḳademe, ] 

 

evzān-ıla: Tartılar, ölçüler, vezinler II tartılı, ölçülü bir şekilde. 
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Dōstum cevr ü cefānı eylegil evzān-ıla / Hīç işitmedüñ mi her yirde dinür ḫayrü’l-vasaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1496, Beyit 3). [evzān-ıla, ] 

 

eyā: Seslenme edatı, ey. 

Bir dem şeb-i hicr içre ḫayāl-i ser-i zülfüñ / Ḫālī mi olur gözden eyā serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 4). [eyā, ] 

Göñül bir dem ḳarār itmez eyā rūḥ-ı revān sensüz / Fiġān u nāle vü zār ile tenüm içre cān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 1). [eyā, ] 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 4). [eyā, ] 

Kim saña bu ḥüsni virdiyse eyā şīrīn-dehen / Kūḥ-ı ġamda ben belā-perverdi Ferhād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 2). [eyā, ] 

 

eyd: Söylemek. 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 5). [eydür, -ür ] 

Ser-i zülfinde kim görse Muḥibbī göñlini eydür / Dükenmez bir olur olmaz uzun sevdāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 7). [eydür, -ür ] 

Bezm-i belāda nālemi gūş eyleyen benüm / Eydür belā-yı ‘ışḳa bu bir mübtelā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 2). [eydür, -ür ] 

Didüm ki yārumuñ yokdur naẓīri / Eger var-ısa eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 2). 

[eydüñ, -üñ ] 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 1). [eydür, -ür ] 

Perīde görmedüm ḥūrīde hergiz / Beşerde var mı eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 4). 
[eydüñ, -üñ ] 

Her kim ki virür rāh-ı maḥabbetde bugün baş / ‘Işḳ ehli olan cān-ıla eydür aña şābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 1). [eydür, -ür ] 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī / Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 4). [eyde, -e ] 

Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür / Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 4). [eydür, -ür ] 

 

eyle: Etmek, yapmak. 

La‘l-i şīrīnüñe cān virmek-ise ‘ışḳa ṭarīḳ / İdelüm biz de anı nite ki Ferhād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 3). [eyler, -r ] 

Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 4). [eyler, -r ] 
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Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 
6). [eyler, -r ] 

Niçeye dek eylesün cevr ü cefā ḫışm u sitem / Key sakın ḫaṭṭuñ gelür āḫir olursın şermsār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 7). [eylesün, -sün ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 2). [eylemez, -mez ] 

Çeşmüñe dirsem n’ola āḫir zamān fettānıdur / Fitne mi kaldı anı ol fitne-engīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1237, Beyit 2). [eylemez, -mez ] 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 3). [eylemez, -mez ] 

Ben belā kūhınuñ açdum yolların dırnag-ıla / İtdügümi Bī-sütūn kūhında Ferhād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 3). [eylemez, -mez ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳı sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 5). [eylemez, -mez ] 

Gerçi yolında nigāruñ cān u dil kılduk sebīl / Müstedām olsun ki cevrüñ eylemez taḳṣīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 2). [eylemez, -mez ] 

‘Āşıḳuz derdüñ ḳabūl itdük devāya bakmazuz / Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1337, Beyit 1). [eyleseñ, -se, -ñ ] 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 5). [eyledi, -di ] 

 

eyle: Etmek, yapmak. // geçirmek, vakti yaşamak. 

Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 3). [eylemez, -mez ] 

 

eyle: Etmek, yapmak. II ... haline getirmek. 

Virdi dil mülkin ḫarāba şimdi ḳaṣdı cānadur / Çeşm-i kāfir eylemiş müjgānların şemşīrler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1045, Beyit 2). [eylemiş, -miş ] 

Eylesün mecnūn ‘ışḳum zülfini zencīrler / Dāyimā ‘ādetdür olur bend içinde şīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1045, 
Beyit 1). [eylesün, -sün ] 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [eyler, -r ] 

Urmaga ehl-i ‘ışḳ sīnesine / Eylemiş ġamzeleri ḫançerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 2). [eylemiş, -miş 
] 

Ḳaddümi dü-tā eyleyüp āh okların atdum / Rengīn yaşumı eyledüm ol yaya kirişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1139, Beyit 4). [eyledüm, -dü, -m ] 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1159, Beyit 4). [eyle, ] 
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Seyre gele diyü īs̱ār itmek içün pāyına / Dāmenini tolu güller eylemiş yaylaglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 
Beyit 6). [eylemiş, -miş ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olur / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1298, Beyit 3). [eyler, -r ] 

Sāye salsa gedāyı şāh eyler / Pes ol zülfi hümāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 6). [eyler, -r ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olup / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1349, Beyit 3). [eyler, -r ] 

Ger refīḳ ola seg-i kūyuñ iy dōst baña / Eyleyem gerdānına rişte-i cānumı meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1391, 
Beyit 2). [eyleyem, -y, -e, -m ] 

Tār-ı zülfinüñ ḫayāli sīne-i sūzānda / Āteş içre iy Muḥibbī mārdur in eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 

Beyit 5). [eylemiş, -miş ] 

Kim saña bu ḥüsni virdiyse eyā şīrīn-dehen / Kūḥ-ı ġamda ben belā-perverdi Ferhād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 2). [eylemiş, -miş ] 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 5). [eylemiş, -miş ] 

Eyledi tīr-i cefāya bu benüm sīnem siper / Ol ki ebrūñı şehā ya ġamzeñi tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 2). [eylemiş, -miş ] 

Bu Muḥibbī zülfi zencīrüñ görüp / Kendüzin dīvāne şeydā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 8). 
[eylemiş, -miş ] 

İy Muḥibbī olalı bu dil nişān / Kaşların ya ġamzesin tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 6). [eylemiş, 
-miş ] 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 7). [eylemiş, -miş ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl / Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 3). [eyledüñ, -dü, -ñ ] 

Ol yār-ı nāzenīn ola kim bir ḳadem basa / Yolları üzre eyleyeyim yüzümi bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 4). [eyleyeyim, -y, -e, -y, -im ] 

 

eyle: Öyle, o kadar, o derece II o şekilde, o biçimde, o tarzda. 

Yār Muḥibbī ḫūblar içre eyle maḥbūb ola kim / Ḫalḳ-ı ‘ālem ḥayretinden ısırur barmaglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 9). [eyle, ] 

Olmaz-ıdı dōstlar ‘ışḳ-ı nihānum eyle fāş / Gözlerümden akmayaydı dem-be-dem bu kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 1). [eyle, ] 

 

eyü: İyi. 

Didüm alnuñ ḳamer midür yüzüñ gün / Didi görmiş eyü ola gözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 2). 
[eyü, ] 

Gözüm yaşı içinde ‘aḳs-i rūyı / Müneccim didi eyü yılduzuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 4). [eyü, ] 
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eyvān: Köşk, kasır, kemerli yüksek binâ, çardak II dîvanhâne, büyük salon, sofa II tahıl kurutmaya mahsus teras, 

hayat II bir binânın iç veya dışındaki yalnız ön tarafı açık, genellikle kemerli kısım. 

Ḥüsn eyvānında gördüm kaşları dīvān kurup / Cem‘ idüp ‘uşşāḳını her yaña asma basmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 4). [eyvānında, -ı, -n, -da ] 

İy Muḥibbī faḳr-ıla iden ḳanā‘at iḫtiyār / Sīm ü zerden yapılan ḳaṣr-ıla eyvān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1266, Beyit 5). [eyvān, ] 

 

eyyām: Günler. II Zaman, devir. 

Görenler seyl-i eşkümi diye ṣaḥrā-yı sīnemde / Bahār eyyāmıdur beñzer ki ırmaklar bulanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 2). [eyyāmıdur, -ı, -dur ] 

Bahār eyyāmı gül devri irişdi / Geçürme ‘ömri meysüz kim hebādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 5). 
[eyyāmı, -ı ] 

Bahār eyyāmı gül devrinde zāhid / İder mi hīç meye ‘ışḳ ehli perhīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 4). 
[eyyāmı, -ı ] 

 

eyyām-ı bahār: Bahar günleri. 

Gice vü gün bir olup irişdi eyyām-ı bahār / Başına zer tāc geydi güller oldı tācdār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1078, 
Beyit 1). [eyyām-ı bahār, ] 

 

eyyūb: Hz. Eyyub Peygamber, sabrın simgesi. 

Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem / Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 3). [eyyūb, ] 

 

ezber okuram: Hiçbir yere bakmadan hafızadan söylemek II âşığın sevgilinin yüzünün her çizgisini aklında tutması. 

Ḫaṭṭ u ḫālüñ olmasa ezber kitāb-ı ḥüsnüñi / Okuram ḥācet degüldür baña i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1496, Beyit 2). [ezber okuram, -r, -am ] 

 

ez-berāy-ı ḳatlüm: Öldürmek için, öldürmek amacıyla. 

La‘l-i nābından nigāruñ daḫı kāma irmedi / Ez-berāy-ı ḳatlüm iy ġamze müsta‘cil mebāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1439, Beyit 2). [ez-berāy-ı ḳatlüm, -üm ] 

 

ezberle: Bir şeyi bir yazıya bakmadan, bir kimsenin yardımı olmadan aynen tekrarlayacak şekilde zihne yerleştirmek, 

ezber etmek, hıfz etmek II çok tekrar edilen bir şeyi iyice öğrenmiş olmak, bellemek. 

Dil okur ‘ışḳuñ kitābını revān ezberlemiş / Gūyiyā gülşende bülbül Gülsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 1). [ezberlemiş, -miş ] 

Dil okur ‘ışḳuñ kitābını revān ezberlemiş / Gūyiyā gülşende bülbül Gülsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 1). [ezberlemiş, -miş ] 

Ḳıṣṣa-i Ferhād olaldan ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm / Ol lebi şīrīn idüp bir dāsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 2). [ezberlemiş, -miş ] 
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Okuyup görmiş degül beñzer maḥabbet ‘ilmini / Fenn-i cevri līk ol nā-mihribān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 3). [ezberlemiş, -miş ] 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin / ‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 4). [ezberlemiş, -miş ] 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ Muḥibbī su gibi ezber okur / İşiden dir sūre-i Nūr u Duḫān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 5). [ezberlemiş, -miş ] 

 

ez-cihān: (Far.) Dünyadan. 

Cān ez-cihān āvāredür ṣabrum yakası pāredür / Ġamla göñül bī-çāredür cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 3). [ez-cihān, ] 

 

ez-dilsitān: (Far.) sevgiliden, gönül alan güzelden. 

Göñül hicr-ile olmış zār u meḥcūr / Dil ez-men dūr u men ez-dilsitān dūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 

1). [ez-dilsitān, ] 

 

ezel: Başlangıcı olmayan geçmiş zaman, başlangıcı tasavvur edilemeyen zaman II ruhlar âleminin başlangıcı II çok 

eskiden beri, başından beri. 

Nāṣiḥā pend eyleme itmez Muḥibbī’ye es̱er / Māh-rūlar çün ezel dilden ḳarārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 5). [ezel, ] 

Bu Muḥibbī çün ezel içdi maḥabbet cāmını / Görinür şimdi anuñçun gāh mest ü geh ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 5). [ezel, ] 

Cān-ıla göñlüm ‘ışḳuñ elinde girevdedür / Zülfüñ hevāsı çünki ezel başa sevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 1). [ezel, ] 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1142, Beyit 3). [ezel, ] 

Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefā lāyıḳlaruz / Biz ezel zībā cemālüñe senüñ ‘āşıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 1). [ezel, ] 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1269, Beyit 4). [ezel, ] 

‘Işḳ cāmını Muḥibbī çün ezel nūş eyledi / Daḫı ol demden berü sermest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 11). [ezel, ] 

Ehl-i ‘ışḳuñ başları cem‘ī nedür didüm didi / Durmaz işler ezel bir dem bizüm ser-ḥānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 3). [ezel, ] 

Āteş-i ‘ışḳa ezel yakdı Muḥibbī cān u dil / Anuñ-ıçun rūz u şeb dāyim ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1344, Beyit 5). [ezel, ] 

Ḫayl-i ‘uşşāḳa ezel Mecnūn-ıla baş olmışuz / Anuñ-ıçun ‘ışḳ-ıla ‘ālemlere fāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1366, Beyit 1). [ezel, ] 

Çün ezel cām-ı maḥabbet cur‘asın nūş eyledi / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī mest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 5). [ezel, ] 
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Ḫāne-i ‘ışḳuñ sorarsañ ger ezel bünyādını / Aña gil derd ü elemdür seng-i miḥnetdür esās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1393, Beyit 3). [ezel, ] 

İy Muḥibbī çün şarāb-ı ‘ışḳı nūş itdüñ ezel / Tā ḳıyāmet tañ degüldür idesin cūş u ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 5). [ezel, ] 

Maḥabbet cāmını itdüm ezel nūş / Yürürem tā ebed sermest ü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 1). 
[ezel, ] 

Eyledüm ‘ışḳuñ şarābından ezel bir cür’a nūş / Anuñ içün kalmamışdur cānda ṣabr u dilde hūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1445, Beyit 1). [ezel, ] 

 

ezel bezminde: Başlangıcı belli olmayan zamanın meclisi II bezm-i elest: Allah'ın bütün ruhları topladığı meclis. 

Biz ezel bezminde ‘ışḳuñla senüñ hem-demlerüz / Nāy-veş bagrı delük bir niçe ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1332, Beyit 1). [ezel bezminde, -n, -de ] 

 

ezel bezminde: Başlangıcı belli olmayan zamanın meclisi II bezm-i elest: Allah'ın bütün ruhları topladığı meclis. 

Kim ezel bezminde nūş itdi maḥabbet cāmını / ‘Işḳ-ı mestī görine maḥşerde de ayık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 3). [ezel bezminde, -n, -de ] 

 

ezelden: Ezel: başlangıcı olmayan geçmiş zaman, başlangıcı tasavvur edilemeyen zaman II ruhlar âleminin 

başlangıcı II ezelden (ayrılma hâli ekinin kalıplaşmasıyla) yaratılışından îtibâren, yaratıldığından beri II çok eskiden 

beri, başından beri. 

Geçürdük tīr-i āhı nüh felekden / Ezelden çarḫ bizüm āmācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 4). 

[ezelden, ] 

Nigārā kūyuña varsam seg-i kūyuñ gelür karşu / Ezelden āşinā diyü tuz ekmek ḥaḳḳını gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 3). [ezelden, ] 

Pīr-i muġāna virmem ezelden ḥavāledür / Ḳısmet bu yolda destüme gülgūn piyāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 1). [ezelden, ] 

Çün ezelden ‘ışḳ cāmın içmişemdür dōstlar / Gice gündüz anuñ içün cān u dil ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 2). [ezelden, ] 

Ne ‘aceb ḫūn-ıla āġışte olursa dilümüz / ‘Işḳ suyı-y-ıla muḫammerdür ezelden gilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1208, Beyit 1). [ezelden, ] 

Geh şecā‘at gösterüp gāhī Muḥib merdānelık / Kim ezelden böyle telḳīn eylemişdür pīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 6). [ezelden, ] 

Tekebbür eyleyüp kendüñi yüksek görme alçak gör / Ezelden kibr olan yirde dimişlerdür ki dīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 6). [ezelden, ] 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 7). [ezelden, ] 

Ezelden ‘ışḳ cāmın eyledüm nūş / Katı mest itdi bende kalmadı hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 1). 
[ezelden, ] 

Ḫāne-i dil olmadın vīrāne ābād eylegil / Yazılupdur defter-i ‘ışḳa ezelden saña ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 3). [ezelden, ] 
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ezelī: Öncesiz, başlangıçsız II çok eskiden beri, öteden beri. 

Göreli ḫaṭṭuñı jeng oldı göñül āyīnesi / Ezelī yazu-y-ımış başa pes elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1155, 

Beyit 3). [ezelī, ] 

 

ez-ḫalāṣ: Kurtuluştan II kurtuluş için. 

Rāh-ı ġamda iy refīḳān cān virürsem derd-ile / Benüm içün sūre-i İḫlāṣı okuñ ez-ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1480, Beyit 4). [ez-ḫalāṣ, ] 

 

ezhār: Çiçekler, zehre'nin çoğulu. 

Ṣaḥn-ı gülşen toptolu olmış yine ezhār-ıla / Raḳṣa girmiş servler hem ellerin karsar çınār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 4). [ezhār-ıla, --ıla ] 

 

ez-men: (Far) Benden. 

Göñül hicr-ile olmış zār u meḥcūr / Dil ez-men dūr u men ez-dilsitān dūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 1). 

[ez-men, ] 
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F 
 

 

fāḫir itmez: Övünmek, iftihar etmek. 

Ḫarābāt ehlidür ‘āşıḳ Muḥibbī / Anūn içün libāsın fāḫir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 5). [fāḫir 

itmez, -mez ] 

 

faḫr: Övünme, iftihar, gururlanma II iftihar kaynağı, iftihar sebebi, övünç, medâr-ı iftihar. 

Yolına cān virdügümi gerçi cānān istemez / ‘Āşıḳuñ faḫrıdur ol sanmañ anı cān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 1). [faḫrıdur, -ı, -dur ] 

 

faḫr eyler: Övünmek, iftihar etmek. 

Eyler egerçi her kişi bir nesne ile faḫr / Her dem Muḥibbī ‘ışḳ-ıladur iftiḫārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 5). [faḫr eyler, -r ] 

 

faḫr olur: Iftihar kaynağı, övünme sebebi olmak. 

Seng-i bī-dāduñ gelürse başuma / Faḫr olur baña geyerem tāc-ı zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 2). 

[faḫr olur, -ur ] 

 

faḫr-ı ‘ālem: Âlemin, kâinâtın iftihar kaynağı, övünme sebebi olan Hz. Muhammed. 

Dimezem mihr eyle bārī cevr kıl oran-ıla / Faḫr-ı ‘ālem çün dimiş ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 2). [faḫr-ı ‘ālem, ] 

 

fā’ide yok: Faydası yok, faydasız. 

Çünki āḫir yıkılur ḫāk-ile ol yeksān olur / Fā’ide yok ger felekden yüksek ola bāmumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1351, Beyit 5). [fā’ide yok, ] 

 

faḳīr: Yoksul, muhtaç, düşkün, âciz II zavallı, dilenci, geda II âşık. 

Bugün iḳlīm-i ‘ışḳ içre Muḥibbī’yi diseñ kimdür / Şikeste beste bī-çāre faḳīrüñdür ḥaḳīrüñdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1027, Beyit 4). [faḳīrüñdür, -üñ, -dür ] 

 

faḳr: Fakirlik, yoksulluk II eksiklik II kendinde varlık görmeyip her bakımdan Allah’a muhtaç olduğunu bilme, 

mevhum varlığından kurtulup ef’al, sıfat ve zâtını Allah’ın sıfat ve zâtında fânî kılma, fenâfillâha erişme hâli, mânevî 

yokluk. 

Gūşe-i ġamda Muḥibbī faḳrı iden iḫtiyār / Gāh olur şāh-ı cihān olana istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1082, 

Beyit 5). [faḳrı, -ı ] 

İy Muḥibbī faḳr-ıla iden ḳanā‘at iḫtiyār / Sīm ü zerden yapılan ḳaṣr-ıla eyvān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1266, Beyit 5). [faḳr-ıla, -ıla ] 

Terk-i māl iden ider elbette faḳrı iḫtiyār / Cübbe vü destārı n’eyler geysün ol dā‘im palās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 3). [faḳrı, -ı ] 
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fāl: Uğur; birtakım usullerle insanların talihi ya da geleceği hakkında bir şeyler belirlemek, söylemek II iyi talih, 

baht. 

Açup çün muṣḥaf-ı ḥüsnin tefe’’ül eyledüm yāruñ / Elifdür ḳāmeti geldi yine ferḫūnde fālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 5). [fālum, -um ] 

 

fānī: Gelip geçici, bekâsı olmayan, fenâ bulan, devamsız. 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş / Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 3). [fānīdür, -dür ] 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 5). [fānīdür, -dür ] 

 

fāriġ: Vazgeçmiş, çekilmiş; rahat, asude. 

Ḫār u ḫesdür virmeyüz dünyā metā‘ına göñül / Fāriġuz āzādeyüz dünyāda deryā-dillerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1243, Beyit 2). [fāriġuz, -uz ] 

 

fāriġ ol: Feragat etmek, geri durmak, uzak kalmak. 

Derdi dermāna degişdük fāriġ ol bizden ṭabīb / Nef‘ ü żarrı ḥālümüzce añlaruz ḥāẕıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 4). [fāriġ ol, ] 

 

farḳ itmez: Fark etmek, ayırt etmek, ayırmak. 

İçeli ‘ışḳuñ şarābın bu Muḥibbī ḫasta-dil / Giceden gündüzi farḳ itmez yatur ḳānzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 5). [farḳ itmez, -mez ] 

 

farḳ itmez-isek: Fark etmek, ayırt etmek, ayırmak. 

Ḥayrānuñ olmışuz ġamuñ esrārını yiyüp / Farḳ itmez-isek olmaz ‘aceb sol u sagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1242, Beyit 3). [farḳ itmez-isek, -mez-, -ise, -k-mez, -i, -se, -k ] 

 

farż: Şart ve gerekli olan şey. 

Farżdur gel vir zekāt-ı ḥüsnüñi / ‘Āşıḳuñ görmek temennā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 7). 

[farżdur, -dur ] 

Farżdur ‘āşıḳa baş oynamak evvel ḳademe / Pes bu ma‘nāda gerek ‘āşıḳ olanlar raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 3). [farżdur, -dur ] 

 

farż oldı: Şart ve gerekli olmak. 

Hīç aḥvālüm dirīġā olmadı dildāra ‘arż / Oldı şimden soñra cān virmek baña bu yolda farż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 1). [farż oldı, -dı ] 

 

farż olur: Şart ve gerekli olmak. 
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Her kim ki ‘āşıḳ oldı tolaşdı bend-i zülfe / Miḥnet şebinde āḫir ölmek olur aña farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 4). [farż olur, -ur ] 

 

farż olur: Şart ve gerekli olmak. 

Ḳaddüñe naẓar eyleye secde ide bu dil / Ḳāmet ki olur lā-büd olur anda namāz farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 4). [farż olur, -ur ] 

 

fāş eyledi: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

Gözden bırakup yirlere sal anı Muḥibbī / Eyledi gözüñ yaşı senüñ çün sırruñı fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 

Beyit 5). [fāş eyledi, -di ] 

 

fāş eyledi: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

İy benüm serv-i revānum sorma ḥālüm sensüzin / Eşk-i çeşmüm eyledi bu gizlü rāzum cümle fāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1465, Beyit 3). [fāş eyledi, -di ] 

 

fāş eylemese: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

‘Işḳum benüm genc idi olmaz idi iẓhār / Yaşumla eger çehre-i zerd eylemese fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 

Beyit 3). [fāş eylemese, -me, -se ] 

 

fāş ider: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi çün yaşum yañılmaz ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 4). [fāş ider, -er ] 

 

fāş ider: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi kim yaşum yiñilmez ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1349, Beyit 4). [fāş ider, -er ] 

 

fāş idiser: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

İdiser sırrumı āh ‘āleme fāş / Naẓarla sürmelü göz vesmelü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 1). [fāş 

idiser, -i, -ser-iser ] 

 

fāş idüp: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

Çün Muḥibbī cür‘a-i cām-ı lebüñden oldı mest / Fāş idüp esrār-ı ‘ışḳı ‘āleme rüsvā olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1156, Beyit 5). [fāş idüp, -üp ] 

 

fāş itdi: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1269, Beyit 4). [fāş itdi, -di ] 
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fāş itdi: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

Sırr-ı ‘ışḳı çünki fāş itdi göñül Manṣūr-veş / Zülfi dārında anuñ olmaga ber-dār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 4). [fāş itdi, -di ] 

 

fāş itdi: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

Sırr-ı ‘ışḳı saklayam sīnemde dirdüm gerçi ben / Rūy-ı zerdüm eşk-i çeşmüm itdi anı ḫalḳa fāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 2). [fāş itdi, -di ] 

 

fāş itmeye: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

Noḳṭa dehenüñ sırrını fāş itmeye hergiz / Terk-i dil ü cān eyleye açılmaya bu rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 

Beyit 3). [fāş itmeye, -me, -y, -e ] 

 

fāş kıldı: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

Ne ḳadar esrār-ı ‘ışḳı sīnede ketm eyledüm / Girye ile bu cihān ḫalḳına kıldı fāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 3). [fāş kıldı, -dı ] 

 

fāş kıldı: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 

Sırr-ı ‘ışḳı Muḥibbī saklamaduñ / Sirişküñ kıldı anı ‘āleme fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 6). [fāş kıldı, 

-dı ] 

 

fāş olmadı: Gizli olan bir şeyin ortaya çıkması, açığa vurulmak, duyurulmak, ifşa edilmek. 

Gizlü rāzum varmayınca gülşene fāş olmadı / Eyleyen bu sırrı fāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 3). [fāş olmadı, -ma, -dı ] 

 

fāş olmaz: Gizli olan bir şeyin ortaya çıkması, açığa vurulmak, duyurulmak, ifşa edilmek. 

Ḫūn-ı dilden gelmeseydi gözlerümden kanlu yaş / Sırr-ı ‘ışḳum olmaz idi bu cihān ḫalḳına fāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1444, Beyit 1). [fāş olmaz, -maz ] 

 

fāş olmaz-ıdı: Gizli olan bir şeyin ortaya çıkması, açığa vurulmak, duyurulmak, ifşa edilmek. 

Olmaz-ıdı dōstlar ‘ışḳ-ı nihānum eyle fāş / Gözlerümden akmayaydı dem-be-dem bu kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1459, Beyit 1). [fāş olmaz-ıdı, -maz, -ı, -dı ] 

 

fāş olmışuz: Gizli olan bir şeyin ortaya çıkması, açığa vurulmak, duyurulmak, ifşa edilmek. 

Ḫayl-i ‘uşşāḳa ezel Mecnūn-ıla baş olmışuz / Anuñ-ıçun ‘ışḳ-ıla ‘ālemlere fāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 1). [fāş olmışuz, -mış, -uz ] 

 

fāşı eyleyen: Gizli olan bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa vurmak, duyurmak, ifşa etmek. 
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Gizlü rāzum varmayınca gülşene fāş olmadı / Eyleyen bu sırrı fāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 3). [fāşı eyleyen, -ı, -y, -en ] 

 

faṣl-ı gülde: Gül mevsimi II bahar mevsimi. 

Arturur nālesini görse Muḥibbī ruḫuñı / Faṣl-ı gülde nite kim murġ-ı ḫoş-elḥān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 5). [faṣl-ı gülde, -de ] 

 

faṣl-ı rebi‘: Bahar mevsimi. 

Bir şeref virdi cihāna irişüp faṣl-ı rebi‘ / Her diken tāze görindi olup iẓhār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 

Beyit 2). [faṣl-ı rebi‘, ] 

 

fāyıḳ: Daha üstün, seçkin, tercih edilecek üstünlükte. 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1123, Beyit 5). [fāyıḳ, ] 

 

fażl: Âlîcenaplık ve cömertlik, iyilik, lütuf, kerem II bir kimsede bulunan şahsî kıymet ve meziyet, değer. 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın / Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 4). [fażlı-durur, -ı, -durur ] 

 

fedā kıldı: Feda etmek, esirgememek, uğruna sarf, telef, heder etmek, gözden çıkarmak, kıymak II bir amaç uğrunda 

bir değer veya varlıktan vazgeçmek. 

Yāruñ aldı būsesin sanmañ Muḥibbī rāyegān / Yolına anuñ dil ü cānı fedā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 5). [fedā kıldı, -dı ] 

 

fedā olursa: Uğrunda yok olmak II değerli bir şeyden, bir varlıktan vazgeçmek. 

Ger fedā cānān yolında cān olursa çok mıdur / Başa devletdür katı imkān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 1). [fedā olursa, -ur, -sa ] 

 

fedāyī: Canını vermeye hazır, ölümü göze alan. 

‘Işḳuñ yolında cān-ıla ser terkin eyledüm / Var mı cihānda bencileyin bir fedāyī gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 3). [fedāyī, ] 

 

fehm eyledük: Anlamak, kavramak, fark etmek, idrak etmek. 

Noḳṭadur agzı didük kıldur bili fehm eyledük / Dūrbīn olsa Muḥibbī tañ mıdur idrākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 5). [fehm eyledük, -dü, -k ] 

 

fehm eylemez: Anlamak, kavramak, fark etmek, idrak etmek. 

Sorma sırr-ı dehānını iy dil / Kimse fehm eylemez mu‘ammādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 3). [fehm 

eylemez, -mez ] 
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fehm-i esrārına: Sırların anlayışı, anlaşılması. 

Şöyle müşkil oldı bu mīm dehānuñ sırrı kim / Fehm-i esrārına vāḳıf olmamışdı hīç kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 4). [fehm-i esrārına, -ı, -n, -a ] 

 

felek: Gökyüzü, semâ II dünya, âlem, devran II gök katlarında yer alan yıldızların insan kaderi üzerinde yaptığı 

kabul edilen etki, kadere hâkim olduğuna inanılan güç, tâlih, baht. 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1037, Beyit 5). [felek, ] 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña / Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1040, Beyit 5). [felekden, -den ] 

Mu‘āvin olmasa āhum ḳad ü bālāña irmezdüm / Felek ṭāḳına çıkmaga benüm müşgīn kemendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 3). [felek, ] 

Felekden yücedür dirler egerçi ḳaṣruñ iy meh-rū / Elümde bir kemend-i āh çıkılur nerdübānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 4). [felekden, -den ] 

Cihānı ġarḳ iden bārān degül eşk-i revānumdur / Feleklerde iden güm güm benüm āh u fiġānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 1). [feleklerde, -ler, -de ] 

Nüh felekden geçer ‘āşıḳ idicek derd-ile āh / Sanmañ āh-ı seḥere kevn ü mekān ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 3). [felekden, -den ] 

Ḥakk olursa mihr ü meh naḳşı felekden ġam degül / Naḳş-ı eş‘āruñ Muḥibbī künbed-i mīnā yiter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1120, Beyit 5). [felekden, -den ] 

Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [felek, ] 

‘Aceb mi dūd-ı āhumdan felek saḳfı siyāh olsa / Baña göstermeyen gün āh meh-i nā-mihribānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 2). [felek, ] 

 ,Revā görme kapuñda baña cevr ide felek / Luṭf olmaya yoluñda ben olam şöyle ġubār (Muhibbî Dîvânı ( ر)
Gazel 1205, Beyit 10). [felek, ] 

Geh mest olup cür‘a saçaruz felek üzre / Miḥnet ġamını yiyici ‘ayyāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 
Beyit 3). [felek, ] 

Çünki āḫir yıkılur ḫāk-ile ol yeksān olur / Fā’ide yok ger felekden yüksek ola bāmumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1351, Beyit 5). [felekden, -den ] 

Çün kim ayırdı beni sevgülü yārumdan felek / Bes ḥarām olsun baña dünyāda dirlik yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 2). [felek, ] 

Fiġānumdan felekler güm güm ötdi / Daḫı ol yüzi māhum eylemez gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 2). 

[felekler, -ler ] 

Çün felek taḫtına geçdi ḫusrev -i ḫāver güneş / Ḳaṣdı bu ide sipāh-ı encümi çāker güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 1). [felek, ] 

Āh u efġānuñ feleklerde senüñ yir eyledi / İy Muḥibbī sanma kim dildāra te‘s̱īr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 5). [feleklerde, -ler, -de ] 



 877 

Gerçi felek bükdi ḳaddüm rūzigār ile / Şükrüm budur ki ben daḫı egmedüm aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 2). [felek, ] 

İki taş-ıla döne döne ögüdür felek / Bir bir cihān ḫalḳına dir āsiyāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 6). 
[felek, ] 

 

felek ü ‘arż: Gökler ve yer II her taraf. 

Dil derdini iy dōst saña niçe idem ‘arż / Āhumla yaşumdan toludur çün felek ü ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 1). [felek ü ‘arż, ] 

 

felek-fersā: Göğü eskiten, göğü aşan II ihtiyar felek. 

Servden gördüm nigārā ḳāmetüñ bālā-y-ımış / İy hümā-ṭal‘at saña menzil felek-fersā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 1). [felek-fersā-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

 

fen: Herhangi bir konuya ait olan ilim, bir ilim kolu, hüner, marifet, sanat. 

Kimden ögrendüñ nigārā bu göñüller almasın / Soñra cevr-ile anı öldürme kankı fende var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 6). [fende, -de ] 

 

fenā dārında: Yokluk evi, fanilik yurdu II dünya, dünya hayatı. 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur / Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1317, Beyit 5). [fenā dārında, -n, -da ] 

 

fenn: Herhangi bir konuya ait olan ilim, bir ilim kolu, hüner, marifet, sanat. 

Okumış gerçi vefā fennin velī ögrenmemiş / Kendüye cevr ü cefā resmini āyīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1400, Beyit 2). [fennin, -i, -n ] 

Siḥr fennin fitne ‘īlmin bilmese ol dil-firīb / Bir naẓarla dilleri baglamaz idi göz ü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 3). [fennin, -i, -n ] 

 

fenn-i cefāda: Eziyet etme ilmi. 

Māh-rūlar okumamışlar vefā destānını / Līki bu fenn-i cefāda her biri māhir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1055, Beyit 2). [fenn-i cefāda, -da ] 

 

fenn-i cevri: Eziyet, zulüm ilmi. 

Okuyup görmiş degül beñzer maḥabbet ‘ilmini / Fenn-i cevri līk ol nā-mihribān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 3). [fenn-i cevri, -i ] 

 

fenn-i ‘ışḳ: Aşk fenni, aşk ilmi. 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ / Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 2). [fenn-i ‘ışḳ, ] 
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Okımaduk gerçi kim üstāddan bir ḥarf-i rāst / Fenn-i ‘ışḳ içre velī her vech-ile kāmillerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1243, Beyit 3). [fenn-i ‘ışḳ, ] 

 

fenn-i mihri: Iyilik, şefkat, merhamet ilmi. 

İy Muḥibbī yār cevr ‘ilmin be-ġāyet ḫoş bilür / Līk fenn-i mihri bilmez okısa eyler ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 5). [fenn-i mihri, -i ] 

 

ferāġ: Vazgeçme, çekilme, el çekme, ferâgat etme II dinlenme, rahat etme, gürültüden uzak huzur içinde olma, huzur, 

rahatlık. 

Ḫūn-ı dil-ile dīde olaldan ayagumuz / Vardur mey ile kāse-i zerden ferāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 

Beyit 1). [ferāġumuz, -umuz ] 

 

ferāġat: Hakkından isteyerek vazgeçme, el çekme, sarf-ı nazar etme II vazgeçmenin, gönül tokluğunun verdiği 

rahatlık, huzur. 

Ġam beni ḫāk itdi savurdı ġubārum rūzigār / Sen ferāġat gülşeninde ‘iyşde leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 6). [ferāġat, ] 

Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 3). [ferāġat, ] 

 

ferāġat itmiş: Hakkından vazgeçmek, el çekmek, bırakmak, terk etmek. 

Sanduñuz Mecnūn gezer ṣaḥrāda bir dīvānedür / Ḳayd-ı ‘ālemden ferāġat itmiş ol dānā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 3). [ferāġat itmiş, -miş ] 

 

ferāġat itmiş: Hakkından vazgeçmek, el çekmek, bırakmak, terk etmek. 

Sanduñuz Mecnūn gezer ṣaḥrāda bir dīvānedür / Ḳayd-ı ‘ālemden ferāġat itmiş ol dānā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 3). [ferāġat itmiş, -miş ] 

 

feraḥ: Sevinç, mutluluk II rahatlık, huzur. 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur / Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 5). [feraḥ, ] 

 

feraḥ olsun: Gönlü rahatlamak, sakin ve huzurlu olmak. 

Kim ki bildiyse ḥaḳīḳī ‘ışḳı olsun ol feraḥ / Kim mecāzīde kalur āḫir nedāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 4). [feraḥ olsun, -sun ] 

 

ferāmūş: Unutma, hatırdan çıkarma II unutulmuş kimse. 

Şad ol dilā ki añdı seni cevr-ile nigār / Dirdük anı ki katı ferāmūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 

6). [ferāmūşlardanuz, -lar, -dan, -uz ] 

 

ferāmūş eyler: Unutmak, hatırdan çıkarmak. 



 879 

Biñ kerre eger ḥālümi ‘arż eylesem ol yār / Bir laḥẓada eyler bu ḳadar ḥāli ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 3). [ferāmūş eyler, -r ] 

 

ferāmūş idelüm: Unutmak, hatırdan çıkarmak. 

Vaḳt-ı güldür ġam-ı devrānı ferāmūş idelüm / Sāḳiyā al elüñe devr ide peymāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1251, Beyit 3). [ferāmūş idelüm, -e, -lüm ] 

 

ferāmūş idem: Unutmak, hatırdan çıkarmak. 

Belā-yı cān durur gitmez dilümden / Ne çāre idem anı ben ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 4). 

[ferāmūş idem, -e, -m ] 

 

ferāmūş idersin: Unutmak, hatırdan çıkarmak. 

Yüz kerre eger ḥālümi dirsem saña iy dōst / İdersin anı bir nefes içinde ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 3). [ferāmūş idersin, -er, -sin ] 

 

ferāmūş itdüñ: Unutmak, hatırdan çıkarmak. 

Muḥibbī’yi ferāmūş itdüñ iy dōst / Ölürse ol seni itmez ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 5). 

[ferāmūş itdüñ, -dü, -ñ ] 

 

ferāmūş itmez: Unutmak, hatırdan çıkarmak. 

Muḥibbī’yi ferāmūş itdüñ iy dōst / Ölürse ol seni itmez ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 5). 

[ferāmūş itmez, -mez ] 

 

ferāmūş kılduñ: Unutmak, hatırdan çıkarmak. 

Ḫayālüñ gitmedi iy dōst dilden / Günāhum ne beni kılduñ ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 3). 

[ferāmūş kılduñ, -du, -ñ ] 

 

ferdā: Yarın, gelecek zaman. 

Leblerüñden kim bugün sāġar çeker / Sanma ferdā minnet-i kevs̱er çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 1). 

[ferdā, ] 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [ferdāyı, -y, -ı ] 

 

ferdā ġamını çekerem: Gelecek kaygısı çekmek, yarına dair umutsuzluk içinde olmak. 

Çün şeb ola ḫˇāb-ıla herkes ḥużūr ider / Ferdā ġamını ben çekerem āh gice imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 

Beyit 3). [ferdā ġamını çekerem, -er, -em-ı, -n, -ı ] 

 

ferdālara salduñ: Gelecek için vaatte bulunmak II ertelemek, yarına bırakmak II başından savmak. 
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İstedükçe vaṣluñı salduñ beni ferdālara / ‘Ömr ta‘cīl itdi ben fikr-i meh ü sālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1300, Beyit 3). [ferdālara salduñ, -du, -ñ ] 

 

ferdālara salma: Gelecek için vaatte bulunmak II ertelemek, yarına bırakmak II başından savmak. 

Salma beni dāyimā ferdālara / Yarına kim çıkabilmez iy püser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 4). [ferdālara 

salma, -ma ] 

 

ferdāya salanuñ: Gelecek için vaatte bulunmak II ertelemek, yarına bırakmak II başından savmak. 

Ger olursa bugün olsa vefāsı / Ki ferdāya salanuñ ‘illeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 7). [ferdāya 

salanuñ, -an, -uñ ] 

 

ferdāya salar: Gelecek için vaatte bulunmak II ertelemek, yarına bırakmak II başından savmak. 

Bir sencileyin ‘āşıḳı ferdāya salar āh / Yüze gülici āl-ıla ‘ayyār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 

5). [ferdāya salar, -ar ] 

 

ferdāya saldı: Gelecek için vaatte bulunmak II ertelemek, yarına bırakmak II başından savmak. 

Būseyi ferdāya saldı dün gice cānānumuz / İntiẓār-ıla geçüp çıkmadı ṣubḥa cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1283, Beyit 1). [ferdāya saldı, -dı ] 

 

ferhād: Ferhad ile Şirin, Hüsrev ü Şirin adlı aşk hikâyelerinin başkahramanı. 

La‘l-i şīrīnüñe cān virmek-ise ‘ışḳa ṭarīḳ / İdelüm biz de anı nite ki Ferhād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 3). [ferhād, ] 

Yiridür dir-isem şīrīn lebüñe / Ki Ferhād’a dil-i āvāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 3). [ferhād’a, 

-a ] 

La‘l-i şīrīn ü dehānı yādına / Bu Muḥibbī cān virür Ferhād’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 5). 
[ferhād’dur, -dur ] 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını / Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1167, Beyit 3). [ferhād, ] 

Sorma ‘ışḳuñ ḥāletin Mecnūn’a bir dīvānedür / Açma ‘ışḳuñ sırrını Ferhād’a kim efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 1). [ferhād’a, -a ] 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 3). [ferhād, ] 

Ben belā kūhınuñ açdum yolların dırnag-ıla / İtdügümi Bī-sütūn kūhında Ferhād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 3). [ferhād, ] 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 4). [ferhād-ıla, --ıla ] 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 5). [ferhād, ] 
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Tehī sanmañ n’ola gitdiyse Ferhād / Degül ‘ışḳ kūhı ḫālī pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 3). 
[ferhād, ] 

Geçdi Ferhād-ıla Mecnūn tagıdup hengāmesin / Dōstlar kurduk anuñ yirine biz hengāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 4). [ferhād-ıla, --ıla ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [ferhād, ] 

‘Işḳ dersin okıduk Ferhād-ıla Mecnūn-ıla / Mekteb-i rūz-ı ezelde biz sabaḳdaş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1366, Beyit 2). [ferhād-ıla, --ıla ] 

Añup Ferhād u Mecnūn’ı Muḥibbī / Du‘ā-yı ḫayr kıl anlara sen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 5). 

[ferhād, ] 

Kim saña bu ḥüsni virdiyse eyā şīrīn-dehen / Kūḥ-ı ġamda ben belā-perverdi Ferhād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 2). [ferhād, ] 

İy Muḥibbī cān göziyle kūhsāra kıl naẓar / İñleyüp Ferhād içün döker gözinden kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1425, Beyit 5). [ferhād, ] 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 1). [ferhād, ] 

La‘l-i lebinüñ yādına cān virsem ‘aceb mi / Virdi ġam Şīrīn-ile Ferhād’ı görüñ baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 3). [ferhād’ı, -ı ] 

 

ferhād u mecnūn’dan: Ferhat ve Mecnun. 

Tekye-i ġamda yakup Ferhād u Mecnūn’dan çerāġ / Tutmışam ‘ālemde şöhret ol iki ferzāne-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 3). [ferhād u mecnūn’dan, -dan ] 

 

ferhād-vār: Ferhad gibi. 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [ferhād-vār, ] 

 

ferḫūn: Kutlu, mübarek olan; beğenilen. 

Açup çün muṣḥaf-ı ḥüsnin tefe’’ül eyledüm yāruñ / Elifdür ḳāmeti geldi yine ferḫūnde fālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 5). [ferḫūnde, -de ] 

 

ferīdūn: Şehname’de yeryüzü padişahı olması, adaleti, doğruluğu, iyilikseverliği ile anılan Pers kralı. 

Meyi tut ḥürmet ile cāmı gözle / Ferīdūn ḫāke [bir] ḫūb ḫiyemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 4). 
[ferīdūn, ] 

 

fermān: Emir, irade, buyruk II yazılı pâdişah emri, berat, yarlık, buyrultu. 

‘Işḳ vādīsinde göñlüm zār u sergerdān olur / Geh görüp zencīr-i zülfüñ bendine fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 1). [fermān, ] 
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Kuluñam boynı baglu pādişāham / Her ne itseñ bu bende fermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 7). 
[fermāndur, -dur ] 

 Lā diyemezem ḥükmüñe fermān kulıyam / Beni başdan ayaga eyleyesin pāre i yār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ال)
1205, Beyit 28). [fermān, ] 

Kuralı ṣaḥrā-yı dilde ḫaymesin sulṭān-ı ‘ışḳ / ‘Aḳl u ṣābrum gitdi benden aña fermāndur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 2). [fermāndur, -dur ] 

 

fermān olur: Buyrulmak, emredilmek. 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 6). [fermān olur, -ur ] 

 

ferr ü şevketle: Güç ve kuvvet. 

Taş işigüñ bekleyüp her gün yüzin sürer güneş / Ferr ü şevketle egerçi çarḫ-ı mīnādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 3). [ferr ü şevketle, -le ] 

 

ferrāş: Süpüren, çöpçü, hizmetçi. 

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup / Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1092, Beyit 4). [ferrāşlar, -lar ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olur / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1298, Beyit 3). [ferrāş, ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olup / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1349, Beyit 3). [ferrāş, ] 

 

ferrāş olmışuz: Çöpçü olmak, süpürücü olmak, hizmetçi olmak II hizmet etmek. 

Kirpügüm cārūb olup saḳḳā-yı çeşmüm su seper / Ḫıdmete bil baglayup kūyında ferrāş olmışuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1366, Beyit 4). [ferrāş olmışuz, -mış, -uz ] 

 

ferri gitdi: Feri gitmek, parlaklığı sona ermek, sönmek II süsü, gösterişi kaybetmek II şanı ve iktidarı elden gitmek. 

Taña kaldı ferri gitdi meh görüp bu heybeti / Yüriyüp tutdı cihān mülkini ser-tā-ser güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 4). [ferri gitdi, -di ] 

 

feryād: Yüksek sesle ve kuvvetle bağırma, bağırtı, haykırış, çığlık, âvâze, figan II imdat isteme, yardım dileme II 

şikâyet etme, sızlanma, inleme. 

Dün gice kūyında nālem işidüp / Dir seg-i kūyı bu ne feryāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 3). 

[feryāddur, -dur ] 

Bagrını yir yir delüp feryāda çün bil bagladı / İşidelden dōstlarını nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 2). [feryāda, -a ] 

Ẕerrece gūş itmedi ol mihri yok feryādumı / Līk ‘ālem topdoludur nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1302, Beyit 4). [feryādumı, -um, -ı ] 
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Āh kim ben bülbüle gül yüzlü yārum söylemez / İñledüp gūş itmeyüp feryād zārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 1). [feryād, ] 

Şem‘-i ḥüsne yanagör pervāne-veş āh eyleme / ‘Āşıḳ-ı s̱ābit-ḳadem ‘ışḳ içre feryād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 3). [feryād, ] 

İy Muḥibbī ne ḳadar āh eyleseñ gūş eylemez / Seng-i ḫārādan katıdur göñli gel feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1380, Beyit 6). [feryādı, -ı ] 

Giceler ney gibi nālān oluram tā ṣubḥa dek / Bulmadum feryāduma ‘ālemde bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 2). [feryāduma, -um, -a ] 

Ne ḳadar feryād iderse beñzemez feryāduma / Olamaz bu nāleme bir perdede ney hem-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 2). [feryāduma, -um, -a ] 

Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 1). [feryādı, -ı ] 

Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 1). [feryādı, -ı ] 

Bülbülüñ feryādını gūş eylemez gülşende gül / Meclisinde dāyimā eksük degüldür ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 3). [feryādını, -ı, -n, -ı ] 

 

feryād elinden: Ah, aman, heyhat zulmedenin elinden (ettiklerinden, zulmünden). 

Göñlümüñ feryād elinden kime varup dād idem / İrmek ister gördügi zülfe uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 2). [feryād elinden, -nden ] 

 

feryād eylemez: Yüksek sesle ve kuvvetle bağırmak II imdat istemek, yardım dilemek II şikâyet etmek, sızlanmak, 

inlemek. 

Gülşen-i kūyuñda cānā giceler bülbül gibi / Ṣubḥ olınca bu Muḥibbī sanma feryād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 5). [feryād eylemez, -mez ] 

 

feryād ider: Yüksek sesle ve kuvvetle bağırmak II imdat istemek, yardım dilemek II şikâyet etmek, sızlanmak, 

inlemek. 

Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1133, Beyit 4). [feryād ider, -er ] 

 

feryād ider: Yüksek sesle ve kuvvetle bağırmak II imdat istemek, yardım dilemek II şikâyet etmek, sızlanmak, 

inlemek. 

Dem-be-dem feryād ider bī-çāre dil dildārsuz / Bülbül-i üftādedür kim zār olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 1). [feryād ider, -er ] 

 

feryād iderse: Yüksek sesle ve kuvvetle bağırmak II imdat istemek, yardım dilemek II şikâyet etmek, sızlanmak, 

inlemek. 

Ne ḳadar feryād iderse beñzemez feryāduma / Olamaz bu nāleme bir perdede ney hem-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 2). [feryād iderse, -er, -se ] 
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feryād idersin: Yüksek sesle ve kuvvetle bağırmak II imdat istemek, yardım dilemek II şikâyet etmek, sızlanmak, 

inlemek. 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1382, Beyit 2). [feryād idersin, -er, -sin ] 

 

feryād ideyin: Yüksek sesle ve kuvvetle bağırmak II imdat istemek, yardım dilemek II şikâyet etmek, sızlanmak, 

inlemek. 

 İy zülfi siyeh ebrūsı çīn çeşmi Tatar / Niçe feryād ideyin karşuña iy dōst-ı hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ا )

1205, Beyit 1). [feryād ideyin, -e, -y, -in ] 

 

feryād ideyin: Yüksek sesle ve kuvvetle bağırmak II imdat istemek, yardım dilemek II şikâyet etmek, sızlanmak, 

inlemek. 

Yüzüñ güldür ideyin ben de feryād / Ki bülbül olımaz gül vaḳti ḫāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 2). 
[feryād ideyin, -e, -y, -in ] 

 

feryād itmesün: Yüksek sesle ve kuvvetle bağırmak II imdat istemek, yardım dilemek II şikâyet etmek, sızlanmak, 

inlemek. 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 3). [feryād itmesün, -me, -sün ] 

 

feryād u āh u nāleler itse: Feryat figan edip inlemek. 

Ḫār elinde gördi gülşende gülüñ dāmānını / Bülbül itse tañ mıdur feryād u āh u nāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 2). [feryād u āh u nāleler itse, -se ] 

 

feryād u āh u vā dimez: Ah, vah diyerek feryat etmek, inlemek, sızlanmak. 

Şem‘-i ḥüsne dil yana pervāne-veş ḫāmūş olur / İñleyüp bülbülleyin feryād u āh u vā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1297, Beyit 3). [feryād u āh u vā dimez, -mez ] 

 

feryād [u] āhı eylemez: İnlemek, feryat edip haykırmak, ah ederek bağırmak. 

Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1288, Beyit 5). [feryād [u] āhı eylemez, -mez ] 

 

feryād u efġān kılur: Feryat figan etmek, ağlamak, inlemek. 

Kılur dil bülbüli feryād u efġān / Anuñçün ol gül-i ḫandān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 4). 

[feryād u efġān kılur, -ur ] 

 

feryād u fiġān iden: Feryat figan etmek, ağlamak, inlemek. 

Ser-i kūyumda feryād u fiġān her şeb iden kimdür / Didi didem Muḥibbī ḫasta-dildür ḫˇābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 4). [feryād u fiġān iden, -en ] 
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feryād u zārı eylerem: Feryat figan etmek, ağlamak, inlemek. 

Dūr olalı gül yüzüñden gülmedüm ben bir nefes / Eylerem feryād u zārı hem çü bülbül der-kāfes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 1). [feryād u zārı eylerem, -re, -m ] 

 

feryāda gelürse: Bağırıp çağırmak, haykırmak, ağlamak ve inlemek. 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm / Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 2). [feryāda gelürse, -ür, -se ] 

 

feryāda getür: Feryat ettirmek, inletmek, ağlatmak. 

İy göñül kūhkenüñ nālişini yāda getür / Sen daḫı nāle kılup sengi de feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 1). [feryāda getür, ] 

 

feryāda getür: Feryat ettirmek, inletmek, ağlatmak. 

N’ideyin dōst diyüp iñledüben ḳumrī gibi / Nāle kıl gülşene var bülbüli feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 2). [feryāda getür, ] 

 

feryād-res: Feryat edenin imdadına yetişen, yardım eden (kimse). 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 2). [feryād-res, ] 

Giceler ney gibi nālān oluram tā ṣubḥa dek / Bulmadum feryāduma ‘ālemde bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 2). [feryād-res, ] 

Dilrübālar yolına dil nite kim kıldı heves / Bulmadı ‘ālemde hergiz kendüye feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1385, Beyit 1). [feryād-res, ] 

Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 1). [feryād-res, ] 

 

feryād-res olmaduñ: Feryat edenin imdadına yetişmek, yardım etmek. 

Her şeb iy meh irdi eflāke Muḥibbī nālesi / İy meh-i nā-mihr olmaduñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1392, Beyit 5). [feryād-res olmaduñ, -ma, -du, -ñ ] 

 

feryād-res olmaya: Feryat edenin imdadına yetişmek, yardım etmek. 

Nār-ı hicrān içre kala çıkmaya bu cān u dil / Olmaya ger devlet-i vaṣluñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1395, Beyit 2). [feryād-res olmaya, -ma, -y, -a ] 

 

ferzāne-veş: Bilgin, alim gibi II Ferhat ve Mecnun. 

Tekye-i ġamda yakup Ferhād u Mecnūn’dan çerāġ / Tutmışam ‘ālemde şöhret ol iki ferzāne-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 3). [ferzāne-veş, ] 



 886 

 

fesāne: Asılsız, hayal mahsulü hikaye, söylence, masal."efsane"den muhaffef. 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 4). [fesānedür, -dür ] 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 4). [fesāneye, -ye ] 

 

fettān: Fitne ve fesat salan, ortalığı karıştıran. 

Çeşmüñe dirsem n’ola āḫir zamān fettānıdur / Fitne mi kaldı anı ol fitne-engīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1237, Beyit 2). [fettānıdur, -ı, -dur ] 

 

fetvā: Bir mesele hakkında şerîatın hükmünü anlamak için sorulan soruya müftü tarafından muhâtap zikredilmeden 

verilen cevap, sorunun şer’î cevâbı. 

Bādeyi rinde virüp ‘āşıḳa ma‘şūḳ etegin / Ṣūfiye zerḳ u riyā zāhide fetvāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 4). [fetvāyı, -yı ] 

 

fevt itme: Öldürmek II kaçırmak, kaybetmek II boşa geçirmek, heba etmek. 

Gül ü mül ṣoḥbetin fevt itme sāḳī / Bilürsin kim bahāruñ sür‘ati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 8). [fevt 
itme, -me ] 

 

fevt itme: Öldürmek II kaçırmak, kaybetmek II boşa geçirmek, heba etmek. 

‘İyş ü nūş it iy göñül irdüñ gülüñ eyyāmına / Furṣatı fevt itme iy ‘ömr-i ‘azīzüm bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1382, Beyit 6). [fevt itme, -me ] 

 

feylesof-ı dehr: Dünya filozofu, bilgini. 

Kimseler ḳādir degüldür ‘ışḳdan baḥs̱ itmege / Feylesof-ı dehr olanlar eylemişlerdür ḥirās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 2). [feylesof-ı dehr, ] 

 

feyyāż: Ziyade feyz ve bereket veren II sevgili II Allah. 

‘Işḳ eyler-ise cevr ü cefā eyleme i‘rāż / Bir gün ola kim feyż ide saña da o Feyyāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 1). [feyyāż, ] 

 

feyż ide: Ihsan etmek, bereketlendirmek, bolluk vermek. 

‘Işḳ eyler-ise cevr ü cefā eyleme i‘rāż / Bir gün ola kim feyż ide saña da o Feyyāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 1). [feyż ide, -e ] 

 

fiġān: Iztırapla bağırma, haykırma, feryat. 

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ / İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 2). [fiġānın, -ı, -n ] 
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Fiġānumdan felekler güm güm ötdi / Daḫı ol yüzi māhum eylemez gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 2). 
[fiġānumdan, -um, -dan ] 

 

fiġān eyler: Üzüntü ile bağırıp çağırmak, feryat etmek, inlemek, içli içli sesler çıkarmak. 

Üstüḫˇānum nāya döndi dem-be-dem eyler fiġān / Anuñ-ıçun ‘ūd u ḳānūn u rebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 4). [fiġān eyler, -r ] 

 

fiġān eyler: Üzüntü ile bağırıp çağırmak, feryat etmek, inlemek, içli içli sesler çıkarmak. 

‘Aḳl u ṣabr u hūş gitdiler dilā gel eyle ses / Kārbān çünkim revān ola figān eyler ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1380, Beyit 1). [figān eyler, -r ] 

 

fiġān u āh iderse: Feryat ve ah etmek, ah ederek inlemek, ağlayıp sızlanmak. 

Bülbül gibi n’ola dil iderse fiġān u āh / Çünki çevürdi yüzini ol gül‘-iẕārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 2). [fiġān u āh iderse, -er, -se ] 

 

fiġān u āh u nālem: Bağırıp çağırmak, ağlayıp inlemek. 

Fiġān u āh u nālem gülşen içre / Yiterdi bülbüle ġulġul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 3). [fiġān 

u āh u nālem, -m ] 

 

fiġān u nāle: Feryat ve İnilti. 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). 

[fiġān u nāle, ] 

 

fiġān u nāle kılmak: Ağlayıp inlemek. 

Kaçan nālişler itsem bezm-i ġamda / Fiġān u nāle kılmak nāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 3). 

[fiġān u nāle kılmak, -mak ] 

 

fiġān u nāle vü zār: Ağlama, inleme ve haykırma. 

Göñül bir dem ḳarār itmez eyā rūḥ-ı revān sensüz / Fiġān u nāle vü zār ile tenüm içre cān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 1). [fiġān u nāle vü zār, ] 

 

fiġān u zār ider: Feryat figan edip inlemek. 

Ḥasretiyle bu Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Gözlerin seyyāre-veş yummaz fiġān u zār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 5). [fiġān u zār ider, -er ] 

 

fiġān u zārdan: Ağlayıp inlemek, bağırıp çağırmak. 

Muḥibbī gül yüzüñüñ bülbülidür / Fiġān u zārdan ol epsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 7). 

[fiġān u zārdan, -dan ] 
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fikir: Düşünce, zihinde tasarlanan şey II düşünme, tefekkür II akıl, zihin II hayal. 

Kalmadı ‘akl gitdi fikir zār u mübtezel / Kaldum dirīġ görmeye idüm nigār[ı] kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 

Beyit 5). [fikir, ] 

 

fikr: Düşünce, zihinde tasarlanan şey II düşünme, tefekkür II akıl, zihin II hayal. 

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1029, Beyit 4). [fikri, -i ] 

Leblerüñ fikri nigārā sanma fikrümden çıkar / Gün yüzüñ fikri yaḫūd ḳalb-i sipihrümden çıkar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 1). [fikri, -i ] 

Leblerüñ fikri nigārā sanma fikrümden çıkar / Gün yüzüñ fikri yaḫūd ḳalb-i sipihrümden çıkar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 1). [fikri, -i ] 

Leblerüñ fikri nigārā sanma fikrümden çıkar / Gün yüzüñ fikri yaḫūd ḳalb-i sipihrümden çıkar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 1). [fikrümden, -üm, -den ] 

Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1096, Beyit 2). [fikri, -i ] 

Dōstlar āġāz u encām-ı cihān bir nüktedür / Şol ki virmez dil cihāna fikri ol encām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1100, Beyit 4). [fikri, -i ] 

Zülfinüñ fikrini ko ṭul-ı emelden ne gelür / İtmeyen cevr ü cefā şīve güzelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 1). [fikrini, -i, -n, -i ] 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [fikrüñde, -üñ, -de ] 

Düşüren sevdā-yı zülfidür beni sevdālara / Anuñ içün göñlümüñ fikri kamu kāşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 3). [fikri, -i ] 

Dehenüñ fikri-y-ile ince bilüñ ẕikri-y-ile / ‘Aḳlumuz teng olup kalmadı hergiz bilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1208, Beyit 4). [fikri-y-ile, -i, -y, -ile ] 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1227, Beyit 5). [fikri, -i ] 

Bu Muḥibbī dem-be-dem mey içmege budur sebeb / Ḫūblar la‘l-i lebi fikrini kılmışdur heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 5). [fikrini, -i, -n, -i ] 

 

fikr eyle: Düşünmek, tefekkür etmek II aklına getirmek II hayalini kurmak. 

Ẕikr eyle leb-i la‘lin ü fikr eyle miyānın / ‘Ālemde hüner olmaya idrāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 3). [fikr eyle, -le ] 

 

fikr eyle: Düşünmek, tefekkür etmek II aklına getirmek II hayalini kurmak. 

Dehre aldanma sakın fikr eyle āḫiri güni / Gerçi bu ‘ālem yüzi saña görinür sūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 4). [fikr eyle, ] 
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fikr eyledükçe: Düşünmek, tefekkür etmek II aklına getirmek II hayalini kurmak. 

Ḫāllaruñ fikr eyledükçe ḫˇāb gelmez çeşmüme / Uyḫu yüzin göz görmez olıcak cāy-ı meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 3). [fikr eyledükçe, -dükçe ] 

 

fikr eyleme: Düşünmek, tefekkür etmek II aklına getirmek II hayalini kurmak. 

Fikr eyleme iy dil yüri vuṣlat ele girmez / Cān gibi nihāndur kim ider anı derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 2). [fikr eyleme, -me ] 

 

fikr eylesem: Düşünmek, tefekkür etmek II aklına getirmek II hayalini kurmak. 

Her kaçan fikr eylesem la‘l-i leb-i meygūnını / Şādılıkdan gözlerümden ḳaṭre ḳaṭre kan tamar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 4). [fikr eylesem, -se, -m ] 

 

fikr ideli: Düşünmek, tefekkür etmek II aklına getirmek II hayalini kurmak. 

Leylī zülfüñi fikr ideli senüñ / Dil-i Mecnūn ki ‘aceb ki şeydādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 2). [fikr 

ideli, -eli ] 

 

fikr idüp: Düşünmek, tefekkür etmek II aklına getirmek II hayalini kurmak. 

Giceler ḥüsnüñ bahārın fikr idüp āh eylesem / Çın seḥer bu gözlerüm yaşlar döker yagmur-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1466, Beyit 3). [fikr idüp, -üp ] 

 

fikr itme: Düşünmek, tefekkür etmek II aklına getirmek II hayalini kurmak. 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 2). [fikr itme, -me ] 

 

fikret -i rūy-ı dīger itmez: Başka bir yüzü düşünmez // aşığın sadece sevgilinin yüzünü düşünmesi. 

Çün gördi seni sevdi güzellerde Muḥibbī / Gözini açup fikret -i rūy-ı dīger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 

Beyit 5). [fikret -i rūy-ı dīger itmez, -mez ] 

 

fikr-i bikrümden: El değmemiş, benzeri görülmemiş fikir. 

Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [fikr-i bikrümden, -ümden ] 

 

fikr-i meh ü sālem: Ay ve yıl düşüncesi // Gelecek için bir şey ummak, ay ve yıl hesaplamak. 

İstedükçe vaṣluñı salduñ beni ferdālara / ‘Ömr ta‘cīl itdi ben fikr-i meh ü sālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1300, Beyit 3). [fikr-i meh ü sālem, -em ] 

 

fikr-i ẕeḳan eylersin: (Sevgilinin) Çenesini düşünmek. Çenesinin hayalini kurmak. 
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Ne’yçün eylersin dilā fikr-i ẕeḳan dīvānesin / Bu mes̱eldür hīç kimse meyl-i zindān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 3). [fikr-i ẕeḳan eylersin, -r, -sin ] 

 

fikrine gelmez: Fikrine gelmek, düşünmek, aklına gelmek. 

Çeşm-i cellāduñ eline tīġ alup korkutmasun / Fikrine gelmez ölüm ‘ışḳ ehli bī-pervā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 3). [fikrine gelmez, -mez ] 

 

fikrini iderken: Düşünmek, tefekkür etmek II aklına getirmek II hayalini kurmak. 

Zülf-i siyehüñ fikrini dün gice iderken / Añdukda hemān yüzüñi gördüm seḥer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 2). [fikrini iderken, -er, -ken ] 

 

fikrini kılma: Düşünmek, tefekkür etmek II aklına getirmek II hayalini kurmak. 

Bu ribāṭ-ı köhnede kılma ikāmet fikrini / Gün-be-gün her kārbāna mesken olur bu ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1499, Beyit 3). [fikrini kılma, -i, -n, -i, -ma-ma ] 

 

firāḳ: Ayrılık, ayrılma, ayrı düşme, hicran, firkat. 

Viṣālüñ çünki bāḳīdür firāḳı / Muḳarrerdür ki her rūzuñ şebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 4). [firāḳı, 

-ı ] 

Bir boyı servüñ firāḳından düşüp ṣaḥrālara / Sīnesine lāle gibi ḫasta dil dāġın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 5). [firāḳından, -ı, -n, -dan ] 

Dür dişleri firāḳıyla sünbül saçın añup / Āh eyledükçe yaş ki dökem dāne dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 2). [firāḳıyla, -ı, -y, -la ] 

Bir boyı servüñ firāḳından görenler yaşumuz / Bir akar sudur didiler dīde-i nemnākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 4). [firāḳından, -ı, -n, -dan ] 

Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1288, Beyit 3). [firāḳa, -a ] 

İremezsin bī-vefālar vuṣlatına iy göñül / Ger firāḳıyla yanarsañ hem-dem olmaz bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 3). [firāḳıyla, -ı, -y, -la ] 

 

firāḳ-ı zülfüñ-ile: Saçtan ayrılık. 

Ḥasret-i rūy u firāḳ-ı zülfüñ-ile iy perī / Kalmadı ṣabr u ḳarārum iñlerem leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1086, Beyit 3). [firāḳ-ı zülfüñ-ile, -üñ-ile ] 

 

firār itse: Firar etmek, kaçmak, uzaklaşmak. 

 Firār itse n’ola görse bu dil-ḫastesini / Şāh olan kimsene dervīşden ‘ār itse ne var (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ف)

1205, Beyit 20). [firār itse, -se ] 

 

firāş: Yatak, döşek, yatılmak veya üstüne oturulmak üzere yere serilen yaygı. 
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İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 5). [firāşı, -ı ] 

 

fırāt: Fırat nehri. 

Fırāt’a döneliden uşbu yaşum / Benüm çeşmüme mā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 3). 

[fırāt’a, -’a ] 

 

firāvān: Far. Bol, çok, pek çok, aşırı. 

Ḫūblar gerçi cihān içre firāvān añılur / Līk ol āfet-i cān serv[er]-i ḫūbān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1191, 

Beyit 1). [firāvān, ] 

 

firdevs-i a‘lādan: Yüce cennet II cennetin tamamı veya bir bölümü için kullanılan isimlerden biri II cennetteki altıncı 

bahçe. 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören firdevs-i a‘lādan geçer / Cür‘a-i la‘lüñ içen cām-ı muṣaffādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 1). [firdevs-i a‘lādan, -dan ] 

 

firḳat: Ayrılık, ayrılış, firak, hicran. 

Firḳatiyle her gice tañ mı ola bī-ḫˇāb göz / La‘l-i nābuñ yādına her dem olur ḫūn-āb göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1264, Beyit 1). [firḳatiyle, -i, -y, -le ] 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş / Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

1). [firḳatüñ, -üñ ] 

 

fitil: Mum, kandil ve lambalarda içtiği yağ veya gazın yanmasıyle aydınlanmayı, çakmaklarda benzinin yanması 

sûretiyle bir şeyi yakmayı sağlayan bükülmüş, dokunmuş pamuk ip veya şerit. 

Tekye-i ‘ışḳa göñül ḳandīl cānumdur fitil / Anı rūşen eyleyen bagrumda olan yag-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 5). [fitil, ] 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 4). [fitīlin, -i, -n ] 

 

fitne: Karışıklık, fesat, kargaşalık. 

Zülfine sakın dil vireyin dime tolaşma / Bir baş-ıla biñ dillü-durur fitneleri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 3). [fitneleri, -ler, -i ] 

Çeşmüñe dirsem n’ola āḫir zamān fettānıdur / Fitne mi kaldı anı ol fitne-engīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1237, Beyit 2). [fitne, ] 

Fitne ta‘līmin ider gözlerine ġamzeleri / Çok zamāndur görürem ol gözi fettān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 4). [fitne, ] 

Siḥr fennin fitne ‘īlmin bilmese ol dil-firīb / Bir naẓarla dilleri baglamaz idi göz ü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 3). [fitne, ] 

 

fitne-engīz: Fitne çıkaran, kargaşa meydana getiren, ortalığı karıştıran. 
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Ḫaṭuñ ser-fitne zülfüñ fitne-engīz / Ciger ḫūn oldı ġamdan dīde ḫūn-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 1). 

[fitne-engīz, ] 

Çeşmüñe dirsem n’ola āḫir zamān fettānıdur / Fitne mi kaldı anı ol fitne-engīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1237, Beyit 2). [fitne-engīz, ] 

Koparur çeşm[i] dāyim şūr u şerler / Olaldan zülf[i] anuñ fitne-engīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 1). 
[fitne-engīz, ] 

 

furḳat: Firkat, ayrılık, hicran. 

Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [furḳat, ] 

 

furṣat: Bir şeyin yapılması için uygun düşen, elden kaçırılmayacak durum ve zaman, vesîle. 

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın / Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 5). [furṣatdur, -dur ] 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Geçürme furṣatı kim dem bu demdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 2). 
[furṣatı, -ı ] 

‘İyş ü nūş it iy göñül irdüñ gülüñ eyyāmına / Furṣatı fevt itme iy ‘ömr-i ‘azīzüm bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1382, Beyit 6). [furṣatı, -ı ] 

 

füsūn: Büyü, sihir, tılsım. 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 4). [füsūn, ] 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 4). [füsūn, ] 

 

füsūn u siḥr itdi: Sihir ve büyü yapmak, büyülemek. 

İy Muḥibbī ṣabr u ṭāḳat cümle bir yirden gidüp / İtdi bir yüzden füsūn u siḥr ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 5). [füsūn u siḥr itdi, -di ] 
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ġabġab: Çenenin alt kısmı, çene altındaki ikinci gerdan. 

Niçe teşbīh idem ḳaddine servi / Ki servüñ kimse dimez ġabġabı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 2). 

[ġabġabı, -ı ] 

 

ġabūḳ: Süt veya şarap benzeri sıvı maddelerin konulduğu fıçı. 

Bezm-i ġamda Muḥibbī ḫūn-ı ciger / İçerem giceler ġabūḳumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 5). 

[ġabūḳumdur, -um, -dur ] 

 

ġāfil mebāş: Gafil olma, gaflet gösterme, uyanık ol. 

Kaşı yayından gelür ġamz okları kan içmege / İy dil-i şūrīde ḳaṣdı sañadur ġāfil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1439, Beyit 4). [ġāfil mebāş, ] 

 

ġāfil olma: Gaflette olmak, hakikati görememek, boş bulunmak, tedbirsiz olmak. 

Zāhidā mescidde rindānı iñen ẕemm eyleme / Ġāfil olma biz seni meyḫāne içre dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1243, Beyit 4). [ġāfil olma, -ma ] 

 

ġāfil olma: Gaflette olmak, hakikati görememek, boş bulunmak, tedbirsiz olmak. 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1055, Beyit 3). [ġāfil olma, -ma ] 

 

ġaflet itme: Gaflette olmak, hakikati görememek, boş bulunmak, tedbirsiz olmak. 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan / Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1241, Beyit 5). [ġaflet itme, -me ] 

 

ġaflet itme: Gaflette olmak, hakikati görememek, boş bulunmak, tedbirsiz olmak. 

Ḥüsni bāġına irişdüñ eyle zülfinden ḥaẕer / Ġaflet itme mārdur yatmış güneşde uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 2). [ġaflet itme, -me ] 

 

gāh: Bazen, zaman zaman. 

Gāh gözde gāh dilde kurdı cānān ḫaymesin / Yürüsün menzil-be-menzil cān aña menzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 2). [gāh, ] 

Gāh gözde gāh dilde kurdı cānān ḫaymesin / Yürüsün menzil-be-menzil cān aña menzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1008, Beyit 2). [gāh, ] 

Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 
Beyit 4). [gāh, ] 
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Gāh mescidde gehī deyr ü gehī meyḫānede / Yārı bulursın Muḥibbī cehd kıl arayıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1028, Beyit 7). [gāh, ] 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1037, Beyit 5). [gāh, ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 2). [gāh, ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 2). [gāh, ] 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 1). [gāh, ] 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 2). [gāh, ] 

Bir sencileyin gāh çelīpā ide zülfin / Geh göstere ‘uşşāḳına zünnār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 11). [gāh, ] 

Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin / Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 4). [gāh, ] 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1184, Beyit 5). [gāh, ] 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1184, Beyit 5). [gāh, ] 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1184, Beyit 5). [gāh, ] 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 

Beyit 1). [gāh, ] 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 
Beyit 1). [gāh, ] 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 
Beyit 1). [gāh, ] 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 
Beyit 1). [gāh, ] 

Gāh kūhsār u gehī vādī göñül eglencesi / Degme yirlerde ḳarār itmez dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1277, Beyit 2). [gāh, ] 

Gāh serv üzre gehī gül üzre bülbül naġmesüz / Olmışam ben mübtelā ol serv gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 2). [gāh, ] 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [gāh, ] 

Nāvek-i ġamzesi geldükde Muḥibbī sen anı / Gāh ta‘ẓīm ile ko dilde gehī cānuña bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 5). [gāh, ] 
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Gāh ‘işve gāh ḫışm u gāh nāz / Cümlesinden ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 3). [gāh, 
] 

Gāh ‘işve gāh ḫışm u gāh nāz / Cümlesinden ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 3). 
[gāh, ] 

Gāh ‘işve gāh ḫışm u gāh nāz / Cümlesinden ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 3). 
[gāh, ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 3). [gāh, ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1490, Beyit 3). [gāh, ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 3). [gāh, ] 

 

gāh gāhī: Bazan…..bazan, kimi…..kimi, kâh…..kâh. 

Gāh gāhī mihr iderseñ yiridür ‘āşıḳlara / Zīra senden geh vefā gāhī cefādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1490, Beyit 2). [gāh gāhī, ] 

 

gāh geh: Bazen, zaman zaman. 

Bu Muḥibbī çün ezel içdi maḥabbet cāmını / Görinür şimdi anuñçun gāh mest ü geh ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 5). [gāh geh, ] 

 

gāh olur: Bazen, zaman olur ki... 

Gāh olur çeşmi Muḥibbī eline tīġın alur / Geh döner ḳatlüm içün ḫançer-i kābil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1083, Beyit 5). [gāh olur, -ur ] 

Gün yüzüñe alnuña dirsem ḳamer ma‘ẕūr tut / Gāh olur eyler tekellüm ebleh ü dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 4). [gāh olur, ] 

Gāh olur meyḫānelerde içerüz cām-ı şarāb / Ḫānḳāh-ı ‘ışḳ içinde gāh olur Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1348, Beyit 4). [gāh olur, ] 

Gāh olur meyḫānelerde içerüz cām-ı şarāb / Ḫānḳāh-ı ‘ışḳ içinde gāh olur Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1348, Beyit 4). [gāh olur, ] 

 

gāh olur: Bazen, zaman olur ki. 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 5). [gāh olur, ] 

Gūşe-i ġamda Muḥibbī faḳrı iden iḫtiyār / Gāh olur şāh-ı cihān olana istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1082, 

Beyit 5). [gāh olur, -ur ] 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 1). [gāh olur, -ur ] 
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Gāh olur dilber şeb-i zülfin mu‘anber gösterür / Geh döner gün yüzini açup münevver gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 1). [gāh olur, -ur ] 

Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin / Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 4). [gāh olur, -ur ] 

Ġarḳa virdi gözlerüm yaşı cihānı gāh olur / Yakar eflāki ser-ā-ser sīne-tābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 4). [gāh olur, ] 

 

gāhī: Bazen, bazı defa, bazı vakit, kimi vakit. 

Geh seḥāb-ı zülfi māni‘ yüzine gāhī sirişk / Uşbu ma‘nīden dil-i dīvāne her dem ġam kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 4). [gāhī, ] 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1037, Beyit 5). [gāhī, ] 

Geh diler zencīr-i zülfüñ dil umar gāhī lebüñ / Dōstum dīvānenüñ mestüñ işi mā‘ẕūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 6). [gāhī, ] 

Zülfini elde gehī zencīr ider gāhī kemend / İy dil-i dīvāne taksun boynuña yalvarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1110, Beyit 4). [gāhī, ] 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 1). [gāhī, ] 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 2). [gāhi, ] 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1128, Beyit 2). [gāhī, ] 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup / Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 3). [gāhī, ] 

Geh şecā‘at gösterüp gāhī Muḥib merdānelık / Kim ezelden böyle telḳīn eylemişdür pīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 6). [gāhī, ] 

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ / Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1344, Beyit 3). [gāhī, ] 

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ / Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1344, Beyit 3). [gāhī, ] 

Gāhī gözüm bu yaş-ıla geh kanla tolar / Ḫāk-i derüñi gönderüp it tūtīyā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 
2). [gāhī, ] 

Geh vefā ister dilüm gāhī cefā / Her ne gelürse ṣafādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 2). [gāhī, 
] 

Gāh gāhī mihr iderseñ yiridür ‘āşıḳlara / Zīra senden geh vefā gāhī cefādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1490, Beyit 2). [gāhī, ] 

 

ġalaṭ: Yanlış, hatâ, sehiv // Hatâlı, kusurlu, yanlış. 
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Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [ġalaṭdur, -dur ] 

Nāme içre nāmını añmış Muḥibbī dilberüñ / Sehv-ile yazmış meger yāḫud yazılmışdur ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 5). [ġalaṭ, ] 

 

ġalaṭ düşmişdür: Yanlış düşmek, hatalı olmak, yerinde uygun durmamak. 

Ḫāl-i müşgīnüñ dehānuñ üzre düşmişdür ġalaṭ / Komadı ḫaṭṭātlar ‘ādet degül mīme nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 1). [ġalaṭ düşmişdür, -miş, -dür ] 

 

ġalaṭ eyler: Yanılmak, yanlış yapmak, hata etmek. 

İy Muḥibbī yār cevr ‘ilmin be-ġāyet ḫoş bilür / Līk fenn-i mihri bilmez okısa eyler ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1497, Beyit 5). [ġalaṭ eyler, -r ] 

 

ġalaṭ itdüñ: Yanılmak, yanlış yapmak, hata etmek. 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 1). [ġalaṭ itdüñ, -dü, -ñ ] 

 

ġālib oldı: Üstün gelmek, baskın çıkmak. 

‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [ġālib oldı, -dı ] 

 

ġalṭān: Yuvarlak, yuvarlanan. 

Nāz-ıla el ursa dilber zülfinüñ çevgānına / Kangı bī-dil top idüp başını ġalṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 4). [ġalṭān, ] 

 

ġalṭān olısardur: Yuvarlak olmak, yuvarlanmak. 

Ḥüsn meydānına gelse zülf-i çevgānın alup / Top olup ġalṭān olısardur yolında niçe baş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 2). [ġalṭān olısardur, -ısar, -dur ] 

 

ġam: Üzüntü, tasa, kaygı, keder, dert. 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [ġam, ] 

Ġam beyābānında sergerdān olaldan cān u dil / Kimse gelmez yanuma illā meger sāyem gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1000, Beyit 5). [ġam, ] 

Cān u dil zülfi ġamından bir dem ārām eylemez / Ruḫları üstinde şeb-veş tārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 6). [ġamından, -ı, -n, -dan ] 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1004, Beyit 5). [ġam, ] 
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Vādi-i ‘ışḳa Muḥibbī bu göñül düşdi yine / Dimezem ġamdan ulu bile saña zāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 5). [ġamdan, -dan ] 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 4). [ġam, ] 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 1). [ġam, ] 

Ġam beni ḫāk itdi savurdı ġubārum rūzigār / Sen ferāġat gülşeninde ‘iyşde leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1027, Beyit 6). [ġam, ] 

Yıkmadan ġam bu göñül kişverini yāda getür / Sāḳiyā cānuñ içün ehl-i dile bāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 1). [ġam, ] 

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1035, Beyit 5). [ġam, ] 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [ġam, ] 

Tīmār-ı ġamda cem‘ kılup naḳd-i eşki dil / Ġam ḥāṣılını kendüye bād-ı hevā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 2). [ġam, ] 

Ġamla ülfet tutdı göñlüm añmañuz şādī adın / ‘Āşıḳ-ı ġam-ḫōrlar çün şādīden bīrūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 4). [ġamla, -la ] 

Cān ez-cihān āvāredür ṣabrum yakası pāredür / Ġamla göñül bī-çāredür cān u cihānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 3). [ġamla, -la ] 

Tañ mıdur sevdā-yı zülfinden göñül olsa ḫarāb / Çünki bu ġam leşkeri sīnemde bī-pāyān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 2). [ġam, ] 

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok / ‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 2). [ġam, ] 

Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi / Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 4). [ġam, ] 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 2). [ġam, ] 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [ġamı, -ı ] 

Yine dil bir dilberüñ ‘ışḳı ġamından ḫastadur / Cān u dil bend ü belā-yı zülf-ile peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 1). [ġamından, -ı, -n, -dan ] 

Düşüp meyḫāne küncinde içüp mest ü ḫarāb oldum / Anuñçün ġamdan āzādam ne ġuṣṣa ne melālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 4). [ġamdan, -dan ] 

Baña dermān iderseñ kıl demidür / Beni rüsvāy iden ‘ışḳuñ ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 1). 

[ġamıdur, -ı, -dur ] 

‘İlāc itme ṭabībā derdüme gel / Baña dermān yine derdüm ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 4). 

[ġamıdur, -ı, -dur ] 
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Eger cevr ü eger miḥnet eger ġam / Anı kim yār ider ‘ayn-ı ṣafādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 4). 
[ġam, ] 

La‘l-i dilber gözlerümden her kaçan pinhān olur / Zehr olur ġamdan yidügüm içdügüm hep kan olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1196, Beyit 1). [ġamdan, -dan ] 

Giceler tā seḥer ol gül ġamından / İşüm bülbülleyin āh u fiġāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 3). 
[ġamından, -ı, -n, -dan ] 

Sen ḫarāb itmek neden iy ġam dil-i vīrānemi / Ḫānesin kendü eliyle kimse vīrān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 2). [ġam, ] 

Vaṣl olmadıysa şükr ġamı eksük olmadı / Hicrān şebinde anı derāġūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 5). [ġamı, -ı ] 

Fiġān u nāle zīr ü bamsuz olmaz / Muḥibbī yime ġam ġam gelse her gāh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 5). 
[ġam, ] 

Senüñ ‘ışḳuñ nigārā ġamsuz olmaz / Nite kim gözlerüm de nemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 
1). [ġamsuz, -suz ] 

Benī ādem muḳarrer ġamsuz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 6). [ġamsuz, -suz ] 

Degül ḫālī ġamuñ dil ḫānesinden / Bu ‘ālemdür kişi maḥremsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 3). 
[ġamuñ, -uñ ] 

Bi-ḥamdi’llāh muḥabbet ḫānesinde / Ġamuñdan ġayrı kimse maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, 
Beyit 5). [ġamuñdan, -uñ, -dan ] 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 1). [ġam, ] 

Ḫaṭuñ ser-fitne zülfüñ fitne-engīz / Ciger ḫūn oldı ġamdan dīde ḫūn-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 1). 
[ġamdan, -dan ] 

Ġam ayrılmaz benümle hem-dem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 

3). [ġam, ] 

Muḥibbī kesmege bu sīne kūhın / Elüñde ġamdan özge tīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 6). 

[ġamdan, -dan ] 

Ḫaṭṭuñı göreli artarsa ‘aceb mi ġamumuz / Devr-i ḥüsnüñde şehā var-ıdı ḫoş ‘ālemümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 1). [ġamumuz, -umuz ] 

Tīredür ġamdan ḫarāb oldı dil-i vīrānemüz / Meh gibi bir gice tog gel rūşen olsun ḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 1). [ġamdan, -dan ] 

Çün ġamdan özge kalmadı bir ġam-güsārumuz / Geçse ‘aceb mi nāle ile rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1278, Beyit 1). [ġamdan, -dan ] 

Ḳatlüm içün ḫaṭ getürmiş ol şeh-i ḫūbān yine / Ġam beni şimden girü öldürdi taḳdīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 3). [ġam, ] 

‘Işḳ āteşiyle yandı kül oldı bu cān u dil / Āḫir savurdı ġam yili geldi ġubārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 5). [ġam, ] 

Gelür her şādīnüñ ardınca biñ ġam / Cihānda ‘āḳil olan gülmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 3). 

[ġam, ] 
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Ġam ayrılmaz benümle maḥrem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 5). 
[ġam, ] 

Baş açuk ġam tekyesinde olmışuz abdāl-ı ‘ışḳ / Sanmañuz şimden girü nāmūs-ıla ‘ār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 3). [ġam, ] 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [ġam, ] 

Tīredür zülfüñ ġamından bu dil-i vīrānemüz / Gün yüzüñ ‘arż eyle tā rūşen ola kāşānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 1). [ġamından, -ı, -n, -dan ] 

Dōstlar rāh-ı ‘ademde ġam olaldan zādumuz / Ol sebebden ehl-ı ‘ışḳ içre anılur adumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1317, Beyit 1). [ġam, ] 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur / Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 5). [ġam, ] 

Dilüm āvāredür yā Rab ki bir ān eylemez ārām / Ġamı bir laḥẓa dūr olmaz gözümde çünki ḫˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 4). [ġamı, -ı ] 

Saḥn-ı dilde ekmek içün dāyimā ġam ḥāṣılın / Şāh-ı ‘ışḳuñ emri ile itdiler beñzer nadās (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1393, Beyit 2). [ġam, ] 

Gelse ġam Ye‘cūci yagmaya vire dil kişverin / İy Muḥibbī var mıdur karşu aña der baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 5). [ġam, ] 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 1). [ġam, ] 

La‘l-i lebinüñ yādına cān virsem ‘aceb mi / Virdi ġam Şīrīn-ile Ferhād’ı görüñ baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1451, Beyit 3). [ġam, ] 

Kim göre ‘ārıżuñı olmaya ġamdan o ḫalāṣ / Yazılu ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla göñülde bu ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 1). [ġamdan, -dan ] 

 

ġam bezminde: Sıkıntı, dert, keder meclisi. 

İşidenler bu göñlüm nālesini / Çalınur didi ġam bezminde bu saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 3). [ġam 

bezminde, -n, -de ] 

 

ġam buḫārı: Sıkıntı, üzüntü buharı // Sıkıntı ile gönülden çıkan ahın dumanı. 

Sāḳiyā cām-ı ṣafā sun tā vire ḳalbe cilā / Ġam buḫārı yoksa dil āyīnesini jeng ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1159, Beyit 2). [ġam buḫārı, ] 

 

ġam degül: Ne çıkar, zararı yok, önemi yok, aldırma!. 

Ḥakk olursa mihr ü meh naḳşı felekden ġam degül / Naḳş-ı eş‘āruñ Muḥibbī künbed-i mīnā yiter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1120, Beyit 5). [ġam degül, ] 

 

ġam degül: Ne çıkar, zararı yok, önemi yok, aldırma!. 
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Ten göziyle görmez isem ġam degül cānān yüzin / Cān göziyle kanda baksam görinen cānānedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1202, Beyit 2). [ġam degül, ] 

 

ġam degül: Ne çıkar, zararı yok, önemi yok, aldırma!. 

Dükendi kalmadı yolında varum / Kalursam ġam degül āḫir kefensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 3). 

[ġam degül, ] 

 

ġam degül: Ne çıkar, zararı yok, önemi yok, aldırma!. 

Gözleri ḫançer çeküp kanlar dökerse ġam degül / Lebleri cānlar bagışlar yāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 2). [ġam degül, ] 

 

ġam degül: Ne çıkar, zararı yok, önemi yok, aldırma!. 

La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül / Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 5). [ġam degül, ] 

 

ġam degül: Ne çıkar, zararı yok, önemi yok, aldırma!. 

Ġam degül tīġ-ı sitemden çāk olursa bu göñül / Ġamzesin yāruñ işitdüm didiler dil-dūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 3). [ġam degül, ] 

 

ġam degül: Ne çıkar, zararı yok, önemi yok, aldırma!. 

Ġamzesin gönderdi dilber cān giderse ġam degül / Tek baña cānum yirine tīrini virsün ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 2). [ġam degül, ] 

 

ġam degüldür: Ne çıkar, zararı yok, önemi yok, aldırma!. 

Ġam degüldür gözleri bīmār iderse göñlümi / Leblerinden bir cevāb alsam bu cānum em kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 2). [ġam degüldür, -dür ] 

 

ġam degüldür: Ne çıkar, zararı yok, önemi yok, aldırma!. 

Öldürürse ġam degüldür tīġ-ı ġamzeñ ‘āşıḳı / Dirgürür iy dil ṭabībi leblerüñ ‘Īsā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1067, Beyit 2). [ġam degüldür, -dür ] 

 

ġam degüldür: Ne çıkar, zararı yok, önemi yok, aldırma!. 

Ġam degüldür görmez-ise ẓāhiren cānān yüzin / Cān göziyle çün Muḥibbī dōst dīdārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 5). [ġam degüldür, -dür ] 

 

ġam kapar: Gamlanmak, üzüntü duymak. 

Geh seḥāb-ı zülfi māni‘ yüzine gāhī sirişk / Uşbu ma‘nīden dil-i dīvāne her dem ġam kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 4). [ġam kapar, -ar ] 
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ġam meclisinde: Gam, keder meclisi. 

Ġam meclisinde zārīlıgum iñleyen bilür / Ney gibi niçe iñledügüm diñleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 1). [ġam meclisinde, -i, -n, -de-n, -de ] 

Ġam meclisinde dīde-i eşk nūşlardanuz / Nāyuñ yirine nāle-i dil gūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 1). [ġam meclisinde, -n, -de ] 

Āhdan zencīr idüp bu göñlümüñ ḳandīline / Yakmaga ġam meclisinde ya‘nī micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 4). [ġam meclisinde, -n, -de ] 

 

ġam şāhına: Gam padişahı. 

İy Muḥibbī sīnede gören ḥabāb-ı eşkümi / Konmaga ġam şāhına yir yir didi otāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 7). [ġam şāhına, -n, -a ] 

 

ġam şebinde: Gam,dert gecesi. 

Ġam şebinde cān u dil sanmañ ki bir dem ḫˇāb ider / Gözlerüm yaşı cihānı bil ki ġarḳ-ı āb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 1). [ġam şebinde, -i, -n, -de-n, -de ] 

Āh ġam şebinde giceler tā ṣubḥ olınca iñlerem / Bu nev‘edür ḥālüm benüm meh sālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 3). [ġam şebinde, -i, -n, -de-n, -de ] 

 

ġam u derd ü belā: Dert, keder, sıkıntı. 

Amān virmez baña bir dem ġam u derd ü belā hergiz / Kimesne yokdur ‘ālemde benüm tek mübtelā hergiz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 1). [ġam u derd ü belā, ] 

Yanumdan bir dem eksilmez ġam u derd ü belā hergiz / Bulınmaz derd-i ‘ışḳ-ıla benüm tek mübtelā hergiz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 1). [ġam u derd ü belā, ] 

 

ġam yime: Gam yemek: dertlenmek, kederlenmek, tasalanmak [Daha çok olumsuz şekli kullanılır]. 

Muḥibbī ġam yime çog-ısa cürmüñ / Şefā‘atçi Muḥammed Muṣṭafā’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 7). 

[ġam yime, -me ] 

 

ġam yime: Gam yemek: dertlenmek, kederlenmek, tasalanmak [Daha çok olumsuz şekli kullanılır]. 

Fiġān u nāle zīr ü bamsuz olmaz / Muḥibbī yime ġam ġam gelse her gāh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 5). 

[ġam yime, -me ] 

 

ġam yime: Gam yemek: dertlenmek, kederlenmek, tasalanmak [Daha çok olumsuz şekli kullanılır]. 

Dükenür sanma çeşmüm kīsesinden / Yime ġam anda dīnār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 4). 

[ġam yime, -me ] 

 

ġam yime: Gam yemek: dertlenmek, kederlenmek, tasalanmak [Daha çok olumsuz şekli kullanılır]. 
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Ḫāk-i pāyı çün ele girdi Muḥibbī başa ko / Ġam yime şimden girü tāc-ı sa‘ādet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 5). [ġam yime, -me ] 

 

ġam yime: Gam yemek: dertlenmek, kederlenmek, tasalanmak [Daha çok olumsuz şekli kullanılır]. 

Tīġ-ı ġamzeñ didüm itdi sīnem içre dil şikāf / Leblerüñ didi Muḥibbī ġam yime merhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1348, Beyit 5). [ġam yime, -me ] 

 

ġam yime: Gam yemek: dertlenmek, kederlenmek, tasalanmak [Daha çok olumsuz şekli kullanılır]. 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 5). [ġam yime, -me ] 

 

ġam yime: Gam yemek: dertlenmek, kederlenmek, tasalanmak [Daha çok olumsuz şekli kullanılır]. 

Yaşum ki dilā ger dükene ġam yime çeşmüm / Ḫūn-ı cigerüñden idinür kendüzine ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 3). [ġam yime, -me ] 

 

ġam yimek: Gam yemek: dertlenmek, kederlenmek, tasalanmak [Daha çok olumsuz şekli kullanılır]. 

İtdi ol zülfi mu‘anber kākülin zencīrümüz / Ġam yimek dīvāneler oldı bizüm tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 1). [ġam yimek, -mek ] 

 

ġam yimem: Gam yemek: dertlenmek, kederlenmek, tasalanmak [Daha çok olumsuz şekli kullanılır]. 

Ġam yimem ḫālī ḫayāli çün derūn-ı dildedür / ‘Ankebūtuñ göñli şād olur megesçün dām ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1100, Beyit 2). [ġam yimem, -me, -m-mem ] 

 

ġam yimezüz: Gam yemek: dertlenmek, kederlenmek, tasalanmak [Daha çok olumsuz şekli kullanılır]. 

Ġamzeñ öldürse Muḥibbī’yi ne ġam ġam yimezüz / Leblerüñ mürdeler iḥyāsına ‘Īsī bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1240, Beyit 5). [ġam yimezüz, -mez, -üz ] 

 

ġamām: Bulut. 

Belā kuhsārı olmışdur Muḥibbī kelle-i ‘uşşāḳ / Görinür yir yir üstinde ġamāmı dūd-ı āhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 5). [ġamāmı, -ı ] 

 

ġamda olmasun: Sıkıntı içinde olmak, kederli olmak. 

İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 5). [ġamda olmasun, -ma, -sun ] 

 

ġamgīn olmazuz: Gamlanmak, dertlenmek, tasalanmak, üzülmek. 

Vaṣl-ıla şādān olup hicr-ile ġamgīn olmazuz / ‘Āşıḳ u rind-i ḫarābātuz bizüm yok kāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 3). [ġamgīn olmazuz, -maz, -uz ] 
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ġam-güsār: Gam ve kederi defeden, gam ortağı; arkadaş. 

Çün ġamdan özge kalmadı bir ġam-güsārumuz / Geçse ‘aceb mi nāle ile rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1278, Beyit 1). [ġam-güsārumuz, -umuz ] 

 

ġam-ı devrānı: Feleğin kederi, tasası. 

Vaḳt-ı güldür ġam-ı devrānı ferāmūş idelüm / Sāḳiyā al elüñe devr ide peymāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1251, Beyit 3). [ġam-ı devrānı, -ı ] 

 

ġam-ı endūh: Gam, keder, sıkıntı // İç sıkıntısı. 

Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [ġam-ı endūh, ] 

 

ġam-ı ‘ışḳından: Aşk derdi, aşk sıkıntısı. 

Cefā vü cevri dildāruñ baña mihr ü vefādan yig / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun bu cān u dil cüdā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 3). [ġam-ı ‘ışḳından, -ı, -n, -dan ] 

 

ġam-ı ‘ışḳından: Aşk derdi, aşk sıkıntısı. 

Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳ içre egerçi pāy-māl oldı / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun dil ü cānum cüdā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 5). [ġam-ı ‘ışḳından, -ı, -n, -dan ] 

 

ġam-ı ‘ışḳuñ: Aşk derdi, aşk sıkıntısı. 

Ġam-ı ‘ışḳuñ deleli nā gibi bagrumı benüm / Nāleler eyledi dil ṣiyt u ṣadā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 3). [ġam-ı ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

ġamını yiyici: Gam yemek: 1. gam yemek(çekmek): sıkıntı ve dert içinde olmak, acı çekmek 2. afyonun yemek, esrar 

çekmek. 

Geh mest olup cür‘a saçaruz felek üzre / Miḥnet ġamını yiyici ‘ayyāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 3). [ġamını yiyici, -ı, -n, -ı-ı, -n, -ı, -y, -ici ] 

 

ġammāz: Söz taşıyan, laf yetiştiren, fitleyen (kimse), kovucu. 

‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 4). [ġammāzlık, -lık ] 

 

ġamuñ esrārını yidüm: Gam esrarı yemek: 1. gam yemek(çekmek): sıkıntı ve dert içinde olmak, acı çekmek 2. gam 

afyonunu yemek, esrar çekmek. 

Ḫāne-i ḫalvetde yidüm çün ġamuñ esrārını / Vādī-i ḥayretde oldı dīdeler maḳṣūda duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1445, Beyit 2). [ġamuñ esrārını yidüm, -dü, -m-ı, -n, -ı, -dü, -m-uñ ] 
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ġamuñ esrārını yiyüp: Gam esrarı yemek: 1. gam yemek(çekmek): sıkıntı ve dert içinde olmak, acı çekmek 2. gam 

afyonunu yemek, esrar çekmek. 

Ḥayrānuñ olmışuz ġamuñ esrārını yiyüp / Farḳ itmez-isek olmaz ‘aceb sol u sagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1242, Beyit 3). [ġamuñ esrārını yiyüp, -ı, -n, -ı-y, -üp ] 

 

ġamz: Süzgün bakış, yan bakış, sitemli bakma; güzellerin gözlerinin ucunda görülen gönül alıcı hareketler, nazlı 

nazlı göz kırpma. 

Sīne-i mecrūḥa ursañ iy ṣanem ġamz okların / Tīr-i peykānuñ bu ben dil-ḫasteye merhem gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 2). [ġamz, ] 

Ġamz oklarıyla sīne vü dil şerḥa yaradur / Bagrumı eger sorar-ısañ pāre pāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 1). [ġamz, ] 

İy kaşı ya atagör iç ḳabżadan ġamz okların / Sīnemi delsün varup bagrumda itsün yirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 3). [ġamz, ] 

Gördi ölümlü ḫasta atup baña ġamz okın / Ol dil ṭabībi öldürüp itdi devāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 4). [ġamz, ] 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 3). [ġamz, ] 

Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1297, Beyit 2). [ġamz, ] 

Kaşı yayından gelür ġamz okları kan içmege / İy dil-i şūrīde ḳaṣdı sañadur ġāfil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 4). [ġamz, ] 

Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 1). [ġamz, ] 

Sīneme uralı ġamz oklarını / Yüregüm bagrum olupdur tolu baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 4). [ġamz, ] 

Bend-i zülfinden ḫalāṣ olur mı hīç bu murġ-ı dil / Eksük itmez bir nefes ġamz okların ol göz ü kaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 4). [ġamz, ] 

 

ġamze: Süzgün bakış, yan bakış, sitemli bakma; güzellerin gözlerinin ucunda görülen gönül alıcı hareketler, nazlı 

nazlı göz kırpma. 

………………………………… āfet-i cān / Ġamzesi ḫastasınuñ zaḫmına tīmāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 3). [ġamzesi, -si ] 

Dil virdüm eger ister-iseñ cānı da almak / Kıl ġamzeñ ucıyla bir işāret ki senüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 3). [ġamzeñ, -ñ ] 

Eylerem ben ġamzesine sīnem içre dil nişān / Tīr-i müjgāna kaçan kim kaşlarını ya kılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1018, Beyit 3). [ġamzesine, -si, -n, -e ] 

İy Muḥibbī mülk-i dil küllī ḫarāb olsa ne tañ / Zülfi kāfir ġamzeler Tātār-veş yagmacıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 5). [ġamzeler, -ler ] 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [ġamzeñ, -ñ ] 
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Cihān ḫalḳı muṭī‘üñdür senüñ iy ḫusrev-i ḫūbān / Kemāle ṣaf tutup ġamzeñ çeküp leşker ṭavāf eyler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 4). [ġamzeñ, -ñ ] 

Cānāne kaçan ġamzelerin mest-i ḫˇāb ider / Her bir naẓarda cānuma yüz biñ ‘itāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1051, Beyit 1). [ġamzelerin, -lerin ] 

Tīr-i bārān atdılar her bir yañadan ġamzeler / Dil gibi sīnemde bir muḥkem ḥiṣārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1058, Beyit 2). [ġamzeler, -ler ] 

Kim elif gibi reh-i ‘ışḳında yāruñ togrudur / Bakışından çeşmi aña ġamze okın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1064, Beyit 1). [ġamze, ] 

Ne sebebdendür didüm sīnemde biñ biñ yaralar / Didi ġamzem oklarından irişen peykāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 4). [ġamzem, -m ] 

Tañ degül cānuma ger ḳaṣd ider-ise ġamzeler / Zülfi kāfir çeşmi ḫūnī dilberüm ya kaşludur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1084, Beyit 3). [ġamzeler, -ler ] 

Bilmedüm zülfüñ midür boynumdaki dām-ı belā / Cānuma ḳaṣd eyleyen ġamzeñ midür ya kaşlar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1092, Beyit 3). [ġamzeñ, -ñ ] 

Urmaga ehl-i ‘ışḳ sīnesine / Eylemiş ġamzeleri ḫançerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 2). [ġamzeleri, -
leri ] 

Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı / Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1110, 
Beyit 2). [ġamzelerle, -ler, -le ] 

Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [ġamze, ] 

Bir ġamze ile sīneñi çāk itdi Muḥibbī / Kim tīġ urur ol merdüm-i çālāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 5). [ġamze, ] 

Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst / Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 3). [ġamzeñ, -ñ ] 

Atarsın ġamzeñ okını baña iy kaşı ya her dem / Dil-i ṣad pāre anuñçün kızıl kana boyanukdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1138, Beyit 4). [ġamzeñ, -ñ ] 

Kosun kāfırlıgın ġamzeñ yiter ḳaṣd eyledi ḫūna / Tamar kanlar kılıcından sakınsun şāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 4). [ġamzeñ, -ñ ] 

Pāy-māl itdürme gel mülk-i dili ceyş-i ġama / Ger murāduñ cān ise ġamzeñ aña gönder yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 5). [ġamzeñ, -ñ ] 

Dilā ölseñ ne ġam ger ġamzesinden / Dirildür çün lebi ‘Īsī nebī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 6). 
[ġamzesinden, -si, -n, -den ] 

‘Aceb bu ġamze midür yāḫu cellād / Tutar ḥāżır elinde tīġ u ḫançer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 4). 
[ġamze, ] 

Ġamzesi kanum içerse dōstlar olmaz ‘aceb / Kāfir-i bed-mest olanuñ meyli dā’im kanadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 4). [ġamzesi, -si ] 

Leblerüñ emsem disem ġamzeñ diler kanum döke / Kan iderse tañ mı çeşmüñ çün şarāb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 2). [ġamzeñ, -ñ ] 
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Ya kaşlarıyla alsa ele ġamze okların / Sīnem içinde konmış aña dil nişānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 5). [ġamze, ] 

‘Uşşāk kanın içmiş ġamzeñ işitdüm iy dōst / Biñ kan içerse günde hergiz o kanagelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 2). [ġamzeñ, -ñ ] 

Tīgını cellād ġamzeñ dem mi var tīz eylemez / Öldürür nā-ḥaḳ yire ‘uşşāḳı perhīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 1). [ġamzeñ, -ñ ] 

Ġamzeñ öldürse Muḥibbī’yi ne ġam ġam yimezüz / Leblerüñ mürdeler iḥyāsına ‘Īsī bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1240, Beyit 5). [ġamzeñ, -ñ ] 

İctināb eyler ẓulümden dōstum kāfir daḫı / Ya nedendür zülf ü ġamzeñ ẓulm ider dād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 2). [ġamzeñ, -ñ ] 

Ġamze okların kemān ebrūlarından dem-be-dem / Atsa dilber ‘āşıḳuz karşu tutaruz sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1254, Beyit 2). [ġamze, ] 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 3). [ġamzeñ, -ñ ] 

Dilde peykānuñ kalur geldükçe ġamzeñ okları / Anuñ-ıçun oldı āhen-dil dil-i bī-bākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 3). [ġamzeñ, -ñ ] 

Ġamzesi ḫançer çeküp ‘āşıḳların ḳurbān ider / Çeşm-i cellādına hīç ḳaṣṣāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 2). [ġamzesi, -si ] 

Gönder ilerü ġamzeñi iy yār-ı cefā-cū / Çeşmüñ gibi kan döküci ḥūn-ḫˇār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 3). [ġamzeñi, -ñ, -i ] 

Ugrın ugrın ġamzelerle sīnem üzre yaralar / Ol kaşı ya ġamzesi ok yādigārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 3). [ġamzelerle, -ler, -le ] 

Ugrın ugrın ġamzelerle sīnem üzre yaralar / Ol kaşı ya ġamzesi ok yādigārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 3). [ġamzesi, -si ] 

Niçe başlar kesilüp her yaña ḫūn ola revān / Ġamzelerden eline yār ala çün ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 2). [ġamzelerden, -ler, -den ] 

Fitne ta‘līmin ider gözlerine ġamzeleri / Çok zamāndur görürem ol gözi fettān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 4). [ġamzeleri, -ler, -i ] 

Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi / Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 2). [ġamzeñ, -ñ ] 

Şöyle beñzer ḫışm idüp dilber baña kīn eylemiş / Ġamzesin ḫançer kılup ebrūların çīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1400, Beyit 1). [ġamzesin, -si, -n ] 

Ġamzeñ öldürdi Muḥibbī’yi neden didüm didi / ‘Āşıḳı öldürmenüñ bildüm s̱evābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 7). [ġamzeñ, -ñ ] 

Eyledi tīr-i cefāya bu benüm sīnem siper / Ol ki ebrūñı şehā ya ġamzeñi tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1427, Beyit 2). [ġamzeñi, -ñ, -i ] 

La‘l-i nābından nigāruñ daḫı kāma irmedi / Ez-berāy-ı ḳatlüm iy ġamze müsta‘cil mebāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1439, Beyit 2). [ġamze, ] 
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Delmek içün sīnemi yir yir benüm / Ġamzesin ok kaşların ya eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 5). 
[ġamzesin, -si, -n ] 

Ok u ya almış ele ġamzesi dil almak içün / Birbirine urup āfāḳı pür-āşūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1447, 
Beyit 2). [ġamzesi, -si ] 

Bilmek isterseñ Muḥibbī sīnesin çāk eylegil / Ġamzelerden göresin āzürde cānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 5). [ġamzelerden, -ler, -den ] 

Egerçi ḳatlüme ḳaṣd itdi ġamzeñ / Ve līkin la‘l-i nābuñ emsem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 3). 
[ġamzeñ, -ñ ] 

Ġam degül tīġ-ı sitemden çāk olursa bu göñül / Ġamzesin yāruñ işitdüm didiler dil-dūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 3). [ġamzesin, -si, -n ] 

La‘l-i şīrīnüñi cānā almadın ben agzuma / Ġamze okın sīneme urduñ benüm zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1466, Beyit 2). [ġamze, ] 

İy Muḥibbī olalı bu dil nişān / Kaşların ya ġamzesin tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 6). 
[ġamzesin, -si, -n ] 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 6). [ġamze, ] 

Ġamzesi tīrinsüz olmazsın nigāruñ bir nefes / Bil sa‘ādetdür sen anı sīneden al cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1483, Beyit 4). [ġamzesi, -si ] 

Ġamzesin gönderdi dilber cān giderse ġam degül / Tek baña cānum yirine tīrini virsün ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 2). [ġamzesin, -si, -n ] 

 

ġam-zede: Kederli, gama uğramış; aşık. 

Efġān ile zārī kıluruz gice vü gündüz / Bir oñmayası ġam-zede ḳallāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 5). [ġam-zede, ] 

 

ġamze-i cellādına: (Sevgilinin) Acımasız, cellada benzer yan bakışı. 

Ġamze-i cellādına dirsem ḫalāṣ itgil beni / Dir kim ölmeyince olmaz ḥükm-i sulṭāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 3). [ġamze-i cellādına, -ı, -n, -a ] 

 

ġamze-i ḫūn-rīz: Kan dökücü ve zalim gamze // sevgilinin kan dökücü ve zalim süzgün bakışları. 

Göñlümi sevdāya viren zülf-i ‘anber-bīz imiş / Cānumı ḳurbān iden ol ġamze-i ḫūn-rīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 1). [ġamze-i ḫūn-rīz, ] 

 

ġamze-i mestüñ: Sarhoş, kendinden geçmiş yan bakış. 

Çeşm-i ḫun-rīzüñ içer her laḥẓa ‘āşıḳ kanını / Anuñ-ıçun ġamze-i mestüñ olur maḫmūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 4). [ġamze-i mestüñ, -üñ ] 

 

ġamze-kār: Gamzeli, süzgün bakışlı. II sevgili. 
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Āh kim Tañrı selāmını baña virmez geçer / Çeşm-ile kılmaz naẓar ol ġamze-kārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 3). [ġamze-kārum, -um ] 

 

ġamzekār: Gamzeli, süzgün bakışlı (göz). 

Bir naẓarla sīnesin bagrın delen ‘āşıḳlaruñ / Şol kemān ebrū güzelüñ ġamzekārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1340, Beyit 3). [ġamzekārıdur, -ı, -dur ] 

 

ġamze-zen: Göz işareti ile vuran. / Yan bakış oku atan. 

Olup her bir çiçek bir ḫūba mānend / Aralarında nergis ġamze-zendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 2). 

[ġamze-zendür, -dür ] 

 

ġār: Mağara, in. 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār / Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 2). [ġār, ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 1). [ġārıdur, -ı, -dur ] 

 

ġaraż: Gāye, maksat, istek, arzu. 

Dōstum senden vefādur çün ġaraż / Mihr-ile mehden żiyādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 1). 

[ġaraż, ] 

Dōstum senden vefādur çün ġaraż / Mihr-ile mehden żiyādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 1). 

[ġāraż, ] 

Geh vefā ister dilüm gāhī cefā / Her ne gelürse ṣafādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 2). 

[ġaraż, ] 

Gāh ‘işve gāh ḫışm u gāh nāz / Cümlesinden ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 3). 
[ġaraż, ] 

Āsitānuñda gedā olsam dimiş / Sözlerinden pādişādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 4). [ġaraż, 
] 

İster asılmak Muḥibbī boynuña / İtdügi zülf-i dü-tādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 5). [ġaraż, 
] 

La‘l-i dilberdür bugün ‘ālemde cevherden ġaraż / Zīra ol maḳṣūd-ı dildür ġayr-ı gevher bi‘l-ġaraż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1489, Beyit 1). [ġaraż, ] 

Göreyim bir kez seni ölürsem andan öleyim / Zīra gelmekden cihāna seni görmekdür ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 4). [ġaraż, ] 

İy meh-i nā-mihribān senden vefādur çün ġaraż / Mihr ü mehden ‘ālem içinde żiyādur çün ġaraż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1490, Beyit 1). [ġaraż, ] 

İy meh-i nā-mihribān senden vefādur çün ġaraż / Mihr ü mehden ‘ālem içinde żiyādur çün ġaraż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1490, Beyit 1). [ġaraż, ] 
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Gāh gāhī mihr iderseñ yiridür ‘āşıḳlara / Zīra senden geh vefā gāhī cefādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 2). [ġāraż, ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 3). [ġaraż, ] 

Sen selāmet ol yüri ‘ālemde zāhid zühd-ile / ‘Āşıḳ-ı bī-dil olanlara belādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 4). [ġaraż, ] 

İy Muḥibbī kim ki ‘ışḳ yolında cān terk itmedi / Ḥāṣıl-ı ‘ömrine virilen hevādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 5). [ġaraż, ] 

 

ġāret: Çapul, yağma, yağmalama. 

Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst / Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 3). [ġāretde, -de ] 

 

ġāret iden: Akın etmek, yağmalamak, talan etmek. 

Ġāret iden göñlini kimdür Muḥibbī’nüñ didüm / Çünki bilmezsin didi ol nergis-i fettāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 5). [ġāret iden, -en ] 

 

ġāret ü yaġma: Yağmalama, talan etme. 

Gözleri Tātār-veş tārāc ider dil mülkini / Ġāret ü yaġma ṭarīḳını ḥarāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1154, 

Beyit 2). [ġāret ü yaġma, ] 

 

ġarīb: Kimsesiz, zavallı, biçare. 

İñen cevr itme ‘uşşāḳa vefā kıl iy şeh-i ḫūbān / Ġarībüñ āhını yirde komaz Allāh’umuz vardur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1145, Beyit 3). [ġarībüñ, -üñ ] 

 

ġarḳ eyledi: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1091, Beyit 3). [ġarḳ eyledi, -di ] 

 

ġarḳ eylese: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Eylese başdan aşup göz yaşı dil şehrini ġarḳ / Tañ degül cūş idicek bir ucı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 3). [ġarḳ eylese, -se ] 

 

ġarḳ eyleye: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras / ‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 1). [ġarḳ eyleye, -y, -e ] 

 

ġarḳ iden: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 
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Cihānı ġarḳ iden bārān degül eşk-i revānumdur / Feleklerde iden güm güm benüm āh u fiġānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 1). [ġarḳ iden, -en ] 

 

ġarḳ ider: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Akarak çün başdan aşdı iy Muḥibbī göz yaşı / Ġarḳ ider āḫir seni bu çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1221, Beyit 5). [ġarḳ ider, -er ] 

 

ġarḳ ider: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Baḥr-ı eşküm başdan aşdı ġarḳ ider āḫir beni / Bād-ı āhumla ider deryālayın her dem ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 3). [ġarḳ ider, -er ] 

 

ġarḳ idiserdür: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

‘Ālemi ġarḳ idiserdür ser-be-ser eşküm benüm / Ḥasretiyle uşbu çeşmümden ki bārānlar kopar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1105, Beyit 2). [ġarḳ idiserdür, -iser, -dür ] 

 

ġarḳ idüp: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Ser-te-ser mülk-i cihānı ġarḳ idüp oldı denīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 2). [ġarḳ idüp, -üp ] 

 

ġarḳ it: (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Keşf-i burḳa‘ eyle yüzden nūra ġarḳ it ‘ālemi / Tā görenler diyeler mihr-i cihān-ārā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 2). [ġarḳ it, ] 

 

ġarḳ itdi: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1227, Beyit 5). [ġarḳ itdi, -di ] 

 

ġarḳ itmede: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Eşk-i çeşmüm her nefes sa‘yi beni ġarḳ itmede / Rāh-ı ‘ışḳuñda murāda irgüren ol āhdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 2). [ġarḳ itmede, -mede ] 

 

ġarḳ oldı: (Suya) Batmak, (suda) boğulmak II … ile dolmak, -e boğulmak, istiğrak etmek. 

Baḥr olalı sirişküm ġarḳ oldı anda cismüm / Mevc urdugınca her dem yaşum ḥabāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1135, Beyit 4). [ġarḳ oldı, -dı ] 

 

ġarḳ oldum: (Suya) Batmak, (suda) boğulmak II … ile dolmak, -e boğulmak, istiğrak etmek. 

Başdan ayaga degin göz yaşına ġarḳ oldum / Līk su virdi bu dil āteşi bir pāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 2). [ġarḳ oldum, -du, -m ] 
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ġarḳ olmasun: (Suya) Batmak, (suda) boğulmak II … ile dolmak, -e boğulmak, istiğrak etmek. 

Baḥr-ı eşkümde niçe ġarḳ olmasun dil zevraḳı / Bād-ı āhumla temevvüc eyleyen deryāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 4). [ġarḳ olmasun, -ma, -sun-masun ] 

 

ġarḳ olup: (Suya) Batmak, (suda) boğulmak II … ile dolmak, -e boğulmak, istiğrak etmek. 

Akan yaşum olup ‘ummān cihānı ortaya almış / Bu göñlüm zevraḳın gör ġarḳ olup girdābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 2). [ġarḳ olup, -up ] 

 

ġarḳa virdi: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Bu ‘aceb bārān-ı eşküm ġarḳa virdi ‘ālemi / Hīç teskīn olmadı dil sūznāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1079, Beyit 4). [ġarḳa virdi, -di ] 

 

ġarḳa virdi: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Ġarḳa virdi gözlerüm yaşı cihānı gāh olur / Yakar eflāki ser-ā-ser sīne-tābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1401, Beyit 4). [ġarḳa virdi, -di ] 

 

ġarḳa virmişken: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi / Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1500, Beyit 3). [ġarḳa virmişken, -miş, -ken ] 

 

ġarḳa virsün: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

İy dīde göz yaşın dök virsün ciḥānı ġarḳa / Ol cevri çok vefāsuz çünki yaşuñı silmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 2). [ġarḳa virsün, -sün ] 

 

ġarḳa virür: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Alma āhum gel akıtma eşk çeşmümden sakın / Ġarḳa virür ‘ālemi bu göz yaşı deryā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 3). [ġarḳa virür, -ür ] 

 

ġarḳa virür: (Suya) Batırmak II (Birine bir şeyi) Bol bol vermek, … ile doldurmak, -e boğmak. 

Yiter aglatma beni dōst yaşumdan ḥaẕer it / ‘Ālemi ġarḳa virür kimsene bendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1338, Beyit 5). [ġarḳa virür, -ür ] 

 

ġarḳ-ı āb ider: Suya gark etmek, suya boğmak. 

Ġam şebinde cān u dil sanmañ ki bir dem ḫˇāb ider / Gözlerüm yaşı cihānı bil ki ġarḳ-ı āb ider (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1104, Beyit 1). [ġarḳ-ı āb ider, -er ] 

 

ġarḳ-ı demlerüz: Kana boğulmuş, kan ile dolu, kanlı. 
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Niçe yıllardur didüm göñlümle ṣāḥib-ġamlaruz / Didi çeşmüm anuñ-ıçun biz de ġarḳ-ı demlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 1). [ġarḳ-ı demlerüz, -ler, -üz ] 

 

ġarḳ-ı ḫūn olsa: Kana batmak, kan içinde kalmak, kanda boğulmak. 

Ġarḳ-ı ḫūn olsa Muḥibbī tañ mı çeşmüm merdümi / Görürem her dem kuçar dildārı gülgūn cāmeler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1172, Beyit 5). [ġarḳ-ı ḫūn olsa, -sa ] 

 

ġarra: Parlak, gösterişli, şâşaalı // Gururlu, kibirli. 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhī eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1268, Beyit 1). [ġarradur, -dur ] 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1294, Beyit 1). [ġarradur, -dur ] 

 

ġarra olma: Gururlanmak, kibirlenmek. 

Ġarra olma sebzezār-ı ‘ömrüñe / Dāne gibi kendüñi ḫarmanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 5). [ġarra 

olma, -ma ] 

 

ġarra olma: Gururlanmak, kibirlenmek. 

Nigārā ġarra olma devr-i ḥüsne / Güzellik tīz geçer uşbu cihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 7). 

[ġarra olma, -ma ] 

 

ġarra olma: Gururlanmak, kibirlenmek. 

Ġarra olma bu cihān her gün dogar bir nev‘-ile / Mührelerle ‘aḳluñı tagıtma olma ḥoḳḳa-bāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1215, Beyit 6). [ġarra olma, -ma ] 

 

ġāşiye: 1. Örtü, perde, zar. 2. At eyerinin altına örtülen sırmalı veya şerit süslemeli, sâhibinin servetine göre kıymetli 

taşlarla bezenmiş örtü, haşa:. 

Düşüp öñine ġāşiyesin götürür ṣabā / Şeb-dīz-i zülfe yār kaçan kim süvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 4). [ġāşiyesin, -si, -n ] 

 

ġavāṣ: Gavvas, dalgıç. 

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum / Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 2). [ġavāṣ, ] 

 

ġavgā: Dövüş, gürültü, kavga, çekişme, mücadele. 

Yāra ‘arż eyledükçe derd-i dilüm / Dir Muḥibbī ki bu ne ġavgādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 5). 

[ġavgādur, -dur ] 

Mescide dönmiş iken vardum yine meyḫāneye / ‘Āşıḳı ‘ayb itme ṣūfī çünki ġavġādan kaçar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1027, Beyit 3). [ġavġādan, -dan ] 
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Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 3). [ġavġāyı, -y, -ı ] 

Ḥużūr-ı ḳalb-ile ‘ārif yatur meyḫāne küncinde / Ṣafāsuz ṣūfī mescidde kurı ġavġāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 5). [ġavġāya, -ya ] 

Almamış başına terk itmiş cihān ġavġāların / Vādīde mecnūn yürür mecnūn dimeñ uslu-y-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1458, Beyit 3). [ġavġāların, -lar, -ı, -n ] 

 

ġavġā ider: Kavga etmek, tartışmak. 

Cür‘a-i cāmı sen içdüñ diyü bezm-i ‘ışḳda / Mest olupdur çeşm-i maḫmūrı gelüp ġavġā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 4). [ġavġā ider, -er ] 

 

ġavvāṣ: Dalgıç. 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi / Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1115, Beyit 5). [ġavvāṣ, ] 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin / ‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 4). [ġavvāṣ, ] 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ / Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 1). [ġavvāṣ, ] 

N’ola ‘ārż eyler-isem yāra sirişküm gevherin / Olmışam ḳulzüm-i ‘ışḳ içre dilā ben ġavvāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1476, Beyit 2). [ġavvāṣ, ] 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin / Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1477, Beyit 4). [ġavvāṣ, ] 

 

ġavvāṣ-vār: Dalgıç gibi. 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 

Beyit 2). [ġavvāṣ-vār, ] 

İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār / Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1479, Beyit 5). [ġāvvāṣ-vār, ] 

 

ġāyet: Çok, pek, pek çok, son derece. 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 3). [ġāyet, ] 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [ġāyet, ] 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1149, Beyit 3). [ġāyet-ile, --ile ] 

Zülālinden umar bu ḫasta göñlüm / ‘Aṭā itmezse ġāyet ḥisseti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 6). [ġāyet, 

] 
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 ,Ġāyetde enīs oldı baña āh u fiġān / Oldı dil āyīnesi āhum-ıla jeng ü ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (غ)
Beyit 19). [ġāyetde, -de ] 

Ehl-i günāh olanları dirler yakarlar āteşe / Ġāyet günāhum çok benüm a‘mālümi sormaz mısız (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1312, Beyit 4). [ġāyet, ] 

Muḥibbī evvel[i] ‘ışḳuñ egerçi görinür āsān / Velī ġāyet soñı müşkil giriftār olmayan bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1361, Beyit 5). [ġāyet, ] 

Gerekdür sırr-ı ‘ışḳ ġāyetde pinhān / Aluñ benden ḫaber didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 3). 
[ġāyetde, -de ] 

Kaşları yasına karşu sīnemi kıldum siper / Deldi geçdi tutmadı müjgānı ġāyet tīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 3). [ġāyet, ] 

Ḫoş gelür ben ‘āşıḳa ġāyet miyān-ı nāzüküñ / Çünki peyġāmber dimiş ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1497, Beyit 2). [ġāyet, ] 

 

ġāyet de: Oldukça. 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Niçe nālān olmasun ġāyet de teng oldı ḳafes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1378, Beyit 1). [ġāyet de, ] 

 

ġāyet ile: Aşırı derecede, çok fazla, son derece. 

Kim-durur cānā dir-iseñ derd-i hicre mübtelā / Ġāyet ile ḫasta-dildür bu Muḥibbī bendeñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 5). [ġāyet ile, ] 

 

ġāyet-i ‘ışḳa: Aşkın son derecesi, sonu, nihayeti. 

Ġāyet-i ‘ışḳa Muḥibbī ireyim dimek muḥāl / Ḥaddi vü pāyānı yok bir ince müşkil rāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 5). [ġāyet-i ‘ışḳa, -a ] 

 

ġayr: Başkası, başkaları; rakip. 

Zehr olur ger ġayr elinden içeyim āb-ı ḥayāt / Yār elinden zehr nūş itsem baña cüllābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 4). [ġayr, ] 

Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1082, Beyit 2). [ġayra, -a ] 

Baña dildāruñ cefāsı ḫoş gelür / Nite kim ġayra vefāsı ḥoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 1). [ġayra, 
-a ] 

 

ġayret: İçten gelerek çalışma, belli bir şey için çabalama, didinme, çaba. 

Bāde içse ġayrılar ben içerem ḫūn-ı ciger / Ġayret öldürdi beni dildār benden bī-ḫaber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1007, Beyit 1). [ġayret, ] 

 ,Ḫayālüñ dil-i maḥzūnumı mesken tutalı / Beni dīvāne kılupdur baña ne ġayret ü ‘ār (Muhibbî Dîvânı ( خ )

Gazel 1205, Beyit 7). [ġayret, ] 
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Āteş-i ‘ışḳa yanar dil korkaruz āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1253, Beyit 3). [ġayret, ] 

Āteş-i hicre yanar dil korkaram āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1363, Beyit 4). [ġayret, ] 

 

ġayrı: Başka. 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 1). [ġayrı, ] 

Gördüm yüzüñi kaldı gözüm gitmedi andan / Kim göre anı gayrı yire bir naẓar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 4). [gayrı, ] 

Senden umar Muḥibbī derdlü diline dermān / Koyup kapuñı cānā ġayrı kapuya gitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 5). [ġayrı, ] 

Murġ-ı tīrüñ sīne-i rīşümi çün kıldı ḳafes / Oldı bu cāna bedel kalmadı bir ġayrı heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 1). [ġayrı, ] 

Vaṣlını idüp temennā hicrini kılma ṭaleb / Dil-rübālar dāyimā ġayrı rıżā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1396, Beyit 2). [ġayrı, ] 

 

ġayrı: Başkası, başka kimse. 

Bāde içse ġayrılar ben içerem ḫūn-ı ciger / Ġayret öldürdi beni dildār benden bī-ḫaber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1007, Beyit 1). [ġayrılar, -lar ] 

 

ġayrı: Artık. 

La‘lüñ var-iken ġayrı baña cām gerekmez / Örtme yüzüñi zülfüñ-ile şām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1257, Beyit 1). [ġayrı, ] 

Güzeller[den] vefā hergiz görinmez / Velī ġayrı cefā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 1). 
[ġayrı, ] 

 

ġayrı: Ayrı, başka , özge II -den başka. 

Yürür mecnūn gibi tenhā düşüp bu vādi-i ‘ışḳa / Muḥibbī sāyeden ġayrı dimez hem-rāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 5). [ġayrı, ] 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [ġayrı, ] 

Bi-ḥamdi’llāh muḥabbet ḫānesinde / Ġamuñdan ġayrı kimse maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 
5). [ġayrı, ] 

Ciger ḫūnını saklamaga iy dil / Gözümden ġayrı aña şīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 5). [ġayrı, ] 

Maṭbaḥ-ı ġamda Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Miḥnet ü derd ü belādan ġayrı bir nesne yimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 5). [ġayrı, ] 

Kalmadı ṣabr u ḳarārum ‘azm-i yār itdüm yine / Yokdur andan ġayrı çün bu derdmende dest-res (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 4). [ġayrı, ] 
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Sevdügümden ġayrı n‘itdüm baña ḫışm ider nigār / Dimedüm bir kez gözi üstinde kaşı var-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 2). [ġayrı, ] 

 

ġayr-ı gevher: O cevherin başkası, ondan (sevgilinin la'l dudağından) başka cevher. 

La‘l-i dilberdür bugün ‘ālemde cevherden ġaraż / Zīra ol maḳṣūd-ı dildür ġayr-ı gevher bi‘l-ġaraż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1489, Beyit 1). [ġayr-ı gevher, ] 

 

ġayr-ı hem-dem: Dert ortağından başkası. 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [ġayr-ı hem-dem, ] 

 

ġazāl: Ahu, ceylan. 

Ol ġazālı arayu gitdi Muḥibbī derdmend / Kim şikār eyler ṭaleb ser-keşte-yi Hāmūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1080, Beyit 7). [ġazālı, -ı ] 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [ġazāl, ] 

 

ġazanfer: İri arslan. 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 1). [ġazanferdür, -dür ] 

 

ġazel: Gazel, şiir. 

Bikr-i fikrinden Muḥibbī iḫtirā‘ itse ġazel / Kapışurlar sanasın kim gevher agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 5). [ġazel, ] 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 7). [ġazel, ] 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 5). [ġazel, ] 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1132, Beyit 5). [ġazel, ] 

Gerçi kıldum her ġazelde niçe biñ siḥr ü füsūn / Ḫūblar gūşına almaz līk bu efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1277, Beyit 5). [ġazelde, -de ] 

Her ġazelde anuñ içün eyledüm siḥr ü füsūn / Māh-rūlar ḫūblar gūş ideler efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1315, Beyit 4). [ġazelde, -de ] 

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine / Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 5). [ġazeller, -ler ] 

 

geç: Geçmek, ilerlemek, ulaşmak. 
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Geçer mi bir dem ol serv ayagına / Yaşum çün çeşmümi bıñar kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 2). 

[geçer, -er ] 

 

geç: Vazgeçmek, bırakmak, uzaklaşmak, terk etmek. 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 5). [geç, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören firdevs-i a‘lādan geçer / Cür‘a-i la‘lüñ içen cām-ı muṣaffādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1038, Beyit 1). [geçer, -er ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören firdevs-i a‘lādan geçer / Cür‘a-i la‘lüñ içen cām-ı muṣaffādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 1). [geçer, -er ] 

Cānuma geçdi okı dil kaşı yadan geçemez / Zülfine bend olalı daḫı belādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 1). [geçemez, -e, -mez ] 

Cānuma geçdi okı dil kaşı yadan geçemez / Zülfine bend olalı daḫı belādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 1). [geçemez, -e, -mez ] 

Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 2). [geçemez, -e, -mez ] 

Cevr okı cāna irüp itdi Muḥibbī’yi helāk / Daḫı bu ḫasta göñül ol kaşı yadan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 5). [geçemez, -e, -mez ] 

Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 2). [geçüben, -üben ] 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 3). [geçdi, -di ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [geçmiş, -miş ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [geçmiş, -miş ] 

 

geç: (Bir yeri) İçinden veya üstünden yol almak sûretiyle aşıp geride bırakmak, boydan boya katetmek. 

Serverā ḳaddüñ görüp derd-ile ger āh eylesem / Eşk-i çeşmüm cūş idüp emvāc-ı deryādan geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1038, Beyit 5). [geçer, -er ] 

 

geç: Bir yerden başka bir yere gitmek, yürümek. 

Ṭavḳ idüp āhını zencīr idinüp göz yaşını / Dil-i dīvāneyi gör kim niçe şīrāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 3). [geçer, -er ] 

Ol yār geçer nāz-ıla bir dem naẓar itmez / Sāḫtdur dili nāle vü āhum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 1). [geçer, -er ] 

Āh kim Tañrı selāmını baña virmez geçer / Çeşm-ile kılmaz naẓar ol ġamze-kārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 3). [geçer, -er ] 
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Yüzüme bakmaz oldı āh yine yār-ı cefākārum / Raḳībüm beñze[dü]r yāra beni her bābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 5). [geçmiş, -miş ] 

 

geç: Etkisini kuvvetle hissettirmek, işlemek, nüfuz etmek. 

Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1057, Beyit 4). [geçer, -er ] 

 

geç: Belli bir zaman içinde var olmak, görünüp kaybolmak, gelip geçmek. 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 4). [geçer, -er ] 

 

geç: Geçerli olmak, etkisi olmak. 

Cān ḫastasına itmeye hergiz ḥakīm ‘ilāc / La‘linden özge derdine sanmañ devā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1173, Beyit 4). [geçer, -er ] 

 

geç: (Bir şey) Bir nesnenin bir tarafından girip öbür tarafından çıkmak. 

Bilsem eşküm n’içün itmez göñline yāruñ es̱er / Dirler elmās iy Muḥibbī seng-i ḫārādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 4). [geçer, -er ] 

Nüh felekden geçer ‘āşıḳ idicek derd-ile āh / Sanmañ āh-ı seḥere kevn ü mekān ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 3). [geçer, -er ] 

Geçer āhum oḫı çarḫ-ı felekden / ‘Acebdür katı göñlüñe yir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 4). 

[geçer, -er ] 

Ş’ol ḳadar āh okların atdum bugün çarḫdan yaña / Kıldı eflaḳi müşebbaḳ geçüben peykānumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1302, Beyit 2). [geçüben, -üben ] 

Āhum eflāke irüp oldı melā’ik gözi nem / Sanmañuz kanlu yaşum taḫt-ı s̱erādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 4). [geçemez, -e, -mez ] 

 

geç: Son bulmak, ortadan kalkmak, bitmek. 

Ḳāmet itdüñ gözlerüñ ‘uşşāḳa çün oldı imām / Gerçi uydum bilmedüm geçdi namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 5). [geçdi, -di ] 

Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 2). [geçmeye, -me, -y, -e ] 

 

geç: ... olarak bilinmek, ... olarak anılmak, … sayılmak. 

Her ki ‘āşıḳdur cefā vü cevrüñe ṣābir geçer / Yüz çevürmez her ne kim senden gele şākir geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1055, Beyit 1). [geçer, -er ] 

Her ki ‘āşıḳdur cefā vü cevrüñe ṣābir geçer / Yüz çevürmez her ne kim senden gele şākir geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1055, Beyit 1). [geçer, -er ] 
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Māh-rūlar okumamışlar vefā destānını / Līki bu fenn-i cefāda her biri māhir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 
Beyit 2). [geçer, -er ] 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1055, Beyit 3). [geçer, -er ] 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 
Beyit 4). [geçer, -er ] 

İy Muḥibbī söyle söz virsün ḥaḳīḳatden ḫaber / Şimdiki şā‘irlerüñ her bir sözi ẓāhir geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1055, Beyit 5). [geçer, -er ] 

Zülfi zencīrine kim dil vire dīvāne geçer / Şem‘-i ruḫsārına kim per yaka pervāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 1). [geçer, -er ] 

Zülfi zencīrine kim dil vire dīvāne geçer / Şem‘-i ruḫsārına kim per yaka pervāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 1). [geçer, -er ] 

Pāre pāre n’ola togransa göñül şāne mis̱āl / Ser-i zülfine kaçan el uzada şāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 2). [geçer, -er ] 

Saçı sünbül ‘ārıżı yāruñ gül-i ḥamrā geçer / Bāġ ara serv-i sehīden ḳāmeti a‘lā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1067, Beyit 1). [geçer, -er ] 

Saçı sünbül ‘ārıżı yāruñ gül-i ḥamrā geçer / Bāġ ara serv-i sehīden ḳāmeti a‘lā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1067, Beyit 1). [geçer, -er ] 

Öldürürse ġam degüldür tīġ-ı ġamzeñ ‘āşıḳı / Dirgürür iy dil ṭabībi leblerüñ ‘Īsā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1067, Beyit 2). [geçer, -er ] 

Alma āhum gel akıtma eşk çeşmümden sakın / Ġarḳa virür ‘ālemi bu göz yaşı deryā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 3). [geçer, -er ] 

Genc-i ḥüsnine Muḥibbī sunma dil eyle ḥaẕer / Görinen zülfi anuñ biñ başlu ejderhā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 5). [geçer, -er ] 

Sen koma ṭarf-ı meygedeyi elden iy göñül / Bu sāġar-ıla saña çün ol rehnümūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 2). [geçer, -er ] 

Bülbül ṣadāsı gūş idüben gülşene varur / Her kim ki bile kuş dilini ẕū-fünūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 
Beyit 3). [geçer, -er ] 

Muṭrib Nevāda perdeñi uydur Muḥibbī’ye / Deyr-i cihānda iñlese dil erġanūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 5). [geçer, -er ] 

Mecnūn ki ‘ışḳ kişverine pādişā geçer / Ḥükmi anuñ cemī‘-i vuḥūşa revā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 1). [geçer, -er ] 

Bend-i belāda kalsa bu göñlüm ‘aceb degül / Sevdā-yı zülf-i dilbere çün mübtelā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1173, Beyit 2). [geçer, -er ] 

El urayın dime sakın genc-i ḥüsnine / İki ṭarafda zülfi anuñ ejdehā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, Beyit 3). 

[geçer, -er ] 

Varma nesīm mülk-i Ṣıfāhān’a küḥl içün / Çün ḫāk-i pāy-ı yār göze tūtiyā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 5). [geçer, -er ] 
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Oldı Muḥibbī çünki cihānda gedā-yı ‘ışḳ / Yigdür aña ki ‘āleme ol pādişā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 6). [geçer, -er ] 

Çün Mesīḥā gibi ‘ālemde mücerred geçerüz / Tañ mı ḳudsīler eger olsa bizüm maḥremümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 3). [geçerüz, -er, -üz ] 

 

geç: Vaktin geçmesi, zamanın ilerlemesi II yaşanıp tükenmek, tükenip bitmek, yaşanmak. 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1014, Beyit 3). [geçdi, -di ] 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 4). [geçse, -se ] 

Gitdi ‘ömrüm iy Muḥibbī bir daḫı girmez ele / Hafta geçer ay u yıllar alımam andan ḫaber (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 5). [geçer, -er ] 

Sāḳī piyāle al elüñe çünki gün geçer / Bārī ṣafā vü ẕevḳ idelüm ‘ömr çün geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 
Beyit 1). [geçer, -er ] 

Sāḳī piyāle al elüñe çünki gün geçer / Bārī ṣafā vü ẕevḳ idelüm ‘ömr çün geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 
Beyit 1). [geçer, -er ] 

Sensüz eger sorarsañ niçe geçer şeb ü rūz / Gice işüm gücüm āh gündüz irişe vehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 4). [geçer, -er ] 

Gün geçer gün yüzüñi görmem nigārā ay olur / Anuñ-ıçun dūd-ı āhum göklere peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 3). [geçer, -er ] 

Yıllar geçer üftādeye dilber naẓar itmez / Beñzer ki dil-i saḫtına yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 

Beyit 1). [geçer, -er ] 

Āh yıllar geçdi dilber göñlümi şād eylemez / Şāh kim zālim ola mülkini ābād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1245, Beyit 1). [geçdi, -di ] 

Çün ġamdan özge kalmadı bir ġam-güsārumuz / Geçse ‘aceb mi nāle ile rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1278, Beyit 1). [geçse, -se ] 

Nev-bahār eyyāmı geldi geçdi ‘ömrüm yārsuz / Bülbül-i şūrīde n’itsün çün ola gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 1). [geçdi, -di ] 

Būseyi ferdāya saldı dün gice cānānumuz / İntiẓār-ıla geçüp çıkmadı ṣubḥa cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 1). [geçüp, -üp ] 

Ay olur hafta geçer göstermez oldı gün yüzin / Göklere irse ‘aceb mi nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 4). [geçer, -er ] 

 

geç: Belli bir yönde belli bir yol tâkip etmek II bir engeli aşıp ötesine varmak. 

Seyr kılmaga yaşum māni‘ olur ruḫlarına / N’eylesün yolın alur dīde o mādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 3). [geçemez, -e, -mez ] 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1440, Beyit 3). [geçmiş, -miş ] 
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geç: Belli bir zaman içinde var olmak, görünüp kaybolmak, gelip geçmek, ölmek. 

Sīm-i eşk-ile ḫarīdār-ı metā‘-ı vaṣl olan / Virür ol cān naḳdini āḫir bu dünyādan geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1038, Beyit 2). [geçer, -er ] 

Geçdi Ferhād-ıla Mecnūn tagıdup hengāmesin / Dōstlar kurduk anuñ yirine biz hengāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 4). [geçdi, -di ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [geçdi, -di ] 

 

geç: Bir yer veya makāmın gerektirdiği işi üstüne almak, tahta geçmek. 

Gitdi Mecnūn didügüñ geldi Muḥibbī yirine / Kişver-i ‘ışḳa geçerse anı uḫrā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 7). [geçerse, -er, -se ] 

Çün felek taḫtına geçdi ḫusrev -i ḫāver güneş / Ḳaṣdı bu ide sipāh-ı encümi çāker güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 1). [geçdi, -di ] 

 

geç: (Bir yeri) İçinden veya üstünden yol almak sûretiyle aşıp geride bırakmak, boydan boya katetmek II (Bir şey) Bir 

nesnenin bir tarafından girip öbür tarafından çıkmak. 

Taş işigüñ bekleyüp her gün yüzin sürer güneş / Ferr ü şevketle egerçi çarḫ-ı mīnādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1038, Beyit 3). [geçer, -er ] 

Akan yaşum olup ‘ummān cihānı ortaya almış / Bu göñlüm zevraḳın gör ġarḳ olup girdābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 2). [geçmiş, -miş ] 

 

geçgin: Kendinden geçmiş, sarhoş, mest. 

İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 4). [geçgin, ] 

 

geçid: Geçit. 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid / Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 4). [geçid, ] 

 

geçid virmez: Çay, ırmak, dağ vb.nin geçilecek bir yeri olmak II yol vermek. 

Geçid virmez gözümüñ yaşı taşdı / Kaşumdan özge aña pül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 4). 

[geçid virmez, -mez ] 

 

geçid virmez: Çay, ırmak, dağ vb.nin geçilecek bir yeri olmak II yol vermek. 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid / Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1399, Beyit 4). [geçid virmez, -mez ] 

 

geçil: (Bir yerden başka bir yere) Gidilmek // Aşılmak, geride bırakılmak. 
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İy Muḥibbī tevbe kıl tā kalmaya bār-ı günāh / Tā sebük-pā olmayınca anda geçilmez ṣırāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 5). [geçilmez, -mez ] 

 

geçit vire: Çay, ırmak, dağ vb.nin geçilecek bir yeri olmak II yol vermek. 

Gözlerüm yaşı umardum kūyuña vire geçit / Bilmedüm başumdan aşdı ol ḫo bir deryā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 4). [geçit vire, -e ] 

 

geçür: Geçirmek; bir engeli aşıp ötesine varmasını sağlamak, atlatmak. 

Geçürdük tīr-i āhı nüh felekden / Ezelden çarḫ bizüm āmācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 4). 

[geçürdük, -dük ] 

 

geçür: Geçirmek; bir engeli aşıp ötesine varmasını sağlamak, atlatmak. 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 3). [geçür, ] 

 

geçür: Yaşamak, yaşayıp tüketmek. 

Bahār eyyāmı gül devri irişdi / Geçürme ‘ömri meysüz kim hebādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 5). 

[geçürme, -me ] 

 

geçür: (İhmal edip) Zamanında gerekeni yapmamak, kaçırmak. 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Geçürme furṣatı kim dem bu demdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 2). 

[geçürme, -me ] 

 

gedā: Düşkün, dilenci, fakir, kimsesiz II kul, köle, hizmetkar II âşık. 

Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [gedā, ] 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına / Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 5). [gedāyı, -yı ] 

Bister-i ḫākīde gördüm bir gedā ‘üryān uyur / Mesned-i şāhīde yatur sanasın sulṭān uyur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1144, Beyit 1). [gedā, ] 

Görsün Muḥibbī vir aña ḥüsnüñ zekātını / Zīra ki aña müsteḥaḳuz hem gedālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 5). [gedālaruz, -lar, -uz ] 

‘Aceb olmaya ger yārum benümle hem-nişīn olmaz / Gedālar olı-gelmişdür ki şehlerle ḳarīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 1). [gedālar, -lar ] 

Sāye salsa gedāyı şāh eyler / Pes ol zülfi hümāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 6). [gedāyı, -

y, -ı ] 

Dāyim cefā vü cevr çeker pādişāh olan / Her dem ṣafā vü ẕevḳ sürenler gedā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 4). [gedā, ] 
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Kūyuñ gedāsı olalı dil pādişā imiş / Eşki sipāh u şu‘le-i āhı livā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 1). 
[gedāsı, -sı ] 

 

gedā ola: Dilenci olmak, dilenmek, istemek II kul köle olmak, hizmetkar olmak. 

Rūyını zer eyleyüp kim ola kapuñda gedā / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 4). [gedā ola, -a ] 

 

gedā olam: Dilenci olmak, dilenmek, istemek II kul köle olmak, hizmetkar olmak. 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 4). [gedā olam, -a, -m ] 

 

gedā olmak: Dilenci olmak, dilenmek, istemek II kul köle olmak, hizmetkar olmak. 

Kūy-ı dilberde Muḥibbī’ye gedā olmak yiter / Bu cihāna ser-te-ser olmaga sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1314, Beyit 5). [gedā olmak, -mak ] 

 

gedā olmak: Dilenci olmak, dilenmek, istemek II kul köle olmak, hizmetkar olmak. 

İşiginde dilberüñ saña gedā olmak yiter / Olmaga mülk-i cihāna pādişā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1396, Beyit 4). [gedā olmak, -mak ] 

 

gedā olsam: Dilenci olmak, dilenmek, istemek II kul köle olmak, hizmetkar olmak. 

Āsitānuñda gedā olsam dimiş / Sözlerinden pādişādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 4). [gedā 

olsam, -sa, -m ] 

 

gedāsı olmak: Kul, köle olmak, dilenci olmak. 

İy Muḥibbī ‘āleme şāh olmadan / Dilberüñ olmak gedāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 6). 

[gedāsı olmak, -sı-sı , -mak ] 

 

gedā-yı ‘ışḳ oldı: Aşkın esiri, kulu, kölesi olmak. 

Oldı Muḥibbī çünki cihānda gedā-yı ‘ışḳ / Yigdür aña ki ‘āleme ol pādişā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 6). [gedā-yı ‘ışḳ oldı, -dı ] 

 

geh: Kimi zaman, bazen, ara sıra. 

Geh seḥāb-ı zülfi māni‘ yüzine gāhī sirişk / Uşbu ma‘nīden dil-i dīvāne her dem ġam kapar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1037, Beyit 4). [geh, ] 

‘Işḳ vādīsinde göñlüm zār u sergerdān olur / Geh görüp zencīr-i zülfüñ bendine fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 1). [geh, ] 

Geh diler zencīr-i zülfüñ dil umar gāhī lebüñ / Dōstum dīvānenüñ mestüñ işi mā‘ẕūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1073, Beyit 6). [geh, ] 
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Gāh olur çeşmi Muḥibbī eline tīġın alur / Geh döner ḳatlüm içün ḫançer-i kābil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1083, Beyit 5). [geh, ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 2). [geh, ] 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 1). [geh, ] 

Gāh olur dilber şeb-i zülfin mu‘anber gösterür / Geh döner gün yüzini açup münevver gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 1). [geh, ] 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1128, Beyit 1). [geh, ] 

Bir sencileyin gāh çelīpā ide zülfin / Geh göstere ‘uşşāḳına zünnār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 11). [geh, ] 

Sīne bāġına Muḥibbī yaş döker geh ḫūn-ı dil / Bitürür güller temāşā eyle reng-ā-reng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 5). [geh, ] 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1184, Beyit 5). [geh, ] 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup / Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 3). [geh, ] 

Geh şecā‘at gösterüp gāhī Muḥib merdānelık / Kim ezelden böyle telḳīn eylemişdür pīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 6). [geh, ] 

Geh mest olup cür‘a saçaruz felek üzre / Miḥnet ġamını yiyici ‘ayyāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 3). [geh, ] 

Geh Muḥibbī dāġ-ıla kūh-ı belā kaplanıdur / Rūy-ı zerd-ile gehī deşt-i ġama ḍayġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 5). [geh, ] 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 3). [geh, ] 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 3). [geh, ] 

Gāhī gözüm bu yaş-ıla geh kanla tolar / Ḫāk-i derüñi gönderüp it tūtīyā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 
2). [geh, ] 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [geh, ] 

Geh vefā ister dilüm gāhī cefā / Her ne gelürse ṣafādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 2). [geh, ] 

Gāh gāhī mihr iderseñ yiridür ‘āşıḳlara / Zīra senden geh vefā gāhī cefādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 2). [geh, ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 3). [geh, ] 

 

gehī: Kimi zaman, bazen, ara sıra. 
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Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 4). [gehī, ] 

Gāh mescidde gehī deyr ü gehī meyḫānede / Yārı bulursın Muḥibbī cehd kıl arayıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1028, Beyit 7). [gehī, ] 

Gāh mescidde gehī deyr ü gehī meyḫānede / Yārı bulursın Muḥibbī cehd kıl arayıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1028, Beyit 7). [gehī, ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 2). [gehī, ] 

Zülfini elde gehī zencīr ider gāhī kemend / İy dil-i dīvāne taksun boynuña yalvarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1110, Beyit 4). [gehī, ] 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 2). [gehī, ] 

Gāh kūhsār u gehī vādī göñül eglencesi / Degme yirlerde ḳarār itmez dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1277, Beyit 2). [gehī, ] 

Geh Muḥibbī dāġ-ıla kūh-ı belā kaplanıdur / Rūy-ı zerd-ile gehī deşt-i ġama ḍayġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 5). [gehī, ] 

Gāh serv üzre gehī gül üzre bülbül naġmesüz / Olmışam ben mübtelā ol serv gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 2). [gehī, ] 

Nāvek-i ġamzesi geldükde Muḥibbī sen anı / Gāh ta‘ẓīm ile ko dilde gehī cānuña bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 5). [gehī, ] 

 

gel: Ortaya çıkmak, baş göstermek, zuhur etmek. 

Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet / Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 2). [gelür, -ür ] 

Olmasa yār Muḥibbī şeh-i ḫūbān eger / Hep güzeller gelüp eyler miydi ṭapu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 5). [gelüp, -üp ] 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 2). [gelüpdür, -üp, -dür ] 

Dilberüñ ‘ārıżını görmege dil māyil olur / Çāre ne zülfi gelür gün yüzine ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 1). [gelür, -ür ] 

Metn-i ḥüsnin gerçi ḫaṭṭāṭ-ı ezel evvel yazup / Soñradan ḫaṭṭı gelür şerḥ eyleyüp i‘rāb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 3). [gelür, -ür ] 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1114, Beyit 4). [gelse, -se ] 

Niçeye dek eylesün cevr ü cefā ḫışm u sitem / Key sakın ḫaṭṭuñ gelür āḫir olursın şermsār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 7). [gelür, -ür ] 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr / Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 3). [geldi, -di ] 
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Ḫāller meyl ider ol ‘ārıż-ı dil-cūya gelür / Sanki Hindū-beçeler teşne olup suya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 1). [gelür, -ür ] 

Cür‘a-i cāmı sen içdüñ diyü bezm-i ‘ışḳda / Mest olupdur çeşm-i maḫmūrı gelüp ġavġā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 4). [gelüp, -üp ] 

Mecnūn-vār başuma murġ-ı belā gelüp / Tutup mekānı her biri didi yuvalaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 3). [gelüp, -üp ] 

Öldürürseñ daḫı gelmez dilümüzden lā dimek / Dōstum ‘ışḳuñ yolında bil senüñ ṣādıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 2). [gelmez, -mez ] 

‘Işḳ āteşiyle yandı kül oldı bu cān u dil / Āḫir savurdı ġam yili geldi ġubārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 5). [geldi, -di ] 

Aglamayınca gelüp sen gül gibi açılmaduñ / Bāġ-ı ḥüsnüñ dōstum sanma ki bārān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 5). [gelüp, -üp ] 

Gelür her şādīnüñ ardınca biñ ġam / Cihānda ‘āḳil olan gülmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 3). 
[gelür, -ür ] 

Göñlüme geldi nüzūl itdi yine sulṭān-ı ġam / Şöyle beñzer ḫoş gelüpdür aña bu vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 4). [geldi, -di ] 

Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [gelür, -ür ] 

Yok miyānından es̱er gelmez dehānından cevāb / Kimse yok virür ḫaber andan Muḥibbī sözi kes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1381, Beyit 5). [gelmez, -mez ] 

Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 3). [gelse, -se ] 

Gelse ġam Ye‘cūci yagmaya vire dil kişverin / İy Muḥibbī var mıdur karşu aña der baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 5). [gelse, -se ] 

Gelür ḫayāli çeşmüme ammā görinmez āh / Görmiş degül gözler anı dil-rübā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 2). [gelür, -ür ] 

Geh vefā ister dilüm gāhī cefā / Her ne gelürse ṣafādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 2). 
[gelürse, -ür, -se ] 

Cān-ıla gel iy göñül şimden girü kıl el-vedā‘ / Ḫaṭ getürdi ḳatlüme ruḫsār-ı yāra geldi ḫaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 4). [geldi, -di ] 

 

gel: (Sıvılar için) Çıkıp akmak. 

Ol cefākāruñ cefāsı göñlüme her dem gelür / Ol sebebden gözlerümden yaş yirine dem gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1000, Beyit 1). [gelür, -ür ] 

 

gel: (Bir maksatla) Bir yere uğramak, ziyâret etmek. 

Ġam beyābānında sergerdān olaldan cān u dil / Kimse gelmez yanuma illā meger sāyem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 5). [gelmez, -mez ] 
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Ġam beyābānında sergerdān olaldan cān u dil / Kimse gelmez yanuma illā meger sāyem gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1000, Beyit 5). [gelür, -ür ] 

Gelmesün daḫı Muḥibbī ser-i kūyuma dimiş / Görüñ ol luṭf issi kim bendesini yād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 8). [gelmesün, -me, -sün ] 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [gele, -e ] 

Reyāḥīn şāhınuñ taḫtı çemendür / Gelen dīvānına serv ü semendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 1). 
[gelen, -en ] 

Sormaduñ iy dil ṭabīb[i] bu Muḥibbī derdini / Niçe yıl derdini ‘arż itmege kapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 5). [gelür, -ür ] 

Eger nāz-ıla bāġa seyre gelse / Koya pāyına ser serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 4). [gelse, -
se ] 

Tīredür ġamdan ḫarāb oldı dil-i vīrānemüz / Meh gibi bir gice tog gel rūşen olsun ḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 1). [gel, ] 

Kārbān-ı ḫalḳ bir bir göçiyor çalındı kūs / Biz daḫı göçmege geldük anda nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 4). [geldük, -dü, -k ] 

Pādişāh-ı ‘ışḳ dergāhı açuk gelsün gelen / Men‘ olınmaz hīç kes ‘ışḳ ehli derbān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 5). [gelen, -en ] 

Pādişāh-ı ‘ışḳ dergāhı açuk gelsün gelen / Men‘ olınmaz hīç kes ‘ışḳ ehli derbān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 5). [gelsün, -sün ] 

Cārūb idüp bu kirpügümi dökdüm eşkümi / Gelmez yanuma ‘ār ider ol yār bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 4). [gelmez, -mez ] 

Özin bilmez katı dil-ḫastedür āh / Ṭabībā kapuña dermāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 2). 

[gelmiş, -miş ] 

Yüz sürerler her yañadan gelüben ‘āşıḳları / Bāb-ı istiġnāda gördüm bir ulu dergāh imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1455, Beyit 2). [gelüben, -üben ] 

 

gel: (Bir şey veya kimse) Konuşana göre uzak bir yerden daha yakın bir yere doğru yol almak, bir mesâfe katedip 

uzak bir yerden daha yakın bir yere varmak. 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 1). [gelür, -ür ] 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 1). [gelür, -ür ] 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 3). [gelse, -se ] 

Şāh-ı ġam gelse göñül şehrine cān karşu çıkar / Gözlerüm pīşkeş içün dirhem ü dīnār çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1150, Beyit 3). [gelse, -se ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 5). [geldükçe, -dükçe ] 
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Şāh-ı ġam gelse Muḥibbī konmaga dil mülkine / Öñce bu eşküm ḳaṭārı yürür otagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 7). [gelse, -se ] 

Geldi dilde şāh-ı ‘ışḳ bir ḫāne bünyād eyledi / Didi günden güne muḥkem dura bu bünyādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 4). [geldi, -di ] 

İşitdüm meclise cānāne gelmiş / Çıkup ‘uşşāḳı karşu cāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 1). 
[gelmiş, -miş ] 

Gören ḫaṭṭuñ didi ruḫsāruñ üzre / Meger ceyş-i Ḥabeş Īrān’a gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 3). 
[gelmiş, -miş ] 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1459, Beyit 5). [geldi, -di ] 

 

gel: Rast gelmek, rastlamak, isâbet etmek. 

Keşf kıl yüzden niḳābuñ kılsun ‘uşşāḳuñ naẓar / Ḫalḳ-ı ‘ālem bakmadan gelmez çü ḫurşīde żarar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1081, Beyit 1). [gelmez, -mez ] 

Açup çün muṣḥaf-ı ḥüsnin tefe’’ül eyledüm yāruñ / Elifdür ḳāmeti geldi yine ferḫūnde fālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 5). [geldi, -di ] 

Cānā vefālar eyleme cevr ü cefā yiter / Her ne gelürse cānuma senden ṣafā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 1). [gelürse, -ür, -se ] 

Her ne gelse saña yigdür ki ḳanā‘at idesin / Bir görine gözüñe bakar-ısañ çog-ıla az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 3). [gelse, -se ] 

Gelen andan baña cevr ü sitemdür / Maḥabbet şarṭını dildār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 3). 

[gelen, -en ] 

Dilde peykānuñ kalur geldükçe ġamzeñ okları / Anuñ-ıçun oldı āhen-dil dil-i bī-bākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 3). [geldükçe, -dükçe ] 

Mihr umma dehr-i dūndan andan gelen cefādur / Kimse cihānda ḫurrem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 4). [gelen, -en ] 

Eyleseñ cevr ü cefā gelür Muḥibbī’ye vefā / Ḳāyilüz senden gelen hergiz ‘āẕāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 5). [gelen, -en ] 

Senden cefā ki gelse baña ol vefā gelür / Bārī vefāyı kılmaz-ısañ kıl cefā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 
Beyit 4). [gelse, -se ] 

Mümkin mi saña raḥm gele yār dilinden / Dünyāda Muḥibbī kişiye raḥm ide mi taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 5). [gele, -e ] 

Muḥibbī bū ile toldı dimāġūm / Meger zülfine yāruñ şāne gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 5). 
[gelmiş, -miş ] 

Nāvek-i ġamzesi geldükde Muḥibbī sen anı / Gāh ta‘ẓīm ile ko dilde gehī cānuña bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 5). [geldükde, -dükde ] 

 

gel: Bulunduğu yerden ayrılıp geri dönmek, avdet etmek. 
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İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 5). [gel, ] 

Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1127, Beyit 5). [gelüp, -üp ] 

Bilmezem cevr ü cefāyı yāḫūd ‘izz ü nāz olur / Gel benüm çok sevdügüm didükçe meylüñ az olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 1). [gel, ] 

 

gel: Doğmak, neşet etmek, hâsıl olmak. 

Sevme hercāyī güzel virme Muḥibbī aña dil / Yār bī-‘ahd olıcak mihr ü maḥabbet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1074, Beyit 5). [gelür, -ür ] 

Cefā vü cevr ü zecr ü ḳahr u ḳudret / Ne kim senden gelür luṭf u keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 
2). [gelür, -ür ] 

Derūn-ı sīneden dem dem gelenler āh u zārıdur / Giceler görinen encüm degül āhum şerārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 1). [gelenler, -en, -ler ] 

 

gel: Doğmak, yaşamak, dünyâya gelmek. 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [gelenler, -en, -ler ] 

Gitdi Mecnūn didügüñ geldi Muḥibbī yirine / Kişver-i ‘ışḳa geçerse anı uḫrā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 7). [geldi, -di ] 

 

gel: (Zaman bildiren kelimeler veya zamâna bağlı şeylerle) Çatmak, girmek, erişmek, başlamak. 

Nev-bahār eyyāmı geldi geçdi ‘ömrüm yārsuz / Bülbül-i şūrīde n’itsün çün ola gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 1). [geldi, -di ] 

Nev-bahār eyyāmı geldi kim olursa yārsuz / Bülbül-i bī-çāredür kim kalısar gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 1). [geldi, -di ] 

 

gel: … söz konusu olunca, sıra -e gelince. 

Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1297, Beyit 1). [geldükçe, -dükçe ] 

 

gel: (Bir hal bir kimseye) Hâkim olmak; (iyi durumlar için) kaplamak, olumlu etkisini göstermek, (kötü durumlar 

için) ârız olmak anlamını taşır. 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [gelmez, -mez ] 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [gelür, -ür ] 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1007, Beyit 6). [gelmez, -mez ] 
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İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 2). [gelür, -ür ] 

Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 3). [gelür, -ür ] 

Zāhidā ‘āşıḳı gel dime selāmet eridür / ‘Ār u nāmūsı koyan aña ḫacālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 4). [gelür, -ür ] 

Būseñ alsam cān virüp gelmez peşīmānlık baña / Terk idem biñ cān bulınmaz çün bu bāzār özgedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1117, Beyit 2). [gelmez, -mez ] 

Geldi ‘ışḳuñ sīneme gitmek gerekdür ṣabr u hūş / Āşinā cem‘inde çün lāyıḳ degül bīgāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1143, Beyit 2). [geldi, -di ] 

Fiġān u nāle zīr ü bamsuz olmaz / Muḥibbī yime ġam ġam gelse her gāh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 5). 
[gelse, -se ] 

Ḫayāl-i mār-ı zülfeyni dem-ā-dem göñlüme gelsün / Ḳarār itmege sīnem gibi hergiz aña īn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 5). [gelsün, -sün ] 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur / Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 5). [gelse, -se ] 

 

gel: (Koku, ses ve sesle ilgili şeyler için) Duyulmak. 

Cüdā olsa Muḥibbī nāle kılmaz / Ki zīrā küştelerden gelmez āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 5). 

[gelmez, -mez ] 

 

gel: Bir şeyin yerini tutmak, ... gibi olmak, ... yerine geçmek. 

Sīne-i mecrūḥa ursañ iy ṣanem ġamz okların / Tīr-i peykānuñ bu ben dil-ḫasteye merhem gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 2). [gelür, -ür ] 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1000, Beyit 3). [gelür, -ür ] 

İy güzeller şāhı kapuñdan Muḥibbī bendeñi / Redd idüp anı saña bīgāneler maḥrem gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1000, Beyit 6). [gelür, -ür ] 

Her ne deñlü yār düşmenlik ide / Baña ne kılsa gelür ol dōst er (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 3). [gelür, -
ür ] 

Derdüñi dermān bilür cevrüñ gelür aña vefā / Anuñ-ıçun ḫasta dil derdine dermān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 5). [gelür, -ür ] 

Eyleseñ cevr ü cefā gelür Muḥibbī’ye vefā / Ḳāyilüz senden gelen hergiz ‘āẕāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 5). [gelür, -ür ] 

Senden cefā ki gelse baña ol vefā gelür / Bārī vefāyı kılmaz-ısañ kıl cefā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 

Beyit 4). [gelür, -ür ] 

 

gel: Tâkip etmek, izlemek. 
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Gün yüzüñ görmek dilersem sāyem ardumca gelür / Baña lāzım oldı dönüp idem anuñla savaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1431, Beyit 4). [gelür, -ür ] 

 

gel: Varmak, ulaşmak, erişmek, vâsıl olmak. 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 3). [gelse, -se ] 

Zülfinüñ sevdāsı-y-ıla tolalıdan bu dimāġ / Başı üstine gelüp murġ-ı hevālar per tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1006, Beyit 2). [gelüp, -üp ] 

Görmege gelmedi ben ḫastayı birkaç gicedür / Dimedi derd ü belām-ıla o miskīn niçedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 1). [gelmedi, -me, -di ] 

‘Aceb bilsem gül-i ra‘nā ne yüzden beñzemiş yāra / Ḥayāsuz ‘ārı terk itmiş gelüp ortaya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 4). [gelüp, -üp ] 

Her ki ‘āşıḳdur cefā vü cevrüñe ṣābir geçer / Yüz çevürmez her ne kim senden gele şākir geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1055, Beyit 1). [gele, -e ] 

Ya kaşuñdan tīr-i ġamzeñ gelse buña acıram / Birisi sīnemde turmaz cümle ẓahrumdan çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 3). [gelse, -se ] 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 1). [gel, ] 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [gelür, -ür ] 

Çünki peykānuñ gelür kıldı bu sīnemden güẕer / Didüm artur dōstum derdüm benüm efzūn olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 2). [gelür, -ür ] 

Bezm-i ḥüsninde kaçan zülfi gelür ‘ārıżına / Meclise ziynet içün sünbül ü reyḥān getürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1115, Beyit 3). [gelür, -ür ] 

Cān naḳdi ile geldi kapuña yine göñül / Virdi metā vuṣlatuñı iştirā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 4). 
[geldi, -di ] 

Ḫāller meyl ider ol ‘ārıż-ı dil-cūya gelür / Sanki Hindū-beçeler teşne olup suya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 1). [gelür, -ür ] 

Gülşen-i ḥüsnüñe ugrarsa ṣabā sanma güẕāf / Sünbülüñden ṣanemā almag-ıçun būyā gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1152, Beyit 2). [gelür, -ür ] 

Nigārā umdugum gerçi vefādur / Velī senden gelen her dem cefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 1). 
[gelen, -en ] 

Gül ruḫlaruñ koyup dil meyl eylemez cināna / Terk eyleyüp bahārı ‘ārif ḫazāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 4). [gelmez, -mez ] 

Ben ḫāk iderem yüzümi tā basa yol üzre / Serkeşlik idüben gelüp andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 2). [gelüp, -üp ] 

Zer oldı ruḫum sīm yaşumdan baña ne sūd / Çün yār gelüp bir naẓar sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 3). [gelüp, -üp ] 
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İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 8). [gelme, -me ] 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 4). [gelsün, -sün ] 

Geldi dehāna mīmüñ irem gibi murāda / Muṣḥaf cemālüñ açup kimdür tefe’’ül itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 4). [geldi, -di ] 

Kūyuña gelmiş senüñ ṣaf ṣaf durur ‘āşıḳlaruñ / Kullardur dir ki gelsün görelüm sulṭānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 2). [gelmiş, -miş ] 

Kūyuña gelmiş senüñ ṣaf ṣaf durur ‘āşıḳlaruñ / Kullardur dir ki gelsün görelüm sulṭānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 2). [gelsün, -sün ] 

Baña sensüz bulınmaz hīç çāre / Gelüp bī-çāreyem gel çāre-i sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 3). [gelüp, 
-üp ] 

İrişmez baña sensüz hīç çāre / Gelüp bī-çāre gānrā çāre-saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 3). [gelüp, -üp ] 

Çārsū-yı ‘ışḳda gördük metā‘-ı būseñi / Naḳd-i cān u dil ile geldük ki bāzār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 5). [geldük, -dü, -k ] 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 2). [geldi, -di ] 

Çıkarmaga bu dil söz gevherini / Yaşum baḥrına san ‘ummāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 4). 
[gelmiş, -miş ] 

Kaşı yayından gelür ġamz okları kan içmege / İy dil-i şūrīde ḳaṣdı sañadur ġāfil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 4). [gelür, -ür ] 

Zülf-i çevgān ile bāziçeye geldi o nigār / Ser-i ‘uşşāḳ aña her bir yañadan top olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 4). [geldi, -di ] 

Ḥüsn meydānına gelse zülf-i çevgānın alup / Top olup ġalṭān olısardur yolında niçe baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1465, Beyit 2). [gelse, -se ] 

Cān u dilden kapuña geldüm beni reddeyleme / Degme kez bende bulınmaz kim ola bu resme ḫāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 2). [geldüm, -dü, -m ] 

 

gel: Gel hele, hadi. 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 6). [gel, ] 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1014, Beyit 3). [gel, ] 

İy gözüm gel bir naẓar ol ṭal‘at-i zībāyı gör / Zülfinüñ bendinde bend olmış dil-i şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 1). [gel, ] 

Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1030, Beyit 5). [gel, ] 

Gel iy serv-i ḫırāmānum gözüm yaşına raḥm eyle / Ki merdüm-zādedür āḫir görürsin pāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 3). [gel, ] 
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Şol esīr-i ‘ışḳ olan abdāla bak gel ḫusrevā / Baş açup serverlik ider ‘āleme sulṭān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1044, Beyit 2). [gel, ] 

Beni aglatma gel ḫanum ḥaẕer kıl / Bulanuk kan-ıla çeşmüm sili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 3). 
[gel, ] 

Alma āhum gel akıtma eşk çeşmümden sakın / Ġarḳa virür ‘ālemi bu göz yaşı deryā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 3). [gel, ] 

Zāhidā ‘āşıḳı gel dime selāmet eridür / ‘Ār u nāmūsı koyan aña ḫacālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 4). [gel, ] 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb / Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1088, Beyit 2). [gel, ] 

Cām-ı la‘lin isteme gel eyle çeşminden ḥaẕer / Kim ki bed-meste uyarsa lā-büd anda kan olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 2). [gel, ] 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 4). [gel, ] 

Gel Muḥibbī sözlerini dür gibi tak gūşuña / Rişte-i cān üzre naẓmın dürr ü gevher gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 5). [gel, ] 

Muṭrib nevāya başla göñül gel nüvaḫt kıl / Zīrā ki çokdan göñül ol pīşrevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 4). [gel, ] 

İy güzeller şāhı ẓulm itme bugün ‘uşşāḳa gel / Bu mes̱eldür her ne kim kılsa kişi yarın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 3). [gel, ] 

Dil virme didüm zülfine gel pendümi gūş it / Dīvāne göñül söz mi tutar bildügin işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1139, Beyit 3). [gel, ] 

Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer / Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 6). [gel, ] 

Pāy-māl itdürme gel mülk-i dili ceyş-i ġama / Ger murāduñ cān ise ġamzeñ aña gönder yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 5). [gel, ] 

Gel bugün ‘iyş idelüm ṣaḥn-ı çemen eyyāmıdur / Çarḫ-ı ẓālim kimler ile irte işret saz olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1158, Beyit 2). [gel, ] 

Ṭarīḳ-ı ‘ışḳa gel ṭa‘n itme zāhid / Anuñ daḫı senüñ tek meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 5). [gel, 
] 

Dilerseñ iy kemān ebrū neden döndi yaşum kana / Müjeñ tīrini gönder gel anı ḫūnīn cigerden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 2). [gel, ] 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [gel, ] 

‘İlāc itme ṭabībā derdüme gel / Baña dermān yine derdüm ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 4). [gel, 

] 

Gel temāşā eyle bu sırça sarāyın göñlümüñ / Eşk-i surḫ-ıla münaḳḳaş zeyn olınmış ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 3). [gel, ] 
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Ser-i zülfinden iy dil gel ḥaẕer kıl / Anuñ her bir kılı dām-ı belādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 2). [gel, 
] 

Bahār irişdi gel vaḳt-i çemendür / Cihān bülbül üninden pür naġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 1). 
[gel, ] 

 Merdümlik idüp gel bu Muḥibbī’ye şehā / Kanı bu bendeñ ile eyledügüñ ḳavl ü ḳarār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (م)
1205, Beyit 24). [gel, ] 

İy Muḥibbī ‘ālemüñ seyr ü temāşāsını ko / Gel göñül seyrini kıl göz görmedük ‘ālemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 5). [gel, ] 

Naḳd-i cāna çün metā‘-ı būse iḳrār eyledüñ / Dōstum inkār idüp gel bozma bāzārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1220, Beyit 4). [gel, ] 

Ḥabībüm sorma gel şerḥ-i ġam-ı hicrānı sen benden / Zebānum lāl olur ḳudret mi var diyem suḫan sensüz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 3). [gel, ] 

Giderme zülfüñi gel gül yüzüñden / Kim ola diye kim kākül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 2). 
[gel, ] 

Gözlerüm yaşına gel salma göñül zevraḳını / Bād-ı āh-ıla muḫālif anı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 4). [gel, ] 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1241, Beyit 2). [gel, ] 

Gel şikest itme cefā sengiyle cānā göñlümüz / Bir daḫı olmaz bütün ger sınsa bu āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 4). [gel, ] 

Günāh-ısa seni sevmek Muḥibbī / Gel öldür cürmine inkār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 6). [gel, ] 

Zāhidā ‘ışḳ ehlinüñ gel meẕhebi yokdur dime / Kankı mescidde senüñle kıldı bunlar di namāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1248, Beyit 4). [gel, ] 

Ele sāġar alalum şevḳ-ile rindāne biraz / Gel diñüz açılalum gülşene yārāna biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1251, 

Beyit 1). [gel, ] 

Yollarda kaldı gözlerüm āh intiẓār-ıla / Gel ḥadden aşdı iki gözüm intiẓārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 2). [gel, ] 

Gel beni öldür vefā kıl ‘ahdüñe didüm didi / Bī-vefālık resmidür ‘ālem içinde şānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 6). [gel, ] 

Baña sensüz bulınmaz hīç çāre / Gelüp bī-çāreyem gel çāre-i sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 3). [gel, ] 

Cān naḳdine bir būseye bāzār idelüm gel / Bir daḫı benüm gibi ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 
Beyit 5). [gel, ] 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 5). [gel, ] 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 5). [[gel], ] 

Şerbet-i la‘linden özge ‘āşıḳa yokdur devā / Gel ṭabībā ko ‘ilācı biz cevāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1350, Beyit 3). [gel, ] 
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Katıdur kaşlaruñ yası anı nā-ehle gel sunma / Baña sun ḳıymetin ḳadrin kemāndār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 3). [gel, ] 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 4). [gel, ] 

Ḥˇāba varmışken nigāruñ nergis-i mestānesi / İy dil-i şūrīde efġān eyleme gel sesi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1373, Beyit 6). [gel, ] 

Ḫˇāba varmış ḫastadur beñzer nigāruñ gözleri / Ḫˇābdan bīdār olur gel itme iy dil anda ses (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 5). [gel, ] 

‘Aḳl u ṣabr u hūş gitdiler dilā gel eyle ses / Kārbān çünkim revān ola figān eyler ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1380, Beyit 1). [gel, ] 

İy Muḥibbī ne ḳadar āh eyleseñ gūş eylemez / Seng-i ḫārādan katıdur göñli gel feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1380, Beyit 6). [gel, ] 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 4). [gel, ] 

Bende olsun zülfüñüñ her bir kılında cān u dil / Zülfi sevdāsından özge gel hevā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 3). [gel, ] 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 5). [gel, ] 

‘İyd-i vaṣla çünki irişdi Muḥibbī derdmend / Merḥabā eyle elüñi sun anuñla gel iriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 5). [gel, ] 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 3). [gel, ] 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme / Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 3). [gel, ] 

Gel cilve eyle gözlerümüñ çeşmesārına / Bir dem vaṭan kıl anda hemān iy perī yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1419, Beyit 3). [gel, ] 

Dōstum cefālar itmege mebāş / Kīni dilden gel gider āzār-ı ehl-i dil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1439, Beyit 
1). [gel, ] 

Farżdur gel vir zekāt-ı ḥüsnüñi / ‘Āşıḳuñ görmek temennā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 7). [gel, 
] 

Vefā umma gel iy dil mihr-i ruḫsārından ol māhuñ / Çü virmez teşneye ḫāsiyyet-i āb-ı revān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 4). [gel, ] 

Çünki tutduñ bāġ-ı ḥüsnüñde bu göñlüm düzdini / Eyle aña gel siyāset dōstum zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1473, Beyit 2). [gel, ] 

Çünki öldürdüñ Muḥibbī’yi ser-i kūyuñda gel / Būse iḥsān it ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣaṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 5). [gel, ] 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 1). [gel, ] 



 937 

Gel bugün ‘āşıḳlaruñ öldür günāhın añma sen / Konmamışdur çün ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 2). [gel, ] 

İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 2). [gel, ] 

Bezm-i belāda nāleme āheng içün benüm / Muṭrib terāne bagla elüñ gel rebāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1482, Beyit 3). [gel, ] 

Būse istersek lebüñden aña bulınmaz ‘ivaż / Bārī gel eyle Muḥibbī cānuñı cānāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1486, Beyit 6). [gel, ] 

Cān-ıla gel iy göñül şimden girü kıl el-vedā‘ / Ḫaṭ getürdi ḳatlüme ruḫsār-ı yāra geldi ḫaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 4). [gel, ] 

İy bülbül-i dil eyleme gül gibi gel neşāṭ / Bād-ı ḫazānı yād idüben eyle iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 1). [gel, ] 

 

gelür geçer: Gelip geçmek. 

Biñ şīve ile nāz-ıla cānān gelür geçer / Gördükçe anı agıza bu cān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 

Beyit 1). [gelür geçer, ] 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb / Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1088, Beyit 2). [gelür geçer, ] 

Gördüñ gözüm yaşını bu sīnem otagına / Girüp taḥammül eyle ki bārān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1088, Beyit 3). [gelür geçer, ] 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına / Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 4). [gelür geçer, ] 

Olma Muḥibbī vaṣl-ıla ḫoş hicr-ile melūl / Rūz u ṣāl çün şeb-i hicrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 

Beyit 5). [gelür geçer, ] 

 

gemi: Su üstünde giden büyük taşıt, sefîne. 

Gözüm yaşı içinde zevraḳ-ı dil / Yürür āvāre yelkensüz gemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 3). 

[gemidür, -dür ] 

 

genc: Genç, yaşlı olmayan // Hazine. 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [genç, ] 

 

genc: Hazine, define, kenz. 

Gerçi ma‘ānī cevheri bir gizlü genc olur / Līkin Muḥibbī ehline ol āşikāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 5). [genc, ] 

Didüm zülfüñ neden gitmez yüzüñden / Didi bekler o gence ejdehādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 5). 

[gence, -e ] 
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Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 1). [genc, ] 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 1). [genc, ] 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1055, Beyit 3). [gencin, -in ] 

Eksük olmaz maḫzen-i dilden ma‘ānī gevheri / Anuñ-ıçun kim Muḥibbī genc der-vīrānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 5). [genc, ] 

Maḥabbet gencine çün mālik olduk / Kamu bay u gedā muḥtācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 3). 

[gencine, -i, -n, -e ] 

İrişilmez zülfi devrinde viṣāli gencine / Kimse gence mālik olmaz her kaçan mārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 4). [gence, -e ] 

İrişilmez zülfi devrinde viṣāli gencine / Kimse gence mālik olmaz her kaçan mārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 4). [gencine, -i, -n, -e ] 

Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine / Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1263, Beyit 5). [genc, ] 

Korkaram kim sırr-ı ‘ışḳuñ genci bir gün açıla / Key katı vīrān olupdur bu dil-i vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 2). [genci, -i ] 

‘Işḳum benüm genc idi olmaz idi iẓhār / Yaşumla eger çehre-i zerd eylemese fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 3). [genc, ] 

 

genc-ḫāne: Hazine evi. 

Ḫarāb olalıdan göñlüm aña vīrānedür dirler / Bulınursa eger vuṣlat aña genc-ḫānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 1). [genc-ḫānedür, -dür ] 

 

genc-i cemāl-i yār: Sevgilinin güzel yüzünün gençliği / Sevgilinin cemal hazinesi, güzellik serveti. 

Mümkin midür ki görine genc-i cemāl-i yār / Zülf-i siyāhı her yaña biñ başlu mār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 3). [genc-i cemāl-i yār, ] 

 

genc-i ḥüsne: Güzellik hazinesi. 

Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer / Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 6). [genc-i ḥüsne, -e ] 

El urmak mümkin idi genc-i ḥüsne / Eger zülfeyni olmasaydı ejder (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 5). 
[genc-i ḥüsne, -e ] 

Genc-i ḥüsne zülfini dilber girihler baglamış / Sanasın zencīr-ile biñ başlu ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 1). [genc-i ḥüsne, -e ] 

Genc-i ḥüsne mālik olmasun diyü ‘āşıḳlaruñ / Hem ṭılısm itdi ḫaṭuñ ḫaṭṭāt hem yazdı ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 4). [genc-i ḥüsne, -e ] 
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genc-i ḥüsnin: Güzellik hazinesi. 

Muḥibbī ister-iseñ genc-i ḥüsnin / Ḥaẕer kıl ejder ü mār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 5). 

[genc-i ḥüsnin, -i, -n ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 1). [genc-i ḥüsnin, -i, -n ] 

 

genc-i ḥüsnine: Güzellik hazinesi. 

Genc-i ḥüsnine Muḥibbī sunma dil eyle ḥaẕer / Görinen zülfi anuñ biñ başlu ejderhā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 5). [genc-i ḥüsnine, -ine ] 

El urayın dime sakın genc-i ḥüsnine / İki ṭarafda zülfi anuñ ejdehā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, Beyit 3). 
[genc-i ḥüsnine, -i, -n, -e ] 

 

genc-i ḥüsnüñde: Güzellik hazinesi. 

Genc-i ḥüsnüñde göñül düzdini tutduñ çün kim / Ḥabs kıl çāh-ı zenaḫdānda anı zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1475, Beyit 4). [genc-i ḥüsnüñde, -üñ, -de ] 

 

genc-i ‘ışḳuñ: Aşk hazinesi. 

Genc-i ‘ışḳuñ çü Muḥibbī yiri vīrāne-durur / Ya ḫarāb olmaga n’içün dil-i pür-tāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 5). [genc-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

genc-i vaṣl: Kavuşma hazinesi. 

Genc-i vaṣl ister-iseñ ara göñül ḫānesini / Bulınur anı yıkuk çün Ebū Derdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 6). [genc-i vaṣl, ] 

 

genc-i vaṣlını: Kavuşma hazinesi. 

Bulmak eger ki ister-iseñ genc-i vaṣlını / Dil ḫānesini eyle Muḥibbī ḫarābe bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 5). [genc-i vaṣlını, -ı, -n, -ı ] 

 

genc-i viṣāl: Kavuşma hazinesi. 

İy Muḥibbī ister-iseñ bulasın genc-i viṣāl / Ara dil vīrānesin dime ḫarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1212, Beyit 5). [genc-i viṣāl, ] 

 

genc-i yāḳūt: Yakut hazinesi. 

La‘lüñ eṭrāfına ġubār-ı ḫaṭṭuñ / Genc-i yāḳūt u ḫaṭ-ı reyḥāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 4). [genc-i 

yāḳūt, ] 

 

gencīne: Hazine. 
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Şāh-ı ‘ışḳuñ devletinde sanmañ eşke māliküz / La‘l ü gevherle tolu dildür bizüm gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 3). [gencīnemüz, -müz ] 

Sīne māl-ā-māldur dürr-i ma‘āniyle müdām / Eksük olmaz tolıdur ḫarc eylesek gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1254, Beyit 4). [gencīnemüz, -müz ] 

 

gendüm: Buğday, un. 

Seng-i miḥnetle Muḥibbī dögilüp un oldugın / Anı gendümden tefaḥḥuṣ eyleme gerdūna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1106, Beyit 5). [gendümden, -den ] 

Nevbet-ile ḫalḳı bir bir ögidür gendüm mis̱āl / Uşbu çarḫ-ı bī-vefānuñ āsiyābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1401, Beyit 6). [gendüm, ] 

 

geñez ola: Kolay olmak, kolaylıkla halledilmek. 

Sırr-ı ‘ışḳ[ı] sor baña ‘allāmeler ḥall eylemez / Kim görüpdür bu cihānda ola düşvār iş geñez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 1). [geñez ola, -a ] 

 

ger: Eğer, şayet. 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 3). [ger, ] 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [ger, ] 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1020, Beyit 1). [ger, ] 

Āhum seḥābı ger döke bārān-ı eşkümi / Bu sīne bāġı gül bitürür lālezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

4). [ger, ] 

Ger fedā cānān yolında cān olursa çok mıdur / Başa devletdür katı imkān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1032, Beyit 1). [ger, ] 

Var mı cihānda çün görüp virmeye göñül / Ger var-ısa bu göñli anuñ seng-i ḫāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1033, Beyit 2). [ger, ] 

Serverā ḳaddüñ görüp derd-ile ger āh eylesem / Eşk-i çeşmüm cūş idüp emvāc-ı deryādan geçer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1038, Beyit 5). [ger, ] 

Olsañ Muḥibbī derd-ile ger isteseñ cevāb / Ol dil ṭabībi sanma ki saña cevāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 5). [ger, ] 

Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [ger, ] 

Zehr olur ger ġayr elinden içeyim āb-ı ḥayāt / Yār elinden zehr nūş itsem baña cüllābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1066, Beyit 4). [ger, ] 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [ger, ] 
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Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1082, Beyit 2). [ger, ] 

Ḥasretiyle dāġ-ı sīnem hem bu bagrum başludur / Ger sorarsañ baḥra nisbet eşk-i çeşmüm yaşludur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 1). [ger, ] 

Tañ degül cānuma ger ḳaṣd ider-ise ġamzeler / Zülfi kāfir çeşmi ḫūnī dilberüm ya kaşludur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1084, Beyit 3). [ger, ] 

Sen perī ‘ışḳ-ıla ben dīvāneyi / Ger murāduñ var-ısa külḫanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 3). [ger, 
] 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 4). [ger, ] 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 6). [ger, ] 

Ger gülerse ḥoḳḳa-i yāḳūtı dürler gösterür / Söze gelse luṭf-ıla la‘l-i Bedaḫşānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1105, Beyit 4). [ger, ] 

Ger semend-i nāz-ıla iy dōst cevlān eyleseñ / Zülfüñüñ çevgānına top olmaga bu ser yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 4). [ger, ] 

Pāy-māl itdürme gel mülk-i dili ceyş-i ġama / Ger murāduñ cān ise ġamzeñ aña gönder yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 5). [ger, ] 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 5). [ger, ] 

Dilā ölseñ ne ġam ger ġamzesinden / Dirildür çün lebi ‘Īsī nebī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 6). [ger, 

] 

Görüp ol la‘l-i şīrīni ne kan yudar Muḥibbī’nüñ / Belā kūhında ger yoluñ düşerse kūhkenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 7). [ger, ] 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ / Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 6). 
[[ger], ] 

Ger olursa bugün olsa vefāsı / Ki ferdāya salanuñ ‘illeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 7). [ger, ] 

 ,Vardukça ser-i kūyuña iy dōst beni / Ger ḳabūl eyleyesin eyleyeyim cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (و)
Beyit 26). [ger, ] 

‘Aceb olmaya ger yārum benümle hem-nişīn olmaz / Gedālar olı-gelmişdür ki şehlerle ḳarīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 1). [ger, ] 

Gel şikest itme cefā sengiyle cānā göñlümüz / Bir daḫı olmaz bütün ger sınsa bu āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 4). [ger, ] 

Ger öldürseñ beni cān bīm kılmaz / Olur mı dil ki cān teslīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 1). 
[ger, ] 

Ölmiş-iken bu zemīn buldı yine tāze ḥayāt / Tañ mı ger olsa Muḥibbī gülşen ü gülzār sebz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1267, Beyit 5). [ger, ] 

Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 9). [ger, ] 
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Acımazdum öldügüme iy ṣanem hicrüñle ger / İledürse bū ṣabā kūyuña āḫir ḫākümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1276, Beyit 2). [ger, ] 

Suval olmaya ger virme cevābı / Göñülde olanı söylemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 6). [ger, ] 

Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 5). [ger, ] 

‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 4). [ger, ] 

Yanmaz-ıdı āteş-i hicr-ile her dem cānumuz / Gūşe-i çeşmiyle ger kılsa naẓar cānānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 1). [ger, ] 

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 8). [ger, ] 

Çünki āḫir yıkılur ḫāk-ile ol yeksān olur / Fā’ide yok ger felekden yüksek ola bāmumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1351, Beyit 5). [ger, ] 

Saña ger ḥūr [u] perī dirsem olur bu söz ḫaṭā / Zīra kim ehl-i baṣīret anlara ādem dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1364, Beyit 2). [ger, ] 

Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [ger, ] 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras / ‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 1). [ger, ] 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 3). [ger, ] 

İremezsin bī-vefālar vuṣlatına iy göñül / Ger firāḳıyla yanarsañ hem-dem olmaz bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 3). [ger, ] 

Vāḳıf olmaz ehl-i ‘ışḳuñ ḥāline ‘allāmeler / Ger Ṣıḥāḥ-ıla okurlarsa hezārān ḳāmūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1387, Beyit 3). [ger, ] 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1389, Beyit 4). [ger, ] 

‘Işḳa düşme āḫiri müşkil olur dirdüm saña / Ugramazduñ bu belāya dutmış olsañ ger nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 2). [ger, ] 

Cān virüp ger rāh-ı kūyında anuñ ḫāk olmışam / Bulmaz idüm ol şehüñ pā-būsına ben dest-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 3). [ger, ] 

Tañ degüldür ger raḳīb olmazsa yanuñdan cüdā / Kanda kim gül açıla lā-büd bulınur ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 4). [ger, ] 

Ger refīḳ ola seg-i kūyuñ iy dōst baña / Eyleyem gerdānına rişte-i cānumı meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1391, 
Beyit 2). [ger, ] 

Yandı cānum ‘ışḳ-ıla ger āh idem ma’ẕūr ola / Dūd olur ol yirde ẓāhir düşicek āteş-i baḥs (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 3). [ger, ] 

Ḫāne-i ‘ışḳuñ sorarsañ ger ezel bünyādını / Aña gil derd ü elemdür seng-i miḥnetdür esās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 3). [ger, ] 
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Nār-ı hicrān içre kala çıkmaya bu cān u dil / Olmaya ger devlet-i vaṣluñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1395, Beyit 2). [ger, ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 5). [ger, ] 

Ger ister-iseñ iki cihān devletin iy dil / Dermānde vü dil-ḫastelerüñ ḥāline tut gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 6). [ger, ] 

Ger bulına ẕerre deñlü dilde dünyā sevgüsi / İdemezsin sen ṭarīḳ-i Ḥaḳ’da bil hergiz ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1425, Beyit 2). [ger, ] 

‘Işḳuñ yolında ger urasın terk-i cān u baş / ‘Işḳ ehli kamu indürürler saña cümle baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1432, Beyit 1). [ger, ] 

Ḫāk eyle özüñ var der-i dildāra Muḥibbī / Ger ister iseñ cür’a-i yāri idesin nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 5). [ger, ] 

Daḫı muḥkem ola bünyād[ı] ‘ışḳuñ / Yagarsa başuña cevr-ile ger daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 5). 
[ger, ] 

Rāh-ı ‘ışḳ içre dilā ger urasın cān terkini / Olasın kūy-ı ‘ademde ser-te-ser ‘uşşāḳa baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1444, Beyit 4). [ger, ] 

Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 5). [ger, ] 

Nükte-i şi‘r-ile ger ola Muḥibbī’ye sü‘āl / Bir cevāb eyle ki anda ola çok ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 5). [ger, ] 

Var-iken derdüñ nigārā n’eylerem dermānı ben / Ger ölürsem itmeyem aḥvālümi dermāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1484, Beyit 3). [ger, ] 

Kimse kılmaz dōstlar bu derdümi dildāra ‘arż / Ölürem bu derd-ile ger olmaz-ısa yāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 1). [ger, ] 

Būseñe ger cān virem ‘ayb eyleme / Az olur iḥsāna çün eks̱er ‘ivāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 2). [ger, 
] 

Yaşum ki dilā ger dükene ġam yime çeşmüm / Ḫūn-ı cigerüñden idinür kendüzine ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 3). [ger, ] 

Tañ mı Muḥibbī bulsa maḥabbetle ger kemāl / İtdi henūz müftī-i ‘ışḳa çün irtibāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 5). [ger, ] 

 

gerçek: İnkâr edilmeyecek şekilde var olan, var olmuş bulunan, hakîkî. 

Dil zevraḳını saldum derdā ki baḥr-ı ‘ışḳa / Gerçek imiş diyenler yok aña ṭūl-ıla ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 2). [gerçek, ] 

 

gerçi: Aslına bakılırsa, aslında, filvâki II (Şart anlamı taşıyan cümlelerde) Her ne kadar, … ise de, vâkıa. 

Gerçi vaṣluñ leẕẕetine beñzemez ḳand ü nebāt / Hicrüñ ammā şerbetin içen bilür kim acıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 2). [gerçi, ] 
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Esrār-ı ‘ışḳ gerçi ki gizlü ḫazīnedür / Korkum budur ki āhum ile āşikār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 
2). [gerçi, ] 

Hicrān şebinde gerçi göñül bī-ḳarār olur / Cānā senüñ-ile kul dili bī-ḳarāradur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 3). [gerçi, ] 

Gerçi ma‘ānī cevheri bir gizlü genc olur / Līkin Muḥibbī ehline ol āşikāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 5). [gerçi, ] 

Gerçi bir āzādedür ammā salınsañ nāz-ıla / Saña kul olmaga kendin serv-i ḫoş-bālā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 2). [gerçi, ] 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 5). [gerçi, ] 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [gerçi, ] 

Metn-i ḥüsnin gerçi ḫaṭṭāṭ-ı ezel evvel yazup / Soñradan ḫaṭṭı gelür şerḥ eyleyüp i‘rāb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 3). [gerçi, ] 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 7). [gerçi, ] 

Gerçi evvel ‘ışḳ mir’ātı selāmet gösterür / Līk soñra ‘āşıḳa bunca melāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 1). [gerçi, ] 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 2). [gerçi, ] 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına / Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 5). [gerçi, ] 

Nigārā umdugum gerçi vefādur / Velī senden gelen her dem cefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 1). 

[gerçi, ] 

Ḫūblar gerçi cihān içre firāvān añılur / Līk ol āfet-i cān serv[er]-i ḫūbān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1191, 
Beyit 1). [gerçi, ] 

Ḳāmet itdüñ gözlerüñ ‘uşşāḳa çün oldı imām / Gerçi uydum bilmedüm geçdi namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 5). [gerçi, ] 

Güzeller gerçi bī-ḥaddür cefā vü cevre māyiller / Eger yolında cān virseñ senüñle biri yār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 2). [gerçi, ] 

Okımaduk gerçi kim üstāddan bir ḥarf-i rāst / Fenn-i ‘ışḳ içre velī her vech-ile kāmillerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1243, Beyit 3). [gerçi, ] 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 4). [gerçi, ] 

Kūy-ı dilberde egerçi biz maḥabbet beklerüz / Ẓāhirā gerçi maḥabbet līk miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 1). [gerçi, ] 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1256, Beyit 2). [gerçi, ] 
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Gerçi yolında nigāruñ cān u dil kılduk sebīl / Müstedām olsun ki cevrüñ eylemez taḳṣīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 2). [gerçi, ] 

İlāhī her zamān artur anuñ mihrini göñlümde / Bilürem eylemez gerçi anı terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 4). [gerçi, ] 

Gerçi kıldum her ġazelde niçe biñ siḥr ü füsūn / Ḫūblar gūşına almaz līk bu efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1277, Beyit 5). [gerçi, ] 

Yolına cān virdügümi gerçi cānān istemez / ‘Āşıḳuñ faḫrıdur ol sanmañ anı cān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 1). [gerçi, ] 

‘Āşıḳuz gerçi Muḥibbī dutduk istiġnā yüzin / Ne vefā-yı yār u ne ḫod ḳahr-ı aġyār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 5). [gerçi, ] 

Okumış gerçi vefā fennin velī ögrenmemiş / Kendüye cevr ü cefā resmini āyīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1400, Beyit 2). [gerçi, ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 5). [gerçi, ] 

Dehre aldanma sakın fikr eyle āḫiri güni / Gerçi bu ‘ālem yüzi saña görinür sūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 4). [gerçi, ] 

Gerçi felek bükdi ḳaddüm rūzigār ile / Şükrüm budur ki ben daḫı egmedüm aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 2). [gerçi, ] 

Sırr-ı ‘ışḳı saklayam sīnemde dirdüm gerçi ben / Rūy-ı zerdüm eşk-i çeşmüm itdi anı ḫalḳa fāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 2). [gerçi, ] 

 

gerçi ki: Her ne kadar, …ise de. 

Bagrumı gerçi ki biñ pāre kılur tīġ-ı cefā / Eksük olmadı bunuñla yine bir pāre heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 3). [gerçi ki, ] 

 

gerçi ki: Her ne kadar, …ise de. 

Āhum dütüni ‘ālemi tār itdi Muḥibbī / Gerçi ki dinür bir sūz imiş āh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1228, 

Beyit 5). [gerçi ki, ] 

 

gerçi kim: Her ne kadar, …ise de. 

Gerçi kim cānā kapuñdan uşbu bendeñ dūrdur / Sīnede līkin ḫayālüñle göñül mesrūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1097, Beyit 1). [gerçi kim, ] 

Bu Muḥibbī’nüñ murādı bendeñ olmakdur hemān / Gerçi kim ẓāhirde biz de memleket sulṭānıyuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1256, Beyit 5). [gerçi kim, ] 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 1). [gerçi kim, ] 

Küşt-gīr-i dehr-ile çoklar tutışdı gerçi kim / Her birinüñ arkası yire gelince didi pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 4). [gerçi kim, ] 
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Gerçi kim çeşmi Muḥibbī öldürür merdümleri / Lebleri emvātı iḥyā itmede ‘Īsā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1414, Beyit 5). [gerçi kim, ] 

Gūşına almaz Muḥibbī dāda varsam dādumı / Gerçi kim ben eylerem derd-i dilüm her bār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1487, Beyit 5). [gerçi kim, ] 

 

gerçi kim: Her ne kadar, …ise de. 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 1). [gerçi kim, ] 

 

gerd: Toz, toprak, gubar. 

Su sepüp iy dīde sula ḫāk-i pāy-ı dilberi / Dimesünler aramuzda anuñ-ıla gerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1021, Beyit 3). [gerdi, -i ] 

Kirpügüm cārūb olup çeşmüm dem-ā-dem su seper / Dimesünler tā görenler kūy-ı yāruñ gerdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 4). [gerdi, -i ] 

 ,Kanda bulam kim ire elüm dāmānuña / Ben meger toprak olam ilte bu gerdüm rūzigār (Muhibbî Dîvânı (ق)
Gazel 1205, Beyit 21). [gerdüm, -üm ] 

 

gerdān: Vücûdun omuzlarla baş arasında kalan kısmı, boyun. 

Zülfi zencīrini takdum göñlümüñ gerdānına / Bildüm āḫir bu dil-i dīvāneyi bed-nām ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1100, Beyit 3). [gerdānına, -ına ] 

Ger refīḳ ola seg-i kūyuñ iy dōst baña / Eyleyem gerdānına rişte-i cānumı meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1391, 

Beyit 2). [gerdānına, -ı, -n, -a ] 

 

gerden: Vücûdun omuzlarla baş arasında kalan kısmı, boyun. 

Eger ber-dār iderseñ zülfe āḫir / Olur cān gerdeninde ol resen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 3). 

[gerdeninde, -i, -n, -de ] 

 

gerd-i rāhın: (Sevgilinin) yolunun tozu. 

Gerd-i rāhın iy ṣabā dūr eyleme / Gözlerüme tūtiyāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 3). [gerd-i 

rāhın, -ı, -n ] 

 

gerdūn: Dönen, devreden II Dünya, semâ, felek, gökyüzü. 

Şeb-i hicr içre kaçan bu dil-i maḥzūn iñiler / Bile yanup tutuşup derd-ile gerdūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 1). [gerdūn, ] 

Gerdūn gibi meyli o māḥuñ çü dönedur / Cevr ü cefā vü şīveleri gūne gūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 1). [gerdūn, ] 

Seng-i miḥnetle Muḥibbī dögilüp un oldugın / Anı gendümden tefaḥḥuṣ eyleme gerdūna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1106, Beyit 5). [gerdūna, -a ] 
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Nālān olup cürmin añup sīne dögmege / Gerdūn gibi eline alsun dil iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 
3). [gerdūn, ] 

 

gerek: Herhangi bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi için şart olan (şey), lâzım II varlığına ihtiyaç duyulan, 

yapılması, edinilmesi îcap eden (şey). 

Ḳāfile togrıldı gitdi rāh-ı ‘ışḳa iy göñül / Cān u ser virmek gereksin uşbu yoluñ bācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1023, Beyit 3). [gereksin, -sin ] 

‘Işḳa çün basduñ ḳadem urmak gerek ser terkini / Urmayup meydān-ı ‘ışḳ içre girenler er midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 5). [gerek, -mak ] 

Gerekmez efser-i Dārā yiter çün ḫāk-i dergāhuñ / Yaradan ḥaḳḳı ol baña hemān tāc-ı sa‘ādetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 4). [gerekmez, -mez ] 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [gerek, ] 

Geldi ‘ışḳuñ sīneme gitmek gerekdür ṣabr u hūş / Āşinā cem‘inde çün lāyıḳ degül bīgāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 2). [gerekdür, -dür ] 

Gerekmez seyr-i ṣaḥrāsı ne ḫod güller temāşāsı / Cihānuñ küllī ẕevḳınden dil ü cānum usanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 4). [gerekmez, -mez ] 

İy ṭabībā çek elüñ bu sīne-i mecrūḥdan / Merhem-i vaṣlı gerek özge devāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 2). [gerek, ] 

Ḫayālüñ gitmez iy dilber gözümden / Gerekmez dü cihānı baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 3). 

[gerekmez, -mez ] 

Nigārā gül yüzüñsüz gül gerekmez / Lebüñ olmasa hergiz mül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 
1). [gerekmez, -mez ] 

Nigārā gül yüzüñsüz gül gerekmez / Lebüñ olmasa hergiz mül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 
1). [gerekmez, -mez ] 

Giderme zülfüñi gel gül yüzüñden / Kim ola diye kim kākül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 2). 
[gerekmez, -mez ] 

Fiġān u āh u nālem gülşen içre / Yiterdi bülbüle ġulġul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 3). 
[gerekmez, -mez ] 

Geçid virmez gözümüñ yaşı taşdı / Kaşumdan özge aña pül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 4). 
[gerekmez, -mez ] 

Muḥibbī oldı çün bir zer-ḫarīdüñ / Revā mıdur diyesin kul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 5). 

[gerekmez, -mez ] 

Gerekdür ‘ışḳ cānum gibi gizlü / Çü cān kendüzini iẓhār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 4). 

[gerekdür, -dür ] 

Bakmazuz hergiz gerekmez aṭlas u dībā ḥarīr / Üstümüzden eksük olmasun hemān peşmīnemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1254, Beyit 3). [gerekmez, -mez ] 

‘Āşıḳ mı dinür yanmayıcak āteş-i hicre / ‘Işḳ ehli olan puḫte gerek ḫām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, 
Beyit 2). [gerek, ] 
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La‘lüñ var-iken ġayrı baña cām gerekmez / Örtme yüzüñi zülfüñ-ile şām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 1). [gerekmez, -mez ] 

La‘lüñ var-iken ġayrı baña cām gerekmez / Örtme yüzüñi zülfüñ-ile şām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 1). [gerekmez, -mez ] 

‘Āşıḳ mı dinür yanmayıcak āteş-i hicre / ‘Işḳ ehli olan puḫte gerek ḫām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, 
Beyit 2). [gerekmez, -mez ] 

Başın sakınan rāh-ı maḥabbetde ne ister / ‘Işḳuñ yolına kılmasun iḳdām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 3). [gerekmez, -mez ] 

Nāmūs nedür ‘āşıḳ anı eylemez idrāk / Nite ki ḫarābāt erine nām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 

4). [gerekmez, -mez ] 

Ölince yüri yārı ṭaleb eyle Muḥibbī / ‘Āşıḳ olana dünyede ārām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 
5). [gerekmez, -mez ] 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 4). [gerek, ] 

Gerek dilden dehānı rāz-ı pinhān / Ki dīvāne degüldür maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 4). 
[gerek, ] 

Sakla ‘ışḳuñ sırrını sīneñde cānuñdan ‘azīz / Terk-i ser itmek gerekdür ider-iseñ keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1352, Beyit 4). [gerekdür, -dür ] 

Gerekdür sırr-ı ‘ışḳ ġāyetde pinhān / Aluñ benden ḫaber didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 3). 
[gerekdür, -dür ] 

İstemem dārāt-ı dünyāyı gerekmez ‘izz ü cāh / Bu-durur ancak murādum ḥāṣıl ola pāy-ı būs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1387, Beyit 4). [gerekmez, -mez ] 

Gerek ‘āşıḳ olan ser-pā bürehne / Anı kim gördi mecnūn ola ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 2). 

[gerek, ] 

Muḥibbī sözleri dürr ü güherdür / Gerekdür anı yārān ide mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 5). 
[gerekdür, -dür ] 

Muḥibbī merd olana rezm içinde / Bir elde tīġ [u] bir elde gerek baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 7). 
[gerek, ] 

Kim ki ‘āşıḳdur gerekdür āsiyā-veş çarḫ urup / Gice gündüz dögine eline alup iki daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1444, Beyit 2). [gerekdür, -dür ] 

İster iseñ jengden ṣāf ola dil āyīnesi / Āyīne gibi gerek olmak Muḥibbī ḫırḳa-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1445, 
Beyit 5). [gerek, ] 

Farżdur ‘āşıḳa baş oynamak evvel ḳademe / Pes bu ma‘nāda gerek ‘āşıḳ olanlar raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 3). [gerek, ] 

İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār / Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 5). [gerekdür, -dür ] 

Dil ṭabībisin didüm derdüme dermān eylegil / Didi öldürmek gerek tā gide senden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 3). [gerek, ] 
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Ḫaṭṭını ḫadi üzre gören diye gerekdür / Kim cevher-i insānda ne zībā-y-ımış a‘rāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1494, Beyit 4). [gerekdür, -dür ] 

 

gereklü: Gerekli, lazım, elzem. 

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1029, Beyit 4). [gereklü, ] 

 

germ: Sıcak, hararetli, yanmış. 

Zāhidā efsürde dil inkār-ı ‘ışḳ itse ne tañ / Gün yüzüñ mihriyle çün kim germdür hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1172, Beyit 4). [germdür, -dür ] 

 

germ idüp: Isıtmak, hararetlendirmek. 

Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 5). [germ idüp, -üp ] 

 

germ idüp: Isıtmak, hararetlendirmek. 

Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 5). [germ idüp, -üp ] 

 

germ olmasun: Hararetlenmek, kızışmak, ısınmak. 

Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [germ olmasun, -ma, -sun ] 

 

germ olmasun: Hararetlenmek, kızışmak, ısınmak. 

Germ olmasun iñen gün ḥüsnini kılmasun ‘arż / Nisbet yüzüñle günde beyne‘s-semāi ve’l-’arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1485, Beyit 1). [germ olmasun, -ma, -sun ] 

 

geşt eyledüm: Dolaşmak, gezmek. 

Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [geşt eyledüm, -dü, -m ] 

 

geşt eyleyüp: Dolaşmak, gezmek. 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup / Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 3). [geşt eyleyüp, -y, -üp ] 

 

geşt idersem: Dolaşmak, gezmek. 

Eger sensüz cihānı geşt idersem / Benüm bu ḫāṭırum hīç ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 4). 

[geşt idersem, -er, -se, -m ] 
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geşt itdi: Dolaşmak, gezmek. 

Bāġ u rāġı ser-te-ser geşt itdi çün bād-ı ḫazān / Her yaña kılsañ naẓar berk-i şecer pā-māl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 4). [geşt itdi, -di ] 

 

geşt kılduñ: Dolaşmak, gezmek. 

Muḥibbī geşt kılduñ ‘ālemi çün / Olupdur vaḳt idesin ‘azm-i Tebrīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 5). 
[geşt kılduñ, -du, -ñ ] 

 

geşt-i bāġ it: Bağ gezintisine çıkmak. / Bağı dolaşmak. 

Bahār irdi Muḥibbī geşt-i bāġ it / Bu demler guṣṣa göñülden gidendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 5). 

[geşt-i bāġ it, ] 

 

geşt-i gülşen idenler: Gül bahçesini gezmek. 

İdenler vaḳt-i gülde geşt-i gülşen / Didiler ‘iyş ü nūş olmaz çemensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 2). 

[geşt-i gülşen idenler, -en, -ler ] 

 

geşt-i gülzār eylesem: Gül bahçesinin seyri, bahçe gezintisi yapmak. 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [geşt-i gülzār eylesem, -se, -m ] 

 

getür: (Daha uzak bir yerden) Bulunulan yere gelmesini sağlamak, gelmesine sebep olmak, iletmek, nakletmek. 

Düşüp yoluñ ki kūyına ugrar-ısañ iy ṣabā / Ḫāk-i derin getür ki gözüm tūtiyā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1060, Beyit 3). [getür, ] 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1070, Beyit 1). [getür, ] 

İy ṣabā misk-ile ‘anber kokusından ne ḫaber / Getürürseñ baña ol zülf-i semensāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1070, Beyit 2). [getür, ] 

İy ṣabā misk-ile ‘anber kokusından ne ḫaber / Getürürseñ baña ol zülf-i semensāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1070, Beyit 2). [getürürseñ, -ür, -se, -ñ ] 

Bezm-i ḥüsninde kaçan zülfi gelür ‘ārıżına / Meclise ziynet içün sünbül ü reyḥān getürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1115, Beyit 3). [getürür, -ür ] 

İy bād-ı ṣabā ḫāk-i derin iki gözümçün / Luṭf eyle getür kim anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 4). [getür, ] 

İy bād-ı ṣabā getüresin ḫāk-i derinden / Sanma ki Muḥibbī anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 

Beyit 5). [getüresin, -e, -sin ] 

Būy-ı zülfüñi getürdüñ tāze cān buldum yine / Müstedām ol iy ṣabā dünyā içinde durma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 4). [getürdüñ, -dü, -ñ ] 
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Zülfinüñ būyın getürdüñ ḫoş-dimāġ itdüñ bizi / Müstedām ol iy ṣabā ‘ālem turınca turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 4). [getürdüñ, -dü, -ñ ] 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 5). [getürdüñ, -dü, -ñ ] 

Götürse eşk-i çeşmüm n’ola cismüm / Ne tañ deryā getürür ḫār-ıla ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 4). 
[getürür, -ür ] 

Sen Süleymān-ı zamāna tuḫfe idüp cānumı / Eyleyüp pāy-ı cerād getürdüm anı mūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1437, Beyit 3). [getürdüm, -dü, -m ] 

 

getür: Eriştirmek, ulaştırmak. 

Zāhidā ister-iseñ pīr-i muġāndan ḳadeḥi / Rehn içün ḫırḳa vü tesbīḥ ile seccāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 3). [getür, ] 

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1035, Beyit 5). [getür, ] 

Bādeyi rinde virüp ‘āşıḳa ma‘şūḳ etegin / Ṣūfiye zerḳ u riyā zāhide fetvāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 4). [getür, ] 

Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [getürür, -ür ] 

 

getür: Vermek, sunmak. 

Baş u cān tuḥfe getürdüm n’ola maḳbūl itseñ / Nāz-ıla güldi nigārum didi üftāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 4). [getür, ] 

Vādi-i ‘ışḳa Muḥibbī bu göñül düşdi yine / Dimezem ġamdan ulu bile saña zāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 5). [getür, ] 

Yıkmadan ġam bu göñül kişverini yāda getür / Sāḳiyā cānuñ içün ehl-i dile bāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 1). [getür, ] 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1070, Beyit 1). [getür, ] 

İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1070, Beyit 5). [getür, ] 

Getür iy muġbeçe cāmı muġāna / Ki ender deyr ne-tevān būd mestūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 4). 
[getür, ] 

Ḫıżr eger arayarak buldı ise āb-ı ḥayāt / Pīr-i meyḫāne keremden anı her an getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 4). [getürür, -ür ] 

Sāḳī şarāb-ı köhneyi ko tāzesin getür / Bilmez misin ki leẕẕet-i dünyāyı nevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 

Beyit 3). [getür, ] 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Gül eyyāmı cihān bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 5). [getür, ] 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Geçürme furṣatı kim dem bu demdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 2). 

[getür, ] 



 952 

 

getür: Ortaya çıkmasına sebep olmak, doğurmak. 

Bagla zencīr-i ser-i zülfine dīvāne dili / Ya‘nī Mecnūn-ṣıfat başına sevdāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 3). [getür, ] 

Giceler tā ṣubḥa dek ney gibi efġān eylerüz / Bu umīda ne getürür görelüm taḳdīrümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1273, Beyit 4). [getürür, -ür ] 

 

getür: Sağlamak, temin etmek. 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi / Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1115, Beyit 5). [getürür, -ür ] 

 

gevde: Gövde || beden. 

Deşt-i belādadur beni senden gören cüdā / Cānından ayrudur ki yatur kurı gevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 2). [gevdedür, -dür ] 

 

gevher: Cevher, elmas, mücevher, inci II şiir, söz, mana. 

Bikr-i fikrinden Muḥibbī iḫtirā‘ itse ġazel / Kapışurlar sanasın kim gevher agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 5). [gevher, ] 

Eksük olmaz maḫzen-i dilden ma‘ānī gevheri / Anuñ-ıçun kim Muḥibbī genc der-vīrānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 5). [gevheri, -i ] 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña / Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 5). [gevherleyin, -leyin ] 

Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine / Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 2). [gevherine, -i, -n, -e ] 

Cānā Muḥibbī sözlerini dak kulaguña / Nādān eline düşmeye ol gevheri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 
Beyit 5). [gevheri, -i ] 

Sözüñ gevher olaldan iy Muḥibbī / İdindi cümle yārān anı mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 5). 
[gevher, ] 

Çıkarmaga bu dil söz gevherini / Yaşum baḥrına san ‘ummāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 4). 
[gevherini, -i, -n, -i ] 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin / Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1477, Beyit 4). [gevherin, -i, -n ] 

İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār / Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1479, Beyit 5). [gevhere, -e ] 

 

gevher: Cevher, elmas, mücevher, inci II âşığın gözyaşları. 

Gözlerüm īs̱ār içün pāyına sīm ü zer tutar / Ḫūn-ı dilden ḥāṣıl olmış la‘lüñe gevher tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 1). [gevher, ] 
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Şol deñlü nis̱ār itdi gevher tācīr çeşmüm / Cānā bizi sen sanma eli boşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 3). [gevher, ] 

Ḫāk-i pāyına gözüm gevherlerin itdüm nis̱ār / Ol sebebden kūy-ı dilber la‘l ü mercāndur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1367, Beyit 2). [gevherlerin, -ler, -i, -n ] 

N’ola ‘ārż eyler-isem yāra sirişküm gevherin / Olmışam ḳulzüm-i ‘ışḳ içre dilā ben ġavvāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1476, Beyit 2). [gevherin, -i, -n ] 

 

gevher: Cevher, elmas, mücevher, inci. 

La‘lüñe olmaya bir gevher ‘ivaż / Mülk-i dünyā cümle ser-tā-ser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 1). 

[gevher, ] 

 

gevher-i eşkümdür: Gözyaşı incisi. 

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum / Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 2). [gevher-i eşkümdür, -üm, -dür ] 

 

gevher-i ḫāṣ: Saf, halis, katışıksız inci. 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ / Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 1). [gevher-i ḫāṣ, ] 

 

gevher-i nā-yāb: Emsalsiz mücevher / inci // sevgilinin dudağı. 

Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes / Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 4). [gevher-i nā-yāb, ] 

 

gevher-i nā-yābdur: Emsalsiz, benzersiz cevher, inci. 

Yār daksun cevher-i naẓmumı lāyıḳ gūşına / Çün Muḥibbī her sözüñ bir gevher-i nā-yābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1072, Beyit 5). [gevher-i nā-yābdur, -dur ] 

 

gevher-i naẓmuñ: Şiirin özü, cevheri. 

Gevher-i naẓmuñ Muḥibbī ehl-i naẓm olan bilür / Ḳıymetini cevherüñ bilmez meger cevher-şinās (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 5). [gevher-i naẓmuñ, -uñ ] 

 

gey: (Örtünüp korunmak veya süslenmek için) Bir giyeceği bedenine veya herhangi bir organına geçirmek. 

Seng-i bī-dāduñ gelürse başuma / Faḫr olur baña geyerem tāc-ı zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 2). 
[geyerem, -er, -em ] 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [geyer, -er ] 

Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 1). [geyer, -er ] 
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Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 1). [geyer, -er ] 

Nāzükāne el salar yārāna yelken taḳyesi / Nāz-ıla başına alsa anı key mevzūn geyer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1062, Beyit 2). [geyer, -er ] 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 3). [geyer, -er ] 

Efseri Dārā’ya virmez ḫil‘ati Keyḫusrev’e / Tāc-ı ‘ışḳ-ıla maḥabbet ḫil‘atin Mecnūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 4). [geyer, -er ] 

Gice vü gün bir olup irişdi eyyām-ı bahār / Başına zer tāc geydi güller oldı tācdār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1078, 

Beyit 1). [geydi, -di ] 

Zülfüñ düninde varsa kūyuña bu Muḥibbī / Geydügi dūd-ı dilden başına şeb-külehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 5). [geydügi, -düg, -i ] 

Zeyn idüp geydi yine ḫil‘ati eşcār sebz / Döşedi saḥn-ı çemen aṭlas-ı jengār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 1). [geydi, -di ] 

Terk-i māl iden ider elbette faḳrı iḫtiyār / Cübbe vü destārı n’eyler geysün ol dā‘im palās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 3). [geysün, -sün ] 

Kan ider ol yār beñzer geydi gülgūnī libās / Ḳaṣr-ı ḥüsne baş açup karşu tururlar cümle nās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1393, Beyit 1). [geydi, -di ] 

Şāh olup kim geydi-y-ise aṭlas u dībā ḥarīr / Yig-durur saña ḳalender gibi olmak jende-pūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 2). [geydi-y-ise, -di, -y, -i, -se ] 

Dāġlar geydürdi baña dōstlar bir şāh benek / Eşk-i çeşmüm devletinde geymişem rengīn ḳumāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 2). [geymişem, -miş, -em ] 

 

gey: Giymek II takı takmak. 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña / Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 5). [geyer, -er ] 

 

geydür: Giydirmek: (Bir giyeceği) Başka birinin vücûduna veya organına kendi eliyle geçirmek. 

Çeşmüm tenüme geydüreli kırmuzı ḫil‘at / Āhum da Muḥibbī görinür başuma ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 7). [geydüreli, -eli ] 

Dāġlar geydürdi baña dōstlar bir şāh benek / Eşk-i çeşmüm devletinde geymişem rengīn ḳumāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 2). [geydürdi, -di ] 

 

gez: (Bir yerde) Bir yöne doğru sürekli yer değiştirmek, hareket etmek, yürümek, dolaşmak. 

Tenhāca gezer seyr ider ol serv-i ḳabā-pūş / Gördükde anı kalmaz-ısa bende ne tañ hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 1). [gezer, -er ] 

Sanduñuz Mecnūn gezer ṣaḥrāda bir dīvānedür / Ḳayd-ı ‘ālemden ferāġat itmiş ol dānā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 3). [gezer, -er ] 
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Tenhāca gezer gördüm ben ol servi ḳabā-pūş / ‘Aḳlum tagılup kalmadı başumda benüm hūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1434, Beyit 1). [gezer, -er ] 

 

gibi: Benzetme edatı. 

Görmek ister bu Muḥibbī çü senüñ dīdāruñı / Anuñ-ıçun başını su gibi ol taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 5). [gibi, ] 

Gögsüme uran lāle gibi dāġı benüm āh / Ol ḫāl-i siyehkār-ıla ḥoḳḳa dehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 
Beyit 2). [gibi, ] 

Cānı gibi eylesün pinhān Muḥibbī ‘ışḳını / Sīne ṣandūḳında saklar her kimüñ kālāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1020, Beyit 5). [gibi, ] 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 1). [gibi, ] 

Gözlerüm yaşı gibi aksa kaçan āb iñiler / Olıcak bir kişinüñ gözleri bī-ḫˇāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 1). [gibi, ] 

Ben ṣürāḥī gibi yanuñda senüñ baş egdürem / Sāḳiyā senden ḳadeḥ iḥsān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1032, Beyit 2). [gibi, ] 

Gerdūn gibi meyli o māḥuñ çü dönedur / Cevr ü cefā vü şīveleri gūne gūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 
Beyit 1). [gibi, ] 

N’ideyin dōst diyüp iñledüben ḳumrī gibi / Nāle kıl gülşene var bülbüli feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 2). [gibi, ] 

Görelden zülf-i leylāsın göñül sevdāya düşmişdür / Olup Mecnūn gibi şeydā yürür ṣaḥrāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 1). [gibi, ] 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim / Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 3). [gibi, ] 

Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet / Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 2). [gibi, ] 

Olam Ḳanber gibi öñce piyāde / Süvār olsa ḳaçan dilber ‘Alī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 4). [gibi, ] 

Tīr-i bārān atdılar her bir yañadan ġamzeler / Dil gibi sīnemde bir muḥkem ḥiṣārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1058, Beyit 2). [gibi, ] 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 4). [gibi, ] 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 4). [gibi, ] 

Kim elif gibi reh-i ‘ışḳında yāruñ togrudur / Bakışından çeşmi aña ġamze okın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1064, Beyit 1). [gibi, ] 

‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 4). [gibi, ] 

Pūte-i hicrāna yakaldan Muḥibbī’yi nigār / Ġıll ü gışdan kurtılup zer gibi pāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 5). [gibi, ] 
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Ġarra olma sebzezār-ı ‘ömrüñe / Dāne gibi kendüñi ḫarmanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 5). [gibi, 
] 

N’eyledüm n’itdüm raḳībe seng-ile āhen gibi / Kūyuña vardı diyü ḫalḳa beni çakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 4). [gibi, ] 

Benüm yok andan özge pādişāhum / Anuñ yüz biñ benüm gibi kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 4). 
[gibi, ] 

Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı / Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1110, 
Beyit 2). [gibi, ] 

Ṭālib olma iy göñül zāhid gibi sen cennete / Dūn-himmet olma cidd ü cehd idüp dīdārı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1110, Beyit 3). [gibi, ] 

Ġam meclisinde zārīlıgum iñleyen bilür / Ney gibi niçe iñledügüm diñleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 1). [gibi, ] 

Cān u dil ile şem‘-i ruḫ-ı yāra yandugum / Pervāne gibi yanmaga dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1111, Beyit 2). [gibi, ] 

İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [gibi, ] 

İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [gibi, ] 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi / Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1115, Beyit 5). [gibi, ] 

İstemez zāhid gibi cennet temāşāsın göñül / Ṭālib-i dīdār olan bilür ki dīdar özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1117, Beyit 5). [gibi, ] 

Gel Muḥibbī sözlerini dür gibi tak gūşuña / Rişte-i cān üzre naẓmın dürr ü gevher gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 5). [gibi, ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥ olınca yanmayan / Meclis-i ‘irfāna anlar girmege lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 2). [gibi, ] 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 5). [gibi, ] 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm / Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 2). [gibi, ] 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm / Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 2). [gibi, ] 

Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [gibi, ] 

Benüm gibi meger cānā yüzüñe lāle ‘āşıḳdur / Anuñçün dāġ-ı miḥnetle dem-ā-dem bagrı yanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 1). [gibi, ] 

Bahār-ı ḥüsnüñe karşu benüm serv-i ḫırāmānum / Akar cūlar gibi her dem gözüm yaşı bulanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 2). [gibi, ] 
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Öpsem lebüñi disem o dem la‘lini dişler / Nāz-ıla baña gösterür incü gibi dişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 1). [gibi, ] 

Bir bencileyin şem‘ gibi odlara yanmış / Şem‘-i ruḫuñuñ şevḳıne iy yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 8). [gibi, ] 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 6). [gibi, ] 

Şāne gibi pāralansa tañ mıdur bu cān u dil / Her seḥer bād-ı ṣabā zülfini yāruñ şāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1143, Beyit 6). [gibi, ] 

Yürür mecnūn gibi tenhā düşüp bu vādi-i ‘ışḳa / Muḥibbī sāyeden ġayrı dimez hem-rāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 5). [gibi, ] 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [gibi, ] 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 5). [gibi, ] 

Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [gibi, ] 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet / Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 5). [gibi, ] 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr / Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 3). [gibi, ] 

Vār-iken gül gibi ‘ālemde şarāb-ı erġuvān / Kankı aḥmaḳdur varur ḥayrānlık ister beng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 3). [gibi, ] 

Bir boyı servüñ firāḳından düşüp ṣaḥrālara / Sīnesine lāle gibi ḫasta dil dāġın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1161, Beyit 5). [gibi, ] 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına / Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1167, Beyit 5). [gibi, ] 

Eydeli şekker lebi şīrīn zebānın vaṣfını / Bu Muḥibbī ṭab‘ını ṭūṭī gibi gūyā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 
Beyit 5). [gibi, ] 

Seḥer gūş it ne dir murġ-ı seḥer-hīz / ‘Ömür gibi bu dünyā bī vefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 6). 
[gibi, ] 

Anuñ gibi benüm yok pādişāhum / Benüm tek niçe biñ biñ kim kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 4). 
[gibi, ] 

Muḥibbī göz yaşın ḫarc itse tañ mı / Metā‘-ı ġam gibi çün ḥāṣılı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 5). 
[gibi, ] 

Bu Muḥibbī gibi bir bülbül-i gül zār olmadı / Gülşen içinde niçe niçe hezārān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 5). [gibi, ] 

Kapuñda niçe yüz biñ ‘āşıḳuñ var / İçinde yok Muḥibbī gibi kemter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 5). 

[gibi, ] 
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Kūy-ı dilber çevresinde cūş iden Ceyḥūn gibi / Gözlerümüñ yaşıdur kim ırmag olup çaglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 2). [gibi, ] 

Her kaçan āh eyleyüp döksem gözüm bārānını / Gül gibi gülzār-ı ḥüsn içre göñül ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1196, Beyit 3). [gibi, ] 

Sakla Muḥibbī sīnede tīrini cān gibi / Çünki saña ol kaşı ya yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 5). 
[gibi, ] 

Yaksa eflāki şafaḳ gibi n’ola āhum odı / Āteş-i ‘ışḳum şehā çünki cigerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 
Beyit 2). [gibi, ] 

 Ḥayātı ebedīdür saña kim vāṣıl ola / N’ola Manṣūr gibi zülfüñe kılsañ ber-dār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ح )

1205, Beyit 6). [gibi, ] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )
1205, Beyit 8). [gibi, ] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )
1205, Beyit 8). [gibi, ] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )
1205, Beyit 8). [gibi, ] 

Tutdı Muḥibbī dehri eş‘ār-ı dil-pesendüñ / Senüñ gibi suḫen-ver bildüm cihāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 5). [gibi, ] 

Bīgāne gibi bakma bugün iy perī-ṣıfat / Rūz-ı ezelde çünki saña āşinālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, Beyit 
4). [gibi, ] 

Kesilür şem‘ gibi itme zebānuñı dırāz / ‘Āḳil-iseñ bu sözüm levḥ-i dilüñ üstine yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 1). [gibi, ] 

Āh eyledükçe itdi telāṭum sirişkümüz / Deryā gibi Muḥib hele pür cūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 8). [gibi, ] 

Nāle eyler bu Muḥibbī bezm-i ġamda ney gibi / Kankı bī-dil bu hevālarda nevāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1224, Beyit 5). [gibi, ] 

Ḫayāl-i mār-ı zülfeyni dem-ā-dem göñlüme gelsün / Ḳarār itmege sīnem gibi hergiz aña īn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 5). [gibi, ] 

Ḥamdü-lillāh gün gibi çün ṣāfdur āyīnemüz / Ol sebebden kimseye bir ẕerre yokdur kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 1). [gibi, ] 

Sulṭān-ı ‘ışḳ olsa Muḥibbī ‘aceb midür / Meh gibi var çü meclis-i ġamda çerāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1242, Beyit 5). [gibi, ] 

Gerekdür ‘ışḳ cānum gibi gizlü / Çü cān kendüzini iẓhār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 4). [gibi, ] 

Gülşen-i kūyuñda cānā giceler bülbül gibi / Ṣubḥ olınca bu Muḥibbī sanma feryād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 5). [gibi, ] 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 4). [gibi, ] 

Ġam ayrılmaz benümle hem-dem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 

3). [gibi, ] 
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Ẕerre gibi gün yüzüñüñ zār u sergerdānıyuz / Ṣubḥa dek sen gül-ruḫuñ biz bülbül-i nālānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 1). [gibi, ] 

Dilā dil baglamak her işe olmaz / Maḥabbet gibi hergiz pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 1). [gibi, 
] 

Başumdan gitmesün zülfi hevāsı / Ser-i zülfi gibi endīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 2). [gibi, ] 

Bakuñ bu dāġuma kūh-ı ġam içre / Benüm gibi peleng-i mīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 4). 
[gibi, ] 

Niçeye degin ḥabs olasın çāh-ı zenaḫda / Assun ko seni zülfi gibi dār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 2). [gibi, ] 

Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes / Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 4). [gibi, ] 

Çün terk eyledi bizi ol gül‘-iẕārumuz / Bülbül gibi ne tañ ki ola āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 1). [gibi, ] 

Giceler tā ṣubḥa dek ney gibi efġān eylerüz / Bu umīda ne getürür görelüm taḳdīrümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1273, Beyit 4). [gibi, ] 

Çün Mesīḥā gibi ‘ālemde mücerred geçerüz / Tañ mı ḳudsīler eger olsa bizüm maḥremümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 3). [gibi, ] 

Tīredür ġamdan ḫarāb oldı dil-i vīrānemüz / Meh gibi bir gice tog gel rūşen olsun ḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 1). [gibi, ] 

Bülbül gibi n’ola dil iderse fiġān u āh / Çünki çevürdi yüzini ol gül‘-iẕārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 2). [gibi, ] 

Vādi-i ġamda Sikender gibi bu dil teşnedür / Çıkmadan cānum meded iy çeşme-i ḥayvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 4). [gibi, ] 

Aglamayınca gelüp sen gül gibi açılmaduñ / Bāġ-ı ḥüsnüñ dōstum sanma ki bārān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 5). [gibi, ] 

Geldi dehāna mīmüñ irem gibi murāda / Muṣḥaf cemālüñ açup kimdür tefe’’ül itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 4). [gibi, ] 

Ġam ayrılmaz benümle maḥrem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 5). 
[gibi, ] 

Dil saklar sırr-ı ‘ışḳı sīnede cānı gibi / Öldüreler rāzını iẓhār idüp aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1297, Beyit 
4). [gibi, ] 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 1). [gibi, ] 

Pūte-i ‘ışḳ içre yanup ḫāliṣ olduk zer gibi / Olmazuz dünyāya ṭālib sanma dīnār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 2). [gibi, ] 

Meyl ider göz yaşına serv gibi / Bu cihān içre māyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 5). [gibi, ] 

Gönder ilerü ġamzeñi iy yār-ı cefā-cū / Çeşmüñ gibi kan döküci ḥūn-ḫˇār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 3). [gibi, ] 
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Dutduñsa göñül düzdini ḥabs eyle zenaḫda / Zülfüñ gibi asmaga anı dār ele ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 4). [gibi, ] 

Cān naḳdine bir būseye bāzār idelüm gel / Bir daḫı benüm gibi ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 
Beyit 5). [gibi, ] 

Cān ile seni sevmek eger ola günāhum / ‘Ālemde Muḥibbī gibi günehkār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 7). [gibi, ] 

Dutışup şem‘-i ruḫı şevḳine pervāne gibi / Dil-i şūrīde olup içi vü taşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 4). [gibi, ] 

Lāle gibi koma elden dāyimā peymāneyi / İy Muḥibbī çün bilürsin tolısar peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 5). [gibi, ] 

Anuñ-ıçun ġonca gibi yār güftār eylemez / Kim dehānı oldugın ‘uşşāḳa iẓhār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1333, Beyit 1). [gibi, ] 

Cennete ḥavrā eger biñ nāz-ıla kılsa ḫırām / Bir ḳadem ol serv-i nāzum gibi reftār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1333, Beyit 2). [gibi, ] 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 4). [gibi, ] 

Kim ki dolaşa ser-i zülfine dīvāne gibi / Aña pend eylemeñüz çünki o kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 2). [gibi, ] 

İñlesün bülbül gibi kılsun Muḥibbī nāleler / Ḥüsn-i yāruñ gülşen-i tāze bahārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 5). [gibi, ] 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 4). [gibi, ] 

Olacak iş çün degül tolaşdı zülf-i yāra dil / Ol sebebden yil gibi yokdur bizüm ārāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 2). [gibi, ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [gibi, ] 

Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi / Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 2). [gibi, ] 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 4). [gibi, ] 

Āhum odından umar idüm eyleye es̱er / Āhen gibi göñül katı[dur] taşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 4). [gibi, ] 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 2). [gibi, ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥa dek kan aglaram / Ṣoḥbet eyler gice gündüz yār-ıla her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 2). [gibi, ] 

Kıldı sevdā-yı ser-i zülfini yāruñ dil heves / Bu sebebdendür ṣabā gibi göñül müşgīn-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 1). [gibi, ] 
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Giceler ney gibi nālān oluram tā ṣubḥa dek / Bulmadum feryāduma ‘ālemde bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 2). [gibi, ] 

Niçe demler iñleyüp nā gibi kıldum ben nefes / Ḥamdü-lillāh kim viṣāl-i yāra buldum dest-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 1). [gibi, ] 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 4). [gibi, ] 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 3). [gibi, ] 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş / Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

1). [gibi, ] 

Fikr eyleme iy dil yüri vuṣlat ele girmez / Cān gibi nihāndur kim ider anı derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 2). [gibi, ] 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış / Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 1). [gibi, ] 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış / Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 1). [gibi, ] 

Şāh olup kim geydi-y-ise aṭlas u dībā ḥarīr / Yig-durur saña ḳalender gibi olmak jende-pūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 2). [gibi, ] 

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine / Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 5). [gibi, ] 

Eyle ṭulū‘ gün gibi bulsun żiyā cihān / İy burc-ı āsümān-şeref aḫteri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 2). 

[gibi, ] 

Murġ-ı vaḥşī gibi siñdi her ṭaraf seyyāreler / Ṣubḥ-dem şahbāz-veş çün açdı bāl ü per güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 6). [gibi, ] 

Gün yüzini yaluñuz vardum temāşā itmege / Bilmedüm sāyem gibi ardumca nāşī var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 4). [gibi, ] 

Dāne-i ḫālüñ ḫayāliyle gözüm yaşlar döküp / Āsiyā gibi döginür ele almış iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1425, 
Beyit 3). [gibi, ] 

Nālān olup cürmin añup sīne dögmege / Gerdūn gibi eline alsun dil iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 
3). [gibi, ] 

İster iseñ jengden ṣāf ola dil āyīnesi / Āyīne gibi gerek olmak Muḥibbī ḫırḳa-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1445, 
Beyit 5). [gibi, ] 

Leylī saçına dil vireli bu Muḥibbī’nüñ / Mecnūn gibi işi güci āh u vāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, Beyit 
5). [gibi, ] 

Maḥşerde şehā götüricek ‘ışḳuñ-ıla baş / Olmaya benüm ḥālüme Mecnūn gibi ḥāldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1451, Beyit 4). [gibi, ] 

‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla / Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 2). [gibi, ] 
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Didüm dīvāneyem zülfüñe bend it / Gülüp gül gibi didi mübtelā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 2). 
[gibi, ] 

Muḥibbī giceler tā ṣubḥ olınca / Kılur bülbül gibi dāyim nevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 5). [gibi, 
] 

Naḳd-i cān[ı] kim virüp aldı nigāruñ būsesin / Eylemedi kimsene dünyāda bunuñ gibi as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1481, Beyit 3). [gibi, ] 

Dīdār-ı yāra ṭālib-iseñ āḫir iy göñül / Eyle niyāz su gibi rūyuñ türāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 2). 
[gibi, ] 

Ġam-ı ‘ışḳuñ deleli nā gibi bagrumı benüm / Nāleler eyledi dil ṣiyt u ṣadā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 3). [gibi, ] 

İy bülbül-i dil eyleme gül gibi gel neşāṭ / Bād-ı ḫazānı yād idüben eyle iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 1). [gibi, ] 

 

gibi gelür: ... gibi gelmek, ... görünüşünde olmak, ... ya benzemek. 

İy Muḥibbī yüzine bakmaga yokdur ṭāḳat / Tagıdup ‘aḳlumı kendüm yitirem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 5). [gibi gelür, -ür ] 

 

gibi gelür: ... gibi gelmek, ... görünüşünde olmak, ... ya benzemek. 

Eyledüm anuñ-ıçun göz yaşını āb-ı revān / Bāġ-ı ḥüsnüñe bu vech-ile girem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 4). [gibi gelür, -ür ] 

 

gibi gelür: ... gibi gelmek, ... görünüşünde olmak, ... ya benzemek. 

Niçe yıldur şeb-i hicriyle yatur ḫasta göñül / Vuṣlata iremeyüp cānı virem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 3). [gibi gelür, -ür ] 

 

gibi gelür: ... gibi gelmek, ... görünüşünde olmak, ... ya benzemek. 

Aglamayınca benüm yüzüme bakmadı nigār / Eşk-i çeşmüm aña dīnār u direm gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1136, Beyit 2). [gibi gelür, -ür ] 

 

gibi gelür: ... gibi gelmek, ... görünüşünde olmak, ... ya benzemek. 

Gülşen-i kūyı baña bāġ-ı irem gibi gelür / Ḥaḳ naṣīb eyler-ise aña irem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1136, 

Beyit 1). [gibi gelür, -ür ] 

 

gibi gelür: ... gibi gelmek, ... görünüşünde olmak, ... ya benzemek. 

Gülşen-i kūyı baña bāġ-ı irem gibi gelür / Ḥaḳ naṣīb eyler-ise aña irem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1136, 

Beyit 1). [gibi gelür, -ür ] 

 

gic: Geçmek: Tükenmek, sona ermek. 
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Bu güni ḫoş görelüm irte günüñ issisi var / Kalmadı kalmayısar kimseneye gün gicedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 3). [gicedür, -edür ] 

 

gic: (Bir yeri) İçinden veya üstünden yol almak sûretiyle aşıp geride bırakmak. 

Cevr oklarını durmaz her dem atar o meh-rū / Ḥayfā dirīġ u derdā giçer yürekde turmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 3). [giçer, -er ] 

 

gice: Gece; güneş batıp ortalığa karanlık bastıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün. 

Gice bülbülleyin āh-ıla fiġān eyleyüben / Çın seḥer zārılıg-ıla yine gülzāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1002, 

Beyit 4). [gice, ] 

Dün gice şem‘-i ruḫına karşu ol meh-pārenüñ / Ṣubḥ olınca yakmışam pervāne-veş bāl-ıla per (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1007, Beyit 3). [gice, ] 

İçeli ‘ışḳuñ şarābın bu Muḥibbī ḫasta-dil / Giceden gündüzi farḳ itmez yatur ḳānzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1008, Beyit 5). [giceden, -den ] 

Yummaz gözini ṣubḥa degin her gice kevkeb / Beñzer ki anuñ āhum odından ḥaẕeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 4). [gice, ] 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ / Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 2). [gice, ] 

Görmege gelmedi ben ḫastayı birkaç gicedür / Dimedi derd ü belām-ıla o miskīn niçedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 1). [gicedür, -dür ] 

Şem‘-veş dūd-ı dilüm çıksa depemden ne ‘aceb / Kim Muḥibbī giceler ṣubḥa degin yana geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1057, Beyit 5). [giceler, -ler ] 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [gice, ] 

İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1070, Beyit 5). [giceler, -ler ] 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 3). [giceden, -den ] 

Tāb-ı ruḫsārı beni eyledi sayru begler / Giceler gelmez olupdur göze uyḫu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 
Beyit 1). [giceler, -ler ] 

Yine dil murġı şehā gün yüzüñi yād eyler / Giceler ṣubḥa degin nāle vü feryād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 1). [giceler, -ler ] 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 6). [gice, ] 

Dün gice kūyında nālem işidüp / Dir seg-i kūyı bu ne feryāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 3). [gice, ] 

Sensüz eger sorarsañ niçe geçer şeb ü rūz / Gice işüm gücüm āh gündüz irişe vehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 4). [gice, ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥ olınca yanmayan / Meclis-i ‘irfāna anlar girmege lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1123, Beyit 2). [giceler, -ler ] 
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Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [gice, ] 

Şu‘le-i āhum görinür her seḥer sanmañ şafaḳ / Her gice dūd-ı dilümden rāh-ı keyvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 2). [gice, ] 

Ḥasretiyle bu Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Gözlerin seyyāre-veş yummaz fiġān u zār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 5). [giceler, -ler ] 

Zülfi şebinde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyāh başuma bir şeb-külāh yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 7). [gice, ] 

Yāra varup dün gice dil derdini ‘arż eyledüm / Ḫˇāba vardı gözleri yanında san efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 5). [gice, ] 

Bezm-i ġamda Muḥibbī ḫūn-ı ciger / İçerem giceler ġabūḳumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 5). 
[giceler, -ler ] 

Giceler tā seḥer ol gül ġamından / İşüm bülbülleyin āh u fiġāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 3). 
[giceler, -ler ] 

Derūn-ı sīneden dem dem gelenler āh u zārıdur / Giceler görinen encüm degül āhum şerārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 1). [giceler, -ler ] 

Gülşen-i kūyuñda cānā giceler bülbül gibi / Ṣubḥ olınca bu Muḥibbī sanma feryād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 5). [giceler, -ler ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe görüp dün gice dil yandugını / Baña öykündi düşüp odlara pervāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 2). [gice, ] 

Firḳatiyle her gice tañ mı ola bī-ḫˇāb göz / La‘l-i nābuñ yādına her dem olur ḫūn-āb göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1264, Beyit 1). [gice, ] 

Giceler tā ṣubḥa dek ney gibi efġān eylerüz / Bu umīda ne getürür görelüm taḳdīrümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1273, Beyit 4). [giceler, -ler ] 

Tīredür ġamdan ḫarāb oldı dil-i vīrānemüz / Meh gibi bir gice tog gel rūşen olsun ḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 1). [gice, ] 

Būseyi ferdāya saldı dün gice cānānumuz / İntiẓār-ıla geçüp çıkmadı ṣubḥa cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 1). [gice, ] 

Görüp cānā yüzüñi ‘ālem-efrūz / Gicem Ḳadr olsa günüm tañ mı Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 1). 
[gicem, -m ] 

Meclisi kıldı müşerref dün gice cānānumuz / Mürde idük buldılar tāze ḥayātı cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1293, Beyit 1). [gice, ] 

Şem‘-i rūşen var mı yāḫūd bir gice / Yakuban pervānesin nār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 3). 
[gice, ] 

Her kaçan olsa heves başda dil ü cān uyumaz / Gice seyyāre sayar dīde-i giryān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 1). [gice, ] 

Cānum aldı dün gice bir būse iḳrār eyleyüp / Döndi inḳār eyledi itdügi beñzer lāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 3). [gice, ] 
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Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 3). [gice, ] 

Gice işitmiş meger eflāke meh şāh oldugın / Nūrdan leşker çeküp kuşandı tīġ-ı zer güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 2). [gice, ] 

Dün gice gördüm Muḥibbī şu‘le-i pervāneyi / Ḳaṣdı yanmagmış meger sandum savaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 5). [gice, ] 

Çün şeb ola ḫˇāb-ıla herkes ḥużūr ider / Ferdā ġamını ben çekerem āh gice imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 3). [gice, ] 

Zülf-i siyehüñ fikrini dün gice iderken / Añdukda hemān yüzüñi gördüm seḥer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 2). [gice, ] 

Zülfi düninde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyeh başuma bir şeb-külāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 4). [gice, ] 

Dün gice kodum yār işigi taşına baş / Gözümden akar ḫūn-ı ciger sanmañ anı yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 1). [gice, ] 

Şem‘-i ḥüsnine nigāruñ bakmak içün dün gice / Bāl ü per yakdum kül itdüm kendümi pervāne-veş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 2). [gice, ] 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 5). [gice, ] 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 5). [gicem, -m ] 

Eksük itmez her gice benüm içün kan yaşını / Müstedām olsun ki ol bu dīde-i ḫūn-bār imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1470, Beyit 3). [gice, ] 

 

gice gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 

Nev bahār oldı göreydük diyü dildāruñ yüzin / Gözlerinden yaş dökerler gice gündüz bāġlar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 4). [gice gündüz, ] 

 

gice gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 

Çün ezelden ‘ışḳ cāmın içmişemdür dōstlar / Gice gündüz anuñ içün cān u dil ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 2). [gice gündüz, ] 

 

gice gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 

Gün yüzüñ birle ḳamer alnuñ yiter ‘āşıḳlara / Gice gündüz āfitāb u māh-tāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 3). [gice gündüz, ] 

 

gice gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 

Görmedin dil bagladum āh ol cefākārı henūz / Ol sebebden gice gündüz eylerem zārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 1). [gice gündüz, ] 
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gice gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 

Gül yüzüñsüz bu Muḥibbī iñlese bülbül-ṣıfāt / Ne dükenmez gice gündüz āh u zārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1330, Beyit 5). [gice gündüz, ] 

 

gice gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 

Dil çerāġın şu‘lelendürsem ‘aceb mi sīnede / Gice gündüz nār-ı ‘ışḳ-ıla yanar Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 4). [gice gündüz, ] 

 

gice gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 

Gice gündüz raḳīb-i dīv saña maḥrem olalıdan / Göñül mülkine ‘azm itdüm nigārā ben hemān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 4). [gice gündüz, ] 

 

gice gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥa dek kan aglaram / Ṣoḥbet eyler gice gündüz yār-ıla her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 2). [gice gündüz, ] 

 

gice gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 

Kim ki ‘āşıḳdur gerekdür āsiyā-veş çarḫ urup / Gice gündüz dögine eline alup iki daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1444, Beyit 2). [gice gündüz, ] 

 

gice gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 

Gice gündüz gülşen-i ḥüsninde efġāndan murād / İtmek ister ḥālini bu bülbül-i bī-çāre ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 2). [gice gündüz, ] 

 

gice vü gün bir olup: Gece ve gündüz bir olmak, gece ve gündüz saatlerinin aynı olması, bahar ekinoksu. 

Gice vü gün bir olup irişdi eyyām-ı bahār / Başına zer tāc geydi güller oldı tācdār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1078, 

Beyit 1). [gice vü gün bir olup, -up ] 

 

gice vü gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 

Āhum tolanur gice vü gündüz ser-i kūyın / İy bād-ı ṣabā sanma ki sensüz es̱er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 2). [gice vü gündüz, ] 

 

gice vü gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 

Gözlerüm yaşı yañılmaz gice vü gündüz akar / Müstedām ola ki artar anuñ-ıla demümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 4). [gice vü gündüz, ] 

 

gice vü gündüz: Gece gündüz II aralıksız, sürekli, her zaman, durmadan, daima. 
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Efġān ile zārī kıluruz gice vü gündüz / Bir oñmayası ġam-zede ḳallāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 5). [gice vü gündüz, ] 

 

giceler: Gece, geceler boyunca. 

Bu Muḥibbī giceler bülbül-vār / İñiler āh u vāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 7). [giceler, ] 

Āh ġam şebinde giceler tā ṣubḥ olınca iñlerem / Bu nev‘edür ḥālüm benüm meh sālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 3). [giceler, ] 

Maṭbaḥ-ı ġamda Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Miḥnet ü derd ü belādan ġayrı bir nesne yimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 5). [giceler, ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥa dek kan aglaram / Ṣoḥbet eyler gice gündüz yār-ıla her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 2). [giceler, ] 

Giceler ney gibi nālān oluram tā ṣubḥa dek / Bulmadum feryāduma ‘ālemde bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 2). [giceler, ] 

Giceler tā ṣubḥ olınca iñleseñ olmaz ‘aceb / Kār-ı ‘ışḳ āsān mı sanduñ bilmedüñ iy bu‘l-heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 2). [giceler, ] 

Muḥibbī giceler tā ṣubḥ olınca / Kılur bülbül gibi dāyim nevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 5). 
[giceler, ] 

Giceler ḥüsnüñ bahārın fikr idüp āh eylesem / Çın seḥer bu gözlerüm yaşlar döker yagmur-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 3). [giceler, ] 

 

giçil: Aşılmak, geride bırakılmak. 

Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb / Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 3). [giçilmese, -me, -se ] 

 

ġıdā: Manevi anlamda besin. 

Eşk-i çeşmümüz yiter cām-ı şarāba bakmazuz / Dil ġıdāsı var-iken sīḫ-i kebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 1). [ġıdāsı, -sı ] 

 

ġıdā: Gıda, besin // Yem. 

‘İẕārı nārına düşmiş ġıdādur dāne-i ḫāli / Yimez pervā ol āteşden göñül murġı semenderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 4). [ġıdādur, -dur ] 

 

gider: Uzaklaştırmak, çıkarmak, yok etmek, kaldırmak, def etmek. 

Giderüp zülfi seḥābın gün yüzin peydā kılur / Kim aña ide naẓar āşüfte vü şeydā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 1). [giderüp, -üp ] 

Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [gider, ] 

Giderme zülfüñi gel gül yüzüñden / Kim ola diye kim kākül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 2). 

[giderme, -me ] 
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İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ / Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 2). [gider, ] 

Küfār-ı ḫaddüñi ḫaṭṭuñ yazup şerḥ eylemek ister / Ta‘ālā’llāh anı ḫakk it gider yañlış kitāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 5). [gider, ] 

Dōstum cefālar itmege mebāş / Kīni dilden gel gider āzār-ı ehl-i dil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1439, Beyit 
1). [gider, ] 

 

gil: Balçık, çamur, toprak. 

Bir dem ārām eyle göz yaşıyla pāyum gil-durur / Kıl teraḥḥum dōstum ḥālüm katı müşkil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 1). [gil-durur, -durur ] 

Ne ‘aceb ḫūn-ıla āġışte olursa dilümüz / ‘Işḳ suyı-y-ıla muḫammerdür ezelden gilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1208, Beyit 1). [gilümüz, -ümüz ] 

Ḫāne-i ‘ışḳuñ sorarsañ ger ezel bünyādını / Aña gil derd ü elemdür seng-i miḥnetdür esās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1393, Beyit 3). [gil, ] 

 

ġıll ü gışdan: Kin ve fesat; düşmanlık ve hile. 

Pūte-i hicrāna yakaldan Muḥibbī’yi nigār / Ġıll ü gışdan kurtılup zer gibi pāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 5). [ġıll ü gışdan, -dan ] 

 

ġıll ü gışdan: Kin ve fesat; düşmanlık ve hile. 

Āteş-i ‘ışḳa yananlar ġıll ü ġışdan pāk olur / Pūtede ḳāl olmayınca sīm ü zer olmaz ‘ayār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 3). [ġıll ü ġışdan, -dan ] 

 

ġıll ü gışdan: Kin ve fesat; düşmanlık ve hile. 

Ḥamdü-lillāh ġıll u ġışdan pākdür āyīnemüz / Ol sebebden yok-durur kimseye hergiz kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 1). [ġıll u ġışdan, -dan ] 

 

giñ: Geniş. 

Sanmañuz cevr ü cefā yār eylemez / Giñ cihānı başuma dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 1). 

[giñ, ] 

 

gir: Girmek, dahil olmak. 

Bu Muḥibbī girse ‘ışḳ meydānına / Dūd-ı āhın başına miġfer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 5). 
[girse, -se ] 

‘Işḳa çün basduñ ḳadem urmak gerek ser terkini / Urmayup meydān-ı ‘ışḳ içre girenler er midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 5). [girenler, -enler ] 

Girelden deyr-i ġam içre bu göñlüm erġanūn oldı / Gözümüñ yaşına baksañ şarāb-ı erġuvānīdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 2). [girelden, -elden ] 
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Gördüñ gözüm yaşını bu sīnem otagına / Girüp taḥammül eyle ki bārān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1088, Beyit 3). [girüp, -üp ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥ olınca yanmayan / Meclis-i ‘irfāna anlar girmege lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 2). [girmege, -meg, -e ] 

Giren dilüñe leşker-i ġamdan ḫalāṣ olur / Anuñ içün ki ol aña āhen ḥiṣār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 2). [giren, -en ] 

Eyledüm anuñ-ıçun göz yaşını āb-ı revān / Bāġ-ı ḥüsnüñe bu vech-ile girem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1136, Beyit 4). [girem, -e, -m ] 

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın / Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 5). [girilür, -il, -ür ] 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer / Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 6). [girüp, -üp ] 

Şu‘ā-ı şemse muḥtāc-iken ‘ālem / Girür dervīş oyına ‘ār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 5). [girür, -
ür ] 

İltmedi ‘ışḳı başa çünkim Muḥibbī Mecnūn / Girelüm baş açalum biz daḫı meydāna biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 5). [girelüm, -e, -lüm ] 

 

gir: Girmek, ele geçmek, elde edilmek. 

Cān virmeyicek yüsr-ile girmez leb-i dilber / El-ḥaḳ bu daḫı çeşme-i ḥayvānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 2). [girmez, -mez ] 

 

girdāb: Denizlerde, nehirlerde suların döndüğü tehlikeli yer, anafor, su çevrintisi. 

Bahr-i ‘ışḳuñdan ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Eşk-i çeşmüm oldı deryā ortada girdāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 3). [girdāb, ] 

Akan yaşum olup ‘ummān cihānı ortaya almış / Bu göñlüm zevraḳın gör ġarḳ olup girdābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 2). [girdābdan, -dan ] 

 

girdāb-ı ‘ışḳa düşdi: Aşk girdabına düşmek. 

Baḥr-ı eşküm içre saldı bilmedin dil fülkini / Düşdi çün girdāb-ı ‘ışḳa aña ne mümkin ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 3). [girdāb-ı ‘ışḳa düşdi, -di ] 

 

gird-bād: Döne döne esen şiddetli rüzgar, kasırga, hortum. 

Gird-bāduñ göricek toz kopardugını çün / Reşk idüp deştde oldı aña Mecnūn raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 3). [gird-bāduñ, -uñ ] 

 

girev: Rehin, tutulmuş. 

Cān-ıla göñlüm ‘ışḳuñ elinde girevdedür / Zülfüñ hevāsı çünki ezel başa sevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 1). [girevdedür, -de, -dür ] 
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girībān: Yaka, elbise yakası. 

Cām-ı ‘ışḳı bu Muḥibbī içeli rūz-ı ezel / Çāk ider sīne girībānını kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1338, 

Beyit 6). [girībānını, -ı, -n, -ı ] 

 

giriftār: Tutulmuş, yakalanmış, tutkun, müptelâ. 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 3). [giriftāram, -am ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsına tolaşmış / Āşüfte vü ser-keşte giriftār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 4). [giriftār, ] 

 

giriftār eyledüñ: Tutmak, yakalamak, düşürmek. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde göñül düzdin giriftār eyledüñ / Çeşm-i cellāduñ ya ḳatl itsün anı ya zülfe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1480, Beyit 3). [giriftār eyledüñ, -dü, -ñ ] 

 

giriftār olmayan: Tutulmak, yakalanmak, düşmek. 

Benüm bu derdümi derde giriftār olmayan bilmez / Derūnı āteş-i ‘ışḳa yanup nār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 1). [giriftār olmayan, -ma, -y, -an ] 

 

giriftār olmayan: Tutulmak, yakalanmak, düşmek. 

Muḥibbī evvel[i] ‘ışḳuñ egerçi görinür āsān / Velī ġāyet soñı müşkil giriftār olmayan bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1361, Beyit 5). [giriftār olmayan, -ma, -y, -an ] 

 

giriftār-ı belā-yı ‘ışḳ ola: Aşk belasına tutulmak. 

Bī-vefā dildār sevmek hey ne müşkil kār-ımış / Kim giriftār-ı belā-yı ‘ışḳ ola nā-çār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 1). [giriftār-ı belā-yı ‘ışḳ ola, -a ] 

 

giriftār-ı ḳafes: Kafesin mahkumu, tutsağı. 

Ben esīr-i hicrem [ü] aġyār maḥrem vaṣluña / Hem-dem-i gül ḫār olur bülbül giriftār-ı ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 2). [giriftār-ı ḳafes, ] 

 

giriftārı olmamışdur: Tutulmak, yakalanmak, düşmek. 

Leblerüñ meyḫānesinden bir ḳadeḥ mey içmeden / Olmamışdur şaḥne-i zülfüñ giriftārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 3). [giriftārı olmamışdur, -ı , -ma, -mış, -dur-ı, -ma, -mış, -dur ] 

 

giriftāruñ ola: Tutulmak, yakalanmak, düşmek. 

Dil-i dervīş-i cefā-keş ki giriftāruñ ola / Miḥnet ü derd ü ġama ṣabr u rıżā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 2). [giriftāruñ ola, -uñ, -a ] 



 971 

 

girih: Düğüm. 

Genc-i ḥüsne zülfini dilber girihler baglamış / Sanasın zencīr-ile biñ başlu ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 1). [girihler, -ler ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 1). [girihler, -ler ] 

Nigārā sünbülüñ ḫam-der-ḫam olmış / Girih pergār-ı cümle ‘ālem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 1). 
[girih, ] 

 

girih-gīr eylemiş: Düğüm düğüm etmek, düğümlemek. 

El urup dilber yine zülfin girih-gīr eylemiş / Bu dil-i dīvāneye tedbīr zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1427, Beyit 1). [girih-gīr eylemiş, -miş ] 

 

giryān: Ağlayan, ağlayıcı // Ağlama, inleme. 

Nāz-ıla güftāra gelse ġonca-veş ol şāḫ-ı gül / Cān u diller iñleşürler niçe giryānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 3). [giryānlar, -lar ] 

 

girye: Ağlama, gözyaşı. 

Giryesin ebr-i bahāruñ dīde-i pür-ḫūna sor / Nālesin ra‘duñ sorarsañ bu dil-i maḥzūna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1106, Beyit 1). [giryesin, -si, -n ] 

Ne ḳadar esrār-ı ‘ışḳı sīnede ketm eyledüm / Girye ile bu cihān ḫalḳına kıldı fāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 3). [girye, ] 

 

girye iderem: Gözyaşı akıtmak, ağlamak. 

Cihān cümle olur sūz-ı derūnumdan benüm rūşen / İderem şem‘-veş girye olam her encümen sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 4). [girye iderem, -er, -em ] 

 

gīsū: Omuz üstüne dökülen saç. 

Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 1). [gīsū, ] 

 

git: Bulunduğu yerden ayrılmak, uzaklaşmak. 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1004, Beyit 5). [gitdi, -di ] 

Didüm zülfüñ neden gitmez yüzüñden / Didi bekler o gence ejdehādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 5). 

[gitmez, -mez ] 

Ṣabr u ‘aḳl u dil kamu benden gidüp dūr oldılar / ‘Işḳ bir ḥālet-durur elbette tenhālık sever (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1133, Beyit 2). [gidüp, -üp ] 



 972 

İdesin diyü ḳıyām iy serv ḳāmet beklerüz / İşügüñden gitmeyüp biz tā ḳıyāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1307, Beyit 1). [gitmeyüp, -me, -y, -üp ] 

Belā-yı cān durur gitmez dilümden / Ne çāre idem anı ben ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 4). 
[gitmez, -mez ] 

İy āfitāb-ı ḥüsn gitmedi sāyem yanumdan āh / Tā itmeyince ‘Arbede anuñ-ıla savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1432, Beyit 4). [gitmedi, -me, -di ] 

 

git: (Belli bir yönde) Belli bir yol tâkip etmek, belli bir yerden geçmek. 

Togrılup vādī-i ‘ışḳ içre Muḥibbī gidicek / Çekilür mülk-i ‘adem ḥaddine dek maḥmilümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1208, Beyit 5). [gidicek, -icek ] 

 

git: (Sıvılar için) Akmak, geçmek. 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [gitdi, -di ] 

 

git: (Bir şey veya bir kimse) Konuşana göre yakın bir yerden daha uzak bir yere doğru hareket etmek, bir mesâfe 

katedip yakın bir yerden daha uzak bir yere varmak, azîmet etmek. 

Ḳāfile togrıldı gitdi rāh-ı ‘ışḳa iy göñül / Cān u ser virmek gereksin uşbu yoluñ bācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1023, Beyit 3). [gitdi, -di ] 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [gidüp, -üp ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 5). [gide, -
e ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 7). [gide, -
e ] 

Mecnūn eger kalsa Muḥibbī bu zamāna / Olmazdı belā deştine gitsem baña pādaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 5). [gitsem, -se, -m ] 

Gitdükçe ‘adem mülkine iy rūḥ-ı revānum / Zād-ı ġamuñı eylemişem kendüme yoldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 2). [gitdükçe, -dükçe ] 

 

git: Varmak, ulaşmak, dayanmak. 

Dil ü cān terkin urup dil yine dildāra gider / Dil ü cān derdini ‘arż itmege ol yāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 1). [gider, -er ] 

………………………………… āfet-i cān / Ġamzesi ḫastasınuñ zaḫmına tīmāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 3). [gider, -er ] 

Gice bülbülleyin āh-ıla fiġān eyleyüben / Çın seḥer zārılıg-ıla yine gülzāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1002, 
Beyit 4). [gider, -er ] 

Yalmanur kan içmege her dem-be-dem şemşīrümüz / Togrulup gitdi ‘adūnuñ cānın ala tīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1213, Beyit 1). [gitdi, -di ] 
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Senden umar Muḥibbī derdlü diline dermān / Koyup kapuñı cānā ġayrı kapuya gitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 5). [gitmez, -mez ] 

Āh kılsam irişür nālem melekler gūşına / Tañ degül dirler gider şebde ırak yire āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 2). [gider, -er ] 

 

git: (Zaman için) Geçmek, sona ermek, yaşanıp tükenmek, bitmek. 

Gitdi ‘ömrüm iy Muḥibbī bir daḫı girmez ele / Hafta geçer ay u yıllar alımam andan ḫaber (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 5). [gitdi, -di ] 

 

git: Yok olmak, eser kalmamak. 

Göñülden bir nefes gitmez leb-i ḥamrāsı dildāruñ / Hemān ol rinde beñzer kim mey-i ḥamrāya düşmişdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 2). [gitmez, -mez ] 

Ebed gitmeye bu serden hevā-yı zülfüñ iy dilber / Anuñçün levh-i sīnemde anuñ naḳşı muṣavverdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 4). [gitmeye, -me, -y, -e ] 

Bahār irdi Muḥibbī geşt-i bāġ it / Bu demler guṣṣa göñülden gidendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 5). 
[gidendür, -en, -dür ] 

Geldi ‘ışḳuñ sīneme gitmek gerekdür ṣabr u hūş / Āşinā cem‘inde çün lāyıḳ degül bīgāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 2). [gitmek, -mek ] 

Sevdā-yı zülfi gitmeye dilden ölem daḫı / İki cihānda çünki baña bu hevā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 3). [gitmeye, -me, -y, -e ] 

İy Muḥibbī iḫtiyār-ı dil eger gitse ne tañ / Dil-rübālar işi dāyim nāz-ıla kirişmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1183, 

Beyit 5). [gitse, -se ] 

Başumdan gitmesün zülfi hevāsı / Ser-i zülfi gibi endīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 2). 

[gitmesün, -me, -sün ] 

Ṣabr eylemege çünki Muḥibbī’de yok mecāl / Gitdi dükendi kalmadı dilde ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1272, Beyit 5). [gitdi, -di ] 

‘Işḳı şarābıdur beni mest ü ḫarāb iden / Tā ḥaşr olınca gitmeye dilden ḫumārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1282, Beyit 6). [gitmeye, -me, -y, -e ] 

‘Aḳl u ṣabr u hūş gitdiler dilā gel eyle ses / Kārbān çünkim revān ola figān eyler ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 1). [gitdiler, -di, -ler ] 

Görinse nāgeh ol serv-i ḳabā-pūş / Gider ṣabr-ıla dilden ṭāḳat u hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 1). 
[gider, -er ] 

Ḫayālüñ gitmedi iy dōst dilden / Günāhum ne beni kılduñ ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 3). 
[gitmedi, -me, -di ] 

Gitdi ṣabr u ‘aḳl u fikrüm bir daḫı girmez ele / İy Muḥibbī görmeyeydüm ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 5). [gitdi, -di ] 

Kalmadı ‘akl gitdi fikir zār u mübtezel / Kaldum dirīġ görmeye idüm nigār[ı] kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 

Beyit 5). [gitdi, -di ] 
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Dirīġā gitdi benden ṭāḳat ü hūş / Görelden karşuda sīmīn binā gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 1). [gitdi, 
-di ] 

Güllere göz degmesün diyü seḥergeh bülbüli / Gördüm okur gitmeyüp hergiz dilinden ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 6). [gitmeyüp, -me, -y, -üp ] 

Derd-i ‘ışḳuñ sīneye şol deñlü te‘s̱īr eyledi / Cān terkinde kılam gitmeye benden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 4). [gitmeye, -me, -y, -e ] 

Dil ṭabībisin didüm derdüme dermān eylegil / Didi öldürmek gerek tā gide senden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 3). [gide, -e ] 

Derd-i dilümi ‘arż ideyin dime ḥekīme / Bak yār liḳāsına ki tā kim gide emrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 2). [gide, -e ] 

 

git: Ölmek. 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [gitmez, -mez ] 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 4). [gider, -er ] 

Gitdi Mecnūn didügüñ geldi Muḥibbī yirine / Kişver-i ‘ışḳa geçerse anı uḫrā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 7). [gitdi, -di ] 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 3). [gitdi, -di ] 

Tehī sanmañ n’ola gitdiyse Ferhād / Degül ‘ışḳ kūhı ḫālī pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 3). 

[gitdiyse, -di, -y, -se ] 

 

git: Yönelmek, meyletmek, rağbet etmek. 

Dil ü cān terkin urup dil yine dildāra gider / Dil ü cān derdini ‘arż itmege ol yāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 1). [gider, -er ] 

Mest-i ‘ışḳ oldı Muḥibbī aña pend itmez es̱er / ‘Aḳl u ṣabrı anuñ ol zülf-i siyehkāra gider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1002, Beyit 5). [gider, -er ] 

Gördüm yüzüñi kaldı gözüm gitmedi andan / Kim göre anı gayrı yire bir naẓar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 4). [gitmedi, -me, -di ] 

 

git-: Bulunduğu yerden ayrılmak, uzaklaşmak. 

Ol ġazālı arayu gitdi Muḥibbī derdmend / Kim şikār eyler ṭaleb ser-keşte-yi Hāmūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 7). [gitdi, -di ] 

Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 2). [gitdi, -di ] 

 

giyeh: Ot, taze ot, bitki. 
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Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok / ‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 2). [giyehdür, -dür ] 

 

gizlü: Açıkça bilinmeyen, görülmeyen, açık ve âşikâr olmayan, meçhul. 

Esrār-ı ‘ışḳ gerçi ki gizlü ḫazīnedür / Korkum budur ki āhum ile āşikār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

2). [gizlü, ] 

Gerçi ma‘ānī cevheri bir gizlü genc olur / Līkin Muḥibbī ehline ol āşikāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 5). [gizlü, ] 

Gizlü rāzum varmayınca gülşene fāş olmadı / Eyleyen bu sırrı fāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 3). [gizlü, ] 

Gerekdür ‘ışḳ cānum gibi gizlü / Çü cān kendüzini iẓhār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 4). [gizlü, ] 

Muḥibbī şi‘rüñi gören ḥasen dir / Ki anda gizlü var ma‘nā ciger-sūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 5). 

[gizlü, ] 

İy benüm serv-i revānum sorma ḥālüm sensüzin / Eşk-i çeşmüm eyledi bu gizlü rāzum cümle fāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1465, Beyit 3). [gizlü, ] 

 

göç: Bulunduğu yerden ayrılıp yerleşmek üzere başka yere gitmek, yurt değiştirmek, göç etmek, hicret etmek // 

Ölmek, dünyadan göçmek. 

Kārbān-ı ḫalḳ bir bir göçiyor çalındı kūs / Biz daḫı göçmege geldük anda nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 4). [göçiyor, -iyor ] 

Kārbān-ı ḫalḳ bir bir göçiyor çalındı kūs / Biz daḫı göçmege geldük anda nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 4). [göçmege, -meg, -e ] 

 

göç: Bulunduğu yerden ayrılıp yerleşmek üzere başka yere gitmek, yurt değiştirmek, göç etmek, hicret etmek. 

Her kārbān ki konsa bugün irtesi göçer / Dār-ı cihāna anuñ-ıçun didiler ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, Beyit 

3). [göçer, -er ] 

 

gög: Gök, gökyüzü. 

Bi-ḥamdi’llāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur / Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 1). [göge, -e ] 

 

göger: Yeşermek, yeşillenmek // Morarmak. 

Gögermiş yir yirin cismi yanup dil āteş-i ‘ışḳa / Yıkılmış mest-i ‘ışḳ olmış düşüp dīvāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 5). [gögermiş, -miş ] 

 

gögercin: Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türü bulunan, 

yemle beslenen kuş. 

Gördi çeşmin şāhinin cān u dil itdiler gürīz / Şāhbāz itdükçe pervāzı gögercin tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 2). [gögercin, ] 
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gögüs: Göğüs, sine, bağır. 

Gögsüme uran lāle gibi dāġı benüm āh / Ol ḫāl-i siyehkār-ıla ḥoḳḳa dehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 2). [gögsüme, -üm, -e ] 

 

gök: Gök, gökyüzü. 

Görinen ṣubḥ-dem sanmañ şafaḳ gökler kenārında / Yakan bu dāmen-i çarḫı bu āh-ı ṣubḥgāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 3). [gökler, -ler ] 

Gün geçer gün yüzüñi görmem nigārā ay olur / Anuñ-ıçun dūd-ı āhum göklere peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 3). [göklere, -ler, -e ] 

Gökden eger ki togmaya mihr-ile meh ne ġam / ‘Ālem yüzine gün yüzi yāruñ żiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1177, Beyit 5). [gökden, -den ] 

Gökler yüzine bir gün irişür şerārumuz / Sakla cemālüñ ayını iy āfitāb-ı ḥüsün (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 4). [gökler, -ler ] 

Sakın cemāl ü ḥüsnüñi iy āfitāb-ı ḥüsn / Gökler yüzine irişe nāgeh şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 4). [gökler, -ler ] 

Ölsem yolında āteş-i āhum ‘alem olup / Gökler yüzine irgüre her dem şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 3). [gökler, -ler ] 

Ay olur hafta geçer göstermez oldı gün yüzin / Göklere irse ‘aceb mi nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 4). [göklere, -ler, -e ] 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ / Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 2). [gökde, -de ] 

 

ġonca: Yaprakları henüz açılmamış veya az açılmış çiçek. 

Ġonca hemyānından alsa zer ‘aceb midür ṣabā / Nergisüñ çeşminden alur sürmesin bir ogrudur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 4). [ġonca, ] 

Beni bülbülleyin her dem getüren āh u feryāda / Senüñ iy lebleri ġonca yüzüñüñ gülsitānıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1087, Beyit 4). [ġonca, ] 

Gül ġonca ḫandāndur çemen serv-i revānum kandadur / Olmadı rāḥat cān u ten ārām-ı cānum kandadur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 1). [ġonca, ] 

Ġoncanuñ pāyına īs̱ār itmege iy gül‘iẕār / Kīse-i surḫı içinde zerleri mestūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1097, 
Beyit 3). [ġoncanuñ, -nuñ ] 

İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter / Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 1). [ġonca, ] 

Almaga ṣabr-ı metā‘ın bülbül-i bī-çārenüñ / Ġonca hemyānın açup gül tāciri zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 3). [ġonca, ] 

Lebüñden ġoncalar dem-beste oldı / Ruḫuñ şermendesidür hem gül-i ter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 4). 

[ġoncalar, -lar ] 
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Lebi ġonca yüzi gül nāzenīnler / Naẓar kıl her biri bir sīm-tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 2). 
[ġonca, ] 

Anuñ-ıçun ġonca gibi yār güftār eylemez / Kim dehānı oldugın ‘uşşāḳa iẓhār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1333, Beyit 1). [ġonca, ] 

Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [ġonca, ] 

Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [ġoncaya, -y, -a ] 

 

ġonca dehendür: Kapalı ve küçük ağız // Ağzı gonca gibi (olan sevgili). 

Bir serv-ḳad lāle-ruḫ sīm bedendür / Bülbüllerini iñledici ġonca dehendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 

1). [ġonca dehendür, -dür ] 

 

ġonca fem: Gonca ağızlı. Gonca gibi küçük ve güzel ağızlı. 

Bencileyin la‘l-i nābuñ yādına iy ġonca fem / Gülşen içre lāleyi gördüm mey-i ḥamrā çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 3). [ġonca fem, ] 

 

ġonca leb: Gonca dudak // Gonca dudaklı sevgili. 

Serv ḳaddüñ tāze ter olsun diyü iy ġonca leb / Seyl-i eşkümi döker her dem olup ṭolāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 2). [ġonca leb, ] 

 

ġonca-i ḫandāna: Gülen gonca / Açılmış gül. 

Bārī didüm vir ḫaber ḥoḳḳa dehānuñdan nişān / Nāz-ıla güldi didi var ġonca-i ḫandāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 2). [ġonca-i ḫandāna, -a ] 

 

ġonca-leb: Dudakları gonca gibi olan. || Ağzı küçük (sevgili). 

Aglasam ol ġonca-leb ḫandān olursa tañ mıdur / Her kaçan bārān ola gül açılur ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 6). [ġonca-leb, ] 

 

ġonca-veş: Gonca gibi. 

Nāz-ıla güftāra gelse ġonca-veş ol şāḫ-ı gül / Cān u diller iñleşürler niçe giryānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1105, Beyit 3). [ġonca-veş, ] 

Güzeller nāz-ıla reftār iderler / Dönerler ġonca-veş güftār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 1). 
[ġonca-veş, ] 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 6). [ġonca-veş, ] 

 

gönder: Yollamak, ulaşmasını, gitmesini sağlamak. 
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Gönderür seng-i cefā yār belā topragını / Dil-i vīrānı sanur kim daḫı yapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1152, 

Beyit 4). [gönderür, -ür ] 

Gāhī gözüm bu yaş-ıla geh kanla tolar / Ḫāk-i derüñi gönderüp it tūtīyā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 
Beyit 2). [gönderüp, -üp ] 

Kūyuñda senüñ niçe zamān ḫasta-dil yatur / Gönder cevāb derdine anuñ devā [i]miş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 4). [gönder, ] 

 

gönder: Yollamak, ulaşmasını, gitmesini sağlamak. // sürgün etmek, uzaklaştırmak. 

Niçe bir hicr iline gönderesin / Basayın çāre nedür bagruma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 5). 

[gönderesin, -e, -sin ] 

 

gönder: Yollamak, ulaşmasını, gitmesini sağlamak. // atmak, fırlatmak. 

Pāy-māl itdürme gel mülk-i dili ceyş-i ġama / Ger murāduñ cān ise ġamzeñ aña gönder yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 5). [gönder, ] 

Dilerseñ iy kemān ebrū neden döndi yaşum kana / Müjeñ tīrini gönder gel anı ḫūnīn cigerden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 2). [gönder, ] 

Gönder ilerü ġamzeñi iy yār-ı cefā-cū / Çeşmüñ gibi kan döküci ḥūn-ḫˇār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 3). [gönder, ] 

İy Muḥibbī her kaçan gönderse dilber tīrini / Anı ta‘ẓīm eyleyüben dilden alup cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1477, Beyit 5). [gönderse, -se ] 

Ġamzesin gönderdi dilber cān giderse ġam degül / Tek baña cānum yirine tīrini virsün ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 2). [gönderdi, -di ] 

 

göñlek: Gömlek. // Kefen. 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1238, Beyit 7). [göñlek, ] 

 

göñlin açan: Gönül açmak; insanın iç sıkıntısını gidermek, iç açmak. 

İy göñül bir dem temāşā eyle eşküm cūyını / Ādemüñ göñlin açan ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1072, Beyit 2). [göñlin açan, -i, -n, -an-in ] 

 

göñlüme gelür: Hatırlamak, anımsamak, duymak, hissetmek. 

Ol cefākāruñ cefāsı göñlüme her dem gelür / Ol sebebden gözlerümden yaş yirine dem gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1000, Beyit 1). [göñlüme gelür, -ür ] 

 

göñlümi alup: Gönlünü çelmek, kapmak // ilgilenmek, kandırmak // gönlü fethetmek, aşık etmek, kendine bağlamak. 

Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1091, Beyit 2). [göñlümi alup, -üm, -i, -up-up ] 
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göñlümüz düşdi: Gönlü düşmek: Birini sevmeye başlamak, gönlün birine meyletmesi, aşık olmak, sevdalanmak. 

Bir perī peyker melek ruḫsāra düşdi göñlümüz / Āh kim günden güne āvāre düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 1). [göñlümüz düşdi, -müz, -di ] 

 

göñlümüz düşdi: Gönlü düşmek: Birini sevmeye başlamak, gönlün birine meyletmesi, aşık olmak, sevdalanmak. 

Gözleri ḫançer çeküp kanlar dökerse ġam degül / Lebleri cānlar bagışlar yāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 2). [göñlümüz düşdi, -ümüz, -di ] 

 

göñlümüz düşdi: Gönlü düşmek: Birini sevmeye başlamak, gönlün birine meyletmesi, aşık olmak, sevdalanmak. 

Çāre yok şimden girü dil derdine olmaz devā / İy Muḥibbī ol gözi mekkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 5). [göñlümüz düşdi, -ümüz, -di ] 

 

göñlüñ ü gözüñ açılsun: Gözü gönlü açılmak: ferahlamak, neşelenmek. 

Mürde-i cānā Muḥibbī olmadan cismüñ kefen / Göñlüñ ü gözüñ açılsun çın seḥergeh bāġa var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1078, Beyit 8). [göñlüñ ü gözüñ açılsun, -sun ] 

 

göñlüñe gelse: Hatırlamak, anımsamak, duymak, hissetmek. 

Nāle kılma göñlüñe gelse ḫayāl-i çeşm-i yār / Ḫānede bīmār ola itme Muḥibbī anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1389, Beyit 5). [göñlüñe gelse, -se ] 

 

göñül: Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı II Kalp, yürek. 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [göñlüme, -üm, -e ] 

Ser-i zülfine dolaşma dir-idüm saña göñül / Dutmadı pendüme gūş şimdi varup dāra gider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1002, Beyit 2). [göñül, ] 

‘Işḳ-ıla olduñsa Mecnūn’a mu‘ādil iy göñül / Her neye baksañ yazılmış ṣūret-i Leylā’yı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 3). [göñül, ] 

İy göñül kūhkenüñ nālişini yāda getür / Sen daḫı nāle kılup sengi de feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1014, 
Beyit 1). [göñül, ] 

Vādi-i ‘ışḳa Muḥibbī bu göñül düşdi yine / Dimezem ġamdan ulu bile saña zāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 5). [göñül, ] 

Cān u dil naḳdini virüp göñlüm ister vaṣlını / Ne ‘aceb dīvāne olmışdur ‘aceb sevdāsı var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 5). [göñlüme, -üm, -e ] 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 1). [göñlümüñ, -üm, -üñ ] 
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Ḳāfile togrıldı gitdi rāh-ı ‘ışḳa iy göñül / Cān u ser virmek gereksin uşbu yoluñ bācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1023, Beyit 3). [göñül, ] 

Bu cihānuñ nesi vardur aña şād ola göñül / Kıl ḥaḳīḳat naẓarın şeyḫ ü eger şāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 2). [göñül, ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe iñiler bu göñül / Nite kim kurıla su üstine dōlāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 4). [göñül, ] 

Var mı cihānda çün görüp virmeye göñül / Ger var-ısa bu göñli anuñ seng-i ḫāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1033, Beyit 2). [göñli, -i ] 

Hicrān şebinde gerçi göñül bī-ḳarār olur / Cānā senüñ-ile kul dili bī-ḳarāradur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 3). [göñül, ] 

Yıkmadan ġam bu göñül kişverini yāda getür / Sāḳiyā cānuñ içün ehl-i dile bāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 1). [göñül, ] 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [göñlini, -i, -n, -i ] 

Ġam degüldür gözleri bīmār iderse göñlümi / Leblerinden bir cevāb alsam bu cānum em kapar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1037, Beyit 2). [göñlümi, -üm, -i ] 

Bilsem eşküm n’içün itmez göñline yāruñ es̱er / Dirler elmās iy Muḥibbī seng-i ḫārādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1038, Beyit 4). [göñline, -i, -n, -e ] 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 4). [göñlümi, -üm, -i ] 

İy Muḥibbī niçe olmasun perīşān bu göñül / Şānesin elden komayup baña saçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 5). [göñül, ] 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 4). [göñlümi, -üm, -i ] 

Ser-i zülfinde kim görse Muḥibbī göñlini eydür / Dükenmez bir olur olmaz uzun sevdāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 7). [göñlini, -ini ] 

Görelden zülf-i leylāsın göñül sevdāya düşmişdür / Olup Mecnūn gibi şeydā yürür ṣaḥrāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 1). [göñül, ] 

Göñülden bir nefes gitmez leb-i ḥamrāsı dildāruñ / Hemān ol rinde beñzer kim mey-i ḥamrāya düşmişdür 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 2). [göñülden, -den ] 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [göñlin, -in ] 

Göñlümi her dem benüm ol māh-ı ġonca-fem kapar / Sanasın ḫurşīde gülşende seḥer şebnem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 1). [göñlümi, -ümi ] 

‘Işḳ vādīsinde göñlüm zār u sergerdān olur / Geh görüp zencīr-i zülfüñ bendine fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

Yine bezm-i belā içre bu göñlüm / İñiler sanki nāy-ı ḫoş-nevādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 4). 

[göñlüm, -üm ] 
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Ser-i zülfüñle başum pür hevādur / Göñül derdüñle çokdan mübtelādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 1). 
[göñül, ] 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı / Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1047, Beyit 3). [göñül, ] 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [göñlümüñ, -ümüñ ] 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1055, Beyit 3). [göñül, ] 

Pāre pāre n’ola togransa göñül şāne mis̱āl / Ser-i zülfine kaçan el uzada şāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 2). [göñül, ] 

Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1057, Beyit 4). [göñül, ] 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 3). [göñül, ] 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 1). [göñül, ] 

Cefā vü cevrüñi añsam göñülde āh u zār itsem / İñiler kūhlar cümle zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 2). [göñülde, -de ] 

Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 5). [göñlini, -ini ] 

Ġāret iden göñlini kimdür Muḥibbī’nüñ didüm / Çünki bilmezsin didi ol nergis-i fettāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 5). [göñlini, -ini ] 

Göñül hicr-ile olmış zār u meḥcūr / Dil ez-men dūr u men ez-dilsitān dūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 1). 

[göñül, ] 

Jeng-i ġamdan niçe demlerdür ki dil bī-tābdur / Aña ṣayḳal iy göñül ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 1). [göñül, ] 

İy göñül bir dem temāşā eyle eşküm cūyını / Ādemüñ göñlin açan ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1072, Beyit 2). [göñül, ] 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 
Beyit 3). [göñül, ] 

Göñlüm beni terk itmede ārām-ı cānum kandadur / Mihrin velī berk itmede cān u cihānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

Şīr çeşmüñ pençesinden uşbu göñlüm merdümi / Çāre yok hergiz ḫalāṣa çāk çāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 3). [göñlüm, -üm ] 

Ġamla ülfet tutdı göñlüm añmañuz şādī adın / ‘Āşıḳ-ı ġam-ḫōrlar çün şādīden bīrūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 4). [göñlüm, -üm ] 

Bezm-i ġamda ḳāmetüm çeng ideli bār-ı belā / İñler ol meclisde bu göñlüm benüm ḳānūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 6). [göñlüm, -üm ] 
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Girelden deyr-i ġam içre bu göñlüm erġanūn oldı / Gözümüñ yaşına baksañ şarāb-ı erġuvānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 

Zülfi ḫande-i destedür göñlüm aña peyvestedür / Çokdan Muḥibbī ḫastadur rūḥ-ı revānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 6). [göñlüm, -üm ] 

Cān ez-cihān āvāredür ṣabrum yakası pāredür / Ġamla göñül bī-çāredür cān u cihānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 3). [göñül, ] 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 4). [göñülden, -den ] 

Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 2). [göñül, ] 

Gerçi kim cānā kapuñdan uşbu bendeñ dūrdur / Sīnede līkin ḫayālüñle göñül mesrūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 1). [göñül, ] 

Bezm ara tā ṣubḥ olınca iy Muḥibbī nāle kıl / Çalınur mıżrāb-ı ġamla çün göñül ṭanbūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 7). [göñül, ] 

Ġam yimem ḫālī ḫayāli çün derūn-ı dildedür / ‘Ankebūtuñ göñli şād olur megesçün dām ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1100, Beyit 2). [göñli, -i ] 

Zülfi zencīrini takdum göñlümüñ gerdānına / Bildüm āḫir bu dil-i dīvāneyi bed-nām ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1100, Beyit 3). [göñlümüñ, -ümüñ ] 

Ḫarāb olalıdan göñlüm aña vīrānedür dirler / Bulınursa eger vuṣlat aña genc-ḫānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

Sen koma ṭarf-ı meygedeyi elden iy göñül / Bu sāġar-ıla saña çün ol rehnümūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 2). [göñül, ] 

Boynuma zencīr-i zülfin dāyimā dakmakdadur / Şem‘-i ḥüsnine göñül pervānesin yakmakdadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1103, Beyit 1). [göñül, ] 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ / N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1106, Beyit 4). [göñül, ] 

Ben mübtelāya n’eyledi ol bī-vefāyı gör / Göñlüm tolaşdı zülfine nāgeh belāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

Tañ mıdur sevdā-yı zülfinden göñül olsa ḫarāb / Çünki bu ġam leşkeri sīnemde bī-pāyān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 2). [göñül, ] 

Ṭālib olma iy göñül zāhid gibi sen cennete / Dūn-himmet olma cidd ü cehd idüp dīdārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 3). [göñül, ] 

Bahār irdi Muḥibbī geşt-i bāġ it / Bu demler guṣṣa göñülden gidendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 5). 
[göñülden, -den ] 

İstemez zāhid gibi cennet temāşāsın göñül / Ṭālib-i dīdār olan bilür ki dīdar özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1117, Beyit 5). [göñül, ] 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül / Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 5). [göñül, ] 
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Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 4). [göñlüm, -üm ] 

Cān-ıla göñlüm ‘ışḳuñ elinde girevdedür / Zülfüñ hevāsı çünki ezel başa sevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

Muṭrib nevāya başla göñül gel nüvaḫt kıl / Zīrā ki çokdan göñül ol pīşrevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 4). [göñül, ] 

Muṭrib nevāya başla göñül gel nüvaḫt kıl / Zīrā ki çokdan göñül ol pīşrevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 4). [göñül, ] 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm / Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 1). [göñül, ] 

Her kişiye kim ugraya göñlüm ḫaber ister / Cānā çü seni cān u göñülden sever ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

N’eylerem gülzārı sensüz baña olmışdur ḥarām / Bu cihān bāġında göñlüm san gül-i nev-restedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 

Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst / Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1135, Beyit 3). [göñlüm, -üm ] 

Niçe yıldur şeb-i hicriyle yatur ḫasta göñül / Vuṣlata iremeyüp cānı virem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1136, Beyit 3). [göñül, ] 

Dil virme didüm zülfine gel pendümi gūş it / Dīvāne göñül söz mi tutar bildügin işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1139, Beyit 3). [göñül, ] 

Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [göñlümüñ, -üm, -üñ ] 

İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 5). [göñül, ] 

Dime iy zāhid-i ḫodbīn ben irdüm menzile ancak / Sen aña vāḳıf olmaduñ göñülden rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 2). [göñülden, -den ] 

Kūyına varmaz göñül eyler viṣālin ārzū / ‘Āşıḳ-ı dīdāra sanmañ cennet ü kevs̱er yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 6). [göñül, ] 

Sevdā-yı zülfi top başumda hevā-durur / Deşt-i ġam içre düşdi göñül bī-nevā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 1). [göñül, ] 

Cān naḳdi ile geldi kapuña yine göñül / Virdi metā vuṣlatuñı iştirā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 4). 
[göñül, ] 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [göñlümüñ, -üm, -üñ ] 

Şāh-ı ġam gelse göñül şehrine cān karşu çıkar / Gözlerüm pīşkeş içün dirhem ü dīnār çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1150, Beyit 3). [göñül, ] 
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Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin / Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 4). [göñlüm, -üm ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 5). [göñlüm, -üm ] 

Göreli ḫaṭṭuñı jeng oldı göñül āyīnesi / Ezelī yazu-y-ımış başa pes elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1155, 
Beyit 3). [göñül, ] 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [göñlümüñ, -üm, -üñ ] 

Zülfi-y-ile yüzini örtdükçe göñlüm teng ider / Āh kılsam zülfini keşf itse ‘aḳlum deng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1159, Beyit 4). [göñül, ] 

Rūşen itmege çerāġın tekye-i ‘ışḳuñ müdām / Tuḥfe iletür bu göñül bagrındaki yagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 2). [göñül, ] 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [göñlümde, -üm, -de ] 

Terk-i cān itmek revādur terk-i yār itmek degül / Yolına cān virmegi çokdan göñül iḳrār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 3). [göñül, ] 

Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm / Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 3). [göñlüm, -üm ] 

İster-iseñ dür dişin dök acı yaşlar iy göñül / Ḳa‘r-ı deryāda Muḥibbī bulınur dür-dāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1170, Beyit 5). [göñül, ] 

Bend-i belāda kalsa bu göñlüm ‘aceb degül / Sevdā-yı zülf-i dilbere çün mübtelā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1173, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 

Atma belālu göñlüme iy çarḫ belā okın / Başda hevā-yı kākül-i dilber belā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 6). [göñlüme, -üm, -e ] 

Gel temāşā eyle bu sırça sarāyın göñlümüñ / Eşk-i surḫ-ıla münaḳḳaş zeyn olınmış ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 3). [göñlümüñ, -üm, -üñ ] 

N’ola yaksam şem‘-i ḥüsne bu göñül pervānesin / Dōstum sen şem‘ olıcak ‘āşıḳuñ pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 6). [göñül, ] 

Çeşm-i giryānumla göñlüm ıżṭırāb üstindedür / N’eylesün dil zevraḳı her demde āb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

Zülfinde göñül bend-ile gör mübtelā yatur / Kūyı Muḥibbī ‘āşıḳa bīmār-ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 7). [göñül, ] 

Göñlümi şeb-rū diyü zülf[i] şebinde bend ider / Ḳaṣdını bildüm anuñ zülfinde āḫir asmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 2). [göñlümi, -üm, -i ] 

Her kaçan āh eyleyüp döksem gözüm bārānını / Gül gibi gülzār-ı ḥüsn içre göñül ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1196, Beyit 3). [göñül, ] 
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Zülālinden umar bu ḫasta göñlüm / ‘Aṭā itmezse ġāyet ḥisseti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 6). 
[göñlüm, -üm ] 

Düşüren sevdā-yı zülfidür beni sevdālara / Anuñ içün göñlümüñ fikri kamu kāşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 3). [göñlümüñ, -üm, -üñ ] 

Bezm-i ġamda cān atar şem‘-i ruḫ-ı cānāneye / Sanasın miḥnet şebinde bu göñül pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 7). [göñül, ] 

 Göñlüm evi bir vech-ile vīrān oldı / Kim eṭibbā aña cem‘ olsa devā yok zinhār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ك)
1205, Beyit 22). [göñlüm, -üm ] 

 Āşıḳ ser-i kūyını diler şām u seḥer / Heves itmez bu göñül ḥūrī vü cennet daḫı nār (Muhibbî Dîvânı, Gazel‘ (ع)

1205, Beyit 18). [göñül, ] 

İy Muḥibbī ‘ālemüñ seyr ü temāşāsını ko / Gel göñül seyrini kıl göz görmedük ‘ālemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 5). [göñül, ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe bu göñlüm çarḫ urur / Hīç diyebilür miyüz kim āsiyāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 

Geçer āhum oḫı çarḫ-ı felekden / ‘Acebdür katı göñlüñe yir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 4). 
[göñlüñe, -üñ, -e ] 

Eyler ḫayāl leblerüñi mest olup göñül / Dāyim şarāb-ı la‘l-ile serḫoşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 2). [göñül, ] 

Ṭabīb-i dilsin iy ārām-ı cānum / ‘İlāc it göñlüme merhemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 2). 
[göñlüme, -üm, -e ] 

Bu göñlüm murġı nāgāh itse pervāz / Anuñ ṣaydına ḥāżır çeşmi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 1). 

[göñlüm, -üm ] 

Göñülden saklaram rāz-ı dehānın / Degül dīvāne çün kim maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 2). 

[göñülden, -den ] 

Ḫayāl-i mār-ı zülfeyni dem-ā-dem göñlüme gelsün / Ḳarār itmege sīnem gibi hergiz aña īn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 5). [göñlüme, -üm, -e ] 

Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 2). [göñül, ] 

Gözlerüm yaşına gel salma göñül zevraḳını / Bād-ı āh-ıla muḫālif anı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 4). [göñül, ] 

Gel şikest itme cefā sengiyle cānā göñlümüz / Bir daḫı olmaz bütün ger sınsa bu āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 4). [göñlümüz, -ümüz ] 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1241, Beyit 2). [göñül, ] 

Āh yıllar geçdi dilber göñlümi şād eylemez / Şāh kim zālim ola mülkini ābād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1245, Beyit 1). [göñlümi, -üm, -i ] 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 4). [göñül, ] 
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Zülfi zencīrinde çün baglandı sevdāyī göñül / Dōstlar hüşyār olur sanmañ dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 3). [göñül, ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 4). [göñlümi, -
üm, -i ] 

Nāṣiḥ sözüñi bildüm cümlesi kamu nesīh / Naḳd isteyüben göñlüm efsāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 3). [göñlüm, -üm ] 

Minḳārına aldukda göñül didi Muḥibbī / Beñzer ki göñül murġını kapdı gözi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 5). [göñül, ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifāsından cevāb ister göñül / İy ṭabīb-i dil ölürse olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 3). [göñül, ] 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

Göñlümüñ feryād elinden kime varup dād idem / İrmek ister gördügi zülfe uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 2). [göñlümüñ, -üm, -üñ ] 

Dehānıyla miyānından ḫaberdār olmadı kimse / Göñül ḥayretde kalmışdur yog-ıla varını bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 3). [göñül, ] 

Dil ser-i zülfi hevāsıyla perīşāndur henūz / Göñlümi kılan şikeste ol perī-şāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1271, Beyit 1). [göñlümi, -üm, -i ] 

İlāhī her zamān artur anuñ mihrini göñlümde / Bilürem eylemez gerçi anı terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 4). [göñlümde, -üm, -de ] 

Gāh kūhsār u gehī vādī göñül eglencesi / Degme yirlerde ḳarār itmez dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1277, Beyit 2). [göñül, ] 

Eksük itmez çıkarur her dem ma‘ānī cevherin / Dōstlar şimden girü göñlüme bir deryā diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 2). [göñlüme, -üm, -e ] 

Suval olmaya ger virme cevābı / Göñülde olanı söylemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 6). 
[göñülde, -de ] 

Eger çāk itse göñlüm tīġ-ı çeşmüñ / Ne ġam tīr-i müjeñdür çünki dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 2). 
[göñlüm, -üm ] 

Şebüm rūşen ider göñlüm çerāgı / Dinürse tañ mıdur aña şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 3). 
[göñlüm, -üm ] 

Sanmañ ki göñül meyl ide dünyā-yı ‘acūza / Kāni‘ olıcak ültifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 4). [göñül, ] 

Göñlüme geldi nüzūl itdi yine sulṭān-ı ġam / Şöyle beñzer ḫoş gelüpdür aña bu vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 4). [göñlüme, -üm, -e ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şah-bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 6). [göñlümi, -

üm, -i ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi çün yaşum yañılmaz ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 4). [göñlüme, -üm, -e ] 
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Sen tenūr-ı ‘ışḳ-ıla yanup kül olalı göñül / Bezm-i ġamda kalmadı ekl itmege biryānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 3). [göñül, ] 

Döne döne āteş-i hicre yanup yakılmışam / İy Muḥibbī göñlüme ḳebāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 5). [göñlüme, -üm, -e ] 

Gözlerüm yaşına cūy-ı āb beñzer beñzemez / Nālesine göñlümüñ dōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 1). [göñlümüñ, -üm, -üñ ] 

Kapsa tañ mı bu kebūter göñlümi / Zülfine dirler anuñ çün şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 2). 
[göñlümi, -üm, -i ] 

Dutduñsa göñül düzdini ḥabs eyle zenaḫda / Zülfüñ gibi asmaga anı dār ele ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 4). [göñül, ] 

Bir ḳılıyla bend idüp zülfi dutar bu göñlümi / Bend ü zencīr dutmaz iken bu dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 2). [göñlümi, -üm, -i ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe yanaldan bu göñül pervāne-veş / Şem‘e yanmak ögredür gör bu dil-i pervānemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1315, Beyit 3). [göñül, ] 

İy göñül virdüm naṣīḥat saña anı dutmaduñ / Her ne deñlü ‘ışḳ-ıla çekseñ cefālar saña az (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 4). [göñül, ] 

Pend kılsañ göñlüme şevḳum daḫı olur sitīz / Nite kim āteş dökseñ rūşenāsı ola tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 1). [göñlüme, -üm, -e ] 

Şikeste-ḫāṭır olmışdur Muḥibbī göñlüñi sa‘y it / Ele al Ka‘be ḥaḳḳıyçün buña beñzer s̱evāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 7). [göñlüñi, -üñ, -i ] 

Umaram ṣayd idem ben sen hümāyı / Bu göñlüm himmetiyle eyledüm bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 

2). [göñlüm, -üm ] 

İşidenler bu göñlüm nālesini / Çalınur didi ġam bezminde bu saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 3). 

[göñlüm, -üm ] 

Āheni nerm eyledi yir itdi seng-i ḫāreye / Āhum ammā katı göñline anuñ kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1333, Beyit 4). [göñline, -i, -n, -e ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāydur göñlüm benüm / Ol sebebden söz ü sāz u çeng ü nāya bakmazuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 5). [göñlüm, -üm ] 

Bir perī peyker melek ruḫsāra düşdi göñlümüz / Āh kim günden güne āvāre düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 1). [göñlümüz, -ümüz ] 

Dōstlar mevc-i belā eksük degül şimden girü / Baḥr-i ‘ışḳa lücce-i efkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 3). [göñlümüz, -ümüz ] 

Bezm-i ḥüsninde görüp şem‘-i cemāl-i dilberi / Yanmaga pervāne-veş ol nāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 4). [göñlümüz, -ümüz ] 

Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1345, Beyit 2). [göñül, ] 

Cevr okı cāna irüp itdi Muḥibbī’yi helāk / Daḫı bu ḫasta göñül ol kaşı yadan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 5). [göñül, ] 
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Gözlerüm gözgelerinden dökerem göz yaşların / İñlemekde göñlüme ṭōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 4). [göñlüme, -üm, -e ] 

Niçe yıllardur didüm göñlümle ṣāḥib-ġamlaruz / Didi çeşmüm anuñ-ıçun biz de ġarḳ-ı demlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 1). [göñlümle, -üm, -le ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi kim yaşum yiñilmez ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 4). [göñlüme, -üm, -e ] 

Sırr-ı ‘ışḳı çünki fāş itdi göñül Manṣūr-veş / Zülfi dārında anuñ olmaga ber-dār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 4). [göñül, ] 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 1). [göñlümüñ, -üm, -üñ ] 

Āhum odından umar idüm eyleye es̱er / Āhen gibi göñül katı[dur] taşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 4). [göñül, ] 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 

Göñül cānān yüzinsüz ḥurrem olmaz / Döker gözyaşını ol bī-ġam olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 1). 
[göñül, ] 

Göñül bir dem ḳarār itmez eyā rūḥ-ı revān sensüz / Fiġān u nāle vü zār ile tenüm içre cān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 1). [göñül, ] 

Gice gündüz raḳīb-i dīv saña maḥrem olalıdan / Göñül mülkine ‘azm itdüm nigārā ben hemān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 4). [göñül, ] 

Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi / İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1375, Beyit 7). [göñlümüñ, -üm, -üñ ] 

İtdi pervāne göñül yine ruḫ-ı yāra heves / Yakmayınca komaz āḫir kim ider nāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 1). [göñül, ] 

La‘l-i nābuñ dileye ḫasta göñül eyleme ‘ayb / Var mı bīmār kim ol itmeye tīmāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 5). [göñül, ] 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Niçe nālān olmasun ġāyet de teng oldı ḳafes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1378, Beyit 1). [göñül, ] 

İy Muḥibbī ne ḳadar āh eyleseñ gūş eylemez / Seng-i ḫārādan katıdur göñli gel feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1380, Beyit 6). [göñli, -i ] 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 2). [göñül, ] 

‘İyş ü nūş it iy göñül irdüñ gülüñ eyyāmına / Furṣatı fevt itme iy ‘ömr-i ‘azīzüm bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1382, Beyit 6). [göñül, ] 

Kıldı sevdā-yı ser-i zülfini yāruñ dil heves / Bu sebebdendür ṣabā gibi göñül müşgīn-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 1). [göñül, ] 

İremezsin bī-vefālar vuṣlatına iy göñül / Ger firāḳıyla yanarsañ hem-dem olmaz bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 3). [göñül, ] 
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Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 1). [göñül, ] 

‘Āşıḳ iseñ iy göñül mihr ü vefā kılma heves / Derdi ḫoş gör ‘ışḳ ara hergiz devā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 1). [göñül, ] 

Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül / Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 4). [göñül, ] 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Teng ü tar olursa çala bed enīn olur nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 1). [göñül, ] 

Tekye-i ‘ışḳa göñül ḳandīl cānumdur fitil / Anı rūşen eyleyen bagrumda olan yag-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 5). [göñül, ] 

Yār sandum baña didüm sırr-ı ‘ışḳı göñlüme / Anı iẓhār eyledi bildüm o da aġyār-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 2). [göñlüme, -üm, -e ] 

Dīdāruña ṭāḳat mı olur iy meh-i enver / Kim oldı ırakdan göñül āşüfte vü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 4). [göñül, ] 

Cān u dil yagmaya virdi āh kim bir muġbeçe / Ol sebebden cānda ṣabr u kalmadı göñlümde hūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1409, Beyit 2). [göñlümde, -üm, -de ] 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 3). [göñül, ] 

Ol ṭabīb-i dil yine bu ḫastasın yād eylemiş / Bir cevāb itmiş lebinden göñlümi şād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 1). [göñlümi, -üm, -i ] 

Āhdan zencīr idüp bu göñlümüñ ḳandīline / Yakmaga ġam meclisinde ya‘nī micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 4). [göñlümüñ, -üm, -üñ ] 

Bulurdum dünyada göñül murādın / İtüm diyü baña bir kez diseñ oş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 4). 

[göñül, ] 

‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

Göñlümi sevdāya viren zülf-i ‘anber-bīz imiş / Cānumı ḳurbān iden ol ġamze-i ḫūn-rīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 1). [göñlümi, -üm, -i ] 

Nergis-i mestüñle zülfüñden göñül olmaz ḫalāṣ / Cān u dil yagmasına anlar çün el bir eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 3). [göñül, ] 

Göñül zülfüñ görüp dīvāne olmış / Yüzüñ şemʿine cān pervāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 1). 
[göñül, ] 

Niçe kim eyledüm pend ü naṣīḥat tutmadı göñlüm / Yürür kūyında dildāruñ ‘acāyib derdmend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 3). [göñlüm, -üm ] 

Akan yaşum olup ‘ummān cihānı ortaya almış / Bu göñlüm zevraḳın gör ġarḳ olup girdābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 
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Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

İstedüm dīvāne göñlüm ḥālini bilmek yine / Bulımadum ol cünūn deştinde nā-peydā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 

Göñül şehrini yakmaga Muḥibbī’nüñ saçuñ şeb-rev / Olur dāmānı altına ider her şeb nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1456, Beyit 5). [göñül, ] 

Ġam degül tīġ-ı sitemden çāk olursa bu göñül / Ġamzesin yāruñ işitdüm didiler dil-dūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 3). [göñül, ] 

Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı / Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 2). [göñül, ] 

Çünki tutduñ bāġ-ı ḥüsnüñde bu göñlüm düzdini / Eyle aña gel siyāset dōstum zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1473, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 

Olmadı yā Rab göñül bu derd-i hicrāndan ḫalāṣ / Cānı hicrāndan ḫalāṣ it ya beni cāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 1). [göñül, ] 

Key perīşān ḥāl olupdur bu Muḥibbī hicr-ile / Pes kaçan olur göñül zülf-i perīşāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 5). [göñül, ] 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ / Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 1). [göñül, ] 

Zülf-i dildāra tolaşdı yine dīvāne göñül / Kaçan ola kim ola ḳayd-ıla benden o ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 2). [göñül, ] 

Genc-i ḥüsnüñde göñül düzdini tutduñ çün kim / Ḥabs kıl çāh-ı zenaḫdānda anı zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1475, Beyit 4). [göñül, ] 

Kim göre ‘ārıżuñı olmaya ġamdan o ḫalāṣ / Yazılu ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla göñülde bu ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 1). [göñülde, -de ] 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 1). [göñül, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde göñül düzdin giriftār eyledüñ / Çeşm-i cellāduñ ya ḳatl itsün anı ya zülfe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1480, Beyit 3). [göñül, ] 

İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 2). [göñül, ] 

Dīdār-ı yāra ṭālib-iseñ āḫir iy göñül / Eyle niyāz su gibi rūyuñ türāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 2). 
[göñül, ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [göñül, ] 

Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider / Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 5). [göñlüm, -üm ] 

Cān-ıla gel iy göñül şimden girü kıl el-vedā‘ / Ḫaṭ getürdi ḳatlüme ruḫsār-ı yāra geldi ḫaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 4). [göñül, ] 
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Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi / Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1500, Beyit 3). [göñül, ] 

 

göñül bagla: Candan bağlanmak, sevmek, aşık olmak, gönül vermek. 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür / Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 

Beyit 1). [göñül bagla, ] 

 

göñül ḫānesini: Gönül evi. 

Genc-i vaṣl ister-iseñ ara göñül ḫānesini / Bulınur anı yıkuk çün Ebū Derdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 6). [göñül ḫānesini, -n, -i-si, -n, -i ] 

 

göñül murġı: Gönül kuşu II âşığın gönlü. 

‘İẕārı nārına düşmiş ġıdādur dāne-i ḫāli / Yimez pervā ol āteşden göñül murġı semenderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 4). [göñül murġı, -ı ] 

 

göñül murġını: Gönül kuşu II âşığın gönlü. 

Minḳārına aldukda göñül didi Muḥibbī / Beñzer ki göñül murġını kapdı gözi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 5). [göñül murġını, -ı, -n, -ı-n, -ı ] 

 

göñül virdi: Bütün varlığı ile bağlanmak, gönül bağlamak. 

Aldanma göñül virme bu dünyā-yı ‘acūza / Her kim ki göñül virdi bu dünyāya er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 7). [göñül virdi, -di ] 

 

göñül vireli: Bütün varlığı ile bağlanmak, gönül bağlamak. 

Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup / Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 2). [göñül vireli, -eli ] 

 

göñül virme: Bütün varlığı ile bağlanmak, gönül bağlamak. 

Dilā maġrūr olup virme göñül bu dār-ı dünyāya / Ḥaḳīḳatle naẓar kılsañ hemān bir iki sā‘atdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 7). [göñül virme, -me ] 

 

göñül virme: Bütün varlığı ile bağlanmak, gönül bağlamak. 

Merd-i meydān ol Muḥibbī virme dünyāya göñül / Hīç dil virmez zene meyl eylemez merdāneler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 7). [göñül virme, -me ] 

 

göñül virme: Bütün varlığı ile bağlanmak, gönül bağlamak. 

Aldanma göñül virme bu dünyā-yı ‘acūza / Her kim ki göñül virdi bu dünyāya er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 7). [göñül virme, -me ] 
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göñül virmek: Bütün varlığı ile bağlanmak, gönül bağlamak. 

Muḥībbī olma dünyānuñ muḥibbi / ‘Acūzeye göñül virmek er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 5). 

[göñül virmek, -mek ] 

 

göñül virmeye: Bütün varlığı ile bağlanmak, gönül bağlamak. 

Var mı cihānda çün görüp virmeye göñül / Ger var-ısa bu göñli anuñ seng-i ḫāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1033, Beyit 2). [göñül virmeye, -me, -y, -e-meye ] 

 

göñül virmeyüz: Bütün varlığı ile bağlanmak, gönül bağlamak. 

Ḫār u ḫesdür virmeyüz dünyā metā‘ına göñül / Fāriġuz āzādeyüz dünyāda deryā-dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1243, Beyit 2). [göñül virmeyüz, -me, -y, -üz ] 

 

göñülden baglu: Gönülden isteyerek bağlanmış. 

Kemend-i zülfinüñ müşgīn teli var / Göñülden baglu anda biñ dili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 1). 

[göñülden baglu, -den ] 

 

göñüller almasın: Gönlünü çelmek, kapmak // ilgilenmek, kandırmak. 

Kimden ögrendüñ nigārā bu göñüller almasın / Soñra cevr-ile anı öldürme kankı fende var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 6). [göñüller almasın, -ler, -ma, -sı, -n-masın ] 

 

gör: Görmek II ziyaret etmek. 

Görmege gelmedi ben ḫastayı birkaç gicedür / Dimedi derd ü belām-ıla o miskīn niçedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 1). [görmege, -meg, -e ] 

 

gör: Gözle bir nesne veya kimsenin varlığını algılamak, hissetmek. 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 1). [gördüm, -dü, -m ] 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1003, Beyit 1). [gördüm, -dü, -m ] 

Bülbülem tā ṣubḥ olınca āh u efġāndur işüm / Çünki ol serv-i semen gülzārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1003, Beyit 2). [gördüm, -dü, -m ] 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1003, Beyit 3). [gördüm, -dü, -m ] 

Ḥaḳ bilür kim gözyaşın ben bir yumup biñ dökmişem / Tā kim ol meh-rū melek-ruḫsārı gördüm bir naẓar 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 4). [gördüm, -dü, -m ] 

Rāżıyam devr-i felekden sa‘d olupdur yılduzum / Ol melek-manẓar şeker-güftārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 5). [gördüm, -dü, -m ] 
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Cān u dil zülfi ġamından bir dem ārām eylemez / Ruḫları üstinde şeb-veş tārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 6). [gördüm, -dü, -m ] 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1003, Beyit 7). [gördüm, -dü, -m ] 

Cān gözin aç bir naẓar ol zülf-i ‘anber-ṣāyı gör / Her kılında baglu yüz biñ ‘āşıḳ-ı şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 1). [gör, ] 

Cān gözin aç bir naẓar ol zülf-i ‘anber-ṣāyı gör / Her kılında baglu yüz biñ ‘āşıḳ-ı şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 1). [gör, ] 

‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 2). [gör, ] 

‘Işḳ-ıla olduñsa Mecnūn’a mu‘ādil iy göñül / Her neye baksañ yazılmış ṣūret-i Leylā’yı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 3). [gör, -’yı ] 

Baḥr-ı eşkümde niçe ġarḳ olmasun dil zevraḳı / Bād-ı āhumla temevvüc eyleyen deryāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 4). [gör, ] 

Jeng-i ġamdan ister-iseñ ṣāf ola mir’āt-ı dil / İy Muḥibbī bir dem elden koma sen ṣahbāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 5). [gör, ] 

Dil murġı görüp ḫālüñi zülfüñe tutıldı / Bu bend ü belālar hep dāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, Beyit 
2). [görüp, -üp ] 

Görmek ister bu Muḥibbī çü senüñ dīdāruñı / Anuñ-ıçun başını su gibi ol taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 5). [görmek, -mek ] 

Gördi çeşmin şāhinin cān u dil itdiler gürīz / Şāhbāz itdükçe pervāzı gögercin tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 2). [gördi, -di ] 

Muḥibbī togrulupdur rāh-ı ‘ışḳa / Görenler didiler olsun özüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 5). 

[görenler, -en, -ler ] 

Didüm alnuñ ḳamer midür yüzüñ gün / Didi görmiş eyü ola gözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 2). 
[görmiş, -miş ] 

İy gözüm gel bir naẓar ol ṭal‘at-i zībāyı gör / Zülfinüñ bendinde bend olmış dil-i şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 1). [gör, ] 

İy gözüm gel bir naẓar ol ṭal‘at-i zībāyı gör / Zülfinüñ bendinde bend olmış dil-i şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 1). [gör, ] 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ / Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 2). [gör, ] 

Bāġbāna nisbet itme serv ü ‘ar‘ardan n’olur / Bāġ-ı ḥüsn içre biten ol ḳāmet-i bālāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1028, Beyit 4). [gör, ] 

‘Ālemi maḥkūm iden her dem berāt-ı ḥüsnidür / Kim muṭī‘ olmaz çekilmiş kaşları ṭuġrāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 5). [gör, ] 

Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 3). [görmedi, -me, -di ] 
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Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1030, Beyit 5). [görürse, -ür, -se ] 

Var mı cihānda çün görüp virmeye göñül / Ger var-ısa bu göñli anuñ seng-i ḫāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1033, Beyit 2). [görüp, -üp ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören firdevs-i a‘lādan geçer / Cür‘a-i la‘lüñ içen cām-ı muṣaffādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1038, Beyit 1). [gören, -en ] 

Serverā ḳaddüñ görüp derd-ile ger āh eylesem / Eşk-i çeşmüm cūş idüp emvāc-ı deryādan geçer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1038, Beyit 5). [görüp, -üp ] 

Görelden zülf-i leylāsın göñül sevdāya düşmişdür / Olup Mecnūn gibi şeydā yürür ṣaḥrāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 1). [görelden, -elden ] 

Ser-i zülfinde kim görse Muḥibbī göñlini eydür / Dükenmez bir olur olmaz uzun sevdāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 7). [görse, -se ] 

Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [görse, -se ] 

‘Işḳ vādīsinde göñlüm zār u sergerdān olur / Geh görüp zencīr-i zülfüñ bendine fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1044, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

Şeb-i zülfinde çün gördüm cemāl-i şem‘-i ruḫsārı / Yanan pervāne-veş evvel dutışan bāl-ıla perdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 3). [gördüm, -düm ] 

Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1054, Beyit 2). [görmek, -mek ] 

Komadı ḫaddüñi görmek girdi ḫaṭṭuñ araya / Olmadı gülşen müyesser kıldum ancak ḫār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 3). [görmek, -mek ] 

Leylī zülfüñi görelden dōstum mecnūnuñam / Baġludur boynumda zencīr ayagumda künde var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 2). [görelden, -elden ] 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña / Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 5). [görenler, -enler ] 

Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1063, Beyit 5). [görüp, -üp ] 

Zīver-i dünyāya aldanma görüp dil baglama / Sen gözüñ açup yumınca key sakın dünyā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 4). [görüp, -üp ] 

Tīr-i ġamzeñle bu sīnem zaḫmnāk olmış yatur / Dir gören meydān-ı ‘ışḳ içre helāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 1). [gören, -en ] 

Bunca istiġnā ile görmez misin şems-i felek / Pāyuña yüzler sürüp yoluñda ḫāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 2). [görmez, -mez ] 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür / Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 1). [gördi, -di ] 

Bükilmiş ḳaddümi görüp anı sen māh-ı nev sanduñ / Ġurāb-ı çarḫuñ agzından düşürmiş üstüḫˇānumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 3). [görüp, -üp ] 
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Biñ şīve ile nāz-ıla cānān gelür geçer / Gördükçe anı agıza bu cān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 1). [gördükçe, -dükçe ] 

Gördüñ gözüm yaşını bu sīnem otagına / Girüp taḥammül eyle ki bārān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1088, Beyit 3). [gördüñ, -düñ ] 

La‘l-i nābı leẕẕetin bulmak eger / İy Muḥibbī ister-iseñ kanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 4). [gör, ] 

Dilberüñ ‘ārıżını görmege dil māyil olur / Çāre ne zülfi gelür gün yüzine ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 1). [görmege, -mege ] 

Gördügince gün yüzüñ ‘āşıḳlaruñ nālān olur / Kanda kim açıla gül anda hezār elḥān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1095, Beyit 1). [gördügince, -dügince ] 

Āh kim şīvelerle dilberler / Kim göre ḥūr veyā melek dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 1). [göre, -e ] 

Olaldan vādi-i ġamda perīşān saçı maḥbūbuñ / Görenler pençe-i şīri anuñçün şānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 3). [görenler, -enler ] 

Ten göziyle görmez-isem n’ola iy dilber seni / Cān gözi dāyim cemālüñe senüñ bakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 3). [görmez-isem, -mez-isem ] 

Cāmi‘-i ḥüsninde yāruñ ṭāḳ-ı ebrūsın gören / Secdeden kaldurmayup başın anı miḥrāb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 2). [gören, -en ] 

Gördi ölümlü ḫasta atup baña ġamz okın / Ol dil ṭabībi öldürüp itdi devāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 4). [gördi, -di ] 

Muḥibbī olsa dīvāne ‘aceb mi / Görür zencīre beñzer kāküli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 5). [görür, 
-ür ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin görüp her kim çevürse yüzini / İy Muḥibbī bil anı āḫirde bī-īmān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 5). [görüp, -üp ] 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 1). [gör, ] 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 1). [gör, ] 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1110, Beyit 1). [görem, -e, -m ] 

Bencileyin la‘l-i nābuñ yādına iy ġonca fem / Gülşen içre lāleyi gördüm mey-i ḥamrā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 3). [gördüm, -dü, -m ] 

Görse zāhid saçınuñ küfrini zünnār idine / Kibr eger baksa yüzi nūrına īmān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 2). [görse, -se ] 

Cānān lebi katında lā‘l seng pāredür / Gül ruḫlarını gördügi dem şermesār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 3). [gördügi, -düg, -i ] 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm / Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 2). [görür, -ür ] 

Emdür lebüñi şimdi bu dil-ḫasteye didüm / Güldi didi gör ḫāṭırı gülbe şeker ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 
Beyit 4). [gör, ] 
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Ġam degüldür görmez-ise ẓāhiren cānān yüzin / Cān göziyle çün Muḥibbī dōst dīdārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 5). [görmez-ise, -mez, --ise ] 

İrişilmez zülfi devrinde viṣāli gencine / Kimse gence mālik olmaz her kaçan mārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 4). [görür, -ür ] 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [gören, -en ] 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [görmesem, -me, -se, -m ] 

Şem‘-i ruḫsāruñ görüp yansam yakılsam tañ mıdur / Şem‘ gördükçe yakar bāl ü perin pervāneler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 4). [gördükçe, -dükçe ] 

Şem‘-i ruḫsāruñ görüp yansam yakılsam tañ mıdur / Şem‘ gördükçe yakar bāl ü perin pervāneler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 4). [görüp, -üp ] 

Bister-i ḫākīde gördüm bir gedā ‘üryān uyur / Mesned-i şāhīde yatur sanasın sulṭān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 1). [gördüm, -dü, -m ] 

İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 4). [gören, -en ] 

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın / Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 5). [görseler, -se, -ler ] 

Sakladum esrār-ı ‘ışḳı līk iẓhār itdi āh / Kanlu yaşumı gören didi ki rūy-ı zerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1149, Beyit 2). [gören, -en ] 

Kirpügüm cārūb olup çeşmüm dem-ā-dem su seper / Dimesünler tā görenler kūy-ı yāruñ gerdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 4). [görenler, -en, -ler ] 

Göreli ḫaṭṭuñı jeng oldı göñül āyīnesi / Ezelī yazu-y-ımış başa pes elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1155, 

Beyit 3). [göreli, -eli ] 

Kaşuñ miḥrābına ḳāmet getürdüm / Görüp yüzüñ didüm Allāhu ekber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 3). 
[görüp, -üp ] 

Kulakdan ‘āşıḳam ‘āşıḳ ‘aceb düşvār ḥālüm var / Degül mümkin yüzin görmek ne ḫod ṣabr u mecālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 1). [görmek, -mek ] 

Görenler seyl-i eşkümi diye ṣaḥrā-yı sīnemde / Bahār eyyāmıdur beñzer ki ırmaklar bulanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 2). [görenler, -en, -ler ] 

Ḫār elinde gördi gülşende gülüñ dāmānını / Bülbül itse tañ mıdur feryād u āh u nāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1167, Beyit 2). [gördi, -di ] 

Yüzini görse gele īmāna küfr ehli kamu / Kuşana zünnār-ı zülfin zāhid-i ṣad-sāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1167, Beyit 4). [görse, -se ] 

Gün geçer gün yüzüñi görmem nigārā ay olur / Anuñ-ıçun dūd-ı āhum göklere peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 3). [görmem, -me, -m ] 

Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [görüp, -üp ] 
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Ġarḳ-ı ḫūn olsa Muḥibbī tañ mı çeşmüm merdümi / Görürem her dem kuçar dildārı gülgūn cāmeler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1172, Beyit 5). [görürem, -ür, -em ] 

Görüp ol la‘l-i şīrīni ne kan yudar Muḥibbī’nüñ / Belā kūhında ger yoluñ düşerse kūhkenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 7). [görüp, -üp ] 

Ser-i zülfini gördüm cīme beñzer / Leb-i la‘lini sordum mīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 1). 
[gördüm, -dü, -m ] 

Sīne-i sūzānumı her kim göre sanur rebāb / Eşk-i sürḫum tāra beñzer ol rebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 4). [göre, -e ] 

Ḥüsn eyvānında gördüm kaşları dīvān kurup / Cem‘ idüp ‘uşşāḳını her yaña asma basmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 4). [gördüm, -dü, -m ] 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 5). [gördüñ, -dü, -ñ ] 

Nigārā ḳāmetüñ serv olalıdan / Görüp pest oldı ‘ar‘arla ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 3). 
[görüp, -üp ] 

Nev bahār oldı göreydük diyü dildāruñ yüzin / Gözlerinden yaş dökerler gice gündüz bāġlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 4). [göreydük, -e, -y, -dü, -k ] 

Tīri çün sehm-i sa‘ādetdür naṣīb ola diyü / Bu Muḥibbī kaşları yasın görüp ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 5). [görüp, -üp ] 

Kanlu yaşumı sīnemüñ üstinde dir gören / Ṣaḥrā-yı belā vādisinüñ lālezārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 
Beyit 2). [gören, -en ] 

Ölürsem rāh-ı kūyında dikesiz taş işigini / Görenler diyeler raḥmet şehīd-i ‘ışḳ mezārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 2). [görenler, -en, -ler ] 

Ten göziyle görmez isem ġam degül cānān yüzin / Cān göziyle kanda baksam görinen cānānedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1202, Beyit 2). [görmez, -mez ] 

 Şem‘-i ruḫuña cānumı virsem ne ‘aceb / Şem‘i pervāne kaçan görse ider cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ش )
1205, Beyit 13). [görse, -se ] 

 Firār itse n’ola görse bu dil-ḫastesini / Şāh olan kimsene dervīşden ‘ār itse ne var (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ف)
1205, Beyit 20). [görse, -se ] 

Görelden ol boyı serv-i revānı / Gözümüñ yaşı tursa bir dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 5). 
[görelden, -el, -den ] 

Şāh-ı ‘ışḳa dil taḳarrüb buldugın gördi gözüm / Didi terk itme bizi biz daḫı ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 4). [gördi, -di ] 

İy Muḥibbī ‘ālemüñ seyr ü temāşāsını ko / Gel göñül seyrini kıl göz görmedük ‘ālemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 5). [görmedük, -me, -dük ] 

İy Muḥibbī kim görürse āfitāb-ı ḥüsnini / Göz yumar hīç ārzū-yı māh-ı tābān eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1218, Beyit 6). [görürse, -ür, -se ] 

Çeşm-i bīmārın görelden ol kemān ebrūnuñ āh / Olmışam derdā anuñ hicriyle bīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 2). [görelden, -elden ] 
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Görmedin dil bagladum āh ol cefākārı henūz / Ol sebebden gice gündüz eylerem zārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 1). [görmedin, -medin ] 

Yüzüñe beñzemek hīç aya düşmez / Özini görmek ol bedr aya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 1). 
[görmek, -mek ] 

Çün gördi seni sevdi güzellerde Muḥibbī / Gözini açup fikret -i rūy-ı dīger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 5). [gördi, -di ] 

Dōstlar hicrān şebinde kim rehāyı istemez / Görüben cānān yüzini rūşenāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 1). [görüben, -üben ] 

Görmege ben ‘āşıḳ-ı dil-ḫasteyi yār istemez / Dil ṭabībidür velī itmege tīmār istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1247, Beyit 1). [görmege, -meg, -e ] 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 2). [gördi, -di ] 

Göñlümüñ feryād elinden kime varup dād idem / İrmek ister gördügi zülfe uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 2). [gördügi, -düg, -i ] 

Māhı gördüm gün yüzüñden dem-be-dem alur żiyā / Kim ola bilsem saña mihr-i cihān-ārā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 4). [gördüm, -dü, -m ] 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

Ḫudā’dan istedüm irişdüm emrūz / Cemālüñ görmek oldı çün müyesser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 2). 
[görmek, -mek ] 

Gülsitān içre kızardı göreliden gün yüzüñ / İşidelden zülfini sünbül perīşāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 7). [göreliden, -eli, -den ] 

Ḫaṭṭuñı göreli artarsa ‘aceb mi ġamumuz / Devr-i ḥüsnüñde şehā var-ıdı ḫoş ‘ālemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1274, Beyit 1). [göreli, -eli ] 

Bir boyı servüñ firāḳından görenler yaşumuz / Bir akar sudur didiler dīde-i nemnākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 4). [görenler, -en, -ler ] 

Çünki görmeklik müyesser olmadı görsün gözüm / Bāri yārumla beni bir yirde taṣvīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 2). [görmeklik, -mek, -lik ] 

Çünki görmeklik müyesser olmadı görsün gözüm / Bāri yārumla beni bir yirde taṣvīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 2). [görsün, -sün ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñi gördüm ko yüzümi süreyim / Mü‘min olmaz ol kişi āyāt-ı Ḳur‘ān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 3). [gördüm, -dü, -m ] 

Seni künh-ile kimse bilmek olmaz / Ne deñlü diḳḳat olsa görmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 1). 
[görmek, -mek ] 

Görüp cānā yüzüñi ‘ālem-efrūz / Gicem Ḳadr olsa günüm tañ mı Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 1). 

[görüp, -üp ] 

Gördüm yüzüñi kaldı gözüm gitmedi andan / Kim göre anı gayrı yire bir naẓar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 4). [gördüm, -dü, -m ] 
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Gördüm yüzüñi kaldı gözüm gitmedi andan / Kim göre anı gayrı yire bir naẓar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 4). [göre, -e ] 

Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1291, Beyit 3). [görmege, -meg, -e ] 

Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1291, Beyit 3). [görse, -se ] 

Kūyuña gelmiş senüñ ṣaf ṣaf durur ‘āşıḳlaruñ / Kullardur dir ki gelsün görelüm sulṭānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 2). [görelüm, -e, -lüm ] 

Gözi üstinde gören kaşlarını / İki teldür sanur dakındı şehbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 3). [gören, -en 

] 

Bakarsın kanda bir güzel görürseñ / Dilā bu deñlü miḥnetler saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 4). 
[görürseñ, -ür, -se, -ñ ] 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim göre ḥayret basar döker anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 1). [göre, -e ] 

Didüm yüzüñi görsem andan ayaguñ öpsem / Didi ki bundan aḳdem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 2). [görsem, -se, -m ] 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 1). [görmege, -meg, -e ] 

Gördüm dutışdum āteşe ol şem‘-i ḥüsn-i dil-keşe / Yandı perüm pervāne-veş bu bālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 2). [gördüm, -dü, -m ] 

Sākin-i kūyuñ olan bāġ u gülistān istemez / ‘Ārıżuñ gören o hergiz ḥūr u ġılmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1314, Beyit 1). [gören, -en ] 

Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez / Āh ider derd-ile bagrındaki başın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1319, Beyit 1). [göreli, -eli ] 

Aglar-ısa bu Muḥibbī tañ mıdur Ya‘ḳūb-veş / Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 5). [göreli, -eli ] 

Kūy-ı yārı n’eylerem görmek dilerem yārı ben / Bu Muḥibbī cennete ḳāyil degül dīdārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 5). [görmek, -mek ] 

Yüzini görmege varsam nigāruñ / Niyāz itsem ider ol baña biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 2). 
[görmege, -meg, -e ] 

Görüben çeşm-i şehlāsını yāruñ / Ki āhū-yı Ḫıṭā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 2). 
[görüben, -üben ] 

Seni uyḫuda görmege olupdur çeşmüm rāżī / Bunı bilmez ‘aceb bu ki göz-i ‘āşıḳda ḥˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 3). [görmege, -meg, -e ] 

Ol serv-ḳaddi gördi çıkdı Muḥibbī gözden / Gülgūn-ı eşk düşdi tutup tutup yiñilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 5). [gördi, -di ] 

Sen mehi burc-ı şerefde göreliden nāgehān / Daḫı ol demden berü mihr-ile aya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1337, Beyit 2). [göreliden, -eli, -den ] 
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Serv-ḳaddüñ göreli göz yaşı kendin yiñemez / Dūd-ı āh-ıla bu dil nāle kemendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 1). [göreli, -eli ] 

Dikse ḳabrüm üzre duranlar melāmet taşını / Görüben bir ‘āşıḳ-ı şeydā mezārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 4). [görüben, -üben ] 

Bezm-i ḥüsninde görüp şem‘-i cemāl-i dilberi / Yanmaga pervāne-veş ol nāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 4). [görüp, -üp ] 

Zülfüñi gördükçe cānā ben şeb-i yeldā didüm / Ol şeb içre alnuña mehtāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 6). [gördükçe, -dükçe ] 

İy Muḥibbī muṣḥaf-ı ḥüsninde yāruñ dir gören / Ḫaṭṭ u ḫāle noḳṭa vü i‘rāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 7). [gören, -en ] 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim görür ḥayret basar tolar anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 1). [görür, -ür ] 

Her kaçan görseñ Muḥibbī nāz ider ol nāzenīn / Karşusında yüzüñi sür yirlere eyle niyāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1352, Beyit 5). [görseñ, -se, -ñ ] 

Āfitāb-ı ḥüsne kim mihr-i cihān-ārā dimez / Ya muḳavves kaşlaruñ görüp aña kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 2). [görürse, -ür, -se ] 

Arturur nālesini görse Muḥibbī ruḫuñı / Faṣl-ı gülde nite kim murġ-ı ḫoş-elḥān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 5). [görse, -se ] 

Şāneler görsem eger zülfeyni uyḫum aparur / Bu mes̱eldür olıcak kişi perīşān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 3). [görsem, -se, -m ] 

Çārsū-yı ‘ışḳda gördük metā‘-ı būseñi / Naḳd-i cān u dil ile geldük ki bāzār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 5). [gördük, -dü, -k ] 

Göreli zülfüñde ḥüsnüñ şem‘ine pervāne-veş / Cān u dilden yanmaga iy māh nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 3). [göreli, -eli ] 

Pādişāh-ı ḥüsn olaldan dōstum / Her ki göre dir saña ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 4). [göre, -
e ] 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ / Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 2). [gören, -en ] 

Niçe yıllar eyledüm dīdāruñı görmek heves / Görmedüm yüzüñ nigārā kaldı bende bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 1). [görmedüm, -me, -dü, -m ] 

Niçe yıllar eyledüm dīdāruñı görmek heves / Görmedüm yüzüñ nigārā kaldı bende bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 1). [görmek, -mek ] 

Süzdi çeşmini görüp zülfini ol sīm-beden / Çeşmi kāfirdür iderse n’ola zünnāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 2). [görüp, -üp ] 

Rūze-dār olan ider ‘iyd ayını görmek heves / Baña ol gün ‘iyd olur görsem hilāl ebrūñı bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 1). [görmek, -mek ] 
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Rūze-dār olan ider ‘iyd ayını görmek heves / Baña ol gün ‘iyd olur görsem hilāl ebrūñı bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 1). [görsem, -se, -m ] 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 1). [göreli, -eli ] 

Ehl-i diller ṣaydına zülfini gördüm āġ-ımış / Yakdı cān pervānesin çeşmi meger çerāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 1). [gördüm, -dü, -m ] 

İy Muḥibbī sīnede gören ḥabāb-ı eşkümi / Konmaga ġam şāhına yir yir didi otāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 7). [gören, -en ] 

Ḫaṭṭını gördüm ḫalel virmek diler ruḫsārına / Hey ne kāfirdür görüñ ḳaṣd-ı dil ü dīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1400, Beyit 4). [gördüm, -dü, -m ] 

‘Işḳ-ı şāhī ḫaymesin kuralı dil ṣaḥrāsına / Kim görürse dir ki bu mülküñ ḫarābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 2). [görürse, -ür, -se ] 

Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān / Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 2). [gören, -en ] 

Senden ayru istemezdüm ola idüm bir karış / Ḥasret oldu niçe yıllardur cemālüñ görmege (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1405, Beyit 3). [görmege, -meg, -e ] 

Tenhāca gezer seyr ider ol serv-i ḳabā-pūş / Gördükde anı kalmaz-ısa bende ne tañ hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 1). [gördükde, -dükde ] 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 3). [görmek, -mek ] 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 5). [gör, ] 

Servden gördüm nigārā ḳāmetüñ bālā-y-ımış / İy hümā-ṭal‘at saña menzil felek-fersā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 1). [gördüm, -dü, -m ] 

Keşf-i burḳa‘ eyle yüzden nūra ġarḳ it ‘ālemi / Tā görenler diyeler mihr-i cihān-ārā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 2). [görenler, -en, -ler ] 

Taña kaldı ferri gitdi meh görüp bu heybeti / Yüriyüp tutdı cihān mülkini ser-tā-ser güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 4). [görüp, -üp ] 

Dün gice gördüm Muḥibbī şu‘le-i pervāneyi / Ḳaṣdı yanmagmış meger sandum savaşı var-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 5). [gördüm, -dü, -m ] 

Vādi-i ġāmda gören Mecnūn’ı ‘üryān sanmasun / Eşk-i surḫ-ıla anuñ rengīn ḳumāşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 3). [gören, -en ] 

Başına sançup çiçek zeyn eylemiş dülbendini / Dir gören tācına ya‘nī dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 4). [gören, -en ] 

Göreyim pāre pāre anı her dem / Ser-i zülfiyle hem-ser şāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 3). 

[göreyim, -e, -y, -im ] 

Göñül zülfüñ görüp dīvāne olmış / Yüzüñ şemʿine cān pervāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 1). 

[görüp, -üp ] 
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Gün yüzüñ görmek dilersem sāyem ardumca gelür / Baña lāzım oldı dönüp idem anuñla savaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1431, Beyit 4). [görmek, -mek ] 

Gitdi ṣabr u ‘aḳl u fikrüm bir daḫı girmez ele / İy Muḥibbī görmeyeydüm ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 5). [görmeyeydüm, -me, -y, -e, -y, -dü, -m ] 

Kalmadı ‘akl gitdi fikir zār u mübtezel / Kaldum dirīġ görmeye idüm nigār[ı] kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 
Beyit 5). [görmeye, -me, -y, -e ] 

Gelür ḫayāli çeşmüme ammā görinmez āh / Görmiş degül gözler anı dil-rübā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 2). [görmiş, -miş ] 

Gülşen-i ḥüsnüñde cānā gül yüzüñ gördükçe āh / İderem akar yaşum gözden benüm yagmur-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1437, Beyit 2). [gördükçe, -dükçe ] 

Gören ḫaṭṭuñ didi ruḫsāruñ üzre / Meger ceyş-i Ḥabeş Īrān’a gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 3). 
[gören, -en ] 

Yudı yüzüm karasını āb-ı luṭf-ıla / Ak saçı görüp didi kapumda geçürdi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 
4). [görüp, -üp ] 

Bāġda zülfüñ benefşe göreli / Boynın egmiş baş aşaga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 6). [göreli, -
eli ] 

Farżdur gel vir zekāt-ı ḥüsnüñi / ‘Āşıḳuñ görmek temennā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 7). 
[görmek, -mek ] 

Bu Muḥibbī zülfi zencīrüñ görüp / Kendüzin dīvāne şeydā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 8). 
[görüp, -üp ] 

Zülf-i siyehüñ fikrini dün gice iderken / Añdukda hemān yüzüñi gördüm seḥer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 2). [gördüm, -dü, -m ] 

Ḫāk-i rehine dökeli bu dīdeler eşki / Gören didiler yolların hep sīm ü zer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1443, 

Beyit 4). [gören, -en ] 

İy Muḥibbī derd ü miḥnet başuma yazu imiş / Görmeyeydüm bir naẓar ben ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 5). [görmeyeydüm, -me, -y, -e, -y, -dü, -m ] 

Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür / Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 4). [göre, -e ] 

Bilmek isterseñ Muḥibbī sīnesin çāk eylegil / Ġamzelerden göresin āzürde cānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 5). [göresin, -e, -sin ] 

Dirīġā gitdi benden ṭāḳat ü hūş / Görelden karşuda sīmīn binā gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 1). 
[görelden, -el, -den ] 

Görmesem ‘ārıżuñı itme ‘aceb / Güneşe bakanuñ olur gözi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 3). 
[görmesem, -me, -se, -m ] 

Yüz sürerler her yañadan gelüben ‘āşıḳları / Bāb-ı istiġnāda gördüm bir ulu dergāh imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1455, Beyit 2). [gördüm, -dü, -m ] 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [görüp, -üp ] 
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Kim ki el komak dilerse zülf-i ‘anber-bārına / Göreyim kim pāralansun bagrı anuñ şāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1457, Beyit 4). [göreyim, -e, -y, -im ] 

Serv-ḳaddüñ yādına gülşende iy serv-i ḫırām / Bu Muḥibbī’nüñ iki çeşmini gördüm cū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 5). [gördüm, -dü, -m ] 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 5). [görüp, -üp ] 

Yüzüñi kimdür görüp dil virmeye / Dest-i ḳudret çünki taṣvīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 3). 
[görüp, -üp ] 

Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1470, Beyit 5). [görmek, -mek ] 

Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 5). [görmemek, -me, -mek ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ lebleri rengīn imiş / Ehl-i diller görüp anı her biri diş bilemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

Kim göre ‘ārıżuñı olmaya ġamdan o ḫalāṣ / Yazılu ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla göñülde bu ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 1). [göre, -e ] 

Zülfüñüñ çevgānını gördüm başum top eyledüm / Tā ḳıyāmet ‘ışḳ meydānında olsun raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 3). [gördüm, -dü, -m ] 

Göreyim bir kez seni ölürsem andan öleyim / Zīra gelmekden cihāna seni görmekdür ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 4). [göreyim, -e, -y, -im ] 

Göreyim bir kez seni ölürsem andan öleyim / Zīra gelmekden cihāna seni görmekdür ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 4). [görmekdür, -mek, -dür ] 

Ḫaṭṭını ḫadi üzre gören diye gerekdür / Kim cevher-i insānda ne zībā-y-ımış a‘rāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 4). [gören, -en ] 

 

gör: Karşılaşmak, rast gelmek, tesâdüf etmek, tanık olmak. 

Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [görmedüm, -me, -dü, -m ] 

Yārı aġyār-ıla gördüm san gül oynar ḫār-ıla / Bülbül-i şūrīde-veş bu āh u zārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 3). [gördüm, -dü, -m ] 

Okudum ‘ışḳuñ kitābın gördüm anda yazulu / ‘Āşıḳa evvel ḳademde lāzım olur terk-i ser (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 2). [gördüm, -dü, -m ] 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr / Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 3). [görmedi, -me, -di ] 

Kirpügüm göz yaşına sedd eyledüm sedd olmadı / Ḫār u ḫesle kim görüpdür rāh-ı ‘ummān baglanur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1157, Beyit 3). [görüpdür, -üp, -dür ] 

Perīde görmedüm ḥūrīde hergiz / Beşerde var mı eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 4). 

[görmedüm, -me, -dü, -m ] 
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Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 5). [gördi, 
-di ] 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 1). [görmedüm, -me, -dü, -m ] 

Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes / Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 4). [görmedi, -me, -di ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 7). [gördi, 
-di ] 

Sırr-ı ‘ışḳ[ı] sor baña ‘allāmeler ḥall eylemez / Kim görüpdür bu cihānda ola düşvār iş geñez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 1). [görüpdür, -üp, -dür ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [gördüñ, -dü, -ñ ] 

İñen ra’nādur ol gül yüzlü dilber / Naẓīrüñ görmedüm ben iy ḳabā-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 2). 
[görmedüm, -me, -dü, -m ] 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [gördi, -di ] 

Ruḫlaruñ üstinde n’eyler uşbu zülf-i ‘anberīn / Kim görüpdür kim günüñ yüzini ẓāhir duta pas (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 2). [görüpdür, -üp, -dür ] 

 

gör: … ile karşılaşmak, (iyi durumlar için) erişmek, nâil olmak, (kötü durumlar için) kendisine yapılmak, mâruz 

kalmak, dûçar olmak. 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ / Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 5). [görmişem, -miş, -em ] 

Sīnesi bāġında kim dikdi maḥabbetden nihāl / Görmedi derd ü belā vü ġamdan özge berg ü bār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 2). [görmedi, -me, -di ] 

Cevrini görüp nigāruñ dime sen bed-ḫū-y-ımış / Anı taġyīr idebilmez başa çün yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

 

gör: ... olarak görmek, ... olarak bilmek, ... olarak kabul etmek. 

‘Āşıḳ-ısañ kendüñi efgende gör / Pādişāh-ısañ özüñi bende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 1). [gör, ] 

‘Āşıḳ-ısañ kendüñi efgende gör / Pādişāh-ısañ özüñi bende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 1). [gör, ] 

Beñzerem dimiş nigārā ḫaddüñe / Bu sözinden sen güli şermende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 2). 
[gör, ] 

Sen perī ‘ışḳ-ıla ben dīvāneyi / Ger murāduñ var-ısa külḫanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 3). [gör, 
] 

Ġarra olma sebzezār-ı ‘ömrüñe / Dāne gibi kendüñi ḫarmanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 5). [gör, 
] 

 

gör: Birine açıktan bir şey vermek, ihsanda bulunmak, kayırmak, arka çıkmak. 
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Bir naẓar kılmaz o meh-rū ‘āşıḳuñ zārın görür / Bir nefes olmaz cüdā yanından aġyārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 1). [görür, -ür ] 

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ / İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 2). [görür, -ür ] 

 

gör: Anlamak, idrak etmek, düşünmek, fark etmek. 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña / Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1040, Beyit 5). [gör, ] 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 

Beyit 4). [gör, ] 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 
Beyit 4). [görme, -me ] 

Berre düşmiş sanmañuz Mecnūn bir dīvānedür / Gördi yok būy-ı vefā insanda anuñçün kaçar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 3). [gördi, -di ] 

Gelmesün daḫı Muḥibbī ser-i kūyuma dimiş / Görüñ ol luṭf issi kim bendesini yād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 8). [görüñ, -üñ ] 

Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ / İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 5). [gör, ] 

Ṭālib olma iy göñül zāhid gibi sen cennete / Dūn-himmet olma cidd ü cehd idüp dīdārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 3). [gör, ] 

Sāḳiyā gör dehri bī-bünyāddur / Bāde sun kim ‘ömr hem berbāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 1). 

[gör, ] 

Bir naẓar kıl cān göziyle gör bu lu‘bet-bāz-ı çarḫ / Bir nefesde saña biñ dürlü ‘alāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1124, Beyit 2). [gör, ] 

Bir naẓar kılmaz o meh-rū ‘āşıḳuñ zārın görür / Bir nefes olmaz cüdā yanından aġyārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 1). [görür, -ür ] 

Baña sor zülf ü çeşmüñden neler gördüm neler gördüm / Biri ser-fitne-i ‘ālem birisi ‘ayn-ı āfetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 3). [gördüm, -dü, -m ] 

Baña sor zülf ü çeşmüñden neler gördüm neler gördüm / Biri ser-fitne-i ‘ālem birisi ‘ayn-ı āfetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 3). [gördüm, -dü, -m ] 

Sakla esrāruñı her demde ḥużūr eyleyesin / N’oldı Manṣūr’ı gör oldugı-y-ıçun keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 2). [gör, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 5). [gör, ] 

Her neye kılsañ naẓar biz rūy-ı Ḥaḳḳ’a nāẓıruz / S̱ümme vechu’llāhı gördük māsivāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 4). [gördük, -dü, -k ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1349, Beyit 5). [gör, ] 
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Okuyup görmiş degül beñzer maḥabbet ‘ilmini / Fenn-i cevri līk ol nā-mihribān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 3). [görmiş, -miş ] 

La‘l-i lebinüñ yādına cān virsem ‘aceb mi / Virdi ġam Şīrīn-ile Ferhād’ı görüñ baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 3). [görüñ, -üñ ] 

 

gör: Muâyene etmek, bakmak. 

Niçe yıllar ḫasta iken yine bir bir ḥālini / Dil ṭabībi gördi itdi derdini bīmār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 2). [gördi, -di ] 

 

gör: (Bir şeyin oluşuna veya var olduğuna) Şâhit olmak, müşâhede etmek, tanık olmak. 

Yoldaş oldur ki koparmaya kılın yoldaşınuñ / Bu zamān yoldaşı gör tīġını yoldaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 2). [gör, ] 

Gördüm ki yine bād-ı ṣabānuñ es̱eri var / Ugradı meger kūy-ı nigāra ḫaberi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 
Beyit 1). [gördüm, -dü, -m ] 

Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 4). [görmez, -mez ] 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [görenler, -en, -ler ] 

Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 3). [gör, ] 

Naḳd-i cān-ıla diler dil zülfinüñ zencīrini / Takmak ister boynuma başındaki sevdāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 6). [gör, ] 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 1). [gördüm, -dü, -m ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 7). [gör, ] 

Gel iy serv-i ḫırāmānum gözüm yaşına raḥm eyle / Ki merdüm-zādedür āḫir görürsin pāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 3). [görürsin, -ür, -sin ] 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı / Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1047, Beyit 3). [gördüñ, -dü, -ñ ] 

Ṭavḳ idüp āhını zencīr idinüp göz yaşını / Dil-i dīvāneyi gör kim niçe şīrāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 3). [gör, ] 

Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 1). [gördüm, -dü, -m ] 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 3). [görmez, -mez ] 

Zāhidā ol sen selāmet biz melāmet ehliyüz / Kim görüpdür gözleye ‘āşıḳ olan nāmūs u ‘ār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 4). [görüpdür, -üp, -dür ] 
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Ben mübtelāya n’eyledi ol bī-vefāyı gör / Göñlüm tolaşdı zülfine nāgeh belāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 1). [gör, ] 

Ben mübtelāya n’eyledi ol bī-vefāyı gör / Göñlüm tolaşdı zülfine nāgeh belāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 1). [gör, ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 2). [gör, ] 

‘Işḳuñ yolında cān-ıla ser terkin eyledüm / Var mı cihānda bencileyin bir fedāyī gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 3). [gör, ] 

Gördi ölümlü ḫasta atup baña ġamz okın / Ol dil ṭabībi öldürüp itdi devāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 

Beyit 4). [gör, ] 

Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı / Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1110, 
Beyit 2). [gör, ] 

Deşt-i belādadur beni senden gören cüdā / Cānından ayrudur ki yatur kurı gevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1126, Beyit 2). [gören, -en ] 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 1). [gör, ] 

Çeşm-i ṣayyādını gördüm zülfini almış ele / Murġ-ı diller ṣaydına yokdur anuñ agın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 3). [gördüm, -dü, -m ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [gördüm, -dü, -m ] 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [görüp, -üp ] 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını / Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1167, Beyit 3). [görseler, -se, -ler ] 

Zülfinde göñül bend-ile gör mübtelā yatur / Kūyı Muḥibbī ‘āşıḳa bīmār-ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 7). [gör, ] 

Görsün Muḥibbī vir aña ḥüsnüñ zekātını / Zīra ki aña müsteḥaḳuz hem gedālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 5). [görsün, -sün ] 

Muḥibbī yārı aġyār-ıla gördüm / Didüm ‘ālemde gül var mı dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 5). 
[gördüm, -dü, -m ] 

Görüñ aġyārı yāruñ işiginde / Perī olmaz imiş āh Ehremensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 4). [görüñ, -
üñ ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe görüp dün gice dil yandugını / Baña öykündi düşüp odlara pervāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 2). [görüp, -üp ] 

Göreli ol serv-ḳaddi cāmi‘-i ḥüsn içre āh / Ḳāmet ide diyü nāgāh biz iḳāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 5). [göreli, -eli ] 

Muḥibbī uşbu şi‘r-i dil-pesendi / ‘Acep var mı görüp ta‘ẓīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 5). 

[görüp, -üp ] 
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Giceler tā ṣubḥa dek ney gibi efġān eylerüz / Bu umīda ne getürür görelüm taḳdīrümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1273, Beyit 4). [görelüm, -elüm ] 

Niçe yıllar ḥasretem pā-būsına oldum helāk / Görüñ ol bed-ḫū güẕer ol ḫāk-i rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 2). [görüñ, -üñ ] 

Muḥibbī şi‘rüñi gören ḥasen dir / Ki anda gizlü var ma‘nā ciger-sūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 5). 
[gören, -en ] 

Āh it Muḥibbī her dem kim gördi yār[ı] maḥrem / ‘Āşıḳ olur mı bī-ġam oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 5). [gördi, -di ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe yanaldan bu göñül pervāne-veş / Şem‘e yanmak ögredür gör bu dil-i pervānemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1315, Beyit 3). [gör, ] 

Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 3). [görüp, -üp ] 

Öpdügin gördüm ḳadeḥ agzında ol meh-pārenüñ / Ol sebebdendür akar her dem bu gözden kanumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1321, Beyit 2). [gördüm, -dü, -m ] 

Çalkamañ bu eşk-i ġāfil virdi ‘ummāndan nişān / Sāḥil-i çeşmüm görüp deryā kenārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1330, Beyit 4). [görüp, -üp ] 

Kim ki ögrenmek diler ‘ışḳuñ rumūzın ser-te-ser / Okusun görsün Muḥibbī defter ü dīvānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1331, Beyit 5). [görsün, -sün ] 

Baña beñzer key perīşān-ḥāl gördüm dil seni / Zülf sevdāsına düşmiş ṭālib-i pür-ḥamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1348, Beyit 3). [gördüm, -dü, -m ] 

Fitne ta‘līmin ider gözlerine ġamzeleri / Çok zamāndur görürem ol gözi fettān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 4). [görürem, -ür, -em ] 

Dün lebinden būse ‘ahd itmişdi dildārum bugün / Gör yine ḳavline inkār eyler ol iḳrārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 4). [gör, ] 

Ḫāk-i pāyın başuma tāc itmek itdüm mültemes / Gör dil-i dīvāneyi kim salṭanat eyler heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 1). [gör, ] 

Ḫaṭṭını gördüm ḫalel virmek diler ruḫsārına / Hey ne kāfirdür görüñ ḳaṣd-ı dil ü dīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1400, Beyit 4). [görüñ, -üñ ] 

Gerek ‘āşıḳ olan ser-pā bürehne / Anı kim gördi mecnūn ola ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 2). 
[gördi, -di ] 

Yārı aġyār-ıla gördüm nite kim gül ḫār-ıla / ‘Andelīb-i dil anuñçün āh u feryād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1413, Beyit 4). [gördüm, -dü, -m ] 

Ol gül-i nevresteyi ḫār-ıla bir yirde görüp / Ṣūbḥ olınca iñleyüp derdiyle bülbül aglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 3). [görüp, -üp ] 

Şi‘rümi gören bir āhen leblebi ancak dimiş / Anuñ-ıçun degme kimse aña diş uramamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 1). [gören, -en ] 

Zāhidā vā‘iẓleri gördüm ki ḥırṣ-ı cām içün / Rehne aldı her birinüñ ḫırḳasını mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1417, Beyit 3). [gördüm, -dü, -m ] 
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Tenhāca gezer gördüm ben ol servi ḳabā-pūş / ‘Aḳlum tagılup kalmadı başumda benüm hūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1434, Beyit 1). [gördüm, -dü, -m ] 

Hergiz görürem eylemedüñ ḫayr-ı ‘amel sen / Āh eyle dilā dīdelerüñden döküben yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 2). [görürem, -ür, -em ] 

Beni dīvāne görüp berr-i ġamda / Kodılar adumı Mecnūn’a adaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 4). [görüp, 
-üp ] 

Akan yaşum olup ‘ummān cihānı ortaya almış / Bu göñlüm zevraḳın gör ġarḳ olup girdābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 2). [gör, ] 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 5). [gör, ] 

El uzatmış zülfine dildārumuñ gördüm raḳīb / Dilegüm bu yüriye barmagına anuñ kamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1472, Beyit 4). [gördüm, -dü, -m ] 

Gird-bāduñ göricek toz kopardugını çün / Reşk idüp deştde oldı aña Mecnūn raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 3). [göricek, -icek ] 

Güllere göz degmesün diyü seḥergeh bülbüli / Gördüm okur gitmeyüp hergiz dilinden ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 6). [gördüm, -dü, -m ] 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 7). [gördüñ, -dü, -ñ ] 

Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni / Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 4). [görüp, -üp ] 

 

göre: Nispetle, yanında, nazaran. 

Ḥüsnüñ bahārına göre iy lāle-ruḫ senüñ / Neşv ü nemā-yı bāġ-ı irem bir numūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1034, Beyit 3). [göre, ] 

 

görin: Kendini göstermek, ortaya çıkmak, gözükmek, zuhur etmek II görülür halde olmak, görülebilecek durum veya 

nitelikte olmak. 

Mümkin midür ki görine genc-i cemāl-i yār / Zülf-i siyāhı her yaña biñ başlu mār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 3). [görine, -e ] 

Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet / Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 2). [görinmez, -mez ] 

Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1049, Beyit 1). [görinen, -en ] 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1049, Beyit 2). [görinen, -en ] 

Ol gül-i ḥamrāda şebnem mi seḥergeh görinen / Yoḫsa ruḫsārında yāruñ ḳaṭre kaṭre der midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1049, Beyit 3). [görinen, -en ] 

Belā kuhsārı olmışdur Muḥibbī kelle-i ‘uşşāḳ / Görinür yir yir üstinde ġamāmı dūd-ı āhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 5). [görinür, -ür ] 
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Genc-i ḥüsnine Muḥibbī sunma dil eyle ḥaẕer / Görinen zülfi anuñ biñ başlu ejderhā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 5). [görinen, -en ] 

Görinen ṣubḥ-dem sanmañ şafaḳ gökler kenārında / Yakan bu dāmen-i çarḫı bu āh-ı ṣubḥgāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 3). [görinen, -en ] 

Kenārında görinenler bu çarḫuñ siz şafaḳ sanmañ / Derūn-ı sīnede yir yir çıkan her dem duḫānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 2). [görinenler, -enler ] 

Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān / Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 5). [görinen, -en ] 

Şol deñlü itdi cevri ‘uşşāḳa ol cefā-cū / Boynında görinenler kākül degül günehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 3). [görinenler, -en, -ler ] 

Kim ezel bezminde nūş itdi maḥabbet cāmını / ‘Işḳ-ı mestī görine maḥşerde de ayık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 3). [görine, -e ] 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 3). [görinür, -ür ] 

Şu‘le-i āhum görinür her seḥer sanmañ şafaḳ / Her gice dūd-ı dilümden rāh-ı keyvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 2). [görinür, -ür ] 

Görinen ḫaṭ mıdur yā leşker-i mūr / Ki tutdı kişver-i ḥüsni ser-ā-ser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 7). 
[görinen, -en ] 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen / Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1183, Beyit 2). [görinen, -en ] 

Saçı zencīri boynumda benüm Mecnūn zamānumdur / Görinen mūy-ı jūlīdem degül belki duḫānumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 1). [görinen, -en ] 

‘Aynum olalı iki ‘ayn-ı revān / Görinen ser degül belā kūhumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 3). 

[görinen, -en ] 

Bu semāda görineni berḳ u bārān sanmañuz / Çarḫ-ı gerdān yakılup ben sūḫte içün aglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 3). [görineni, -en, -i ] 

Rūz-ı ezelde içdi bu dil ‘ışḳ cāmını / Daḫı başumda görinen anuñ ḫūmārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 
Beyit 3). [görinen, -en ] 

Derūn-ı sīneden dem dem gelenler āh u zārıdur / Giceler görinen encüm degül āhum şerārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 1). [görinen, -en ] 

Ten göziyle görmez isem ġam degül cānān yüzin / Cān göziyle kanda baksam görinen cānānedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1202, Beyit 2). [görinen, -en ] 

Kuçabilsem nigārı pīrehensüz / Dir-idüm cān ‘ayān görindi tensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 1). 
[görindi, -di ] 

Derdā ki bu şeb dogmadı ol māh görinmez / Cān oldı revān ol büt-i dil-ḫˇāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 1). [görinmez, -mez ] 

Derdā ki bu şeb dogmadı ol māh görinmez / Cān oldı revān ol büt-i dil-ḫˇāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 1). [görinmez, -mez ] 
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Bu ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı bu ẓulm u sitemden / Bir bir dir-idüm n’eyleyem ol şāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1228, Beyit 2). [görinmez, -mez ] 

Ḫāk-i derini gözlerüme küḥl ideyordum / Kandadur ‘aceb bād-ı seḥergāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1228, Beyit 3). [görinmez, -mez ] 

Āhum dütüni ‘ālemi tār itdi Muḥibbī / Gerçi ki dinür bir sūz imiş āh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1228, 
Beyit 5). [görinmez, -mez ] 

‘Aceb bilsem n’içün cānān görinmez / Sitāremde meh-i tābān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 1). 
[görinmez, -mez ] 

‘Aceb bilsem n’içün cānān görinmez / Sitāremde meh-i tābān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 1). 

[görinmez, -mez ] 

Kılur Ya‘ḳūb-veş dil āh u zārı / Kaçan ol Yūsuf-ı Ken‘ān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 2). 
[görinmez, -mez ] 

Olursa tañ mı aḥvālüm diger-gūn / Baña çün ol şeh-i ḫūbān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 3). 
[görinmez, -mez ] 

Kılur dil bülbüli feryād u efġān / Anuñçün ol gül-i ḫandān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 4). 
[görinmez, -mez ] 

Leb-i la‘linden özge dil-rübānuñ / Muḥibbī derdüñe dermān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 5). 
[görinmez, -mez ] 

Güneş yüzine dildāruñ muḳābil olmak istermiş / Zevāli görinür beñzer neden miḳdārını bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 2). [görinür, -ür ] 

Görinür zülf içinde ‘ārıż-ı yār / Şeb-i tār içre ayı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 4). [görinür, -

ür ] 

Güzeller[den] vefā hergiz görinmez / Velī ġayrı cefā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 1). 

[görinmez, -mez ] 

Güzeller[den] vefā hergiz görinmez / Velī ġayrı cefā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 1). 
[görinmez, -mez ] 

Görüben çeşm-i şehlāsını yāruñ / Ki āhū-yı Ḫıṭā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 2). 
[görinmez, -mez ] 

Fırāt’a döneliden uşbu yaşum / Benüm çeşmüme mā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 3). 
[görinmez, -mez ] 

Cüdā olalı cānsuz cisme döndüm / Yok olsa cān baka hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 4). 
[görinmez, -mez ] 

Egerçi ki belādur ‘ışḳ-ı ḫūbān / Muḥibbī’ye belā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 5). 
[görinmez, -mez ] 

Görinen başuma miḥnet kūhsārıdur diñüz / İki ‘aynum iki yaña çeşmesārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 1). [görinen, -en ] 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 2). [görinen, -en ] 
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Kaçan görine ol ṭāḳ-ı Mıṣr pes / Ola ḳıblem ḫam-ı ebrū-yı muḳavves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 1). 
[görine, -e ] 

Görinse nāgeh ol serv-i ḳabā-pūş / Gider ṣabr-ıla dilden ṭāḳat u hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 1). 
[görinse, -se ] 

Görinen ‘anberīn beñler nigāruñ şem‘-i ḥüsninde / Sanasın bir bölük Hindū daparlar nāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 2). [görinen, -en ] 

Gelür ḫayāli çeşmüme ammā görinmez āh / Görmiş degül gözler anı dil-rübā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 2). [görinmez, -mez ] 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 1). [görindi, -di ] 

 

görin: … olduğu hissini vermek, … etkisi bırakmak, -mış gibi gelmek, benzemek, görünüşünde olmak. 

Bu Muḥibbī çün ezel içdi maḥabbet cāmını / Görinür şimdi anuñçun gāh mest ü geh ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 5). [görinür, -ür ] 

Mecnūn-ṣıfat derd-ile vādīlere düşdüm / Yanumca baña olmaga hem-rāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1228, Beyit 4). [görinmez, -mez ] 

Bir şeref virdi cihāna irişüp faṣl-ı rebi‘ / Her diken tāze görindi olup iẓhār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 2). [görindi, -di ] 

Akıdur dürr ü cevāhir yine bārān-ı bahār / Anuñ-ıçun görinür her yaña kühsār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1267, Beyit 4). [görinür, -ür ] 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli / Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 2). [görinür, -ür ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 1). [görinür, -ür ] 

Gitdi ṣabr olmasa ‘aḳlum baña hemdem ne ‘aceb / Dilberüñ çeşmi Muḥibbī görinür āl-engīz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1343, Beyit 5). [görinür, -ür ] 

Muḥibbī evvel[i] ‘ışḳuñ egerçi görinür āsān / Velī ġāyet soñı müşkil giriftār olmayan bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1361, Beyit 5). [görinür, -ür ] 

Şeb-i ṭūr içre yüzüñ meş‘al-i nūr / Görindi şu‘leden vādī muḳaddes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 2). 
[görindi, -di ] 

Çeşmüm tenüme geydüreli kırmuzı ḫil‘at / Āhum da Muḥibbī görinür başuma ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 7). [görinür, -ür ] 

Rūşen eylerse ‘aceb mi bu cihānı nūr-veş / Çün görindi dōstum baña cemālüñ ḥūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 1). [görindi, -di ] 

Dehre aldanma sakın fikr eyle āḫiri güni / Gerçi bu ‘ālem yüzi saña görinür sūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 4). [görinür, -ür ] 

Ḥalīl’e tāb-ı ruḫsāruñla āteş gülşen olmışdur / Baña ‘aḳs-i ‘iẕāruñla görinür gülsitān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 3). [görinür, -ür ] 
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görmez olur: Görmez olmak, görememek, fark edememek. 

Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 4). [görmez olur, -ur ] 

 

göster: Görülmesini sağlamak, görülmesine yol açmak; bir şeyden numune olmak üzere örnek vermek, sergilemek. 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 1). [gösterür, -ür ] 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 1). [gösterür, -ür ] 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 2). [gösterür, -ür ] 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 3). [gösterür, -ür ] 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 4). [gösterür, -ür ] 

İy Muḥibbī niçe olmasun perīşān bu göñül / Şānesin elden komayup baña saçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 5). [gösterür, -ür ] 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 5). [gösterür, -ür ] 

Ḥabībüm gün yüzüñ göster viṣālüñ ṣubḥına irsün / Şeb-i hicrüñde aḥvāli Muḥibbī’nüñ mükedderdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 5). [göster, ] 

Ger gülerse ḥoḳḳa-i yāḳūtı dürler gösterür / Söze gelse luṭf-ıla la‘l-i Bedaḫşānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1105, Beyit 4). [gösterür, -ür ] 

Gāh olur dilber şeb-i zülfin mu‘anber gösterür / Geh döner gün yüzini açup münevver gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 1). [gösterür, -ür ] 

Gāh olur dilber şeb-i zülfin mu‘anber gösterür / Geh döner gün yüzini açup münevver gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 1). [gösterür, -ür ] 

Dil çeker hicrān yükin itmez taḥammül Ḳāf aña / Mest-i üştürdür anuñçün kendüzin ner gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 2). [gösterür, -ür ] 

Almaga ṣabr-ı metā‘ın bülbül-i bī-çārenüñ / Ġonca hemyānın açup gül tāciri zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 3). [gösterür, -ür ] 

Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi / Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 4). [gösterür, -ür ] 

Gel Muḥibbī sözlerini dür gibi tak gūşuña / Rişte-i cān üzre naẓmın dürr ü gevher gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 5). [gösterür, -ür ] 

Gerçi evvel ‘ışḳ mir’ātı selāmet gösterür / Līk soñra ‘āşıḳa bunca melāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 1). [gösterür, -ür ] 
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Gerçi evvel ‘ışḳ mir’ātı selāmet gösterür / Līk soñra ‘āşıḳa bunca melāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 1). [gösterür, -ür ] 

Bir naẓar kıl cān göziyle gör bu lu‘bet-bāz-ı çarḫ / Bir nefesde saña biñ dürlü ‘alāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1124, Beyit 2). [gösterür, -ür ] 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1124, Beyit 3). [gösterür, -ür ] 

Öpsem lebüñi disem o dem la‘lini dişler / Nāz-ıla baña gösterür incü gibi dişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 1). [gösterür, -ür ] 

Bir sencileyin gāh çelīpā ide zülfin / Geh göstere ‘uşşāḳına zünnār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 11). [göstere, -e ] 

Zülfi çevgānın kaçan ‘uşşāḳa dilber gösterür / Top idüp meydān-ı ‘ışḳ içre bulur ser gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 1). [gösterür, -ür ] 

Zülfi çevgānın kaçan ‘uşşāḳa dilber gösterür / Top idüp meydān-ı ‘ışḳ içre bulur ser gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 1). [gösterür, -ür ] 

Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür / Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 2). [gösterür, -ür ] 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 3). [gösterür, -ür ] 

Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin / Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 4). [gösterür, -ür ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 5). [gösterür, -ür ] 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer / Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 6). [gösterür, -ür ] 

Kim ki ‘āşıḳdur Muḥibbī āsitān-ı yārda / Pādişāh-ı dehr ise kendüyi çāker gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1153, Beyit 7). [gösterür, -ür ] 

Gösterelden gün yüzin ol mihr-i ‘ālem-tābumuz / Āh kim kalmadı dilde ṣabr u gözde ḫˇābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 1). [gösterelden, -elden ] 

Gülmedi ‘ālemde bir gün bu dil-i ġamnākümüz / Bilmezüz ne gösterür daḫı ‘aceb eflākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 1). [gösterür, -ür ] 

Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1297, Beyit 1). [gösterür, -ür ] 

Yüzümi gösterem dir āḫir itmez / Muḳarrer bildüm anı ẓāhir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 1). 
[gösterem, -e, -m ] 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1323, Beyit 5). [gösterür, -ür ] 

Ḫūn-ı dilden bezm-i ġamda elde pürdür cāmumuz / Gün yüzüñ göster nigārā rūşen olsun şāmumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1351, Beyit 1). [göster, ] 
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Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 4). [göster, ] 

Zeyn kılmış özin ol şūḫ-ı cihān ḫūb olmış / Gösterüp yüzini ‘āşıḳlara merġūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 1). [gösterüp, -üp ] 

 

göstermez oldı: Göstermez olmak, göstermemek, göstermemeye başlamak. 

Göstermez oldı gül yüzin ol gül‘iẕārumuz / Eksük degüldür anuñ-ıçun āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1282, Beyit 1). [göstermez oldı, -dı ] 

Ay olur hafta geçer göstermez oldı gün yüzin / Göklere irse ‘aceb mi nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 4). [göstermez oldı, -dı ] 

 

götür: Üzerinde taşımak, yanında bulundurmak. 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür / Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 1). [götürür, -ür ] 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür / Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 1). [götürür, -ür ] 

 

götür: Kaldırmak, dayanmak, tahammül etmek. 

İdelüm cevre taḥammül elümüzden ne gelür / Şāh olan ẓulm idicek lā-büd anı kul götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 2). [götürür, -ür ] 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 3). [götürür, -ür ] 

 

götür: (Bir şeyi) Hareket ettirip belli bir yere koymak, ağzına götürmek. 

Zülfi ucını alur agzına mest olsa nigār / Def‘-i būy-ı mey içün ya‘nī ḳaranfil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1083, Beyit 4). [götürür, -ür ] 

 

götür: (Bulunulan yerden daha uzak bir yere) Taşımak, ulaştırmak, iletmek. 

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1035, Beyit 5). [götürüp, -üp ] 

Gāh olur çeşmi Muḥibbī eline tīġın alur / Geh döner ḳatlüm içün ḫançer-i kābil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1083, Beyit 5). [götürür, -ür ] 

Düşüp öñine ġāşiyesin götürür ṣabā / Şeb-dīz-i zülfe yār kaçan kim süvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 4). [götürür, -ür ] 

Götürse eşk-i çeşmüm n’ola cismüm / Ne tañ deryā getürür ḫār-ıla ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 4). 

[götürse, -se ] 

 

göz: Görme uzvu, ayn,çeşm. 
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Ol cefākāruñ cefāsı göñlüme her dem gelür / Ol sebebden gözlerümden yaş yirine dem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 1). [gözlerümden, -ler, -üm, -den ] 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 
2). [gözüñ, -üñ ] 

Gözlerüm īs̱ār içün pāyına sīm ü zer tutar / Ḫūn-ı dilden ḥāṣıl olmış la‘lüñe gevher tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1006, Beyit 1). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Gāh gözde gāh dilde kurdı cānān ḫaymesin / Yürüsün menzil-be-menzil cān aña menzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1008, Beyit 2). [gözde, -de ] 

Pāyuña n’ola dökse Muḥibbī gözi yaşın / Bu sakladugı sīm ü zeri yā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 5). [gözi, -i ] 

Başumı kesdi gözüm yaşına raḥm itmedi hīç / Kılıcın ḫūnī olan kurıya vü yaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 3). [gözüm, -üm ] 

Dīdeden akdı gözüñ yaşı revān oldı yine / İy dil-i ġam-zede ol serv-ḳadi yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 2). [gözüñ, -üñ ] 

Gözlerüm gözek olup eyleyeli eşki revān / Dīde dōlāba dönüp eyleyüben ün iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1019, 
Beyit 3). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Didüm alnuñ ḳamer midür yüzüñ gün / Didi görmiş eyü ola gözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 2). 
[gözüñ, -üñ ] 

Gözlerüm yaşı gibi aksa kaçan āb iñiler / Olıcak bir kişinüñ gözleri bī-ḫˇāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 1). [gözleri, -ler, -i ] 

Gözlerüm yaşı gibi aksa kaçan āb iñiler / Olıcak bir kişinüñ gözleri bī-ḫˇāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 

Beyit 1). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe iñiler bu göñül / Nite kim kurıla su üstine dōlāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 

Beyit 4). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

İy gözüm gel bir naẓar ol ṭal‘at-i zībāyı gör / Zülfinüñ bendinde bend olmış dil-i şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 1). [gözüm, -üm ] 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 2). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Ġam degüldür gözleri bīmār iderse göñlümi / Leblerinden bir cevāb alsam bu cānum em kapar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1037, Beyit 2). [gözleri, -ler, -i ] 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [gözüñ, -üñ ] 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 3). [gözi, -i ] 

Kanlu yaş dökdügümi sorma gözümden ne bilür / Anı sor ḫūnī gözi göz göre kanum içedur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 4). [gözi, -i ] 

Kanlu yaş dökdügümi sorma gözümden ne bilür / Anı sor ḫūnī gözi göz göre kanum içedur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 4). [gözümden, -üm, -den ] 
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Gel iy serv-i ḫırāmānum gözüm yaşına raḥm eyle / Ki merdüm-zādedür āḫir görürsin pāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 3). [gözüm, -üm ] 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 4). [gözüm, -üm ] 

Yüzüñ ḳıble kaşuñ miḥrāb olaldan / Gözüm gözler anı ḳıble-nümādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 3). 
[gözüm, -üm ] 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [gözi, -i ] 

Gözüm yaşı ‘aceb midür benüm her sū revān olsa / Ḫayāl-i ḳaddi bāġ-ı dilde bir serv-i bülendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 2). [gözüm, -üm ] 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 2). [gözleri, -leri ] 

Umaram gözlerüm yaşı mürūr-ıla ide te’s̱īr / Egerçi ḳalbini dirler nigāruñ ḳatı mermerdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 2). [gözlerüm, -lerüm ] 

Dilā bu rūy-ı zerdümle niçe inkār idem ‘ışḳa / Gözümüñ kanlu yaşıyla iki ḥāżır güvāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 2). [gözümüñ, -ümüñ ] 

Serv-ḳadler evvel elden iḫtiyārum aldılar / Akıdup āḫir gözümden cūybārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 1). [gözümden, -ümden ] 

Kanumı nūş eyleyen ol nergis-i mestānedür / Ol sebebden ḫūn-ı dilden gözlerüm peymānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 1). [gözlerüm, -lerüm ] 

Düşüp yoluñ ki kūyına ugrar-ısañ iy ṣabā / Ḫāk-i derin getür ki gözüm tūtiyā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 3). [gözüm, -üm ] 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 

Beyit 3). [gözlerüm, -lerüm ] 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 1). [gözi, -i ] 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 3). [gözlerini, -lerini ] 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 3). [gözlerüm, -lerüm ] 

Girelden deyr-i ġam içre bu göñlüm erġanūn oldı / Gözümüñ yaşına baksañ şarāb-ı erġuvānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 2). [gözümüñ, -ümüñ ] 

Gördüñ gözüm yaşını bu sīnem otagına / Girüp taḥammül eyle ki bārān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1088, Beyit 3). [gözüm, -üm ] 

Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1091, Beyit 2). [gözi, -i ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 

Beyit 4). [gözi, -i ] 



 1018 

Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1091, Beyit 3). [gözlerüm, -lerüm ] 

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup / Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 4). [gözlerüm, -lerüm ] 

Kaçan ol ḳahramān gözler eline ḫançerin alsa / Amān virmez döker kanum benüm ol bī-amān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 6). [gözler, -ler ] 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [gözüm, -üm ] 

Belā bezminde derd-ile ciger ḫūnını nūş itsem / Gözümüñ kāsesin elde tolu peymānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 2). [gözümüñ, -ümüñ ] 

Bāġ-ı ḥüsn içre eger seyr itse ol serv-i ḫırām / Cū yirine gözlerüm yaşı benüm akmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 2). [gözlerüm, -lerüm ] 

Ġam şebinde cān u dil sanmañ ki bir dem ḫˇāb ider / Gözlerüm yaşı cihānı bil ki ġarḳ-ı āb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 1). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Ebed ma‘mūr olmaz mülk-i dil āh / Gözi Tātār-veş yagmacımuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 2). 
[gözi, -i ] 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi / Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1115, Beyit 5). [gözüm, -üm ] 

İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter / Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 1). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

İy ecel ten şehrini ısmarla seyl-i eşküme / Anı vīrān itmege gözümden akan mā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 6). [gözümden, -üm, -den ] 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1129, Beyit 1). [gözler, -ler ] 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū / Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 4). [gözüñ, -üñ ] 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [göz-ile, --ile ] 

Bahār-ı ḥüsnüñe karşu benüm serv-i ḫırāmānum / Akar cūlar gibi her dem gözüm yaşı bulanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 2). [gözüm, -üm ] 

Nigārā gözlerüm yaşı baḳamdur / Anuñçün kim yidügüm derd ü ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 1). 
[gözlerüm, -ler, -üm ] 

Şāh-ı ġam gelse göñül şehrine cān karşu çıkar / Gözlerüm pīşkeş içün dirhem ü dīnār çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1150, Beyit 3). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 5). [gözleri, -ler, -i ] 

Gözleri Tātār-veş tārāc ider dil mülkini / Ġāret ü yaġma ṭarīḳını ḥarāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1154, 

Beyit 2). [gözleri, -ler, -i ] 
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Gözüñ nergis yañaguñ gül olaldan / Boyuña bendedür serv ü ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 2). 
[gözüñ, -üñ ] 

Ola kim raḥm idüp meyl ide dildār / Gözüñ yaşını sīm it yüzüñi zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 6). 
[gözüñ, -üñ ] 

Şāyed ki teraḥḥüm ide bir daḫı Muḥibbī / Araya düşür gözlerüñüñ yaşını yalvar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 
Beyit 5). [gözlerüñüñ, -ler, -üñ, -üñ ] 

Muḥibbī gülşen-i dilde müdām aksun gözüm yaşı / Kim anda cilveler eyler ḫayāl-i serv-i dālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 6). [gözüm, -üm ] 

Ḥasretiyle bu Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Gözlerin seyyāre-veş yummaz fiġān u zār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 5). [gözlerin, -ler, -i, -n ] 

Derūn-ı sīnede bagrum ser-ā-ser pāralanmışdur / Anuñçün gözlerüm yaşı kızıl kana boyanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 1). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [gözüm, -üm ] 

Baḥr-ı ġamdan hīç ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Her ṭarafdan eşkümi bu gözlerüm deryā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 3). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Varma nesīm mülk-i Ṣıfāhān’a küḥl içün / Çün ḫāk-i pāy-ı yār göze tūtiyā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 5). [göze, -e ] 

Gerd-i rāhın iy ṣabā dūr eyleme / Gözlerüme tūtiyāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 3). 
[gözlerüme, -ler, -üm, -e ] 

Gözüm yaşı içinde zevraḳ-ı dil / Yürür āvāre yelkensüz gemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 3). [gözüm, 

-üm ] 

Alma gözüñe küḥl-ı Ṣıfāhān’ı ẕerrece / Ḫāk-i der-i nigār saña tūtiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 4). 

[gözüñe, -üñ, -e ] 

Yāra varup dün gice dil derdini ‘arż eyledüm / Ḫˇāba vardı gözleri yanında san efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 5). [gözleri, -ler, -i ] 

Nis̱ār itmege dilber ayagına / Gözüm yaşı anuñçün sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 3). [gözüm, 
-üm ] 

Dil diler dāyim Muḥibbī’den gözi mestāneler / Serḫoşuñ meyl[i] bilürsiz kim kebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 5). [gözi, -i ] 

Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar / Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 3). [gözüm, -üm ] 

Nev bahār oldı göreydük diyü dildāruñ yüzin / Gözlerinden yaş dökerler gice gündüz bāġlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 4). [gözlerinden, -ler, -i, -n, -den ] 

Kūy-ı dilber çevresinde cūş iden Ceyḥūn gibi / Gözlerümüñ yaşıdur kim ırmag olup çaglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 2). [gözlerümüñ, -ler, -üm, -üñ ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 7). [gözleri, -ler, -i ] 
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Gözlerüm yaşın şarāb u bagrumı itdüm kebāb / Ḫayl-i dilde çün ḫayāl-i dilrübā mihmān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 3). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

La‘l-i dilber gözlerümden her kaçan pinhān olur / Zehr olur ġamdan yidügüm içdügüm hep kan olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1196, Beyit 1). [gözlerümden, -ler, -üm, -den ] 

Her kaçan āh eyleyüp döksem gözüm bārānını / Gül gibi gülzār-ı ḥüsn içre göñül ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1196, Beyit 3). [gözüm, -üm ] 

Gözi ḫūn-rīzlik inkār itmesün kim / Yanında ḫançerinüñ ḥumreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 4). 
[gözi, -i ] 

Anuñçün gözlerüm yaşı akar ṣaḥrā-yı sīnemde / Belā kūhsārıdur yaşum iki ‘aynum bıñarıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 3). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Mey yirine kanumı ḫūnī gözi her dem içer / Kāfir-i bed-mest olanuñ işi dāyim kanadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 5). [gözi, -i ] 

Mest olup dil ḥaşre dek huşyār olmazsa ne tañ / Çün Muḥibbī sevdügi ol gözleri mestānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 8). [gözleri, -ler, -i ] 

 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)
1205, Beyit 17). [gözüñe, -üñ, -e ] 

Görelden ol boyı serv-i revānı / Gözümüñ yaşı tursa bir dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 5). 
[gözümüñ, -üm, -üñ ] 

İy Muḥibbī ‘ālemüñ seyr ü temāşāsını ko / Gel göñül seyrini kıl göz görmedük ‘ālemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 5). [göz, ] 

Şāh-ı ‘ışḳa dil taḳarrüb buldugın gördi gözüm / Didi terk itme bizi biz daḫı ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 4). [gözüm, -üm ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe bu göñlüm çarḫ urur / Hīç diyebilür miyüz kim āsiyāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 2). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Ḳāmet itdüñ gözlerüñ ‘uşşāḳa çün oldı imām / Gerçi uydum bilmedüm geçdi namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 5). [gözlerüñ, -ler, -üñ ] 

Her ne gelse saña yigdür ki ḳanā‘at idesin / Bir görine gözüñe bakar-ısañ çog-ıla az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 3). [gözüñe, -üñ, -e ] 

Gösterelden gün yüzin ol mihr-i ‘ālem-tābumuz / Āh kim kalmadı dilde ṣabr u gözde ḫˇābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 1). [gözde, -de ] 

Gözlerüm gözgelerinden eşk-i ḫūnīn dökmege / Nāle vü feryād-ıla dildür bizüm ṭōlābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 3). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

İy bād-ı ṣabā ḫāk-i derin iki gözümçün / Luṭf eyle getür kim anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 4). [gözümçün, -üm, -çün ] 

Senüñ ‘ışḳuñ nigārā ġamsuz olmaz / Nite kim gözlerüm de nemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 

1). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Ḫāk-i derini gözlerüme küḥl ideyordum / Kandadur ‘aceb bād-ı seḥergāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 3). [gözlerüme, -ler, -üm, -e ] 
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Geçid virmez gözümüñ yaşı taşdı / Kaşumdan özge aña pül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 4). 
[gözümüñ, -üm, -üñ ] 

Gözümüñ yaşıdur revnak viren bu gülsitānuña / Dime kim olıcak bārān bitüp gül lālezār olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1231, Beyit 3). [gözümüñ, -üm, -üñ ] 

Levḥ-i dilde kıl ḳalemle māh-rūlar naḳşını / Resm ider naḳşında māhirdür olup naḳḳāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 2). [göz, ] 

Ne ḳadar esrār-ı ‘ışḳı sīnede ketm eyledüm / Girye ile bu cihān ḫalḳına kıldı fāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1233, Beyit 3). [göz, ] 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 4). [göz, ] 

İy Muḥibbī ṣabr u ṭāḳat cümle bir yirden gidüp / İtdi bir yüzden füsūn u siḥr ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 5). [göz, ] 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [gözüm, -üm ] 

Gözlerüm yaşına gel salma göñül zevraḳını / Bād-ı āh-ıla muḫālif anı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 4). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Ciger ḫūnını saklamaga iy dil / Gözümden ġayrı aña şīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 5). 
[gözümden, -üm, -den ] 

Bir dem şeb-i hicr içre ḫayāl-i ser-i zülfüñ / Ḫālī mi olur gözden eyā serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 4). [gözden, -den ] 

Minḳārına aldukda göñül didi Muḥibbī / Beñzer ki göñül murġını kapdı gözi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 5). [gözi, -i ] 

Bahā-yı vaṣl eger alsa gözümden / Bu dehri sanmañuz pür sīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 4). 

[gözümden, -üm, -den ] 

Firḳatiyle her gice tañ mı ola bī-ḫˇāb göz / La‘l-i nābuñ yādına her dem olur ḫūn-āb göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1264, Beyit 1). [göz, ] 

Firḳatiyle her gice tañ mı ola bī-ḫˇāb göz / La‘l-i nābuñ yādına her dem olur ḫūn-āb göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1264, Beyit 1). [göz, ] 

Serv ḳaddüñ tāze ter olsun diyü iy ġonca leb / Seyl-i eşkümi döker her dem olup ṭolāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 2). [göz, ] 

Bahr-i ‘ışḳuñdan ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Eşk-i çeşmüm oldı deryā ortada girdāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 3). [göz, ] 

Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes / Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 4). [göz, ] 

Nār-ı firḳatdür bugün bildüm çü dūzaḫdan beter / Kül olurdı ten Muḥibbī dökmese seyl-āb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 5). [göz, ] 

Gözi bīmārıdur her dem Muḥibbī’yi iden tīmār / Bilür bīmār kılmasın neden tīmārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 6). [gözi, -i ] 
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Gözlerüm yaşı yañılmaz gice vü gündüz akar / Müstedām ola ki artar anuñ-ıla demümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 4). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Göz karasın ḥall idüp dildāra yazdum nāmeyi / Dōstlar luṭf eyleyüp eşkümle taḥrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 4). [göz, ] 

Çünki görmeklik müyesser olmadı görsün gözüm / Bāri yārumla beni bir yirde taṣvīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 2). [gözüm, -üm ] 

Gözüñ yaşı günāhuñı añ aksun / Ne deñlü aksa anı silmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 2). [gözüñ, 
-üñ ] 

Gözüm yaşıyla āh āhum elinden / Olupdur bu ikisi kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 7). [gözüm, -

üm ] 

Baḥr oldı gözüm yaşı ṭelāṭumlar iderse / Āhum yilidür dokına kemdür eser itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 6). [gözüm, -üm ] 

İy yār-ı cefā-ḫū Muḥibbī göz[i] yaşın / Teskīn iden ḫāk-i derüñdür diger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 5). [göz[i], -[i] ] 

Gözi üstinde gören kaşlarını / İki teldür sanur dakındı şehbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 3). [gözi, -i ] 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim göre ḥayret basar döker anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 1). [göz, ] 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan anı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 2). [göz, ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olur / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1298, Beyit 3). [göz, ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi çün yaşum yañılmaz ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 4). [göz, ] 

Muṭī‘ itdi cihān ḫalḳını cümle / Gözi itdügi siḥri sāḥir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 3). [gözi, -i ] 

Gözlerüm yaşına cūy-ı āb beñzer beñzemez / Nālesine göñlümüñ dōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 1). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Ḳatlüme ḳaṣd eyledi beñzer yine şehlā gözüñ / İy kaşı ya sīneme dek tīrüñ olsun degmeñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 3). [gözüñ, -üñ ] 

Tūtiyādur gözüme ḫāk-i deri / Küḥl içün tūtiyāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 3). [gözüme, -
üm, -e ] 

Bu Muḥibbī gözleri cevherlerin / Yoluña sanma ki īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 7). [gözleri, 
-ler, -i ] 

Āhum ile gözlerüm yaşı benüm / Ḳalbi āhendür aña kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 5). 
[gözlerüm, -ler, -üm ] 

Dilüm āvāredür yā Rab ki bir ān eylemez ārām / Ġamı bir laḥẓa dūr olmaz gözümde çünki ḫˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 4). [gözümde, -üm, -de ] 

Didiler gözlerinüñ ālını terk itdi nigār / Dil didi gözlerine hey dise kaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 2). [gözlerine, -ler, -i, -n, -e ] 
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Didiler gözlerinüñ ālını terk itdi nigār / Dil didi gözlerine hey dise kaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 2). [gözlerinüñ, -ler, -i, -nüñ ] 

‘Aynuma almam cihānı dōstlar ben yārsuz / Gözine ‘ālem ḳafeṣdür bülbülüñ gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1320, Beyit 1). [gözine, -i, -n, -e ] 

Ḫūn-ı dil eyler temevvüc her kaçan āh eylesem / Dāne dāne gözlerümden dökilür hem çü kirāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 3). [gözlerümden, -ler, -üm, -den ] 

Oda yanar şu‘lesinden āhumuñ bu nüh felek / Gözlerüm yaşı katında ḳaṭredür bu heft deñiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1327, Beyit 3). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

İki nesne ‘ışḳuma şāhid degül mi kıl naẓar / Birisidür gözümüñ kanlu yaşı biri beñiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1327, Beyit 4). [gözümüñ, -üm, -üñ ] 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [gözümüñ, -üm, -üñ ] 

Ol serv-ḳaddi gördi çıkdı Muḥibbī gözden / Gülgūn-ı eşk düşdi tutup tutup yiñilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 5). [gözden, -den ] 

Çāre yok şimden girü dil derdine olmaz devā / İy Muḥibbī ol gözi mekkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 5). [gözi, -i ] 

Gözleri ḫançer çeküp kanlar dökerse ġam degül / Lebleri cānlar bagışlar yāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 2). [gözleri, -ler, -i ] 

Bir bencileyin var mı içer cām-ı maḥabbet / Bir sencileyin gözleri ḫummār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 5). [gözleri, -ler, -i ] 

Gözlerüm gözgelerinden dökerem göz yaşların / İñlemekde göñlüme ṭōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 4). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan aldı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cammāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1349, Beyit 2). [göz, ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olup / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1349, Beyit 3). [göz, ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi kim yaşum yiñilmez ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 4). [göz, ] 

Gözlerüm yaşına saldum yine bu dil zevraḳın / Rūzigār-ı āh-ıla kimdür aña deryā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1354, Beyit 4). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [gözüñ, -üñ ] 

Fitne ta‘līmin ider gözlerine ġamzeleri / Çok zamāndur görürem ol gözi fettān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 4). [gözlerine, -ler, -i, -n, -e ] 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez / Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 1). [göziyle, -i, -y, -le ] 

Kirpük ucında her biri bir la‘l-pāredür / Akan gözümde ḫūn-ı ciger yaşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1360, Beyit 3). [gözümde, -üm, -de ] 
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Gözüñden sor dil ü cānum niçe bīmār-ı ‘ışḳ oldı / Mes̱eldür ḫasta aḥvālin ki bīmār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 4). [gözüñden, -üñ, -den ] 

Ḫāk-i pāyına gözüm gevherlerin itdüm nis̱ār / Ol sebebden kūy-ı dilber la‘l ü mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 2). [gözüm, -üm ] 

Ḫāllaruñ fikr eyledükçe ḫˇāb gelmez çeşmüme / Uyḫu yüzin göz görmez olıcak cāy-ı meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 3). [göz, ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 5). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Ḫˇāba varmış ḫastadur beñzer nigāruñ gözleri / Ḫˇābdan bīdār olur gel itme iy dil anda ses (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 5). [gözleri, -ler, -i ] 

Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi / İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 7). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Āteş-i āhum yanında bir şerer nār-ı Ḫalīl / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 3). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras / ‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 1). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın / Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 3). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid / Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1399, Beyit 4). [gözlerümden, -ler, -üm, -den ] 

Ġarḳa virdi gözlerüm yaşı cihānı gāh olur / Yakar eflāki ser-ā-ser sīne-tābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1401, Beyit 4). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Gāhī gözüm bu yaş-ıla geh kanla tolar / Ḫāk-i derüñi gönderüp it tūtīyā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

2). [gözüm, -üm ] 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 5). [gözleri, -ler, -i ] 

Gözlerüm yaşı umardum kūyuña vire geçit / Bilmedüm başumdan aşdı ol ḫo bir deryā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 4). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme / Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 5). [gözüme, -üm, -e ] 

Gel cilve eyle gözlerümüñ çeşmesārına / Bir dem vaṭan kıl anda hemān iy perī yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1419, Beyit 3). [gözlerümüñ, -ler, -üm, -üñ ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 1). [gözüñ, -üñ ] 

İy Muḥibbī cān göziyle kūhsāra kıl naẓar / İñleyüp Ferhād içün döker gözinden kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 5). [gözinden, -i, -n, -den ] 

‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [gözüm, -üm ] 
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‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [gözüm, -üm ] 

Dāne-i ḫālüñ ḫayāliyle gözüm yaşlar döküp / Āsiyā gibi döginür ele almış iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1425, 
Beyit 3). [gözüm, -üm ] 

Ser fitnedür gözler-ile kaşlar senüñ / Müjgān tīrüñe katı yadur ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 3). 
[gözler-ile, -ler, -ile ] 

Gelür ḫayāli çeşmüme ammā görinmez āh / Görmiş degül gözler anı dil-rübā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 2). [gözler, -ler ] 

Dilüm iñler benüm dōlāba döndi / Gözüm gözgelerinden dökilür yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 3). 

[gözüm, -üm ] 

Ḫūn-ı dilden gelmeseydi gözlerümden kanlu yaş / Sırr-ı ‘ışḳum olmaz idi bu cihān ḫalḳına fāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1444, Beyit 1). [gözlerümden, -ler, -üm, -den ] 

Gözden bırakup yirlere sal anı Muḥibbī / Eyledi gözüñ yaşı senüñ çün sırruñı fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 5). [gözden, -den ] 

Dün gice kodum yār işigi taşına baş / Gözümden akar ḫūn-ı ciger sanmañ anı yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 1). [gözümden, -üm, -den ] 

Seni degül bir naẓarla dehri tesḫīr eyledi / Gözleri Hārūt-ıla Mārūt’dan cādū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1458, Beyit 2). [gözleri, -ler, -i ] 

Olmaz-ıdı dōstlar ‘ışḳ-ı nihānum eyle fāş / Gözlerümden akmayaydı dem-be-dem bu kanlu yaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 1). [gözlerümden, -ler, -üm, -den ] 

‘Acebdür āteş-i dil sākin olmaz / Niçe kim gözlerümden dökerem yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 2). 

[gözlerümden, -ler, -üm, -den ] 

Düşeli cān u göñül sünbül saçuñ sevdāsına / Başda sevdā dilde āteş eksük olmaz gözde yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 4). [gözde, -de ] 

Giceler ḥüsnüñ bahārın fikr idüp āh eylesem / Çın seḥer bu gözlerüm yaşlar döker yagmur-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 3). [gözlerüm, -ler, -üm ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ iy dil-firib / ‘Ālemi kendüye tesḫīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 2). [gözüñ, -
üñ ] 

Ḥasret ile dem-be-dem çıkar benüm bagrumda baş / Anuñ içün turmayup akar gözümden kanlu yaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 1). [gözümden, -üm, -den ] 

Gözleri uyḫuda kaldı her nefes ḫacletdedür / Gözleri vaṣfın idelden nergis-i bīmāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1492, Beyit 4). [gözleri, -ler, -i ] 

Gözleri uyḫuda kaldı her nefes ḫacletdedür / Gözleri vaṣfın idelden nergis-i bīmāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1492, Beyit 4). [gözleri, -ler, -i ] 

Gözlerüm yaşı ser-ā-ser ḫil‘atüm / Dūd-ı āhum başuma efser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 4). 

[gözlerüm, -ler, -üm ] 

Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni / Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 4). [gözlerüm, -ler, -üm ] 
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Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl / Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 3). [gözümüñ, -üm, -üñ ] 

 

göz degmesün: Göze gelmek, nazar değmek, nazara uğramak. 

Güllere göz degmesün diyü seḥergeh bülbüli / Gördüm okur gitmeyüp hergiz dilinden ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 6). [göz degmesün, -me, -sün ] 

 

göz göre: Belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde. 

Kanlu yaş dökdügümi sorma gözümden ne bilür / Anı sor ḫūnī gözi göz göre kanum içedur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 4). [göz göre, ] 

 

göz göre: Belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde. 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 5). [göz göre, ] 

 

göz ü kaş: Göz ve kaş. 

Bend-i zülfinden ḫalāṣ olur mı hīç bu murġ-ı dil / Eksük itmez bir nefes ġamz okların ol göz ü kaş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 4). [göz ü kaş, ] 

Siḥr fennin fitne ‘īlmin bilmese ol dil-firīb / Bir naẓarla dilleri baglamaz idi göz ü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 3). [göz ü kaş, ] 

 

göz yaş oldı: Gözü yaş olmak, gözü yaşarmak, gözünü yaş kaplamak II gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Bir naẓarla ḫūn-ı dil cūş itdi oldı yaş göz / Döndürür deryāya āḫir yaşumı bu kaş u göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 1). [göz yaş oldı, -dı ] 

 

göz yaş tolar: Gözleri yaşla dolmak, ağlamaklı olmak, gözleri yaşarmak. 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim görür ḥayret basar tolar anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1349, Beyit 1). [göz yaş tolar, -ar ] 

 

göz yaşı: Göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı, eşk, sirişk. 

Sırr-ı ‘ışḳı niçe pinhān eyleyem ben sīnede / Āhum ile göz yaşı ‘ālemlere rüsvā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 4). [göz yaşı, ] 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 3). [göz yaşı, ] 

Alma āhum gel akıtma eşk çeşmümden sakın / Ġarḳa virür ‘ālemi bu göz yaşı deryā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 3). [göz yaşı, ] 

Göz yaşı degül kūy-ı belā cūybārıdur / Dūd-ı dilüm[üñ] üstine ebr-i bahārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 

Beyit 1). [göz yaşı, ] 
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Eylese başdan aşup göz yaşı dil şehrini ġarḳ / Tañ degül cūş idicek bir ucı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 3). [göz yaşı, ] 

Akarak çün başdan aşdı iy Muḥibbī göz yaşı / Ġarḳ ider āḫir seni bu çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 5). [göz yaşı, ] 

Serv-ḳaddüñ göreli göz yaşı kendin yiñemez / Dūd-ı āh-ıla bu dil nāle kemendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 1). [göz yaşı, ] 

Naḫl ḳaddüñ yādına serv-i ḫırāmānum benüm / Göz yaşı pāyuña her dem cūlar olup çaglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1415, Beyit 2). [göz yaşı, ] 

 

göz yaşın: Göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı, eşk, sirişk. 

Gül‘iẕār-ı ḥüsni yāruñ tāze sebz olsun diyü / Bu Muḥibbī göz yaşın cū sīnesin ṭōlāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 5). [göz yaşın, -n-n, - ] 

Muḥibbī göz yaşın ḫarc itse tañ mı / Metā‘-ı ġam gibi çün ḥāṣılı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 5). [göz 
yaşın, -n ] 

 

göz yaşın dök: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

İy dīde göz yaşın dök virsün ciḥānı ġarḳa / Ol cevri çok vefāsuz çünki yaşuñı silmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 2). [göz yaşın dök, -n ] 

 

göz yaşın dökdüm: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın / Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 3). [göz yaşın dökdüm, -n, -dü, -m ] 

 

göz yaşına: Göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı, eşk, sirişk. 

Kirpügüm göz yaşına sedd eyledüm sedd olmadı / Ḫār u ḫesle kim görüpdür rāh-ı ‘ummān baglanur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1157, Beyit 3). [göz yaşına, -n, -a ] 

Başdan ayaga degin göz yaşına ġarḳ oldum / Līk su virdi bu dil āteşi bir pāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 2). [göz yaşına, -n, -a ] 

Meyl ider göz yaşına serv gibi / Bu cihān içre māyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 5). [göz 
yaşına, -n, -a ] 

 

göz yaşını: Göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı, eşk, sirişk. 

Ṭavḳ idüp āhını zencīr idinüp göz yaşını / Dil-i dīvāneyi gör kim niçe şīrāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 3). [göz yaşını, -ını-n, -ı ] 

Eyledüm anuñ-ıçun göz yaşını āb-ı revān / Bāġ-ı ḥüsnüñe bu vech-ile girem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 4). [göz yaşını, -n, -ı ] 

Eksük itme göz yaşını ḳalbi mermerse daḫı / Bir zamān-ıla Muḥibbī sanma kim pīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 5). [göz yaşını, -n, -ı ] 
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göz yaşıyla: Göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı, eşk, sirişk. 

Bir dem ārām eyle göz yaşıyla pāyum gil-durur / Kıl teraḥḥum dōstum ḥālüm katı müşkil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 1). [göz yaşıyla, -y, -la-yla ] 

 

göz yaşların: Göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı, eşk, sirişk. 

Sen cefākāruñ elinden seyl idüp göz yaşların / Sīne dögem āsiyā-veş ele alup iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 4). [göz yaşların, -n ] 

 

göz yaşların dökerem: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Gözlerüm gözgelerinden dökerem göz yaşların / İñlemekde göñlüme ṭōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 4). [göz yaşların dökerem, -er, -em-lar, -ı, -n ] 

 

göz yumar: Gözü kapatmak II Görmezden gelmek, başka bir şeyle ilgilenmemek. 

İy Muḥibbī kim görürse āfitāb-ı ḥüsnini / Göz yumar hīç ārzū-yı māh-ı tābān eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1218, Beyit 6). [göz yumar, -ar ] 

 

gözden kanumuz akar: Gözden kan akmak: gözleri kanlanmak, gözleri kan dolmak, kan ağlamak. 

Öpdügin gördüm ḳadeḥ agzında ol meh-pārenüñ / Ol sebebdendür akar her dem bu gözden kanumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1321, Beyit 2). [gözden kanumuz akar, -den-umuz ] 

 

gözden yaşum akar: Gözden yaş akmak, gözden yaş dökülmek, ağlamak. 

Gülşen-i ḥüsnüñde cānā gül yüzüñ gördükçe āh / İderem akar yaşum gözden benüm yagmur-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1437, Beyit 2). [gözden yaşum akar, -um-um, -ar ] 

 

göze uyḫu gelmez olupdur: Göze uyku gelmez olmak, göze (gözüne) uyku girmemek: hiç uyuyamamış olmak ya da 

uykusuz kalmak. 

Tāb-ı ruḫsārı beni eyledi sayru begler / Giceler gelmez olupdur göze uyḫu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 

Beyit 1). [göze uyḫu gelmez olupdur, -e-updur ] 

 

gözed: 1.Korumak, bakmak, özen göstermek, himaye etmek. 2.Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak. 

3.Kollamak, beklemek 4.Bir sonuca giderken bütün ayrıntı ve etkenleri dikkate almak 5.Kayırmak. 

Assı ziyān gözede sermāyesin virüp / ‘Ömrini kimdür ol ‘ömrden ḥisāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, Beyit 

2). [gözede, -e ] 

Sīret gözedüp ṣūrete bakmadı Muḥibbī / Ṣāḥib-naẓar olan kişi lā-büd hüner ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 
Beyit 5). [gözedüp, -üp ] 

 

gözek: Bir tür elek. 

Gözlerüm gözek olup eyleyeli eşki revān / Dīde dōlāba dönüp eyleyüben ün iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1019, 

Beyit 3). [gözek, ] 
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gözge: Çeşme // göz çeşmesi. 

Gözlerüm gözgelerinden eşk-i ḫūnīn dökmege / Nāle vü feryād-ıla dildür bizüm ṭōlābumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1221, Beyit 3). [gözgelerinden, -ler, -i, -n, -den ] 

Gözlerüm gözgelerinden dökerem göz yaşların / İñlemekde göñlüme ṭōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 4). [gözgelerinden, -ler, -i, -n, -den ] 

Dilüm iñler benüm dōlāba döndi / Gözüm gözgelerinden dökilür yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 3). 
[gözgelerinden, -ler, -i, -n, -den ] 

 

göz-i ‘āşıḳda: Aşığın gözü. 

Seni uyḫuda görmege olupdur çeşmüm rāżī / Bunı bilmez ‘aceb bu ki göz-i ‘āşıḳda ḥˇāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 3). [göz-i ‘āşıḳda, -da ] 

 

gözi fettān: Fitneci göze sahip (sevgili). 

Fitne ta‘līmin ider gözlerine ġamzeleri / Çok zamāndur görürem ol gözi fettān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 4). [gözi fettān, ] 

 

gözi göñli açılur: Ferahlamak, neşelenmek. 

Buluram ṣıḥḥat kaçan ḥüsnüñ temāşā eylesem / Açılur göñli gözi kılsa kaçan bīmār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1054, Beyit 4). [gözi göñli açılur, -ur ] 

 

gözi gözi üstinde kaşı var-ımış dimedüm: (birine) gözünün üstünde kaşın var dememek: birinin her davranışını hoş 

görmek. 

Sevdügümden ġayrı n‘itdüm baña ḫışm ider nigār / Dimedüm bir kez gözi üstinde kaşı var-ımış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 2). [gözi gözi üstinde kaşı var-ımış dimedüm, -dü, -m ] 

 

gözi nem oldı: Gözü yaşarmak, ağlamaklı olmak, gözünden yaş akmak. 

Āhum eflāke irüp oldı melā’ik gözi nem / Sanmañuz kanlu yaşum taḫt-ı s̱erādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1345, Beyit 4). [gözi nem oldı, -dı ] 

 

gözi yaş olur: Gözü yaş olmak, gözü yaşarmak, gözünü yaş kaplamak II gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Görmesem ‘ārıżuñı itme ‘aceb / Güneşe bakanuñ olur gözi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 3). [gözi yaş 

olur, -i-ur ] 

 

gözi yaş olur: Gözü yaş olmak, gözü yaşarmak, gözünü yaş kaplamak II gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Görmesem ‘ārıżuñı itme ‘aceb / Güneşe bakanuñ olur gözi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 3). [gözi yaş 

olur, -i-ur ] 

 

göz-ile kaş itmedi: Kaş göz etmek: Kaşını gözünü oynatarak maksadını anlatmaya çalışmak. 
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Komadı ṣabr u hūş dilde ṭāḳat / Baña itmedi illā göz-ile kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 2). [göz-ile kaş 

itmedi, -me, -di ] 

 

gözinden kan aka: Gözlerinden kan akmak: gözleri kanlanmak, gözleri kan dolmak, kan ağlamak. 

Her kim ki yaka sīnesine dāġ-ı maḥabbet / Gözinden anuñ kan aka ḫūnīn cigeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 2). [gözinden kan aka, -a ] 

 

gözini açup: Gözünü açmak, uyumamak; kendine gelmek, hakikati görmek. 

Çün gördi seni sevdi güzellerde Muḥibbī / Gözini açup fikret -i rūy-ı dīger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 

Beyit 5). [gözini açup, -up ] 

 

gözini yummaz: Gözünü kapatmak, uyumak. 

Yummaz gözini ṣubḥa degin her gice kevkeb / Beñzer ki anuñ āhum odından ḥaẕeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 4). [gözini yummaz, -maz ] 

 

gözle: Gözetmek, bir duruma tüm dikkatini sevketmek. 

Yüzüñ ḳıble kaşuñ miḥrāb olaldan / Gözüm gözler anı ḳıble-nümādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 3). 

[gözler, -r ] 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 2). [gözle, ] 

Zāhidā ol sen selāmet biz melāmet ehliyüz / Kim görüpdür gözleye ‘āşıḳ olan nāmūs u ‘ār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 4). [gözleye, -ye ] 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [gözler, -r ] 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [gözler, -r ] 

Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1096, Beyit 2). [gözler, -r ] 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [gözler, -r ] 

Taḥammül yig tecemmülden diyenler sāye-i ḫārı / Bulıcak oldılar ḳāni‘ dimeñ siz sāyebān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 4). [gözler, -r ] 

Kaçan ol ḳahramān gözler eline ḫançerin alsa / Amān virmez döker kanum benüm ol bī-amān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 6). [gözler, -r ] 

Meyi tut ḥürmet ile cāmı gözle / Ferīdūn ḫāke [bir] ḫūb ḫiyemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 4). [gözle, 

] 

 

gözle: Gözetmek, göz önünde bulundurmak. 
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Sanma şöhret gözlerüz biz yāḫū dārāt ehliyüz / ‘Ālemi bir cür‘aya satduk ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 1). [gözlerüz, -r, -üz ] 

 

gözle: Bir şeyin olmasını veya birinin gelmesini beklemek, intizar etmek. 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1129, Beyit 1). [gözler, -r ] 

Añarsa ‘ışḳ ehlini ne ġam zāhid melāmetle / Selāmet gözlemez ‘āşıḳ işi anuñ melāmetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 5). [gözlemez, -mez ] 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [gözler, -r ] 

 

gözlerüm yaşı: Göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı, eşk, sirişk. 

Muḥibbī la‘l-i nābı ḥasretinden / Akarken gözlerüm yaşı dem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 5). 

[gözlerüm yaşı, -ler, -üm ] 

 

gözlerüm yollarda kaldı: Gözleri yollarda (gözü yolda) kalmak: Özlenen kişinin ya da geciken mektubun, haberin 

gelmesini bekleyip durmak. 

Yollarda kaldı gözlerüm āh intiẓār-ıla / Gel ḥadden aşdı iki gözüm intiẓārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 2). [gözlerüm yollarda kaldı, -m, -dı ] 

 

gözlerümden dūr olalı: Gözden uzak olmak, uzaklaşmak, kaybolmak: görülmekte olan kişi, şey, görülmez olmak II 

görülmez olmak, ayrılıp başka yere gitmek. 

Cihānda yir mi kaldı kim nem olmaz / Cemāli dūr olalı gözlerümden (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 2). 

[gözlerümden dūr olalı, ] 

 

gözlerümden dūr olalı: Gözden uzak olmak, uzaklaşmak, kaybolmak: görülmekte olan kişi, şey, görülmez olmak II 

görülmez olmak, ayrılıp başka yere gitmek. 

Cihānda yir mi kaldı kim nem olmaz / Cemāli dūr olalı gözlerümden (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 2). 

[gözlerümden dūr olalı, ] 

 

gözlerümden kan tamar: Gözlerinden kan damlamak: gözleri kanlanmak, gözleri kan dolmak, çok ağlamaktan 

gözleri kızarmak, kan ağlamak. 

Her kaçan fikr eylesem la‘l-i leb-i meygūnını / Şādılıkdan gözlerümden ḳaṭre ḳaṭre kan tamar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 4). [gözlerümden kan tamar, -ar ] 

 

gözüm kaldı: Gözü kalmak: bir şeyden gözlerini ayıramamak II elde edemediği bir şeye karşı isteği sürmek. 

Gördüm yüzüñi kaldı gözüm gitmedi andan / Kim göre anı gayrı yire bir naẓar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 4). [gözüm kaldı, -m, -dı ] 

 

gözüm yaşı: Göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı, eşk, sirişk. 
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Gözüm yaşı içinde ‘aḳs-i rūyı / Müneccim didi eyü yılduzuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 4). [gözüm 

yaşı, -üm ] 

Kūy-ı dilberde gözüm yaşı revān olur revān / Nite kim Baġdād şehri içre akar nehr-i Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1500, Beyit 4). [gözüm yaşı, -üm, - ] 

 

gözümden gitmez: Gözünün önünden gitmemek, sürekli hayalini kurmak, aklından çıkaramamak. 

Ḫayālüñ gitmez iy dilber gözümden / Gerekmez dü cihānı baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 3). 
[gözümden gitmez, ] 

 

gözüme gelmez: Göze, gözüne gelmemek: ortaya çıkmamak, görünmemek II gözü görmemek, görmezden gelmek, 

önemsememek. 

‘Āşıḳam dīdāruña gözüme gelmez hīç kes / İstemem ki ayru olam ‘ışḳdan ben bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1395, Beyit 1). [gözüme gelmez, ] 

 

gözümüñ yaşı: Göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı, eşk, sirişk. 

Ser-i kūyuñ olaldan baña Ka‘be / Gözümüñ yaşı anda zemzem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 2). 

[gözümüñ yaşı, -üm, -üñ ] 

 

gözüñ açup yumınca geçer: Göz açıp yumuncaya kadar geçmek, çok çabuk ve hızlı geçmek. 

Zīver-i dünyāya aldanma görüp dil baglama / Sen gözüñ açup yumınca key sakın dünyā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 4). [gözüñ açup yumınca geçer, -er-ınca-üñ-up ] 

 

gözüñ üstinde kaşuñ var didi: Gözünün üstünde kaşın var de(me)mek (birine): Her davranışını hoş karşılamak ve 

alınmasına yol açacak hiçbir şey söylememek. 

Ḫışm-ıla naẓar kılma idüp kaşlaruñı çīn / Kim didi saña kim gözüñ üstinde kaşuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 3). [gözüñ üstinde kaşuñ var didi, -di ] 

 

gözüñ yaşı: Göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı, eşk, sirişk. 

Gözden bırakup yirlere sal anı Muḥibbī / Eyledi gözüñ yaşı senüñ çün sırruñı fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 5). [gözüñ yaşı, -üñ ] 

 

gözyaşı: Göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı, eşk, sirişk. 

Ḥaḳ bilür kim gözyaşın ben bir yumup biñ dökmişem / Tā kim ol meh-rū melek-ruḫsārı gördüm bir naẓar 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 4). [gözyaşın, -n ] 

Āhını ṭavḳ eyleyüp gözyaşı zencīr olalı / Tekye-i ‘ışḳ içre oldı bu Muḥibbī şīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1410, 
Beyit 5). [gözyaşı, ] 

 

gözyaşını döker: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Göñül cānān yüzinsüz ḥurrem olmaz / Döker gözyaşını ol bī-ġam olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 1). 

[gözyaşını döker, -n, -ı, -er ] 



 1033 

 

ġubār: Toz, ince toprak. 

Ġam beni ḫāk itdi savurdı ġubārum rūzigār / Sen ferāġat gülşeninde ‘iyşde leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 6). [ġubārum, -um ] 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 4). [ġubār, ] 

İlte meger kūyuña ol dem ki ġubārumuz / Bir gün eger muvāfıḳ esse rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1272, Beyit 3). [ġubārumuz, -umuz ] 

İlte Muḥibbī kūy-ı nigāra ġubārumı / Yarı kılursa bir gün eger rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, Beyit 

7). [ġubārumı, -um, -ı ] 

‘Işḳ āteşiyle yandı kül oldı bu cān u dil / Āḫir savurdı ġam yili geldi ġubārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 5). [ġubārumuz*, -umuz* ] 

Añmazuz ḫāl ü ḫaṭuñ dāyim lebüñ ẕikr eylerüz / İçerüz cām-ı şarābı biz ġubārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1334, Beyit 2). [ġubārı, -ı ] 

 

ġubār ider: Toz, toprak haline getirmek II öldürmek, toprağa gömmek. 

 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)

1205, Beyit 17). [ġubār ider, -er ] 

 

ġubār olam: Toprak olmak, toprağa karışmak II ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği için artık çürümüş olmak, 

toprağa karışmış olmak II ölmek. 

 ,Revā görme kapuñda baña cevr ide felek / Luṭf olmaya yoluñda ben olam şöyle ġubār (Muhibbî Dîvânı ( ر)

Gazel 1205, Beyit 10). [ġubār olam, -a, -m ] 

 

ġubār oldı: Toprak olmak, toprağa karışmak II ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği için artık çürümüş olmak, 

toprağa karışmış olmak II ölmek. 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda senüñ çokdan ġubār oldı / Yañılup dimedüñ bir kez ki ḫāk-i üstüḫˇānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 5). [ġubār oldı, -dı ] 

 

ġubār oldı: Toprak olmak, toprağa karışmak II ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği için artık çürümüş olmak, 

toprağa karışmış olmak II ölmek. 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda senüñ çokdan ġubār oldı / Yañılup dimedüñ bir kez ki ḫāk-i üstüḫˇānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 5). [ġubār oldı, -dı ] 

 

ġubār-ı ḫaṭ: Ayva tüylerin tozu (Sevgilinin yüzündeki ayva tüyleri çok ince olduğu için toz gibi ince bir yazı çeşidi 

olan "gubârî" ye benzetilir). 

İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 4). [ġubār-ı ḫaṭ, ] 

 

ġubār-ı ḫaṭṭuñ: Ayva tüylerinin tozu; gubârî yazısı (İnce bir yazıdır. Daha çok mektup yazarken tercih edilir.). 
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La‘lüñ eṭrāfına ġubār-ı ḫaṭṭuñ / Genc-i yāḳūt u ḫaṭ-ı reyḥāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 4). [ġubār-ı 

ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

 

güft ü gū: Dedikodu. II Karşılıklı söyleşme, konuşma. 

Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 3). [güft ü gū, ] 

 

güft ü gū idersin: Dedi kodu yapmak, çok ve boş konuşmak. 

Niçe bir ḫalḳ-ı cihān ile idersin güft ü gū / ‘Uzlet eyle ḫalḳdan artuk saña yigdür ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 3). [güft ü gū idersin, -er, -sin ] 

 

güftār: Söz, kelam, konuşma. 

Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı / Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1110, 

Beyit 2). [güftārı, -ı ] 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 4). [güftār, ] 

Sen melek-rūyı niçe teşbīh idem aṣnāma kim / Bir kurı ṣūretdür ol güftārsuz reftārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1369, Beyit 3). [güftārsuz, -suz ] 

 

güftār eylemez: Konuşmak, söylemek, dile gelmek, söz söylemek. 

Anuñ-ıçun ġonca gibi yār güftār eylemez / Kim dehānı oldugın ‘uşşāḳa iẓhār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1333, Beyit 1). [güftār eylemez, -mez ] 

 

güftār iderler: Konuşmak, söylemek, dile gelmek, söz söylemek. 

Güzeller nāz-ıla reftār iderler / Dönerler ġonca-veş güftār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 1). 

[güftār iderler, -er, -ler ] 

 

güftāra gelse: Konuşmak, dile gelmek, konuşmaya başlamak, söz söylemeye başlamak. 

Nāz-ıla güftāra gelse ġonca-veş ol şāḫ-ı gül / Cān u diller iñleşürler niçe giryānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 3). [güftāra gelse, -se ] 

 

güftārsuz kalur: Söz söyleyemez, konuşamaz olmak. 

Ṭāḳati kalmadı kim sensüz Muḥibbī söz diye / Cāndan ayrılsa beden lā-büd kalur güftārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 5). [güftārsuz kalur, -ur ] 

 

güher: İnci, cevher. 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 2). [güher, ] 
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güher-rīz eylemez: İnci, cevher dökmek // İnciler saçan sözler söylemek. 

Dişlerüñle şem‘-i ḥüsnüñ bu Muḥibbī añmasa / Şi‘rini pür-sūz idüp naẓmın güher-rīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 5). [güher-rīz eylemez, -mez ] 

 

gül: Ses çıkarmadan hafifçe gülümsemek, tebessüm etmek. 

Baş u cān tuḥfe getürdüm n’ola maḳbūl itseñ / Nāz-ıla güldi nigārum didi üftāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 4). [güldi, -di ] 

Bārī didüm vir ḫaber ḥoḳḳa dehānuñdan nişān / Nāz-ıla güldi didi var ġonca-i ḫandāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 2). [güldi, -di ] 

‘Ārıżuñ içre niçedür didüm iy meh-rū ḫaṭuñ / Güldi didi kaplu kāfūra du‘ā-yı nūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 2). [güldi, -di ] 

Ger gülerse ḥoḳḳa-i yāḳūtı dürler gösterür / Söze gelse luṭf-ıla la‘l-i Bedaḫşānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1105, Beyit 4). [gülerse, -er, -se ] 

Emdür lebüñi şimdi bu dil-ḫasteye didüm / Güldi didi gör ḫāṭırı gülbe şeker ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 
Beyit 4). [güldi, -di ] 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 6). [güldi, -di ] 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [güldi, -di ] 

Rebī‘ eyyāmı gül devr-i semendür / Akar su her ṭaraf seyr-i çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 1). 

[gül, ] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )

1205, Beyit 8). [güldi, -di ] 

Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 1). [güler, -er ] 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 6). [güldi, -di ] 

Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [güler, -er ] 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 4). [gül, ] 

Didüm dīvāneyem zülfüñe bend it / Gülüp gül gibi didi mübtelā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 2). 
[gülüp, -üp ] 

 

gül: Gülmek, neşelenmek, mutlu olmak. 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 5). [gülmedük, -me, -dü, -k ] 
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Gülmedi ‘ālemde bir gün bu dil-i ġamnākümüz / Bilmezüz ne gösterür daḫı ‘aceb eflākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 1). [gülmedi, -me, -di ] 

Gelür her şādīnüñ ardınca biñ ġam / Cihānda ‘āḳil olan gülmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 3). 
[gülmek, -mek ] 

Dūr olalı gül yüzüñden gülmedüm ben bir nefes / Eylerem feryād u zārı hem çü bülbül der-kāfes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 1). [gülmedüm, -me, -dü, -m ] 

 

gül: Çiçeklerin ser-firâzı olan maruf hoş-bû çiçek, verd. 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 1). [gül, ] 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür / Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 
Beyit 1). [güldür, -dür ] 

Vir cānı būsesini anuñ ol dem aladur / İtdi cemāli güllerini çün nigār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 
3). [güllerini, -ler, -i, -n, -i ] 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1006, Beyit 3). [güller, -ler ] 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 1). [gül, ] 

Alımaz dāmenin gül ḫār elinden / Daḫı şūrīde bülbül ne sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 3). [gül, ] 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa / Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 
Beyit 2). [gül, ] 

Āhum seḥābı ger döke bārān-ı eşkümi / Bu sīne bāġı gül bitürür lālezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 
4). [gül, ] 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 1). [gül, ] 

Dūd-ı āhumdan sakınur gül ruḫın her dem nigār / Hey niçe nāzük mizāc olur bulutdan nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 2). [gül, ] 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [gül, ] 

Olaldan ‘ārıżuñ gül ḳāmetüñ serv / Akar kūyuñda yaşum ‘ayn-ı mādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 2). 
[gül, ] 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [gül, ] 

Yārı aġyār-ıla gördüm san gül oynar ḫār-ıla / Bülbül-i şūrīde-veş bu āh u zārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 3). [gül, ] 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 4). [gül, ] 

Gül ruḫlarındandur ḫacīl ḳaddi olaldan mu‘tedil / Ṭūbī olupdur münfā‘il serv-i revānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 2). [gül, ] 
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Gice vü gün bir olup irişdi eyyām-ı bahār / Başına zer tāc geydi güller oldı tācdār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1078, 
Beyit 1). [güller, -ler ] 

Oldı hem dehrüñ dimāġı çün mu‘aṭṭar būy-ıla / Gülşen içre güllerüñ medḥin okur turmaz hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1078, Beyit 2). [güllerüñ, -lerüñ ] 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür / Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 1). [gül, ] 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür / Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 1). [gül, ] 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 3). [gül, ] 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [gül, ] 

Beñzerem dimiş nigārā ḫaddüñe / Bu sözinden sen güli şermende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 2). 
[güli, -i ] 

Gül ġonca ḫandāndur çemen serv-i revānum kandadur / Olmadı rāḥat cān u ten ārām-ı cānum kandadur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 1). [gül, ] 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 2). [gül, ] 

Gördügince gün yüzüñ ‘āşıḳlaruñ nālān olur / Kanda kim açıla gül anda hezār elḥān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1095, Beyit 1). [gül, ] 

Gül oldı meclis içre yine sāġar / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 2). [gül, ] 

İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [gül, ] 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 5). [gül, ] 

Almaga ṣabr-ı metā‘ın bülbül-i bī-çārenüñ / Ġonca hemyānın açup gül tāciri zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 3). [gül, ] 

Cānān lebi katında lā‘l seng pāredür / Gül ruḫlarını gördügi dem şermesār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 3). [gül, ] 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 3). [gül, ] 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm / Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 2). [gül, ] 

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ / İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 2). [gül, ] 

Salınur gül ḫār-ıla salınma sen aġyār-ıla / Cünbişi ra‘nā gülüñ gülşende nā-şāyestedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1132, Beyit 4). [gül, ] 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 5). [güldür, -dür ] 
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Bülbülüñ gūş eylemez gülşende gül efġānını / Eyleyüp hercāyilik her laḥẓa ra‘nālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 3). [gül, ] 

Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 4). [gül, ] 

Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [gül, ] 

Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [gül, ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1142, Beyit 2). [gül, ] 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1142, Beyit 3). [gül, ] 

Devr-i gül bir haftadur bülbül zamānı tīz geçer / ‘Ālemüñ ‘ibret-nümāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 4). [gül, ] 

İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 5). [gül, ] 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 5). [gül, ] 

Vār-iken gül gibi ‘ālemde şarāb-ı erġuvān / Kankı aḥmaḳdur varur ḥayrānlık ister beng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 3). [gül, ] 

Sīne bāġına Muḥibbī yaş döker geh ḫūn-ı dil / Bitürür güller temāşā eyle reng-ā-reng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 5). [güller, -ler ] 

Gözüñ nergis yañaguñ gül olaldan / Boyuña bendedür serv ü ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 2). 

[gül, ] 

Gerekmez seyr-i ṣaḥrāsı ne ḫod güller temāşāsı / Cihānuñ küllī ẕevḳınden dil ü cānum usanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 4). [güller, -ler ] 

Ḫār elinde gördi gülşende gülüñ dāmānını / Bülbül itse tañ mıdur feryād u āh u nāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1167, Beyit 2). [gülüñ, -üñ ] 

Zaḫm-ı peykānı kızıl güldür baña / Bülbülem ḫār-ı belāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 4). 
[güldür, -dür ] 

Ḫaṭā-y-ıla yüzüñe gül didümse / Ḫaṭā itse n’ola kul ādemīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 2). [gül, ] 

Muḥibbī n’ola karşuñda iderse nāle vü efġān / Velī şūrīde bülbüldür yüzüñ gül gülsitānumdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1185, Beyit 5). [gül, ] 

Ḳadehler meclis içre sanki güldür / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 3). 
[güldür, -dür ] 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 1). [gül, ] 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 1). [gül, ] 
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Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 2). [gül, ] 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 2). [gül, ] 

Gizlü rāzum varmayınca gülşene fāş olmadı / Eyleyen bu sırrı fāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 3). [gül, ] 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 4). [gül, ] 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 5). [gül, ] 

İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer / İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 1). [gül, ] 

Bülbül çemende sanma ki dāyim sür[ū]d ider / Gül şevḳı-y-ile bülbülüñ işi āh u nāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 2). [gül, ] 

Seyre gele diyü īs̱ār itmek içün pāyına / Dāmenini tolu güller eylemiş yaylaglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 
Beyit 6). [güller, -ler ] 

Aglasam ol ġonca-leb ḫandān olursa tañ mıdur / Her kaçan bārān ola gül açılur ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 6). [gül, ] 

Her kaçan āh eyleyüp döksem gözüm bārānını / Gül gibi gülzār-ı ḥüsn içre göñül ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1196, Beyit 3). [gül, ] 

Giceler tā seḥer ol gül ġamından / İşüm bülbülleyin āh u fiġāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 3). [gül, ] 

Lebi ġonca yüzi gül nāzenīnler / Naẓar kıl her biri bir sīm-tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 2). [gül, ] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )
1205, Beyit 8). [gül, ] 

Muḥibbī gül yüzüñüñ bülbülidür / Fiġān u zārdan ol epsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 7). [gül, ] 

Gül ruḫlaruñ koyup dil meyl eylemez cināna / Terk eyleyüp bahārı ‘ārif ḫazāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 4). [gül, ] 

Olurdı yārı kuçmak pīrehensüz / Eger cān tensüz ola gül dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 1). [gül, ] 

Muḥibbī yārı aġyār-ıla gördüm / Didüm ‘ālemde gül var mı dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 5). 
[gül, ] 

Benüm bu sīneme ḫār-ı belādur ‘ārıżuñsuz gül / Baña gülşen olur külḫen idem seyr-i çemen sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 2). [gül, ] 

Nigārā gül yüzüñsüz gül gerekmez / Lebüñ olmasa hergiz mül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 1). 
[gül, ] 

Nigārā gül yüzüñsüz gül gerekmez / Lebüñ olmasa hergiz mül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 1). 
[gül, ] 
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Giderme zülfüñi gel gül yüzüñden / Kim ola diye kim kākül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 2). 
[gül, ] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [gül, ] 

Gözümüñ yaşıdur revnak viren bu gülsitānuña / Dime kim olıcak bārān bitüp gül lālezār olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1231, Beyit 3). [gül, ] 

Bulınmaz gül enīs-i ḫār kılmaz / Ya bülbül var mıdur kim zār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 1). 
[gül, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñde zār itme Muḥibbī’yi didüm / Didi bir gül var mıdur kim bülbülin zār istemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1247, Beyit 5). [gül, ] 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 4). [gül, ] 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 1). [gül, ] 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 2). [gül, ] 

Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 1). [gül, ] 

Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 1). [gül, ] 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli / Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 2). [gül, ] 

Öpmek isterdüm ruḫından ḫaṭṭın iẓhār eyledi / Didüm iy ārām-ı cān hīç gül olur mı ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 3). [gül, ] 

Göstermez oldı gül yüzin ol gül‘iẕārumuz / Eksük degüldür anuñ-ıçun āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1282, Beyit 1). [gül, ] 

Aglamayınca gelüp sen gül gibi açılmaduñ / Bāġ-ı ḥüsnüñ dōstum sanma ki bārān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 5). [gül, ] 

İder bülbül kılur āh u fiġānı / Kaçan kim güller açılup ola yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 4). [güller, -
ler ] 

‘Ālem içre var mıdur gülşende gül / Ṣubḥ olınca bülbülin zār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 2). 
[gül, ] 

Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 3). [gül, ] 

Gül yüzüñden dūr olalı ḫastadur cān bülbüli / Gülşen-i ġamda bugün kalmış-durur tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 2). [gül, ] 

Gül yüzüñsüz bu Muḥibbī iñlese bülbül-ṣıfāt / Ne dükenmez gice gündüz āh u zārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1330, Beyit 5). [gül, ] 
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Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 4). [gül, ] 

Tañ degüldür nāle kılsa kūyuña vardukça dil / Var mıdur gülşende bir gül bülbülin zār eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 2). [gül, ] 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 4). [gül, ] 

Bir sencileyin ruḫları gül yār ele girmez / Bir bencileyin bülbül-i gülzār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 1). [gül, ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde bir gül yüzlü gülzār isterüz / Karşusında şevḳ-ıle dil bülbülin zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 1). [gül, ] 

Komaz gül dāmenini hergiz elden / Ne kaldı bülbüle kim ḫār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 3). 
[gül, ] 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 4). [gül, ] 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 4). [gül, ] 

Bülbül oldı çün çemende naġme-sāz / İy yüzi gül sen daḫı kıl bezme sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 1). 
[gül, ] 

Bülbül āşüfte olup gül şevḳıne / Cümle dökdi ne ki var ḳalbinde rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 3). [gül, 
] 

Gāh serv üzre gehī gül üzre bülbül naġmesüz / Olmışam ben mübtelā ol serv gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 2). [gül, ] 

Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1370, Beyit 3). [gül, ] 

Hem-nefes kılup raḳībi eyleseñ yanuñda ḫāṣ / Kim ‘acablar gül yanında eksük olmaz ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 2). [gül, ] 

Dūr olalı gül yüzüñden gülmedüm ben bir nefes / Eylerem feryād u zārı hem çü bülbül der-kāfes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 1). [gül, ] 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 3). [gül, ] 

Tañ degüldür ger raḳīb olmazsa yanuñdan cüdā / Kanda kim gül açıla lā-büd bulınur ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 4). [gül, ] 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 1). [gül, ] 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 2). [gül, ] 

Bülbülüñ feryādını gūş eylemez gülşende gül / Meclisinde dāyimā eksük degüldür ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 3). [gül, ] 
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Zār olur gülşende bülbül dem-be-dem gül şevḳıne / Zārī kılsun ‘āşıḳuñ çünki naṣībi zār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 4). [gül, ] 

‘Ārıżuñsuz baña gelmez bu gül ü gülzār ḫoş / Gülşen içre ‘andelībe gülsüz olmaz ḫār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 1). [gülsüz, -süz ] 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 3). [gül, ] 

Yārı aġyār-ıla gördüm nite kim gül ḫār-ıla / ‘Andelīb-i dil anuñçün āh u feryād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1413, Beyit 4). [gül, ] 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 5). [gül, ] 

Nāle vü feryādumı işitmeseñ olmaz ‘āceb / Bülbül ünine çü ‘ādetdür bu tutmaz gül de gūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 4). [gül, ] 

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine / Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 5). [gül, ] 

Berg-i gül üzre yine kāküllerin cedvel çeküp / Gül yüzüñ vaṣfında cānā tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 3). [gül, ] 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [gül, ] 

Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 3). [gül, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñde cānā gül yüzüñ gördükçe āh / İderem akar yaşum gözden benüm yagmur-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1437, Beyit 2). [gül, ] 

Didüm dīvāneyem zülfüñe bend it / Gülüp gül gibi didi mübtelā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 2). 

[gül, ] 

Gül yüzüñde çünki ḫaṭṭuñ ẓāhir oldı mūr-veş / Çarḫ elinden iñler-isem tañ mıdur ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 1). [gül, ] 

‘Ārıżını ben niçe gülzāra teşbīh eyleyem / Açılur gül ruḫları karşumda benüm yaz u kış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 3). [gül, ] 

Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül / Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 5). [gül, ] 

Güllere göz degmesün diyü seḥergeh bülbüli / Gördüm okur gitmeyüp hergiz dilinden ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 6). [güllere, -ler, -e ] 

Ruḫlarını eyledi ben ‘āşıḳa ol yār ‘arż / İtdi san gül ruḫlarını bülbüle gülzār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 1). [gül, ] 

Ḫūn-ı bülbülden-durur her dem gülüñ surḫ oldugı / Ḫūn-ı bagrum iy ṣabā itseñ n’ola dildāra ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1492, Beyit 3). [gülüñ, -üñ ] 

İy bülbül-i dil eyleme gül gibi gel neşāṭ / Bād-ı ḫazānı yād idüben eyle iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 1). [gül, ] 
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gül destedür: Gül demeti. 

Sāġar-ı çeşmümde cānā lāle ruḫsāruñ senüñ / Cūy-ı āb içre komışlar zeyn içün gül destedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 2). [gül destedür, -dür ] 

 

gül devri: Gül mevsimi II İlkbahar. 

Bahār eyyāmı gül devri irişdi / Geçürme ‘ömri meysüz kim hebādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 5). 
[gül devri, ] 

 

gül devrinde: Gül mevsimi II İlkbahar. 

Bahār eyyāmı gül devrinde zāhid / İder mi hīç meye ‘ışḳ ehli perhīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 4). 

[gül devrinde, -n, -de ] 

 

gül eyyāmı: Gül günleri / Gül zamanı, gül mevsimi (İlkbahar). 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Gül eyyāmı cihān bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 5). [gül 

eyyāmı, ] 

 

gül mevsiminde: Gül mevsimi, güllerin açıldığı vakit ‖ ilkbahar. 

Gül mevsiminde sāḳī elinden ḳadeḥ sunar / Nūş ide anı zehr ise kim ictināb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 3). [gül mevsiminde, -nde ] 

 

gül mevsiminde: Gül mevsimi, güllerin açıldığı vakit ‖ ilkbahar. 

Gül mevsiminde murġ-ı çemen zār zār olur / Kalmaz ḳarārı şevḳ-ile bī-iḫtiyār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 1). [gül mevsiminde, -n, -de ] 

 

gül ü gülzār: Gül ve gül bahçesi. 

‘Ārıżuñsuz baña gelmez bu gül ü gülzār ḫoş / Gülşen içre ‘andelībe gülsüz olmaz ḫār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 1). [gül ü gülzār, ] 

 

gül ü mül: Gül ve şarap. 

Gül ü mül ṣoḥbetin fevt itme sāḳī / Bilürsin kim bahāruñ sür‘ati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 8). [gül 

ü mül, ] 

 

gül vaḳti: Gül vakti, ilkbahar mevsimi. 

Yüzüñ güldür ideyin ben de feryād / Ki bülbül olımaz gül vaḳti ḫāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 2). 

[gül vaḳti, ] 

 

gül yüzlü: Gül yüzlü güzel, sevgili. 
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Āh kim ben bülbüle gül yüzlü yārum söylemez / İñledüp gūş itmeyüp feryād zārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 1). [gül yüzlü, ] 

 

gül yüzlü: Gül yüzlü, yüzü gül gibi olan. 

İñen ra’nādur ol gül yüzlü dilber / Naẓīrüñ görmedüm ben iy ḳabā-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 2). 

[gül yüzlü, ] 

 

gülāle: Yaş iken örülüp kuruyunca taranıp zincir şekline alan saçlara denir. Arapçası muca’addır, Ca’d da 

denmiştir. 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür / Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 

Beyit 1). [gülāledür, -dür ] 

 

gülbe şeker: Far. Gül yaprağından yapılan tatlı, gül reçeli. 

Emdür lebüñi şimdi bu dil-ḫasteye didüm / Güldi didi gör ḫāṭırı gülbe şeker ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 

Beyit 4). [gülbe şeker, ] 

 

gül-deste: Far. Gül demeti, çiçek destesi. 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 5). [gül-destedür, -dür ] 

 

güldür: Gülmesine sebep olmak, gülmesini sağlamak // Gül: Çiçeklerin ser-firâzı olan maruf hoş-bû çiçek, verd. 

Yüzüñ güldür ideyin ben de feryād / Ki bülbül olımaz gül vaḳti ḫāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 2). 

[güldür, ] 

 

ġulġul: Dalga dalga ortalığa yayılan gürültülü ses, her ağızdan bir ses çıkmasından meydana gelen karışık gürültü, 

velvele, kuru gürültü. 

Fiġān u āh u nālem gülşen içre / Yiterdi bülbüle ġulġul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 3). 

[ġulġul, ] 

 

gülgūn: Gül renkli. 

Çün bahār oldı açıldı her ṭarafdan lāleler / İçmeyen ādem midür gülgūnleyin piyāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 1). [gülgūnleyin, -leyin ] 

Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 1). [gülgūn, ] 

Saçı şebdīzine gülgūn eşki / Koşalum çünki vaṣlı öñdüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 3). [gülgūn, ] 

Ġarḳ-ı ḫūn olsa Muḥibbī tañ mı çeşmüm merdümi / Görürem her dem kuçar dildārı gülgūn cāmeler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1172, Beyit 5). [gülgūn, ] 

Pīr-i muġāna virmem ezelden ḥavāledür / Ḳısmet bu yolda destüme gülgūn piyāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 1). [gülgūn, ] 
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Bezm-i ġamda çeşmümüñ gülgūn şarābı var-ımış / ‘Işḳ odıyla bişmiş anda dil kebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 1). [gülgūn, ] 

 

gülgūn: Gül renkli; kırmızı, kızıl // Hüsrev ü Şirin hikâyesinde Şirin'in al atı. 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 2). [gülgūnını, -ı, -n, -ı ] 

 

gülgūnī: Gül renkli // Kırmızı, kızıl. 

Kan ider ol yār beñzer geydi gülgūnī libās / Ḳaṣr-ı ḥüsne baş açup karşu tururlar cümle nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 1). [gülgūnī, ] 

 

gülgūn-ı eşk: Gül renkli gözyaşı. / Kırmızı, kanlı gözyaşı. 

Ol serv-ḳaddi gördi çıkdı Muḥibbī gözden / Gülgūn-ı eşk düşdi tutup tutup yiñilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 5). [gülgūn-ı eşk, ] 

 

gülgūn-ı eşküm: Gül renkli gözyaşı. / Kırmızı, kanlı gözyaşı. 

Yarak itdüm bugün gülgūn-ı eşküm / Koşar mı kandadur ol zülf-i şebdīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 2). 

[gülgūn-ı eşküm, -üm ] 

 

gül-i bī-ḫār: Dikensiz gül. 

Sa‘y eyleme aġyārsuz yār ele girmez / Gülşende nite bir gül-i bī-ḫār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 1). [gül-i bī-ḫār, ] 

 

gül-i ḥamrā: Kırmızı gül. 

Saçı sünbül ‘ārıżı yāruñ gül-i ḥamrā geçer / Bāġ ara serv-i sehīden ḳāmeti a‘lā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1067, Beyit 1). [gül-i ḥamrā, ] 

Tutaruz sāġarı elde gül-i ḫamrā yirine / Şīşeler ḳulḳulını bülbül-i gūyā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 5). [gül-i ḫamrā, ] 

 

gül-i ḥamrāda: Kırmızı gül. 

Ol gül-i ḥamrāda şebnem mi seḥergeh görinen / Yoḫsa ruḫsārında yāruñ ḳaṭre kaṭre der midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1049, Beyit 3). [gül-i ḥamrāda, -da ] 

 

gül-i ḥamrāyı: Kırmızı gül. 

İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1070, Beyit 5). [gül-i ḥamrāyı, -yı ] 

 

gül-i ḫandān: Şen, neşeli gül / Açılmış gül // Sevgili. 
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Kılur dil bülbüli feryād u efġān / Anuñçün ol gül-i ḫandān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 4). 

[gül-i ḫandān, ] 

 

gül-i ḫandānuma: Gülen gül // açılmış gül / sevgili. 

İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer / İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 1). [gül-i ḫandānuma, -um, -a ] 

 

gül-i nev-restedür: Taze gül (sevgili için gençlik ve güzelliği ifade etmek bağlamında). 

N’eylerem gülzārı sensüz baña olmışdur ḥarām / Bu cihān bāġında göñlüm san gül-i nev-restedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 2). [gül-i nev-restedür, -dür ] 

 

gül-i nevresteyi: Taze gül // körpe, genç sevgili. 

Ol gül-i nevresteyi ḫār-ıla bir yirde görüp / Ṣūbḥ olınca iñleyüp derdiyle bülbül aglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1415, Beyit 3). [gül-i nevresteyi, -y, -i ] 

 

gül-i pür-ḫārdan: Diken dolu gül. 

Tañ degül bülbülleyin kūyuñda efġān eylesem / Sen gül-i pür-ḫārdan cānumda āzār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 3). [gül-i pür-ḫārdan, -dan ] 

 

gül-i ra‘nā: Bir tarafı sarı, diğer tarafı kırmızı gül II sevgili. 

Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1430, Beyit 3). [gül-i ra‘nā, ] 

 

gül-i ra‘nā: Güzel görünen gül // Bir tarafı sarı, diğer tarafı kırmızı gül. 

‘Aceb bilsem gül-i ra‘nā ne yüzden beñzemiş yāra / Ḥayāsuz ‘ārı terk itmiş gelüp ortaya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 4). [gül-i ra‘nā, ] 

 

gül-i ra‘nā: Bir tarafı sarı, diğer tarafı kırmızı gül // güzel, parlak gül. // sevgili. 

Bu Muḥibbī bāġ-ı ḥüsnüñ her kaçan medḥ eylese / İy gül-i ra‘nā aña kim bülbül-i gūyā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 5). [gül-i ra‘nā, ] 

 

gül-i ter: Taze gül. 

Lebüñden ġoncalar dem-beste oldı / Ruḫuñ şermendesidür hem gül-i ter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 4). 
[gül-i ter, ] 

 

gül-i ter: Taze gül II Genç güzel. 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 4). [gül-i ter, ] 
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gül-i terdür: Taze gül. 

İlāhī nār-ı āhumdan gül-i terdür ki sen sakla / Ki āhumdan benüm pürdür zemīn ü āsümān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 4). [gül-i terdür, -dür ] 

 

gülistān: Güllük, gül bahçesi, gül tarlası. 

Bir sencileyin ḥüsn gülistānına karşu / Bülbüllerini eyleyici zār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 
3). [gülistānına, -ı, -n, -a ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [gülistānda, -da ] 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 2). [gülistān, ] 

 

gül‘iẕār: Gül yanaklı II sevgili. 

Ġoncanuñ pāyına īs̱ār itmege iy gül‘iẕār / Kīse-i surḫı içinde zerleri mestūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1097, 

Beyit 3). [gül‘iẕār, ] 

Göstermez oldı gül yüzin ol gül‘iẕārumuz / Eksük degüldür anuñ-ıçun āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1282, Beyit 1). [gül‘iẕārumuz, -umuz ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ yiter biz gül‘iẕārı n’eylerüz / Zār kılsun cān u dil anda hezārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1334, Beyit 1). [gül‘iẕārı, -ı ] 

 

gül‘-iẕār: Gül yanaklı II sevgili. 

Çün terk eyledi bizi ol gül‘-iẕārumuz / Bülbül gibi ne tañ ki ola āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 1). [gül‘-iẕārumuz, -umuz ] 

Bülbül gibi n’ola dil iderse fiġān u āh / Çünki çevürdi yüzini ol gül‘-iẕārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 2). [gül‘-iẕārumuz, -umuz ] 

 

gül‘iẕār-ı ḥüsni: Güzel yanak / Güzel gül yanak. 

Gül‘iẕār-ı ḥüsni yāruñ tāze sebz olsun diyü / Bu Muḥibbī göz yaşın cū sīnesin ṭōlāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 5). [gül‘iẕār-ı ḥüsni, -i ] 

 

gülnār: Nar çiçeği II Sevgilinin yanağı. 

Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer / Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 1). 
[gülnāra, -a ] 

 

gül-ruḫ: Gül yanaklı güzel. 

Ẕerre gibi gün yüzüñüñ zār u sergerdānıyuz / Ṣubḥa dek sen gül-ruḫuñ biz bülbül-i nālānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 1). [gül-ruḫuñ, -uñ ] 
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gül-şeker: Gül şekeri, gül tatlısı II sevgilinin dudakları. 

Yüzine ben ḳamer didüm ne dirsiz / Lebine gül-şeker didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 1). 

[gül-şeker, ] 

 

gülşen: Bahçe, gül bahçesi. 

Ġam beni ḫāk itdi savurdı ġubārum rūzigār / Sen ferāġat gülşeninde ‘iyşde leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1027, Beyit 6). [gülşeninde, -i, -n, -de ] 

N’ideyin dōst diyüp iñledüben ḳumrī gibi / Nāle kıl gülşene var bülbüli feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 2). [gülşene, -e ] 

Göñlümi her dem benüm ol māh-ı ġonca-fem kapar / Sanasın ḫurşīde gülşende seḥer şebnem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 1). [gülşende, -de ] 

Sīnemi ben gülşen itdüm kılsun ol dildār seyr / Cūy-ı eşküm eylesün ol serv-i ḫoş-reftār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 1). [gülşen, ] 

Komadı ḫaddüñi görmek girdi ḫaṭṭuñ araya / Olmadı gülşen müyesser kıldum ancak ḫār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 3). [gülşen, ] 

Oldı hem dehrüñ dimāġı çün mu‘aṭṭar būy-ıla / Gülşen içre güllerüñ medḥin okur turmaz hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1078, Beyit 2). [gülşen, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm / Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 2). [gülşen, ] 

Bülbül ṣadāsı gūş idüben gülşene varur / Her kim ki bile kuş dilini ẕū-fünūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 

Beyit 3). [gülşene, -e ] 

Āsitānuñda Muḥibbī tañ mı efġān eylese / Kanda kim gülşen ola bülbülden efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 5). [gülşen, ] 

Bencileyin la‘l-i nābuñ yādına iy ġonca fem / Gülşen içre lāleyi gördüm mey-i ḥamrā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 3). [gülşen, ] 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 4). [gülşen, ] 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 1). [gülşen, ] 

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ / İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 2). [gülşende, -de ] 

Salınur gül ḫār-ıla salınma sen aġyār-ıla / Cünbişi ra‘nā gülüñ gülşende nā-şāyestedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1132, Beyit 4). [gülşende, -de ] 

Bülbülüñ gūş eylemez gülşende gül efġānını / Eyleyüp hercāyilik her laḥẓa ra‘nālık sever (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1133, Beyit 3). [gülşende, -de ] 

Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1133, Beyit 4). [gülşende, -de ] 
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Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [gülşenüñ, -üñ ] 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 3). [gülşende, -de ] 

Ḫār elinde gördi gülşende gülüñ dāmānını / Bülbül itse tañ mıdur feryād u āh u nāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1167, Beyit 2). [gülşende, -de ] 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 2). [gülşen, ] 

Gizlü rāzum varmayınca gülşene fāş olmadı / Eyleyen bu sırrı fāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 3). [gülşene, -e ] 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 4). [gülşene, -e ] 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 1). [gülşenüñ, -üñ ] 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 5). [gülşenüñ, -üñ ] 

Bu Muḥibbī gibi bir bülbül-i gül zār olmadı / Gülşen içinde niçe niçe hezārān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 5). [gülşen, ] 

‘Işḳ nüktesini okıdı gülşende ‘andelīb / Evrāḳ-ı gül sanki öñinde risāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, Beyit 
3). [gülşende, -de ] 

 Cān gülşeninüñ berg-i gül-i aḥmerisin / Ne revādur ki şehā dāmenüñe tokına ḥār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ج )

1205, Beyit 5). [gülşeninüñ, -i, -nüñ ] 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup / Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 3). [gülşen, ] 

İçersem gülşen içinde benefşe / Ḥarām olsun nigārā baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 4). 
[gülşen, ] 

Benüm bu sīneme ḫār-ı belādur ‘ārıżuñsuz gül / Baña gülşen olur külḫen idem seyr-i çemen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 2). [gülşen, ] 

Fiġān u āh u nālem gülşen içre / Yiterdi bülbüle ġulġul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 3). 
[gülşen, ] 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1241, Beyit 2). [gülşen, ] 

Ele sāġar alalum şevḳ-ile rindāne biraz / Gel diñüz açılalum gülşene yārāna biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1251, 
Beyit 1). [gülşene, -e ] 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 4). [gülşene, -e ] 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1263, Beyit 1). [gülşen, ] 
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Serv beñzetdi yine cāmesini cāmesine / İtdi gülşende libāsın meger ol yār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 3). [gülşende, -de ] 

Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 1). [gülşene, -e ] 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli / Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 2). [gülşen, ] 

Sa‘y eyleme aġyārsuz yār ele girmez / Gülşende nite bir gül-i bī-ḫār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 
Beyit 1). [gülşende, -de ] 

‘Ālem içre var mıdur gülşende gül / Ṣubḥ olınca bülbülin zār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 2). 

[gülşende, -de ] 

Tañ degüldür nāle kılsa kūyuña vardukça dil / Var mıdur gülşende bir gül bülbülin zār eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 2). [gülşende, -de ] 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 4). [gülşen, ] 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 3). [gülşende, -de ] 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 4). [gülşen, ] 

Ruḫları devrinde varma iy Muḥibbī gülşene / La‘l-i nābı var-iken cām-ı ṣafā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 5). [gülşene, -e ] 

Bülbülüñ feryādını gūş eylemez gülşende gül / Meclisinde dāyimā eksük degüldür ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 3). [gülşende, -de ] 

Zār olur gülşende bülbül dem-be-dem gül şevḳıne / Zārī kılsun ‘āşıḳuñ çünki naṣībi zār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 4). [gülşende, -de ] 

‘Ārıżuñsuz baña gelmez bu gül ü gülzār ḫoş / Gülşen içre ‘andelībe gülsüz olmaz ḫār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 1). [gülşen, ] 

Dil okur ‘ışḳuñ kitābını revān ezberlemiş / Gūyiyā gülşende bülbül Gülsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 1). [gülşende, -de ] 

Serv-ḳaddüñ yādına gülşende iy serv-i ḫırām / Bu Muḥibbī’nüñ iki çeşmini gördüm cū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 5). [gülşende, -de ] 

Ḥalīl’e tāb-ı ruḫsāruñla āteş gülşen olmışdur / Baña ‘aḳs-i ‘iẕāruñla görinür gülsitān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1471, Beyit 3). [gülşen, ] 

 

gülşen ü gülzār: Gül bahçesi ve gül tarlası. 

Ölmiş-iken bu zemīn buldı yine tāze ḥayāt / Tañ mı ger olsa Muḥibbī gülşen ü gülzār sebz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1267, Beyit 5). [gülşen ü gülzār, ] 

 

gülşen-i dilde: Gönlün gül bahçesi. 
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Muḥibbī gülşen-i dilde müdām aksun gözüm yaşı / Kim anda cilveler eyler ḫayāl-i serv-i dālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 6). [gülşen-i dilde, -de ] 

 

gülşen-i ġamda: Kederin gül bahçesi. 

Gül yüzüñden dūr olalı ḫastadur cān bülbüli / Gülşen-i ġamda bugün kalmış-durur tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 2). [gülşen-i ġamda, -da ] 

 

gülşen-i ḥüsninde: Güzelliğin gül bahçesi. 

Gice gündüz gülşen-i ḥüsninde efġāndan murād / İtmek ister ḥālini bu bülbül-i bī-çāre ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 2). [gülşen-i ḥüsninde, -i, -n, -de ] 

 

gülşen-i ḥüsninde: Güzelliğin gül bahçesi. 

Gülşen-i ḥüsninde dil murġın yine ṣayd itmege / Zülfi āġında Muḥibbī ḫāli anuñ dānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 7). [gülşen-i ḥüsninde, -i, -n, -de ] 

 

gülşen-i ḥüsnüñ: Güzelliğin gül bahçesi; gezinti, seyir yeri; sevgilinin yüzü. 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören firdevs-i a‘lādan geçer / Cür‘a-i la‘lüñ içen cām-ı muṣaffādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 1). [gülşen-i ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

gülşen-i ḥüsnüñ: Güzelliğin gül bahçesi. 

Gülşen-i ḥüsnüñ yiter biz gül‘iẕārı n’eylerüz / Zār kılsun cān u dil anda hezārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1334, Beyit 1). [gülşen-i ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

gülşen-i ḥüsnüñde: Güzelliğin gül bahçesi. 

Gülşen-i ḥüsnüñde zār itme Muḥibbī’yi didüm / Didi bir gül var mıdur kim bülbülin zār istemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1247, Beyit 5). [gülşen-i ḥüsnüñde, -üñ, -de ] 

 

gülşen-i ḥüsnüñde: Güzellik bahçesi. 

Gülşen-i ḥüsnüñde cānā gül yüzüñ gördükçe āh / İderem akar yaşum gözden benüm yagmur-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1437, Beyit 2). [gülşen-i ḥüsnüñde, -üñ, -de ] 

 

gülşen-i ḥüsnüñe: Güzelliğin gül bahçesi. 

Gülşen-i ḥüsnüñe ugrarsa ṣabā sanma güẕāf / Sünbülüñden ṣanemā almag-ıçun būyā gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1152, Beyit 2). [gülşen-i ḥüsnüñe, -üñ, -e ] 

 

gülşen-i ḥüsnüñi: Güzelliğin gül bahçesi. 

Sidreden ḳāmetüñi biz daḫı bālā bilürüz / Gülşen-i ḥüsnüñi de ravżā’dan a‘lā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 1). [gülşen-i ḥüsnüñi, -üñ, -i ] 
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gülşen-i kūyı: Mahallenin gül bahçesi; sevgilinin bulunduğu yerdeki gül bahçesi. 

Gülşen-i kūyı baña bāġ-ı irem gibi gelür / Ḥaḳ naṣīb eyler-ise aña irem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1136, 

Beyit 1). [gülşen-i kūyı, -ı ] 

 

gülşen-i kūyuñda: Sevgilinin semtinin gül bahçesi. 

Gülşen-i kūyuñda cānā giceler bülbül gibi / Ṣubḥ olınca bu Muḥibbī sanma feryād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 5). [gülşen-i kūyuñda, -uñ, -da ] 

 

gülşen-i tāze bahārıdur: Taze baharın gül bahçesi. 

İñlesün bülbül gibi kılsun Muḥibbī nāleler / Ḥüsn-i yāruñ gülşen-i tāze bahārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1340, Beyit 5). [gülşen-i tāze bahārıdur, -ı, -dur ] 

 

gülsitān: Gül bahçesi, çiçeklik ‖ bahçe. 

Beni bülbülleyin her dem getüren āh u feryāda / Senüñ iy lebleri ġonca yüzüñüñ gülsitānıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1087, Beyit 4). [gülsitānıdur, -ıdur ] 

Muḥibbī n’ola karşuñda iderse nāle vü efġān / Velī şūrīde bülbüldür yüzüñ gül gülsitānumdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1185, Beyit 5). [gülsitānumdur, -um, -dur ] 

Gözümüñ yaşıdur revnak viren bu gülsitānuña / Dime kim olıcak bārān bitüp gül lālezār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 3). [gülsitānuña, -uñ, -a ] 

Gülsitān içre kızardı göreliden gün yüzüñ / İşidelden zülfini sünbül perīşāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 7). [gülsitān, ] 

Ḥalīl’e tāb-ı ruḫsāruñla āteş gülşen olmışdur / Baña ‘aḳs-i ‘iẕāruñla görinür gülsitān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 3). [gülsitān, ] 

 

gülsitān: Gül bahçesi, çiçeklik, bahçe // İran edebiyatının önemli şair ve yazarlarından biri olan Sadî'nin Gülistan 

adlı eseri. 

Dil okur ‘ışḳuñ kitābını revān ezberlemiş / Gūyiyā gülşende bülbül Gülsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 1). [gülsitān, ] 

 

gülsitān u būstān’dur: Şeyh Sa'di-i Şirazi'nin Gülistan ve Bostan adlı kitapları. 

Gūyiyā iki ḥaddi bir cildde / Yazulu Gülsitān u Būstān’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 3). [gülsitān u 

būstān’dur, -’dur ] 

 

gülüñ eyyāmına: Gül günleri / Gül zamanı, gül mevsimi (İlkbahar). 

‘İyş ü nūş it iy göñül irdüñ gülüñ eyyāmına / Furṣatı fevt itme iy ‘ömr-i ‘azīzüm bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1382, Beyit 6). [gülüñ eyyāmına, -üñ, -n, -a ] 

 

gülzār: Gül bahçesi II sevgili. 
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Gice bülbülleyin āh-ıla fiġān eyleyüben / Çın seḥer zārılıg-ıla yine gülzāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1002, 

Beyit 4). [gülzāra, -a ] 

N’eylerem gülzārı sensüz baña olmışdur ḥarām / Bu cihān bāġında göñlüm san gül-i nev-restedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 2). [gülzārı, -ı ] 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1241, Beyit 2). [gülzāra, -a ] 

Nev-bahār eyyāmı geldi geçdi ‘ömrüm yārsuz / Bülbül-i şūrīde n’itsün çün ola gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 1). [gülzārsuz, -suz ] 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1303, Beyit 1). [gülzār, ] 

‘Aynuma almam cihānı dōstlar ben yārsuz / Gözine ‘ālem ḳafeṣdür bülbülüñ gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1320, Beyit 1). [gülzārsuz, -suz ] 

Şem‘-veş kan aglaram tā ṣubḥa dek dildārsuz / Bülbül-i şūrīdeyem kim düşmişem gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 1). [gülzārsuz, -suz ] 

Ruḫlaruñsuz bu Muḥibbī āh iderse tañ mıdur / Bülbül-i şūrīdenüñ ḥāli n’olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1322, Beyit 5). [gülzārsuz, -suz ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde bir gül yüzlü gülzār isterüz / Karşusında şevḳ-ıle dil bülbülin zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 1). [gülzār, ] 

Dem-be-dem feryād ider bī-çāre dil dildārsuz / Bülbül-i üftādedür kim zār olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 1). [gülzārsuz, -suz ] 

Nev-bahār eyyāmı geldi kim olursa yārsuz / Bülbül-i bī-çāredür kim kalısar gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 1). [gülzārsuz, -suz ] 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [gülzāra, -a ] 

‘Ārıżını ben niçe gülzāra teşbīh eyleyem / Açılur gül ruḫları karşumda benüm yaz u kış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 3). [gülzāra, -a ] 

Ruḫlarını eyledi ben ‘āşıḳa ol yār ‘arż / İtdi san gül ruḫlarını bülbüle gülzār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 1). [gülzār, ] 

gülzār-ı ‘ālemde: Dünyanın gül bahçesi. 

Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [gülzār-ı ‘ālemde, -de ] 

 

gülzār-ı ḥüsn: Güzellik gül bahçesi. 

Her kaçan āh eyleyüp döksem gözüm bārānını / Gül gibi gülzār-ı ḥüsn içre göñül ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1196, Beyit 3). [gülzār-ı ḥüsn, ] 

 

gülzār-ı ḥüsninde: Güzellik gül bahçesi; sevgilinin güzel yüzü. 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm / Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 2). [gülzār-ı ḥüsninde, -i, -n, -de ] 
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güm güm iden: Güm güm diye ses çıkarmak, yankı yapmak, çok gürültü çıkarmak. 

Cihānı ġarḳ iden bārān degül eşk-i revānumdur / Feleklerde iden güm güm benüm āh u fiġānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 1). [güm güm iden, -en ] 

 

güm güm ötdi: Güm güm diye ses çıkarmak, yankı yapmak, çok gürültü çıkarmak. 

Fiġānumdan felekler güm güm ötdi / Daḫı ol yüzi māhum eylemez gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 2). 
[güm güm ötdi, -di ] 

 

güm güm ötse: Güm güm diye ses çıkarmak, yankı yapmak, çok gürültü çıkarmak. 

Güm güm ötse na‘ramuzdan tās-ı çarḫ olmaz ‘aceb / Ḥālümüzce ehl-i ‘irfān içre ḥālāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 4). [güm güm ötse, -se ] 

 

güm güm ötsün: Güm güm diye ses çıkarmak, yankı yapmak, çok gürültü çıkarmak. 

Aç yüzüñ çāk-i girībān eylesün ‘āşıḳlaruñ / Güm güm ötsün hāy u hūdan gūşe-i meyḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1277, Beyit 3). [güm güm ötsün, -sün ] 

 

güm olur: Kaybolmak, harcanmak, heder olmak, bitip tükenmek. 

‘Işḳ ṣaḥrāsına düşen ‘āḳıbet ol güm olur / Bu kelāmı çagurup iẓhār ider dāyim ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 4). [güm olur, -ur ] 

 

gümān: Şüphe, kuşku, zan. 

Miyānından ḫaber kim var dir ise / Sözi taṣdīḳ olınmaz çün gümāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 4). 

[gümāndur, -dur ] 

 

gümān itme: Şüpheye düşmek, şüphe etmek. 

Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān / Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 5). [gümān itme, -me ] 

 

gümiş: Tabiatta altın, bakır, bazen platinle birlikte bulunan, altından sonra en kolay dövülüp haddelenebilen, ısı ve 

elektriği en iyi ileten, metal element, sim. 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1416, Beyit 2). [gümiş, ] 

 

gün: Güneş. 

Beñzetdi çünki ‘ārıżuña kendüzini gün / Gün başına anuñ-ıçun işi zevāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

4). [gün, ] 

Giderüp zülfi seḥābın gün yüzin peydā kılur / Kim aña ide naẓar āşüfte vü şeydā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1018, Beyit 1). [gün, ] 
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Didüm alnuñ ḳamer midür yüzüñ gün / Didi görmiş eyü ola gözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 2). 
[gün, ] 

Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 4). [gün, ] 

Leblerüñ fikri nigārā sanma fikrümden çıkar / Gün yüzüñ fikri yaḫūd ḳalb-i sipihrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 1). [gün, ] 

Ḥabībüm gün yüzüñ göster viṣālüñ ṣubḥına irsün / Şeb-i hicrüñde aḥvāli Muḥibbī’nüñ mükedderdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 5). [gün, ] 

Şeb-i miḥnetde ḥasretle yakan gün yüzlü māhumdur / Depemden şem‘-veş her dem çıkan dūd-ı siyāhumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 1). [gün, ] 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1092, Beyit 1). [gün, ] 

Dilberüñ ‘ārıżını görmege dil māyil olur / Çāre ne zülfi gelür gün yüzine ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 1). [gün, ] 

Yine dil murġı şehā gün yüzüñi yād eyler / Giceler ṣubḥa degin nāle vü feryād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 1). [gün, ] 

Gördügince gün yüzüñ ‘āşıḳlaruñ nālān olur / Kanda kim açıla gül anda hezār elḥān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 1). [gün, ] 

Bir serv-i nāzı sevdüm gün yüzi alnı mehdür / Meh-pāreler içinde ḥüsn-ile pādişehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 1). [gün, ] 

Gāh olur dilber şeb-i zülfin mu‘anber gösterür / Geh döner gün yüzini açup münevver gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 1). [gün, ] 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 2). [gün, ] 

Her kaçan gün yüzine zülfini dildār çeker / Āh idüp nāle kılup bülbül-i dil zār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1150, Beyit 1). [gün, ] 

Gün geçer gün yüzüñi görmem nigārā ay olur / Anuñ-ıçun dūd-ı āhum göklere peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 3). [gün, ] 

Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [gün, ] 

Gün yüzüñe alnuña dirsem ḳamer ma‘ẕūr tut / Gāh olur eyler tekellüm ebleh ü dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1170, Beyit 4). [gün, ] 

Zāhidā efsürde dil inkār-ı ‘ışḳ itse ne tañ / Gün yüzüñ mihriyle çün kim germdür hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1172, Beyit 4). [gün, ] 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [gün, ] 

Gökden eger ki togmaya mihr-ile meh ne ġam / ‘Ālem yüzine gün yüzi yāruñ żiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1177, Beyit 5). [gün, ] 
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Gün yüzinüñ ḥasretinden lāle miskīn sebzde / Kıpkızıl kana boyanup yüregini dāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 5). [gün, ] 

Gün yüzine olmasa āşüfte alnına ḳamer / Yā n’içün anlar yürür ‘ālemde sergerdān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1195, Beyit 4). [gün, ] 

Gün yüzüñ birle ḳamer alnuñ yiter ‘āşıḳlara / Gice gündüz āfitāb u māh-tāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 3). [gün, ] 

Gösterelden gün yüzin ol mihr-i ‘ālem-tābumuz / Āh kim kalmadı dilde ṣabr u gözde ḫˇābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 1). [gün, ] 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 4). [gün, ] 

Münkir dirilürse n’ola gün yüzine zāhid / Ḫuffāş-ṣıfatdur aña hergiz baṣar olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 3). [gün, ] 

Teşbīh kim ider gün yüzine mihr-ile māhı / Gün yüzine ‘ālemde muḳābil ḳamer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 5). [gün, ] 

Teşbīh kim ider gün yüzine mihr-ile māhı / Gün yüzine ‘ālemde muḳābil ḳamer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 5). [gün, ] 

Ḥamdü-lillāh gün gibi çün ṣāfdur āyīnemüz / Ol sebebden kimseye bir ẕerre yokdur kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 1). [gün, ] 

Ẕerre gibi gün yüzüñüñ zār u sergerdānıyuz / Ṣubḥa dek sen gül-ruḫuñ biz bülbül-i nālānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 1). [gün, ] 

Māhı gördüm gün yüzüñden dem-be-dem alur żiyā / Kim ola bilsem saña mihr-i cihān-ārā dimez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 4). [gün, ] 

Gülsitān içre kızardı göreliden gün yüzüñ / İşidelden zülfini sünbül perīşāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 7). [gün, ] 

Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1291, Beyit 3). [gün, ] 

Tīredür zülfüñ ġamından bu dil-i vīrānemüz / Gün yüzüñ ‘arż eyle tā rūşen ola kāşānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 1). [gün, ] 

Ay olur hafta geçer göstermez oldı gün yüzin / Göklere irse ‘aceb mi nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 4). [gün, ] 

Şu‘le-i āhı kimüñ kim ‘āleme pertev salar / Ẕerreye almaz güni ol māh-ı tābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 3). [güni, -i ] 

Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 1). [gün, ] 

Ḫūn-ı dilden bezm-i ġamda elde pürdür cāmumuz / Gün yüzüñ göster nigārā rūşen olsun şāmumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1351, Beyit 1). [gün, ] 

Ruḫlaruña karşu zülfüñ dem-be-dem efzūn olur / Günde yatsa kuvveti artmagla olur mār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 4). [günde, -de ] 
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Eyle ṭulū‘ gün gibi bulsun żiyā cihān / İy burc-ı āsümān-şeref aḫteri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 2). 
[gün, ] 

Gün yüzini yaluñuz vardum temāşā itmege / Bilmedüm sāyem gibi ardumca nāşī var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 4). [gün, ] 

Gün yüzüñ görmek dilersem sāyem ardumca gelür / Baña lāzım oldı dönüp idem anuñla savaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1431, Beyit 4). [gün, ] 

Yüzüñe kim gün dimiş rā eylemiş / Ḫoş naẓar kılmış ne ḫoş rā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 1). 
[gün, ] 

Bir kerre naẓar eyledi gün yüzüñe bu dil / Ḥayret basuban kendüden ol bī-ḫaber olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 3). [gün, ] 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 5). [gün, ] 

Ruḫlaruñ üstinde n’eyler uşbu zülf-i ‘anberīn / Kim görüpdür kim günüñ yüzini ẓāhir duta pas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 2). [günüñ, -üñ ] 

Germ olmasun iñen gün ḥüsnini kılmasun ‘arż / Nisbet yüzüñle günde beyne‘s-semāi ve’l-’arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1485, Beyit 1). [gün, ] 

Germ olmasun iñen gün ḥüsnini kılmasun ‘arż / Nisbet yüzüñle günde beyne‘s-semāi ve’l-’arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1485, Beyit 1). [günde, -de ] 

 

gün: Gün, zaman. 

Niçe gün hicri-y-ile cān u ciger taglamışam / Umaram Ḥaḳ’dan ire vaṣlı baña kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 3). [gün, ] 

Beñzetdi çünki ‘ārıżuña kendüzini gün / Gün başına anuñ-ıçun işi zevāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

4). [gün, ] 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1027, Beyit 5). [gündür, -dür ] 

Kim severse ẓulm idersin öldürürsin cevr-ile / Günde kapuñda senüñ biñ kan olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1032, Beyit 4). [günde, -de ] 

Bu güni ḫoş görelüm irte günüñ issisi var / Kalmadı kalmayısar kimseneye gün gicedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1040, Beyit 3). [güni, -i ] 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 4). [günde, -de ] 

Dimedüñ ḥüsn-i zekātın bu Muḥibbī’ye eḥaḳ / Niçe gündür tolaşur kūyumı ol sāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 5). [gündür, -dür ] 

Sāḳī piyāle al elüñe çünki gün geçer / Bārī ṣafā vü ẕevḳ idelüm ‘ömr çün geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 

Beyit 1). [gün, ] 

Gün geçer gün yüzüñi görmem nigārā ay olur / Anuñ-ıçun dūd-ı āhum göklere peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 3). [gün, ] 
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‘İyd olıcak seyr ider her kes yürür ḫandān olur / ‘İyd-i vaṣlı olmasa ol gün baña zindān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 1). [gün, ] 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [gün, ] 

Niçe gündür bu Muḥibbī hicrüñ-ile ḫastadur / Bir sora-gel dōstum cān virmesün tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 5). [gündür, -dür ] 

Olmaduk dünyā-yı dūna cān-ıla biz müşterī / Zīra birkaç gün hemān ancak temāşāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 3). [gün, ] 

İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 5). [gündür, -dür ] 

Rūze-dār olan ider ‘iyd ayını görmek heves / Baña ol gün ‘iyd olur görsem hilāl ebrūñı bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 1). [gün, ] 

 

gün: Gündüz, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki aydınlık zaman, gün. Karşıtı: Gece. 

Bu güni ḫoş görelüm irte günüñ issisi var / Kalmadı kalmayısar kimseneye gün gicedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 3). [gün, ] 

Görüp cānā yüzüñi ‘ālem-efrūz / Gicem Ḳadr olsa günüm tañ mı Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 1). 
[günüm, -üm ] 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 5). [günüm, -üm ] 

 

gün gibi rūşen olsun: Güneş gibi parlamak II güneş gibi açık ve belli olmak. 

Rūşen olsun gün gibi dirseñ Muḥibbī ‘ışḳuñı / Tekye-i dilde çerāġ-ı mihrini uyarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1110, Beyit 5). [gün gibi rūşen olsun, -sun ] 

 

gün gibi rūşen olup: Güneş gibi parlamak II güneş gibi açık ve belli olmak. 

Gün gibi rūşen olup ‘āleme ‘ışḳuñ nūrı / Bu ‘aceb gelmeye zāhid daḫı iḳrāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 4). [gün gibi rūşen olup, -up ] 

 

gün göstermeyen: Rahat yüzü göstermemek, dert ve sıkıntı içinde yaşatmak. 

‘Aceb mi dūd-ı āhumdan felek saḳfı siyāh olsa / Baña göstermeyen gün āh meh-i nā-mihribānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 2). [gün göstermeyen, -y, -en ] 

 

gün gün: Günden güne // Her gün, daima, sürekli. 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳı sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 5). [gün gün, ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳ sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1294, Beyit 5). [gün gün, ] 
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günāh: Suç, kusur, hata, kabahat. 

Ne günāh itdüm ola elüm alup çarḫ-ı felek / Ol perīden ne içün itdi cüdā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 4). [günāh, ] 

Öldürür her dem Muḥibbī’yi anuñçün ol ḥabīb / Bildi yazılmaz günāhı kim daḫı nev-restedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 5). [günāhı, -ı ] 

Yanuñda eger sevme günāh-ısa nigārā / ‘Afv eyle ḫaṭā eylemedük çün beşer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 4). [günāh-ısa, --ısa ] 

Günāh-ısa seni sevmek Muḥibbī / Gel öldür cürmine inkār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 6). 

[günāh-ısa, --ısa ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳı sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 5). [günāh-ısa, --ısa ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳı sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 5). [günāhı, -ı ] 

Gözüñ yaşı günāhuñı añ aksun / Ne deñlü aksa anı silmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 2). 
[günāhuñı, -uñ, -ı ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳ sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 5). [günāh-ısa, --ısa ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [günāh, ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [günāhumdur, -um, -dur ] 

Ehl-i günāh olanları dirler yakarlar āteşe / Ġāyet günāhum çok benüm a‘mālümi sormaz mısız (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1312, Beyit 4). [günāhum, -um ] 

Cān ile seni sevmek eger ola günāhum / ‘Ālemde Muḥibbī gibi günehkār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 7). [günāhum, -um ] 

Günāhum bu-durur ‘ışḳuñ Ḫudā’dan istedüm irdüm / Günāhkāruñ du‘āsı[nı] dimeñ ki müstecāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 6). [günāhum, -um ] 

Ḫayālüñ gitmedi iy dōst dilden / Günāhum ne beni kılduñ ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 3). 
[günāhum, -um ] 

Sevdüm didükçe cevrini arturdı ol perī / Sevmek katında dilberüñ ulu günāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 2). [günāh-ımış, -ı, -mış ] 

Gel bugün ‘āşıḳlaruñ öldür günāhın añma sen / Konmamışdur çün ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 2). [günāhın, -ı, -n ] 

 

günāhı eylemez: Günah sayılan bir davranışta bulunmak // Suç, kabahat işlemek. 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳ sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1294, Beyit 5). [günāhı eylemez, -ı-ı, -mez ] 
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günāhkār: Günaha giren veya günah işleyen, kabahatli. 

Günāhum bu-durur ‘ışḳuñ Ḫudā’dan istedüm irdüm / Günāhkāruñ du‘āsı[nı] dimeñ ki müstecāb olmaz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 6). [günāhkāruñ, -uñ ] 

 

gün-be-gün: Günden güne, gün geçtikçe. 

Sevdā-yı zülf başuma çünki belā imiş / Artmakdadur gün-be-gün āh bu belā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 4). [gün-be-gün, ] 

Bu ribāṭ-ı köhnede kılma ikāmet fikrini / Gün-be-gün her kārbāna mesken olur bu ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1499, Beyit 3). [gün-be-gün, ] 

 

günde: Bir gün içinde; her gün. 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 2). [günde, ] 

‘Uşşāk kanın içmiş ġamzeñ işitdüm iy dōst / Biñ kan içerse günde hergiz o kanagelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 2). [günde, ] 

Öldürürdi günde biñ kez bulsa ol ḫūnī beni / Ölmemeklik n’eyleyem Ḥaḳ baña taḳdīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 4). [günde, ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [günde, ] 

Hicr elinden ölür-isem günde biñ kez rāżıyam / Bu Muḥibbī ḥālini tek itmeñüz aġyāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 5). [günde, ] 

 

günden güne: Gün geçtikçe, git gide, her gün biraz daha. 

İşüm gücüm āh-ıla vāh günden güne ḥālüm tebāh / Olmam muḳarrer ḫāk-i rāh ol dilsitānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 5). [günden güne, ] 

 

günden güne: Gün geçtikçe, git gide, her gün biraz daha. 

İy kaşı ya cānı her kim saña ḳurbān eylemez / Müşkil olur işi günden güne āsān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 1). [günden güne, ] 

 

günden güne: Gün geçtikçe, git gide, her gün biraz daha. 

Geldi dilde şāh-ı ‘ışḳ bir ḫāne bünyād eyledi / Didi günden güne muḥkem dura bu bünyādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 4). [günden güne, ] 

 

günden güne: Gün geçtikçe, git gide, her gün biraz daha. 

Bir perī peyker melek ruḫsāra düşdi göñlümüz / Āh kim günden güne āvāre düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 1). [günden güne, ] 
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gündüz: Günün aydınlık olan yani güneşle aydınlanan kısmı. 

İçeli ‘ışḳuñ şarābın bu Muḥibbī ḫasta-dil / Giceden gündüzi farḳ itmez yatur ḳānzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 5). [gündüzi, -i ] 

Sensüz eger sorarsañ niçe geçer şeb ü rūz / Gice işüm gücüm āh gündüz irişe vehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 4). [gündüz, ] 

 

gūne gūnedür: Rengârenk, türlü türlü, çeşit çeşit. 

Gerdūn gibi meyli o māḥuñ çü dönedur / Cevr ü cefā vü şīveleri gūne gūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 1). [gūne gūnedür, -dür ] 

 

güneh: Günah, suç, hata. 

Şol deñlü itdi cevri ‘uşşāḳa ol cefā-cū / Boynında görinenler kākül degül günehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 3). [günehdür, -dür ] 

 

günehkār: Günahkar, günah işleyen, günahı olan, suçlu, kabahatli. 

Cān ile seni sevmek eger ola günāhum / ‘Ālemde Muḥibbī gibi günehkār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 7). [günehkār, ] 

 

güneş: Güneş. 

Taş işigüñ bekleyüp her gün yüzin sürer güneş / Ferr ü şevketle egerçi çarḫ-ı mīnādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 3). [güneş, ] 

Güneş yüzine dildāruñ muḳābil olmak istermiş / Zevāli görinür beñzer neden miḳdārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 2). [güneş, ] 

Çün felek taḫtına geçdi ḫusrev -i ḫāver güneş / Ḳaṣdı bu ide sipāh-ı encümi çāker güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 1). [güneş, ] 

Çün felek taḫtına geçdi ḫusrev -i ḫāver güneş / Ḳaṣdı bu ide sipāh-ı encümi çāker güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 1). [güneş, ] 

Gice işitmiş meger eflāke meh şāh oldugın / Nūrdan leşker çeküp kuşandı tīġ-ı zer güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 2). [güneş, ] 

Oldı şīrāne bu esb-i çarḫ-ı gerdūna süvār / Ol sebebden başına urındı zer miġfer güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 3). [güneş, ] 

Taña kaldı ferri gitdi meh görüp bu heybeti / Yüriyüp tutdı cihān mülkini ser-tā-ser güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 4). [güneş, ] 

Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 5). [güneş, ] 

Murġ-ı vaḥşī gibi siñdi her ṭaraf seyyāreler / Ṣubḥ-dem şahbāz-veş çün açdı bāl ü per güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 6). [güneş, ] 
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İy Muḥibbī bu ne ḥikmetdür ki bir yirde ḳarār / İtmeyüp ‘ālem turaldan beri devr eyler güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 7). [güneş, ] 

Görmesem ‘ārıżuñı itme ‘aceb / Güneşe bakanuñ olur gözi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 3). [güneşe, 
-e ] 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 5). [güneş, ] 

 

güneş: Güneş II Sevgilinin yüzü. 

Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını / Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 2). [güneş, ] 

Bakamaz oldum güneş ruḫsārına dildāruñ āh / Her kaçan baksam naẓar kılsam bu çeşmüm nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 3). [güneş, ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 7). [güneş, ] 

Ḥüsni bāġına irişdüñ eyle zülfinden ḥaẕer / Ġaflet itme mārdur yatmış güneşde uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 2). [güneşde, -de ] 

 

güp güp düşüp: Küp küp düşmek: çok sarhoş olmak, çok içmek sonucunda küp gibi yığılıp kalmak. 

La‘l-i nābı yādına güp güp düşüp mey-ḫāneye / Biz ḫarābātī olup cām-ı maḥabbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1246, Beyit 3). [güp güp düşüp, -üp ] 

 

gūr: Kabir, mezar. 

Menzilin gūr oldugını ‘āḳıbet her kim bilür / Efser-i Ḫusrev’le ol taḫt-ı Nerīmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 4). [gūr, ] 

 

ġurāb: Karga. // Rakip, ağyar. 

Sakın aldanma raḳīb-i rū-siyāhuñ ḳavline / Bir ġurāb ötetura niçe şer agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1025, Beyit 2). [ġurāb, ] 

İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ / Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 2). [ġurāb, ] 

 

ġurāb-ı çarḫuñ: Feleğin / göğün kargası. 

Bükilmiş ḳaddümi görüp anı sen māh-ı nev sanduñ / Ġurāb-ı çarḫuñ agzından düşürmiş üstüḫˇānumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 3). [ġurāb-ı çarḫuñ, -uñ ] 

 

gūr-ı ġamda: Gam mezarı. 

Cānum n’ola virsem saña iy rūḥ-ı revānum / Gūr-ı ġamda baña hemān cānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 3). [gūr-ı ġamda, -da ] 
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gürīz itdiler: Kaçmak, kaçışmak, firar etmek. 

Gördi çeşmin şāhinin cān u dil itdiler gürīz / Şāhbāz itdükçe pervāzı gögercin tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 2). [gürīz itdiler, -di, -ler-diler ] 

 

gūş: Dinlemek, kulak vermek. 

Ġam meclisinde dīde-i eşk nūşlardanuz / Nāyuñ yirine nāle-i dil gūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 1). [gūşlardanuz, -lar, -da, -nuz ] 

 

gūş: Kulak. 

Ẕikr-i leb-i la‘lüñ olalı vird-i zebānum / Her bir yañadan gūşuma irer benüm āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 

Beyit 2). [gūşuma, -um, -a ] 

Āh kılsam irişür nālem melekler gūşına / Tañ degül dirler gider şebde ırak yire āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 2). [gūşına, -ı, -n, -a ] 

Zāhidā ‘ışḳūñ ṭarīḳın añlamaz kec-ṭab‘sın / Diñlemezsin Ḥaḳ sözi sende meger var saḫt gūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 4). [gūş, ] 

 

gūş dutmadı: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Ser-i zülfine dolaşma dir-idüm saña göñül / Dutmadı pendüme gūş şimdi varup dāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 2). [gūş dutmadı, -ma, -dı ] 

 

gūş dutmazam: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Varam meyḫāneye da‘vet kılasız / Ki vā‘iẓ sözine ben dutmazam gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 3). 

[gūş dutmazam, -maz, -am ] 

 

gūş eyledüm: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Rūze-i hicrān içinde eyledüm bir sözi gūş / Müjde kim togdı hilāl ebrūsı oldı ‘iyde duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 1). [gūş eyledüm, -dü, -m ] 

 

gūş eylemez: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Bülbülüñ gūş eylemez gülşende gül efġānını / Eyleyüp hercāyilik her laḥẓa ra‘nālık sever (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1133, Beyit 3). [gūş eylemez, -mez ] 

 

gūş eylemez: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1149, Beyit 5). [gūş eylemez, -mez ] 

 

gūş eylemez: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 
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İy Muḥibbī ne ḳadar āh eyleseñ gūş eylemez / Seng-i ḫārādan katıdur göñli gel feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1380, Beyit 6). [gūş eylemez, -mez ] 

 

gūş eylemez: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Bülbülüñ feryādını gūş eylemez gülşende gül / Meclisinde dāyimā eksük degüldür ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 3). [gūş eylemez, -mez ] 

 

gūş eylemez: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Fiġānumdan felekler güm güm ötdi / Daḫı ol yüzi māhum eylemez gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 2). 

[gūş eylemez, -mez ] 

 

gūş eylese: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 5). [gūş eylese, -se ] 

 

gūş eylesün: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 7). [gūş eylesün, -sün ] 

 

gūş eyleyen: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek. 

Bezm-i belāda nālemi gūş eyleyen benüm / Eydür belā-yı ‘ışḳa bu bir mübtelā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1148, Beyit 2). [gūş eyleyen, -y, -en ] 

 

gūş eyleyüp: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek. 

İy büt-i Çīn rence virme nālemi gūş eyleyüp / İşigüñ büt-ḫānedür efġānumı kıldum ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 4). [gūş eyleyüp, -y, -üp ] 

 

gūş ide: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek. 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī / Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 4). [gūş ide, -e ] 

 

gūş ideler: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Her ġazelde anuñ içün eyledüm siḥr ü füsūn / Māh-rūlar ḫūblar gūş ideler efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1315, Beyit 4). [gūş ideler, -e, -ler ] 

 

gūş iden: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek. 

Kime taḳrīr eyleyem kime bu dil esrārını / Gūş iden aḥvālümi benden beter ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1196, Beyit 4). [gūş iden, -en ] 
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gūş idüben: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek. 

Bülbül ṣadāsı gūş idüben gülşene varur / Her kim ki bile kuş dilini ẕū-fünūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 3). [gūş idüben, -üben ] 

 

gūş it: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Dil virme didüm zülfine gel pendümi gūş it / Dīvāne göñül söz mi tutar bildügin işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1139, Beyit 3). [gūş it, ] 

 

gūş it: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Seḥer gūş it ne dir murġ-ı seḥer-hīz / ‘Ömür gibi bu dünyā bī vefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 6). 

[gūş it, ] 

 

gūş it: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar / Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1468, Beyit 5). [gūş it, ] 

 

gūş itmedi: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Ẕerrece gūş itmedi ol mihri yok feryādumı / Līk ‘ālem topdoludur nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1302, Beyit 4). [gūş itmedi, -me, -di ] 

 

gūş itmege: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek. 

Her ne söz kim söyledüñ virür ḥaḳīḳatden ḫaber / Līk gūş itmege anı degme nādān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 6). [gūş itmege, -meg, -e ] 

 

gūş itmeyüp: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Āh kim ben bülbüle gül yüzlü yārum söylemez / İñledüp gūş itmeyüp feryād zārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 1). [gūş itmeyüp, -me, -y, -üp ] 

 

gūş kılmaz: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Cevr ider ‘āşıḳlara ol şeh nigāhı eylemez / Gūş kılmaz bir naẓarla dād-hāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 1). [gūş kılmaz, -maz ] 

 

gūş tut: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Ger ister-iseñ iki cihān devletin iy dil / Dermānde vü dil-ḫastelerüñ ḥāline tut gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 

Beyit 6). [gūş tut, ] 

 

gūş tutmañ: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 



 1066 

‘Āşıḳ derd-ile virmeye cānāneye cānın / ‘Āşıḳ degül tutmañ anuñ sözine siz gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 4). [gūş tutmañ, -ma, -ñ ] 

 

gūş tutmaz: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Nāle vü feryādumı işitmeseñ olmaz ‘āceb / Bülbül ünine çü ‘ādetdür bu tutmaz gül de gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 4). [gūş tutmaz, -maz ] 

 

gūşe: Köşe, taraf, yer. 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 3). [gūşesin, -si, -n ] 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1450, Beyit 3). [gūşesi, -si ] 

 

gūşe-i çeşmiyle: Göz ucu (Göz ucuyla bakma). 

Yanmaz-ıdı āteş-i hicr-ile her dem cānumuz / Gūşe-i çeşmiyle ger kılsa naẓar cānānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 1). [gūşe-i çeşmiyle, -i, -y, -le ] 

 

gūşe-i ġamda: Keder köşesi. 

Gūşe-i ġamda Muḥibbī faḳrı iden iḫtiyār / Gāh olur şāh-ı cihān olana istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1082, 

Beyit 5). [gūşe-i ġamda, -da ] 

 

gūşe-i meyḫānemüz: Meyhane köşesi. 

Aç yüzüñ çāk-i girībān eylesün ‘āşıḳlaruñ / Güm güm ötsün hāy u hūdan gūşe-i meyḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1277, Beyit 3). [gūşe-i meyḫānemüz, -müz ] 

 

gūşe-i meyḫānenüñ: Meyhane köşesi; tekke // Dünya, cihan. 

Tācdārıyuz Muḥibbī gūşe-i meyḫānenüñ / Oldı serde bir ḳadeḥ mey efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1315, Beyit 5). [gūşe-i meyḫānenüñ, -e, -nüñ ] 

 

gūşına almadı: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Dil hāy u hūy-ı zāhidi almadı gūşına / Zīrā ṣadā-yı ‘ışḳ-ıla pürdür kulagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 

Beyit 4). [gūşına almadı, -ma, -dı ] 

 

gūşına almaz: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 

Gerçi kıldum her ġazelde niçe biñ siḥr ü füsūn / Ḫūblar gūşına almaz līk bu efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1277, Beyit 5). [gūşına almaz, -maz ] 

 

gūşına almaz: Kulak vermek, dinlemek, merak edip dinlemek II önemsemek, dikkate almak, itibar etmek. 
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Gūşına almaz Muḥibbī dāda varsam dādumı / Gerçi kim ben eylerem derd-i dilüm her bār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1487, Beyit 5). [gūşına almaz, -maz ] 

 

gūşına daksun: Kulağına takmak: bir takıyı kulağa asmak II kulağına küpe etmek: dinlemek, ders almak. 

Yār daksun cevher-i naẓmumı lāyıḳ gūşına / Çün Muḥibbī her sözüñ bir gevher-i nā-yābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1072, Beyit 5). [gūşına daksun, -ına-sun ] 

 

guṣṣa: Gam, keder, tasa. 

Bahār irdi Muḥibbī geşt-i bāġ it / Bu demler guṣṣa göñülden gidendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 5). 

[guṣṣa, ] 

Düşüp meyḫāne küncinde içüp mest ü ḫarāb oldum / Anuñçün ġamdan āzādam ne ġuṣṣa ne melālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 4). [ġuṣṣa, ] 

Eyleseñ cevr ü cefāyı sanma kim yüz döndürem / Derdüñ-ile ġuṣṣāñı şāḍī bilüp ḫurremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 2). [ġuṣṣāñı, -ñ, -ı ] 

 

güstāḫ: Haddini bilmez, saygısız, utanmaz (kimse). 

Diledi cānum itdüm aña īs̱ār / Eger güstāḫam el-me’mūr ma‘ẕūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 2). 

[güstāḫam, -am ] 

 

gūşum buralı: Kulağını bükmek, tembih ve ikaz etmek II sazın burgusunu bükerek düzen vermek. 

Ḳaddümi çeng eyleyüp ḳānūna āheng eyledi / Buralı gūşum Muḥibbī dest-i ġam ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 5). [gūşum buralı, -um-um, -alı ] 

 

gūşuña dak: Kulağına takmak: bir takıyı kulağa asmak II kulağına küpe etmek: dinlemek, ders almak. 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña / Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 5). [gūşuña dak, -uñ, -a ] 

 

gūşuña tak: Kulağına takmak: bir takıyı kulağa asmak II kulağına küpe etmek: dinlemek, ders almak. 

Gel Muḥibbī sözlerini dür gibi tak gūşuña / Rişte-i cān üzre naẓmın dürr ü gevher gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 5). [gūşuña tak, ] 

 

güvāh: Şahit, tanık; delil. 

Dilā bu rūy-ı zerdümle niçe inkār idem ‘ışḳa / Gözümüñ kanlu yaşıyla iki ḥāżır güvāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 2). [güvāhıdur, -ıdur ] 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [güvāhumdur, -umdur ] 

 

gūyā: Sanki, âdeta. 
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İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 5). [gūyā, ] 

Şūrīde olup söze kaçan başlaruz biz / Bülbül ile gūyā ki sabaḳdaşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 
1). [gūyā, ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 1). [gūyā, ] 

 

gūyā: Konuşan, söyleyen. 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 7). [gūyā, ] 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 2). [gūyā, ] 

 

gūyā ider: Konuşturmak. 

Eydeli şekker lebi şīrīn zebānın vaṣfını / Bu Muḥibbī ṭab‘ını ṭūṭī gibi gūyā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 

Beyit 5). [gūyā ider, -er ] 

 

gūyālık: Konuşan, söyleyen. 

Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1133, Beyit 4). [gūyālık, ] 

 

gūyiyā: Güya, sanki. 

Gūyiyā iki ḥaddi bir cildde / Yazulu Gülsitān u Būstān’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 3). [gūyiyā, ] 

Dil okur ‘ışḳuñ kitābını revān ezberlemiş / Gūyiyā gülşende bülbül Gülsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 1). [gūyiyā, ] 

 

güẕāf: Boş söz, mânâsız lâf. // Beyhude yere, nafile. 

Gülşen-i ḥüsnüñe ugrarsa ṣabā sanma güẕāf / Sünbülüñden ṣanemā almag-ıçun būyā gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1152, Beyit 2). [güẕāf, ] 

 

güzel: Taşıdığı üstün nitelikler veya isteğe uygun olması sebebiyle insanda iyi etki bırakan, takdir uyandıran kişi, 

dilber, sevgili. 

İy güzeller şāhı kapuñdan Muḥibbī bendeñi / Redd idüp anı saña bīgāneler maḥrem gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1000, Beyit 6). [güzeller, -ler ] 

Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider / Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 5). [güzeller, -ler ] 

Sevme hercāyī güzel virme Muḥibbī aña dil / Yār bī-‘ahd olıcak mihr ü maḥabbet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1074, Beyit 5). [güzel, ] 
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Olmasa yār Muḥibbī şeh-i ḫūbān eger / Hep güzeller gelüp eyler miydi ṭapu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 5). [güzeller, -ler ] 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 4). [güzelüm, -üm ] 

İy güzeller şāhı ẓulm itme bugün ‘uşşāḳa gel / Bu mes̱eldür her ne kim kılsa kişi yarın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 3). [güzeller, -ler ] 

Güzeller nāz-ıla reftār iderler / Dönerler ġonca-veş güftār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 1). 
[güzeller, -ler ] 

Güzellerden vefā ummak ‘acebdür / Cefā dirseñ iñen bisyār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 4). 

[güzellerden, -ler, -den ] 

Tolaşur ehl-i ‘irfāna şārāb-ı ḫūb içün zāhid / Şarāb içmek güzel sevmek velī bilmez ẓarāfetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 2). [güzel, ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 2). [güzel, ] 

Zülfinüñ fikrini ko ṭul-ı emelden ne gelür / İtmeyen cevr ü cefā şīve güzelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 1). [güzelden, -den ] 

Niçe medḥ itsün Muḥibbī ol güzeller şāhını / Ehl-i dilden her seḥer kūyında dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 6). [güzeller, -ler ] 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Yüzüm altuna yaşum sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 3). 
[güzeller, -ler ] 

Güzeller itmese cevr ü cefāyı / Ṭarīḳ-i ‘ışḳ iñende muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 6). 

[güzeller, -ler ] 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Degüldür ḳīse-i çeşmüm s̱emensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 2). 

[güzeller, -ler ] 

Çün gördi seni sevdi güzellerde Muḥibbī / Gözini açup fikret -i rūy-ı dīger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 5). [güzellerde, -ler, -de ] 

Güzeller gerçi bī-ḥaddür cefā vü cevre māyiller / Eger yolında cān virseñ senüñle biri yār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 2). [güzeller, -ler ] 

Bakarsın kanda bir güzel görürseñ / Dilā bu deñlü miḥnetler saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 4). 
[güzel, ] 

Cevr ü cefāya māyil çokdur güzeller ammā / ‘Ahd ü vefāsı muḥkem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 3). [güzeller, -ler ] 

Güzeller[den] vefā hergiz görinmez / Velī ġayrı cefā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 1). 
[güzeller[den], -ler, -[den] ] 

Güzeller içre olduñ çünki mümtāz / Ne deñlü eyleseñ lāyıḳ saña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 1). 

[güzeller, -ler ] 

Bir naẓarla sīnesin bagrın delen ‘āşıḳlaruñ / Şol kemān ebrū güzelüñ ġamzekārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1340, Beyit 3). [güzelüñ, -üñ ] 
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İy güzeller ḫusrevi cevr itmege kılma heves / Bir naẓardur itdügi ‘ışḳ ehli senden mültemes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 1). [güzeller, -ler ] 

 

güzeller şāhınuñ: Güzellerin şahı, en güzel // sevgili. 

Sen güzeller şāhınuñ pāyına īs̱ār itmege / Bāġda eyler agaçlar dirhem ü dīnār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1487, Beyit 4). [güzeller şāhınuñ, -nuñ ] 

 

güzellik: Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsn. 

Güzellik burcına māhum ‘urūc itdüñse ẓulm itme / Sakın ‘āşıḳlar āhından zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 4). [güzellik, ] 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş / Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 3). [güzellik, ] 

Sen güzellik kişverinüñ pādişāhısın diyü / Kaşlaruñ almış berāt-ı ḥüsnüñe ṭuġrā çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1114, Beyit 2). [güzellik, ] 

Nigārā ġarra olma devr-i ḥüsne / Güzellik tīz geçer uşbu cihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 7). 
[güzellik, ] 

 

güẕer eylemez: Geçmek, geçip gitmek, dolaşmak. 

Niçe yıllar ḥasretem pā-būsına oldum helāk / Görüñ ol bed-ḫū güẕer ol ḫāk-i rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1288, Beyit 2). [güẕer eylemez, -mez ] 

 

güẕer eyler: Geçmek, geçip gitmek, dolaşmak. 

Ol kemān ebrū kaçan kim nāz-ıla çeşmin süzer / Sīnede turmaz ḫadeng-i ġamzesi eyler güẕer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 1). [güẕer eyler, -r ] 

 

güzer eyleyüp: Geçmek, geçip gitmek, dolaşmak. 

Yolına durup yār güzer eyleyüp didi / Bunda daḫı durur imiş mübtelā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, Beyit 

3). [güzer eyleyüp, -y, -üp ] 

 

güẕer ider: Geçmek, geçip gitmek, dolaşmak. 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 3). [güẕer ider, -er ] 

 

güẕer itmez: Geçmek, geçip gitmek, dolaşmak. 

Ben ḫāk iderem yüzümi tā basa yol üzre / Serkeşlik idüben gelüp andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 2). [güẕer itmez, -mez ] 

 

güẕer itmez: Geçmek, geçip gitmek, dolaşmak. 
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Ḫāk-i rāh olup būse idüm pāy-ı der idüm / Ol yār-ı cefā-cū bu ‘aceb andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 2). [güẕer itmez, -mez ] 

 

güẕer kıldı: Geçmek, geçip gitmek, dolaşmak. 

Çünki peykānuñ gelür kıldı bu sīnemden güẕer / Didüm artur dōstum derdüm benüm efzūn olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 2). [güẕer kıldı, -dı ] 
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H 
 

 

ḫˇāb: Uyku. 

Bāġ-ı ḥüsni üzre asmış zülfini perr-i ġurāb / Bāġbān-ı çeşmi yatmış sanki ḫˇāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 3). [ḫˇāb, ] 

Gösterelden gün yüzin ol mihr-i ‘ālem-tābumuz / Āh kim kalmadı dilde ṣabr u gözde ḫˇābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 1). [ḫˇābumuz, -umuz ] 

Ḫˇāba varmış ḫastadur beñzer nigāruñ gözleri / Ḫˇābdan bīdār olur gel itme iy dil anda ses (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 5). [ḫˇābdan, -dan ] 

Çün şeb ola ḫˇāb-ıla herkes ḥużūr ider / Ferdā ġamını ben çekerem āh gice imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 3). [ḫˇāb-ıla, -ıla ] 

 

ḫˇāb ider: Uyumak. 

Ġam şebinde cān u dil sanmañ ki bir dem ḫˇāb ider / Gözlerüm yaşı cihānı bil ki ġarḳ-ı āb ider (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1104, Beyit 1). [ḫˇāb ider, -er ] 

 

ḫˇāb olmaz: Uykusu olmak, uyur durumda olmak, uyumak, gözüne uyku girmek. 

Dilüm āvāredür yā Rab ki bir ān eylemez ārām / Ġamı bir laḥẓa dūr olmaz gözümde çünki ḫˇāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 4). [ḫˇāb olmaz, -maz ] 

 

ḫˇāb olmaz: Uykusu olmak, uyur durumda olmak, uyumak, gözüne uyku girmek. 

Seni uyḫuda görmege olupdur çeşmüm rāżī / Bunı bilmez ‘aceb bu ki göz-i ‘āşıḳda ḥˇāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 3). [ḥˇāb olmaz, -maz ] 

 

ḫˇāba vardı: Uykuya varmak, uykuya dalmak, gözleri kapanmak, uyumak. 

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın / Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 5). [ḫˇāba vardı, -dı ] 

 

ḫˇāba vardı: Uykuya varmak, uykuya dalmak, gözleri kapanmak, uyumak. 

Yāra varup dün gice dil derdini ‘arż eyledüm / Ḫˇāba vardı gözleri yanında san efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 5). [ḫˇāba vardı, -dı ] 

 

ḥˇāba varmış: Uykuya varmak, uykuya dalmak, gözleri kapanmak, uyumak. 

Ḥˇāba varmış çeşm-i mesti nergis-i şehlā mıdur / Ya şarāb-ı nāzı nūş itmiş yatur maḫmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 4). [ḥˇāba varmış, -mış ] 

 

ḥˇāba varmış: Uykuya varmak, uykuya dalmak, gözleri kapanmak, uyumak. 
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Ḫˇāba varmış ḫastadur beñzer nigāruñ gözleri / Ḫˇābdan bīdār olur gel itme iy dil anda ses (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 5). [ḫˇāba varmış, -mış ] 

 

ḥˇāba varmışken: Uykuya varmak, uykuya dalmak, gözleri kapanmak, uyumak. 

Ḥˇāba varmışken nigāruñ nergis-i mestānesi / İy dil-i şūrīde efġān eyleme gel sesi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 6). [ḥˇāba varmışken, -mış, -ken ] 

 

ḥˇāba varmışken: Uykuya varmak, uykuya dalmak, gözleri kapanmak, uyumak. 

Mest çeşmi ḫˇāba varmışken dilā āh eyleme / Key sakın pür-fitnedür uyarma anı uyımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1468, Beyit 4). [ḫˇāba varmışken, -mış, -ken ] 

 

ḥabāb: Su üzerinde oluşan hava kabarcığı. 

Baḥr olalı sirişküm ġarḳ oldı anda cismüm / Mevc urdugınca her dem yaşum ḥabāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1135, Beyit 4). [ḥabāba, -a ] 

 

ḥabāb-ı eşkümi: Gözyaşı kabarcığı. 

İy Muḥibbī sīnede gören ḥabāb-ı eşkümi / Konmaga ġam şāhına yir yir didi otāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 7). [ḥabāb-ı eşkümi, -üm, -i ] 

 

ḥabbe: Küçük tane, buğday, arpa vb. tahıl tanesi. // En ufak şey, zerre. 

Ser-te-ser bu kā‘inātı almazuz bir ḥabbeye / Ḳāf-ı istiġnāda biz ‘Ānḳā-y-ıla maḥremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 2). [ḥabbeye, -y, -e ] 

 

ḫˇābdan geçmiş: Uykudan geçmek, uyuyamamak, uyku tutmamak. 

Ser-i kūyumda feryād u fiġān her şeb iden kimdür / Didi didem Muḥibbī ḫasta-dildür ḫˇābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 4). [ḫˇābdan geçmiş, -miş ] 

 

ḫaber: 1. Naklolunan söz. 2. İlim, vukuf, malûmat. 

Ḫaber sorma dehānından ḥabībüñ / Ne aña yok dinür ne ḫod bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 2). 

[ḫaber, ] 

Her kişiye kim ugraya göñlüm ḫaber ister / Cānā çü seni cān u göñülden sever ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 1). [ḫaber, ] 

Miyānından ḫaber kim var dir ise / Sözi taṣdīḳ olınmaz çün gümāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 4). 
[ḫaber, ] 

Kimse bilmezdi Muḥibbī sūz-ı ‘ışḳumdan ḫaber / Ẓāhir eyler ‘āleme bu sırrı eş‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 5). [ḫaber, ] 

 

ḫaber alımam: Haber almak, duymak, işitmek II öğrenmek, bilgi edinmek. 
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Gitdi ‘ömrüm iy Muḥibbī bir daḫı girmez ele / Hafta geçer ay u yıllar alımam andan ḫaber (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 5). [ḫaber alımam, -ı, -ma, -m-ımam ] 

 

ḫaber aluñ: Haber almak, duymak, işitmek II öğrenmek, bilgi edinmek. 

Gerekdür sırr-ı ‘ışḳ ġāyetde pinhān / Aluñ benden ḫaber didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 3). 

[ḫaber aluñ, -uñ ] 

 

ḫaber itmez: Bildirmek, haberdar etmek, ulaştırmak II hatırlatmak, akla getirmek. 

Hem-rāh olam ten didi cānum gider olsa / Cān şöyle gider ḫafīce ki hergiz ḫaber itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1291, Beyit 2). [ḫaber itmez, -mez ] 

 

ḫaber vir: Bildirmek, haberdar etmek, ulaştırmak II hatırlatmak, akla getirmek. 

Bārī didüm vir ḫaber ḥoḳḳa dehānuñdan nişān / Nāz-ıla güldi didi var ġonca-i ḫandāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 2). [ḫaber vir, ] 

 

ḫaber vireyim: Bildirmek, haberdar etmek, ulaştırmak II hatırlatmak, akla getirmek. 

Baña sor ‘ışḳuñ rumūzın vireyim bir bir ḫaber / Sorma Mecnūn’a ne bilsün bir kara cāhil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 4). [ḫaber vireyim, -e, -y, -im-eyim ] 

 

ḫaber virsün: Bildirmek, haberdar etmek, ulaştırmak II hatırlatmak, akla getirmek. 

İy Muḥibbī söyle söz virsün ḥaḳīḳatden ḫaber / Şimdiki şā‘irlerüñ her bir sözi ẓāhir geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1055, Beyit 5). [ḫaber virsün, -sün ] 

 

ḫaber virür: Bildirmek, haberdar etmek, ulaştırmak II hatırlatmak, akla getirmek. 

Her ne söz kim söyledüñ virür ḥaḳīḳatden ḫaber / Līk gūş itmege anı degme nādān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 6). [ḫaber virür, -ür ] 

 

ḫaber virür: Bildirmek, haberdar etmek, ulaştırmak II hatırlatmak, akla getirmek. 

Yok miyānından es̱er gelmez dehānından cevāb / Kimse yok virür ḫaber andan Muḥibbī sözi kes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1381, Beyit 5). [ḫaber virür, -ür ] 

 

ḫaberdār olmadı: Haberi olmak, bilmek, öğrenmek, vâkıf olmak. 

Dehānıyla miyānından ḫaberdār olmadı kimse / Göñül ḥayretde kalmışdur yog-ıla varını bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 3). [ḫaberdār olmadı, -ma, -dı ] 

 

ḫaberdār olmayan: Haberi olmak, bilmek, öğrenmek, vâkıf olmak. 

Olmayan ‘ışḳa ḫaberdār okumasun şi‘rümi / Şi‘r-i pür-sūzum okurken korkaram kim yanalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1143, Beyit 5). [ḫaberdār olmayan, -ma, -y, -an ] 
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ḫaberi var: Haberi olmak: (Bir şeyden) Haberli olmak, (o şeyi) duymuş, işitmiş olmak. 

Gördüm ki yine bād-ı ṣabānuñ es̱eri var / Ugradı meger kūy-ı nigāra ḫaberi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 1). [ḫaberi var, ] 

 

ḥabīb: Sevgili, mahbup. 

Dirīġ eyler dimişler cānı senden / Muḥibbī’ye ḥabībüm iftirādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 6). 
[ḥabībüm, -üm ] 

Ḫaber sorma dehānından ḥabībüñ / Ne aña yok dinür ne ḫod bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 2). 

[ḥabībüñ, -üñ ] 

Ḥabībüm gün yüzüñ göster viṣālüñ ṣubḥına irsün / Şeb-i hicrüñde aḥvāli Muḥibbī’nüñ mükedderdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 5). [ḥabībüm, -üm ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifā ben olmışamdur mübtelā / Kıl ḥabībüm ḫastalar ḥaḳḳında tīmār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 6). [ḥabībüm, -üm ] 

Öldürür her dem Muḥibbī’yi anuñçün ol ḥabīb / Bildi yazılmaz günāhı kim daḫı nev-restedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 5). [ḥabīb, ] 

Bir gördi yine itleri ile bizi ḥabīb* / Devlet irişdi başa dilā oşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 7). 
[ḥabīb*, ] 

Ḥabībüm sorma gel şerḥ-i ġam-ı hicrānı sen benden / Zebānum lāl olur ḳudret mi var diyem suḫan sensüz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 3). [ḥabībüm, -üm ] 

Niyāz itdüm varup didi ḥabībüm / Senüñ var bir niyāzuñ bende biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 6). 

[ḥabībüm, -üm ] 

Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1291, Beyit 3). [ḥabībüm, -üm ] 

‘Uşşāḳı işigüñde öldürmegil ḥabībüm / Meşhūr bu mes̱eldür kesilse baş bitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1292, 
Beyit 3). [ḥabībüm, -üm ] 

 

ḥabs: Suçluların kapatıldığı yer, hapishâne // çene çukuru. 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 1). [ḥabsüñde, -üñ, -de ] 

 

ḥabs eyle: Bir yere kapatıp çıkmasına izin vermemek, kapatmak, alıkoymak. 

Dutduñsa göñül düzdini ḥabs eyle zenaḫda / Zülfüñ gibi asmaga anı dār ele ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 4). [ḥabs eyle, ] 

 

ḥabs ider: Bir yere kapatıp çıkmasına izin vermemek, kapatmak, alıkoymak. 

Niçe yıllar ḥabs ider dil düzdini / Zülfine bilsem neden dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 6). 

[ḥabs ider, -er ] 
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ḥabs kıl: Bir yere kapatıp çıkmasına izin vermemek, kapatmak, alıkoymak. 

Genc-i ḥüsnüñde göñül düzdini tutduñ çün kim / Ḥabs kıl çāh-ı zenaḫdānda anı zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1475, Beyit 4). [ḥabs kıl, ] 

 

ḥabs olasın: Bir yerde dışarı çıkamayacak şekilde kapalı kalmak, hapsedilmek, kapatılmak. 

Niçeye degin ḥabs olasın çāh-ı zenaḫda / Assun ko seni zülfi gibi dār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 2). [ḥabs olasın, -a, -sın ] 

 

ḫāç: Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, put (I), salip. 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 2). [ḫāçın, -ı, -n ] 

 

ḫacālet: Mahcubiyet, utanma. 

Zāhidā ‘āşıḳı gel dime selāmet eridür / ‘Ār u nāmūsı koyan aña ḫacālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 

Beyit 4). [ḫacālet, ] 

 

ḫˇāce: Hoca, üstat, mahir kimse // İran şairi Hacu-yı Kirmani. 

Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar / Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1468, Beyit 5). [ḫˇāce-y-imiş, -y, -i, -miş ] 

 

ḥācet degül: Gerekmez, ihtiyaç yok. 

Baş çatar çeşmüñle kaşuñ bu Muḥibbī ḳatline / Anı hicrüñ öldürür ḥācet degül tedbīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 5). [ḥācet degül, ] 

 

ḥācet degül: Gerekmez, ihtiyaç yok. 

Bezm-i ġamda ehl-i ḥāle cām-ı zer ḥācet degül / İçmege ḫūn-ı dili bu dīde-i bīnā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 3). [ḥācet degül, ] 

 

ḥācet degül: Gerekmez, ihtiyaç yok. 

Degül hicrān şebinde şem‘e ḥācet / Ki āhum şem‘a-i beytü’l-ḥazān bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 4). 

[ḥācet degül, ] 

 

ḥācet degül: Gerekmez, ihtiyaç yok. 

Leblerin ẕikr eylesem ḳaṣdum nedür eyler ḫayāl / ‘Ārife bir söz yiter ḥācet degül tekrār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1487, Beyit 3). [ḥācet degül, ] 

 

ḥācet degüldür: Gerekmez, ihtiyaç yok. 
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Ḫaṭṭ u ḫālüñ olmasa ezber kitāb-ı ḥüsnüñi / Okuram ḥācet degüldür baña i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1496, Beyit 2). [ḥācet degüldür, -dür ] 

 

ḥācı: Din buyruklarını yerine getirmek için hacca gitmiş Müslüman, hacı II zâhit. 

Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 4). [ḥācıdur, -dur ] 

 

ḫacīl: Utanmış, mahçup olmuş. 

Gül ruḫlarındandur ḫacīl ḳaddi olaldan mu‘tedil / Ṭūbī olupdur münfā‘il serv-i revānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 2). [ḫacīl, ] 

 

ḥācı-vār: Hacı gibi. 

Ka‘be-i vaṣluña mahmil baglasa dil ḥācı-vār / Bu Muḥibbī iñler ol vādīde mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1395, Beyit 5). [ḥācı-vār, ] 

 

ḫaclet: Utanma, mahçup olma, hacâlet, hacel. 

Hevā-yı nefse kim uysa Muḥibbī soñı ḫacletdür / Bu pendi cān-ıla kim gūş iderse şermsār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 5). [ḫacletdür, -dür ] 

Gözleri uyḫuda kaldı her nefes ḫacletdedür / Gözleri vaṣfın idelden nergis-i bīmāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 4). [ḫacletdedür, -de, -dür ] 

 

ḫad: Yanak. 

Ḫaṭṭını ḫadi üzre gören diye gerekdür / Kim cevher-i insānda ne zībā-y-ımış a‘rāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 4). [ḫadi, -i ] 

 

ḫadd: Yanak. 

Komadı ḫaddüñi görmek girdi ḫaṭṭuñ araya / Olmadı gülşen müyesser kıldum ancak ḫār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 3). [ḫaddüñi, -üñi ] 

Gūyiyā iki ḥaddi bir cildde / Yazulu Gülsitān u Būstān’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 3). [ḥaddi, -i ] 

Sāye-i zülfi midür ḫaddinde yāruñ yoḫsa ḫaṭ / Lebleri ḳandında cem‘ olmış ve yāḫūd mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1073, Beyit 3). [ḫaddinde, -inde ] 

Beñzerem dimiş nigārā ḫaddüñe / Bu sözinden sen güli şermende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 2). 
[ḫaddüñe, -üñe ] 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 3). [ḫaddinde, -i, -n, -de ] 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [ḫadd, ] 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 5). [ḫaddüñ, -üñ ] 
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Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 5). [ḫaddi, -i ] 

 

ḫadd: 1. Sınır. 2. Derece, mertebe. 

Togrılup vādī-i ‘ışḳ içre Muḥibbī gidicek / Çekilür mülk-i ‘adem ḥaddine dek maḥmilümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1208, Beyit 5). [ḥaddine, -i, -n, -e ] 

 

ḥadden aşdı: Sınırı aşmak, fazlalaşmak, çoğalmak. 

Yollarda kaldı gözlerüm āh intiẓār-ıla / Gel ḥadden aşdı iki gözüm intiẓārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 2). [ḥadden aşdı, -dı ] 

 

ḥaddi vü pāyānı yok: Sınırı ve sonu olmamak, sınırsız, sonsuz. 

Ġāyet-i ‘ışḳa Muḥibbī ireyim dimek muḥāl / Ḥaddi vü pāyānı yok bir ince müşkil rāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 5). [ḥaddi vü pāyānı yok, ] 

 

ḫaddüñden tecāvüz eyleme: Sınırını aşmamak, ölçüyü kaçırmamak, aşırı gitmemek. 

Düg dilüñi kendi ḫaddüñden tecāvüz eyleme / Ulularuñ sözleridür bu benüm sözüme nāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 4). [ḫaddüñden tecāvüz eyleme, -me ] 

 

ḫadeng: Kayın ağacından yapılmış ok; sevgilinin kirpiği. 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [ḫadengi, -i ] 

 

ḫadeng-i ġamzesi: Sevgilinin yan bakış oku. 

Çeşmi eline kuralı ya kaşların tutup / Atsa ḫadeng-i ġamzesi ṣāfī derūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, Beyit 

2). [ḫadeng-i ġamzesi, -si ] 

Ol kemān ebrū kaçan kim nāz-ıla çeşmin süzer / Sīnede turmaz ḫadeng-i ġamzesi eyler güẕer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1036, Beyit 1). [ḫadeng-i ġamzesi, -si ] 

 

ḫadeng-i ġamzesin: Sevgilinin yan bakış oku. 

Eline ol kemān ebrū ḫadeng-i ġamzesin alsa / Nişān itdükçe bu sīnem damarlar içre kan ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1026, Beyit 2). [ḫadeng-i ġamzesin, -si, -n-sin ] 

 

ḥadīs̱: Söz. 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 1). [ḥadīs̱i, -i ] 

 

ḫafīce: Gizlice. 
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Hem-rāh olam ten didi cānum gider olsa / Cān şöyle gider ḫafīce ki hergiz ḫaber itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1291, Beyit 2). [ḫafīce, ] 

 

hafta: Birbiri arkasına gelen yedi günden ibâret zaman bölümü. 

Gitdi ‘ömrüm iy Muḥibbī bir daḫı girmez ele / Hafta geçer ay u yıllar alımam andan ḫaber (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 5). [hafta, ] 

Devr-i gül bir haftadur bülbül zamānı tīz geçer / ‘Ālemüñ ‘ibret-nümāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 4). [haftadur, -dur ] 

Ay olur hafta geçer göstermez oldı gün yüzin / Göklere irse ‘aceb mi nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 4). [hafta, ] 

 

ḥaḳ: Doğru. 

Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [ḥaḳ, ] 

 

ḥaḳ: Toprak. 

Her kim ki tutar kendüzini ḫāke berāber / Ḳadri ne tañ irse anuñ eflāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 1). [ḫāke, -e ] 

Acımazdum öldügüme iy ṣanem hicrüñle ger / İledürse bū ṣabā kūyuña āḫir ḫākümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1276, Beyit 2). [ḫākümüz, -ümüz ] 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Bıraksa yok bu ḫāke çok eger az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 1). 

[ḫāke, -e ] 

Sāye salsa dir-idüm ben ḫāke ol serv-i sehī / Ṭāli‘üm sa‘d oldı baḫt-ı kāmrānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 3). [ḫāke, -e ] 

 

ḥaḳ: Allah. 

Niçe gün hicri-y-ile cān u ciger taglamışam / Umaram Ḥaḳ’dan ire vaṣlı baña kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 3). [ḥaḳ’dan, -’dan ] 

Ḥaḳ bilür kim gözyaşın ben bir yumup biñ dökmişem / Tā kim ol meh-rū melek-ruḫsārı gördüm bir naẓar 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 4). [ḥaḳ, ] 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ / Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 2). [ḥaḳ’uñ, -’uñ ] 

Gülşen-i kūyı baña bāġ-ı irem gibi gelür / Ḥaḳ naṣīb eyler-ise aña irem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1136, 
Beyit 1). [ḥaḳ, ] 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın / Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 4). [ḥaḳ’uñ, -uñ ] 

Ḥaḳ’uñ emriyle ‘Īsī’yi vücūda / Getürmez her nisā bil Meryem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 2). 

[ḥaḳ’uñ, -’uñ ] 
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Öldürürdi günde biñ kez bulsa ol ḫūnī beni / Ölmemeklik n’eyleyem Ḥaḳ baña taḳdīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 4). [ḥaḳ, ] 

 

ḥaḳ: 1. Toprak 2. teşmil. Dünya. 

Meyi tut ḥürmet ile cāmı gözle / Ferīdūn ḫāke [bir] ḫūb ḫiyemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 4). [ḫāke, 

-e ] 

 

ḫāk eyle: Toprak etmek, toprağa sermek, ayaklar altında çiğnenmiş hale getirmek II değersizleştirmek, kendini 

değersiz saymak, benliğini yok etmek. 

Ḫāk eyle özüñ var der-i dildāra Muḥibbī / Ger ister iseñ cür’a-i yāri idesin nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 5). [ḫāk eyle, ] 

 

ḫāk eyledüm: Toprak etmek, toprağa sermek, ayaklar altında çiğnenmiş hale getirmek II değersizleştirmek, kendini 

değersiz saymak, benliğini yok etmek. 

Ol perī-rū yüzüm üzre bir ḳadem bassun diyü / Yüzümi ḫāk eyledüm yollarda pā-mālem henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1300, Beyit 4). [ḫāk eyledüm, -dü, -m ] 

 

ḫāk iderem: Toprak etmek, toprağa sermek, ayaklar altında çiğnenmiş hale getirmek II değersizleştirmek, kendini 

değersiz saymak, benliğini yok etmek. 

Ben ḫāk iderem yüzümi tā basa yol üzre / Serkeşlik idüben gelüp andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 2). [ḫāk iderem, -er, -em ] 

 

ḫāk idüp: Toprak etmek, toprağa sermek, ayaklar altında çiğnenmiş hale getirmek II değersizleştirmek, kendini 

değersiz saymak, benliğini yok etmek. 

Yüzüm üzre umaram iy māh-rū kim basasın / Ḫāk idüp cismüm reh-i kūyuñda ḳaṣdum düşmedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 3). [ḫāk idüp, -üp ] 

 

ḫāk itdi: Toprak etmek, toprağa sermek, ayaklar altında çiğnenmiş hale getirmek II öldürmek, yok etmek. 

Ġam beni ḫāk itdi savurdı ġubārum rūzigār / Sen ferāġat gülşeninde ‘iyşde leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 6). [ḫāk itdi, -di ] 

 

ḫāk itmek: Toprak etmek, toprağa sermek, ayaklar altında çiğnenmiş hale getirmek II değersizleştirmek, kendini 

değersiz saymak, benliğini yok etmek. 

İşigüñde yüzini ḫāk itmek ister bu Muḥib / Umar anı kim olasın bāde içseñ cür‘a-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1327, Beyit 5). [ḫāk itmek, -mek ] 

 

ḫāk olmış: Ayaklar altında çiğnenmiş hale gelmek, toprağa düşmek, mahvolmak, toprak olmak, ölmek. 

Bunca istiġnā ile görmez misin şems-i felek / Pāyuña yüzler sürüp yoluñda ḫāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 2). [ḫāk olmış, -mış ] 

 

ḫāk olmışam: Ayaklar altında çiğnenmiş hale gelmek, toprağa düşmek, mahvolmak, toprak olmak, ölmek. 
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Cān virüp ger rāh-ı kūyında anuñ ḫāk olmışam / Bulmaz idüm ol şehüñ pā-būsına ben dest-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 3). [ḫāk olmışam, -mış, -am ] 

 

ḫāk olmışuz: Ayaklar altında çiğnenmiş hale gelmek, toprağa düşmek, mahvolmak, toprak olmak, ölmek. 

Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 2). [ḫāk olmışuz, -mış, -uz ] 

 

ḫāk olsam: Ayaklar altında çiğnenmiş hale gelmek, toprağa düşmek, mahvolmak, toprak olmak, ölmek. 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [ḫāk olsam, -sa, -m-sam ] 

 

ḫāk olsam: Ayaklar altında çiğnenmiş hale gelmek, toprağa düşmek, mahvolmak, toprak olmak, ölmek. 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [ḫāk olsam, -sa, -m-sam ] 

 

ḥaḳ sözi: Doğru söz, ilahi kelam. 

Zāhidā ‘ışḳūñ ṭarīḳın añlamaz kec-ṭab‘sın / Diñlemezsin Ḥaḳ sözi sende meger var saḫt gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 4). [ḥaḳ sözi, -i ] 

 

ḫāk ü ḫışt-ı meygede: Meyhanenin toprağı ve taşı (tuğlası). 

Tañ mı bu ‘ālem serīrinden Muḥibbī ‘ār ide / Ḫāk ü ḫışt-ı meygede bālin ü bister aña bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1391, Beyit 5). [ḫāk ü ḫışt-ı meygede, ] 

 

ḫāk-i dergāhuñ: Dergahın toprağı. 

Gerekmez efser-i Dārā yiter çün ḫāk-i dergāhuñ / Yaradan ḥaḳḳı ol baña hemān tāc-ı sa‘ādetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 4). [ḫāk-i dergāhuñ, -uñ ] 

 

ḫāk-i deri: (sevgilinin) kapısının, eşiğinin toprağı. 

Tūtiyādur gözüme ḫāk-i deri / Küḥl içün tūtiyāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 3). [ḫāk-i 

deri, -i ] 

 

ḫāk-i der-i nigār: Sevgilinin kapısının toprağı. 

Alma gözüñe küḥl-ı Ṣıfāhān’ı ẕerrece / Ḫāk-i der-i nigār saña tūtiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 
4). [ḫāk-i der-i nigār, ] 

 

ḫāk-i derin: (sevgilinin) kapısının, eşiğinin toprağı. 

Düşüp yoluñ ki kūyına ugrar-ısañ iy ṣabā / Ḫāk-i derin getür ki gözüm tūtiyā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1060, Beyit 3). [ḫāk-i derin, -in ] 



 1082 

İy bād-ı ṣabā ḫāk-i derin iki gözümçün / Luṭf eyle getür kim anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 4). [ḫāk-i derin, -in ] 

 

ḫāk-i derinden: (sevgilinin) kapısının, eşiğinin toprağı. 

İy bād-ı ṣabā getüresin ḫāk-i derinden / Sanma ki Muḥibbī anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 

Beyit 5). [ḫāk-i derinden, -i, -n, -den ] 

 

ḫāk-i derini: (sevgilinin) kapısının, eşiğinin toprağı. 

Ḫāk-i derini gözlerüme küḥl ideyordum / Kandadur ‘aceb bād-ı seḥergāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 3). [ḫāk-i derini, -i, -n, -i ] 

 

ḫāk-i derüñdür: (sevgilinin) kapısının, eşiğinin toprağı. 

İy yār-ı cefā-ḫū Muḥibbī göz[i] yaşın / Teskīn iden ḫāk-i derüñdür diger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 5). [ḫāk-i derüñdür, -üñ, -dür ] 

 

ḫāk-i derüñi: (sevgilinin) kapısının, eşiğinin toprağı. 

Gāhī gözüm bu yaş-ıla geh kanla tolar / Ḫāk-i derüñi gönderüp it tūtīyā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 

Beyit 2). [ḫāk-i derüñi, -üñ, -i ] 

 

ḫāk-i pā-durur: Ayak toprağı. // ayaklar altında kalmış ve toprağa karışmış aşık. 

Kimdür Muḥibbī dir-iseñ iy pādişāh-ı ‘ışḳ / Bir derdmend bende vü bir ḫāk-i pā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1148, Beyit 5). [ḫāk-i pā-durur, -durur ] 

 

ḫāk-i pāyı: (Sevgilinin) Ayağının toprağı, tozu. 

Ḫāk-i pāyı çün ele girdi Muḥibbī başa ko / Ġam yime şimden girü tāc-ı sa‘ādet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 5). [ḫāk-i pāyı, -ı ] 

 

ḫāk-i pāy-ı dilberi: Gönül alan sevgilinin ayağının toprağı. 

Su sepüp iy dīde sula ḫāk-i pāy-ı dilberi / Dimesünler aramuzda anuñ-ıla gerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1021, Beyit 3). [ḫāk-i pāy-ı dilberi, -i ] 

 

ḫāk-i pāy-ı dōst: Sevgilinin ayağının toprağı / Sevgilinin ayak bastığı toprak. 

Ḫāk-i pāy-ı dōst çün derd ehlinüñ ser-tācıdur / Ehl-i ‘ışḳuñ zülfi ḳullābı daḫı mi‘rācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1023, Beyit 1). [ḫāk-i pāy-ı dōst, ] 

 

ḫāk-i pāy-ı yār: Sevgilinin ayağının toprağı. 

Varma nesīm mülk-i Ṣıfāhān’a küḥl içün / Çün ḫāk-i pāy-ı yār göze tūtiyā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 5). [ḫāk-i pāy-ı yār, ] 
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ḫāk-i pāyın: Ayak toprağı. 

Ḫāk-i pāyın başuma tāc itmek itdüm mültemes / Gör dil-i dīvāneyi kim salṭanat eyler heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 1). [ḫāk-i pāyın, -y, -ı, -n ] 

 

ḫāk-i pāyına: (Sevgilinin) ayağının toprağı. 

Ḫāk-i pāyına gözüm gevherlerin itdüm nis̱ār / Ol sebebden kūy-ı dilber la‘l ü mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 2). [ḫāk-i pāyına, -y, -ı, -n, -a ] 

 

ḫāk-i pāyuñ: Ayak toprağı. 

Nigārā ḫāk-i pāyuñ tācumuzdur / Ser-i zülfüñ bizüm mi‘rācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 1). 

[ḫāk-i pāyuñ, -y, -uñ ] 

Muḥibbī efser itmiş ḫāk-i pāyuñ / Anuñçün şāh-ı heft-iḳlīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 6). 
[ḫāk-i pāyuñ, -uñ ] 

 

ḫāk-i pāyuñdur: Ayak toprağı. 

Ḫāk-i pāyuñdur şehā küḥl-i baṣar / Tūtiyādan yig görür ehl-i naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 1). [ḫāk-i 

pāyuñdur, -y, -uñ, -dur ] 

 

ḫāk-i pāyüñle: (Sevgilinin) Ayağının toprağı, tozu. 

Ḫāk-i pāyüñle pür itdük şīşe-i çeşmi henūz / Hey ḳıyāmet ḳāmet it vaḳt oldı sā‘at beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 6). [ḫāk-i pāyüñle, -üñ, -le ] 

 

ḫāk-i rāh: Yolun toprağı. 

İşüm gücüm āh-ıla vāh günden güne ḥālüm tebāh / Olmam muḳarrer ḫāk-i rāh ol dilsitānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 5). [ḫāk-i rāh, ] 

 

ḫāk-i rāh olup: Yol toprağı olmak, toprak olmak, yoluna toprak olmak. || Perişan hale gelmek. 

Ḫāk-i rāh olup būse idüm pāy-ı der idüm / Ol yār-ı cefā-cū bu ‘aceb andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 2). [ḫāk-i rāh olup, -up ] 

 

ḫāk-i rāhı: Sevgilinin yürüdüğü yer // sevgilinin yolunun toprağı. 

Niçe yıllar ḥasretem pā-būsına oldum helāk / Görüñ ol bed-ḫū güẕer ol ḫāk-i rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 2). [ḫāk-i rāhı, -ı ] 

 

ḫāk-i rehine: (sevgilinin) yolunun toprağı. 

Ḫāk-i rehine dökeli bu dīdeler eşki / Gören didiler yolların hep sīm ü zer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1443, 

Beyit 4). [ḫāk-i rehine, -i, -n, -e ] 
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ḫāk-i üstüḫˇānumdur: Kemik tozu. 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda senüñ çokdan ġubār oldı / Yañılup dimedüñ bir kez ki ḫāk-i üstüḫˇānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 5). [ḫāk-i üstüḫˇānumdur, -um, -dur ] 

 

ḥaḳīḳat: Gerçek, var olduğu kesin ve açık olarak bilinen şey, asıl. 

İy Muḥibbī söyle söz virsün ḥaḳīḳatden ḫaber / Şimdiki şā‘irlerüñ her bir sözi ẓāhir geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1055, Beyit 5). [ḥaḳīḳatden, -den ] 

Viren bāzār-ı ‘ışḳ içre alan cān naḳdini derdi / Ḥaḳīḳatde odur ‘āşıḳ dimeñ bāzārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 5). [ḥaḳīḳatde, -de ] 

Her ne söz kim söyledüñ virür ḥaḳīḳatden ḫaber / Līk gūş itmege anı degme nādān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 6). [ḥaḳīḳatden, -den ] 

 

ḥaḳīḳat naẓarın kıl: Hakikat nazarı kılmak, gerçeği görmek için bakmak, hikmet gözüyle bakmak. 

Bu cihānuñ nesi vardur aña şād ola göñül / Kıl ḥaḳīḳat naẓarın şeyḫ ü eger şāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 2). [ḥaḳīḳat naẓarın kıl, ] 

 

ḥaḳīḳatle naẓar kılsañ: Hakikat nazarı kılmak, gerçeği görmek için bakmak, hikmet gözüyle bakmak. 

Dilā maġrūr olup virme göñül bu dār-ı dünyāya / Ḥaḳīḳatle naẓar kılsañ hemān bir iki sā‘atdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 7). [ḥaḳīḳatle naẓar kılsañ, -sa, -ñ ] 

 

ḥaḳīḳī: 1. İnkâr edilemeyecek şekilde var olan, var olmuş bulunan, gerçek 2. Asıl olan, uydurma olmayan, doğru, 

sahih. 

Kim ki bildiyse ḥaḳīḳī ‘ışḳı olsun ol feraḥ / Kim mecāzīde kalur āḫir nedāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 4). [ḥaḳīḳī, ] 

İy Muḥibbī dürişüp ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī ṭaleb it / Sözlerüm cümle ḥaḳīḳīdür anı sanma mecāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 7). [ḥaḳīḳīdür, -dür ] 

 

ḫāk-ile yeksān oldı: Temelinden yıkılıp harap olmak, yer ile bir olmak, tümüyle ortadan kalkmak. 

Muḥibbī derd-ile oldı yolında ḫāk-ile yeksān / Dimedi yañılup bir dem benüm ḥāżır-güvāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 5). [ḫāk-ile yeksān oldı, -dı ] 

 

ḫāk-ile yeksān olur: Temelinden yıkılıp harap olmak, yer ile bir olmak, tümüyle ortadan kalkmak. 

Çünki āḫir yıkılur ḫāk-ile ol yeksān olur / Fā’ide yok ger felekden yüksek ola bāmumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1351, Beyit 5). [ḫāk-ile yeksān olur, -ur ] 

 

ḥakīm: Âlim, bilgin, her şeyi bilen; tabiatı inceleyen; tabip, doktor. 

Cān ḫastasına itmeye hergiz ḥakīm ‘ilāc / La‘linden özge derdine sanmañ devā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1173, Beyit 4). [ḥakīm, ] 
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ḥaḳīr: Değersiz, aşağı II âşık. 

Bugün iḳlīm-i ‘ışḳ içre Muḥibbī’yi diseñ kimdür / Şikeste beste bī-çāre faḳīrüñdür ḥaḳīrüñdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1027, Beyit 4). [ḥaḳīrüñdür, -üñ, -dür ] 

 

ḫākister ola: Kül olmak: tamamen yanmak, yanıp kül haline gelmek II mahvolmak, helak olmak. 

Āteş-i ‘ışḳa Muḥibbī yana ḫākister ola / Nār-ı ‘ışḳ ile nite yanup kül oldı Ḳaḳnūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 
Beyit 5). [ḫākister ola, -a ] 

 

ḥaḳḳ: Ar. İnsan üzerine lâzım, kendine ait olan şey, husus. 

Leblerüñ dārü’ş-şifā ben olmışamdur mübtelā / Kıl ḥabībüm ḫastalar ḥaḳḳında tīmār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 6). [ḥaḳḳında, -ı, -n, -da ] 

 

ḥaḳḳ: Allah. 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1323, Beyit 5). [ḥaḳḳ’a, -’a ] 

‘Ālemi bir ḥabbeye satduk irüp bir ‘āleme / Şükr idüp Ḥaḳḳ’a anuñçün dāyimā bī-ġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 3). [ḥaḳḳ’a, -’a ] 

 

ḥakk eyledi: (Mâden, taş veya tahta üzerine) Bir şekil veya yazı kazımak, oymak II bir şey üzerindeki yazıyı 

kazıyarak silmek. 

Ḫaṭṭāṭ-ı ezel eyledi Mecnūn’uñ adını ḥakk / Yazdı Muḥibbī adını itdi anı tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 

Beyit 6). [ḥakk eyledi, -di ] 

 

ḫakk it: (Mâden, taş veya tahta üzerine) Bir şekil veya yazı kazımak, oymak II bir şey üzerindeki yazıyı kazıyarak 

silmek. 

Küfār-ı ḫaddüñi ḫaṭṭuñ yazup şerḥ eylemek ister / Ta‘ālā’llāh anı ḫakk it gider yañlış kitāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 5). [ḫakk it, ] 

 

ḥakk olursa: (Mâden, taş veya tahta üzerine) Bir şekil veya yazı kazınmak, oyulmak II bir şey üzerindeki yazı 

kazınarak silinmek. 

Ḥakk olursa mihr ü meh naḳşı felekden ġam degül / Naḳş-ı eş‘āruñ Muḥibbī künbed-i mīnā yiter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1120, Beyit 5). [ḥakk olursa, -ur, -sa ] 

 

ḥaḳḳ-ı nān gözler: Ekmek hakkını gözlemek II vefa borcunu gözlemek. 

Muḥibbī kūyuña varsa gelür karşu seg-i kūyuñ / Ḳadīmī āşināmuzdur diyüben ḥaḳḳ-ı nān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 7). [ḥaḳḳ-ı nān gözler, -r ] 

 

ḥaḳḳıçün: Hakkı için: .....nın hürmeti için. // Sebebiyle, nedeniyle. 
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Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur / Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1100, Beyit 5). [ḥaḳḳıçün, ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 5). [ḥaḳḳıçün, ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın / Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 3). [ḥaḳḳıçün, ] 

 

ḥaḳḳıyçün: Hakkı için: .....nın hürmeti için. // Sebebiyle, nedeniyle. 

Ṣafā vü Merve ḥaḳḳıyçün şu kim kūyuñ ṭavāf eyler / Eger cān itmeye ḳurbān degül ‘āşıḳ ḫilāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 1). [ḥaḳḳıyçün, ] 

 

ḥaḳḳuma: Hakkımda, benim için, benimle ilgili olarak. 

Her ne dirse ḥaḳḳuma uyma raḳībüñ sözine / Bilürem kim ol seni ḫayr işe irşād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 4). [ḥaḳḳuma, ] 

 

ḥāl: Far. Bedende olan nokta, ben. 

Dil murġı görüp ḫālüñi zülfüñe tutıldı / Bu bend ü belālar hep dāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, Beyit 

2). [ḫālüñi, -üñ, -i ] 

Meger ḫālüñ şehā müşg ü ser-i zülfüñ mu‘anberdür / Dimāġı ‘ālemüñ cānā anuñ-ıçun mu‘aṭṭardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 1). [ḫālüñ, -üñ ] 

Āteş-i ruḫsāruñ üzre ol mu‘anber ḫāller / Micmer-i yāḳūt içinde müşg-ile ‘anber yakar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1116, Beyit 2). [ḫāller, -ler ] 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 3). [ḫāl, ] 

Ḫāller meyl ider ol ‘ārıż-ı dil-cūya gelür / Sanki Hindū-beçeler teşne olup suya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 1). [ḫāller, -ler ] 

Murġ-ı dil ṣaydına itmişdür ser-i zülfin duzaġ / Yir yirin ḫāli anuñ içinde dökmiş dāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 3). [ḫāli, -i ] 

Gülşen-i ḥüsninde dil murġın yine ṣayd itmege / Zülfi āġında Muḥibbī ḫāli anuñ dānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 7). [ḫāli, -i ] 

Zülfini añsam nigāruñ ḫālini medḥ eylesem / Kimse ‘anber adın añmaz müşg-i Tātār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 3). [ḫālini, -i, -n, -i ] 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 2). [ḫāl, ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 7). [ḫāl, ] 

Ḫāllaruñ fikr eyledükçe ḫˇāb gelmez çeşmüme / Uyḫu yüzin göz görmez olıcak cāy-ı meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 3). [ḫāllaruñ, -lar, -uñ ] 
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Zülfini çīn eyledi dil murġını ṣayd itmege / Ḫālini kodı içinde eyledi san dāne ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 4). [ḫālini, -i, -n, -i ] 

 

ḥāl: Bir şeyin içinde bulunduğu şartların ve niteliklerin bütünü, durum, vaziyet. 

Ṭabībā sorma ḥālin ehl-i ‘ışḳuñ / Bularuñ derdi var dermānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 4). 

[ḥālin, -in ] 

Bir dem ārām eyle göz yaşıyla pāyum gil-durur / Kıl teraḥḥum dōstum ḥālüm katı müşkil-durur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 1). [ḥālüm, -üm ] 

Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre eşk-i çeşmüm kātibi / Ḫūn-ı dilden bu derūnum ḥālini turmaz yazar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 4). [ḥālini, -i, -n, -i ] 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [ḥālüñi, -üñi ] 

İşüm gücüm āh-ıla vāh günden güne ḥālüm tebāh / Olmam muḳarrer ḫāk-i rāh ol dilsitānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 5). [ḥālüm, -üm ] 

Bezm-i ġamda iñleyüp nālişler itsem tā seḥer / Ḥālüm añlar nāylar derdüm rebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 4). [ḥālüm, -üm ] 

Döne döne yanmayan bilmez nedür aḥvāl-i ‘ışḳ / İy Muḥibbī ḥālüñi bagrı kebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 7). [ḥālüñi, -üñ, -i ] 

Derd-i dil ḥālini ‘arż eyleme bī-derd olana / Saglar añlayımaz anı ki bīmār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 2). [ḥālini, -i, -n, -i ] 

Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [ḥālüm, -üm ] 

Kulakdan ‘āşıḳam ‘āşıḳ ‘aceb düşvār ḥālüm var / Degül mümkin yüzin görmek ne ḫod ṣabr u mecālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 1). [ḥālüm, -üm ] 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [ḥālin, -i, -n ] 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [ḥālüm, -üm ] 

Benüm ḥālüm digergūn müdde‘īden / Nite kim bülbülüñ derdi dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 4). 
[ḥālüm, -üm ] 

Meded ḥālüm benüm düşvār olupdur / Eger dirsem eger dimezsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 
4). [ḥālüm, -üm ] 

Derdi dermāna degişdük fāriġ ol bizden ṭabīb / Nef‘ ü żarrı ḥālümüzce añlaruz ḥāẕıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 4). [ḥālümüzce, -ümüz, -ce ] 

Hicr ara ḥasret-ile cān lebüme gelmiş-iken / Kimsene yok diye bu ḥālümi dildāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 5). [ḥālümi, -üm, -i ] 

‘Işḳ ḫastasıyım ko beni ḥālümde ṭabībā / Ölmekden evlā derdüme tīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1262, Beyit 3). [ḥālümde, -üm, -de ] 
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Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 7). [ḥāli, -i ] 

Muḥibbī ol cefākāruñ olursa rāh-ı kūyında / Dimez aña nedür ḥālüñ ve yāḫūd merḥabā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 5). [ḥālüñ, -üñ ] 

Dōstlar ben ölmedin billāhi tedbīr eyleñüz / ‘Işḳ içinde ḥālümi ol yāra taḳrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1281, Beyit 1). [ḥālümi, -üm, -i ] 

Bu Muḥibbī ḥālini taḥrīre almışdur ḳalem / Niçe defter toldı şerḥ olmadı aḥvālüm henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 5). [ḥālini, -i, -n, -i ] 

Ṭāḳatum ṭāḳ oldı ṣabrum ḳalmadı soldı beñiz / Dil ṭabībine meded bu ḫasta dil ḥālin diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 1). [ḥālin, -i, -n ] 

Āh ġam şebinde giceler tā ṣubḥ olınca iñlerem / Bu nev‘edür ḥālüm benüm meh sālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 3). [ḥālüm, -üm ] 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [ḥālüm, -üm ] 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [ḥālümi, -üm, -i ] 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [ḥālüñ, -üñ ] 

Kūh-ı ġamda kalmışamdur rūz u şeb āh eylerem / Bilmezem kim n’olısar ḥālüm benüm dildārsuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1320, Beyit 2). [ḥālüm, -üm ] 

Ruḫlaruñsuz bu Muḥibbī āh iderse tañ mıdur / Bülbül-i şūrīdenüñ ḥāli n’olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1322, Beyit 5). [ḥāli, -i ] 

Güm güm ötse na‘ramuzdan tās-ı çarḫ olmaz ‘aceb / Ḥālümüzce ehl-i ‘irfān içre ḥālāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 4). [ḥālümüzce, -ümüz, -ce ] 

Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [ḥālüm, -üm ] 

Āh u nāleñden Muḥibbī yār añlar ḥalüñi / Sözüñi uzatma çün kim ‘ārife bir nükte bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 7). [ḥalüñi, -üñ, -i ] 

Vāḳıf olmaz ehl-i ‘ışḳuñ ḥāline ‘allāmeler / Ger Ṣıḥāḥ-ıla okurlarsa hezārān ḳāmūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1387, Beyit 3). [ḥāline, -i, -n, -e ] 

Biñ kerre eger ḥālümi ‘arż eylesem ol yār / Bir laḥẓada eyler bu ḳadar ḥāli ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 3). [ḥāli, -i ] 

Ger ister-iseñ iki cihān devletin iy dil / Dermānde vü dil-ḫastelerüñ ḥāline tut gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 6). [ḥāline, -i, -n, -e ] 

Biñ kerre eger ḥālümi ‘arż eylesem ol yār / Bir laḥẓada eyler bu ḳadar ḥāli ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 3). [ḥālümi, -üm, -i ] 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [ḥālin, -i, -n ] 
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Yüz kerre eger ḥālümi dirsem saña iy dōst / İdersin anı bir nefes içinde ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 3). [ḥālümi, -üm, -i ] 

İstedüm dīvāne göñlüm ḥālini bilmek yine / Bulımadum ol cünūn deştinde nā-peydā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 2). [ḥālini, -i, -n, -i ] 

Maḥşerde şehā götüricek ‘ışḳuñ-ıla baş / Olmaya benüm ḥālüme Mecnūn gibi ḥāldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 4). [ḥālüme, -üm, -e ] 

İy benüm serv-i revānum sorma ḥālüm sensüzin / Eşk-i çeşmüm eyledi bu gizlü rāzum cümle fāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1465, Beyit 3). [ḥālüm, -üm ] 

‘Işḳ-ıla Ḳays’uñ egerçi bilselerdi ḥālini / Aña mecnūn dimeyüp dirlerdi ol uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1468, Beyit 2). [ḥālini, -i, -n, -i ] 

Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 5). [ḥāli, -i ] 

Niçe yıllar ḫasta iken yine bir bir ḥālini / Dil ṭabībi gördi itdi derdini bīmār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 2). [ḥālini, -i, -n, -i ] 

Gice gündüz gülşen-i ḥüsninde efġāndan murād / İtmek ister ḥālini bu bülbül-i bī-çāre ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 2). [ḥālini, -i, -n, -i ] 

Hicr elinden ölür-isem günde biñ kez rāżıyam / Bu Muḥibbī ḥālini tek itmeñüz aġyāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 5). [ḥālini, -i, -n, -i ] 

Sun nūş ideyim la’l-i lebüñ rāḥat-ı cāndur / Tā mest olup ḥālin ide saña Muḥib ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 5). [ḥālin, -i, -n ] 

 

ḫāl ü ḫaṭ: Ben ve ayva tüyü. 

Muṣḥaf-i ḥüsnine yāruñ virdi ziynet ḫāl ü ḫaṭ / Ḫaṭ daḫı rūşen görinür olsa i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1500, Beyit 1). [ḫāl ü ḫaṭ, ] 

 

ḫāl ü ḫaṭuñ: Ben ve ayva tüyü. 

Añmazuz ḫāl ü ḫaṭuñ dāyim lebüñ ẕikr eylerüz / İçerüz cām-ı şarābı biz ġubārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1334, Beyit 2). [ḫāl ü ḫaṭuñ, -uñ ] 

 

ḫalāṣ: Kurtulma, kurtuluş. 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 4). [ḫalāṣa, -a ] 

Şīr çeşmüñ pençesinden uşbu göñlüm merdümi / Çāre yok hergiz ḫalāṣa çāk çāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 3). [ḫalāṣa, -a ] 

Olmadı yā Rab göñül bu derd-i hicrāndan ḫalāṣ / Cānı hicrāndan ḫalāṣ it ya beni cāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 1). [ḫalāṣ, ] 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 1). [ḫalāṣ, ] 
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Baḥr-ı eşküm içre saldı bilmedin dil fülkini / Düşdi çün girdāb-ı ‘ışḳa aña ne mümkin ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 3). [ḫalāṣ, ] 

 

ḫalāṣ bulmayısardur: Kurtulmak, azat olmak. 

Kankı dil kim baglanup zülfüñe ide iḫtiṣāṣ / Bulmayısardur ebed zencīr-i ġamdan ol ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1473, Beyit 1). [ḫalāṣ bulmayısardur, -ma, -y, -ısar, -dur ] 

 

ḫalāṣ it: Kurtarmak. 

Olmadı yā Rab göñül bu derd-i hicrāndan ḫalāṣ / Cānı hicrāndan ḫalāṣ it ya beni cāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 1). [ḫalāṣ it, ] 

 

ḫalāṣ itgil: Kurtarmak, azat etmek. 

Ġamze-i cellādına dirsem ḫalāṣ itgil beni / Dir kim ölmeyince olmaz ḥükm-i sulṭāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 3). [ḫalāṣ itgil, -gil ] 

 

ḫalāṣ kıl: Kurtarmak, azat etmek. 

Yakma iy dil nār-ı hicre bu Muḥibbī ḫastayı / Ḫayra gir cevr ü cefādan kıl bu miskīni ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 5). [ḫalāṣ kıl, ] 

 

ḫalāṣ ola: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1317, Beyit 2). [ḫalāṣ ola, -a ] 

 

ḫalāṣ ola: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Zülf-i dildāra tolaşdı yine dīvāne göñül / Kaçan ola kim ola ḳayd-ıla benden o ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 2). [ḫalāṣ ola, -a ] 

 

ḫalāṣ ola: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Derdmend olan ḫaṭ u ḫāli ile āşüftedür / Derd-ile ḫoş geçe ol ola dermāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1478, 

Beyit 4). [ḫalāṣ ola, -a ] 

 

ḫalāṣ olam: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Olmadı baña müyesser kim olam meclisde ḫāṣ / Ya olam derd ü belā vü mihnet ü ġamdan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 1). [ḫalāṣ olam, -a, -m ] 

 

ḫalāṣ olamaz: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Kim ḥarīm-i ḥürmet-i ġamla Muḥīb maḥrem ola / Olamaz tā rūz-ı maḥşer miḥnet ü ḫırmāndan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1478, Beyit 5). [ḫalāṣ olamaz, -a, -maz ] 
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ḫalāṣ olmadı: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Olmadı yā Rab göñül bu derd-i hicrāndan ḫalāṣ / Cānı hicrāndan ḫalāṣ it ya beni cāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 1). [ḫalāṣ olmadı, -ma, -dı ] 

 

ḫalāṣ olmadı: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Āh kim olmadı bu cān nār-ı hicrāndan ḫalāṣ / Kankı dil bend ola olmaz zülf-i cānāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1478, Beyit 1). [ḫalāṣ olmadı, -ma, -dı ] 

 

ḫalāṣ olmadum: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ / Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 2). [ḫalāṣ olmadum, -ma, -du, -m-ma, -du, -m, - ] 

 

ḫalāṣ olmadum: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

‘Āşıḳam derdā dirīġā olmadum derdden ḫalāṣ / Derd-i ‘ışḳ içün dimişler özge yok mergden ḫavāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 1). [ḫalāṣ olmadum, -ma, -du, -m ] 

 

ḫalāṣ olmak: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Hīç ḫalāṣ olmak baña mümkin degül / Kapdı dil murġın Muḥib bir şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 

5). [ḫalāṣ olmak, -mak ] 

 

ḫalāṣ olmak: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Sāġar-ı gülgūnı bir dem komak elden itmesün / Kim ki olmak isteye endūh-ı devrāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 4). [ḫalāṣ olmak, -mak ] 

 

ḫalāṣ olmak: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [ḫalāṣ olmak, -mak ] 

 

ḫalāṣ olmaya: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Kim göre ‘ārıżuñı olmaya ġamdan o ḫalāṣ / Yazılu ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla göñülde bu ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 1). [ḫalāṣ olmaya, -ma, -y, -a ] 

 

ḫalāṣ olmaz: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Nergis-i mestüñle zülfüñden göñül olmaz ḫalāṣ / Cān u dil yagmasına anlar çün el bir eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1427, Beyit 3). [ḫalāṣ olmaz, -maz ] 

 

ḫalāṣ olmaz: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 
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Ġamze-i cellādına dirsem ḫalāṣ itgil beni / Dir kim ölmeyince olmaz ḥükm-i sulṭāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 3). [ḫalāṣ olmaz, -maz ] 

 

ḫalāṣ olmaz: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Āh kim olmadı bu cān nār-ı hicrāndan ḫalāṣ / Kankı dil bend ola olmaz zülf-i cānāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1478, Beyit 1). [ḫalāṣ olmaz, -maz ] 

 

ḫalāṣ olmaz: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Her kim olsa esīr-i ‘ışḳ bir meh-pāreye / Ölmeyiserdür ol olmaz ṭa‘n-ı bed gūdan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1478, Beyit 2). [ḫalāṣ olmaz, -maz ] 

 

ḫalāṣ olmaz: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Ola kim Mecnūn-veş basdı melāmet kūyına / Pā-bürehne olur āḫir olmaz ‘üryāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1478, Beyit 3). [ḫalāṣ olmaz, -maz ] 

 

ḫalāṣ olur: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Giren dilüñe leşker-i ġamdan ḫalāṣ olur / Anuñ içün ki ol aña āhen ḥiṣār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 2). [ḫalāṣ olur, -ur ] 

 

ḫalāṣ olur: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Baḥr-ı ġamdan hīç ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Her ṭarafdan eşkümi bu gözlerüm deryā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 3). [ḫalāṣ olur, -ur ] 

 

ḫalāṣ olur: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Bahr-i ‘ışḳuñdan ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Eşk-i çeşmüm oldı deryā ortada girdāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 3). [ḫalāṣ olur, -ur ] 

 

ḫalāṣ olur: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Bend-i zülfinden ḫalāṣ olur mı hīç bu murġ-ı dil / Eksük itmez bir nefes ġamz okların ol göz ü kaş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 4). [ḫalāṣ olur, -ur ] 

 

ḫalāṣ olur: Kurtulmak, sıyrılmak, azat olmak. 

Key perīşān ḥāl olupdur bu Muḥibbī hicr-ile / Pes kaçan olur göñül zülf-i perīşāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 5). [ḫalāṣ olur, -ur ] 

 

ḥālāt ehliyüz: Halden anlayan kişiler. 

Güm güm ötse na‘ramuzdan tās-ı çarḫ olmaz ‘aceb / Ḥālümüzce ehl-i ‘irfān içre ḥālāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 4). [ḥālāt ehliyüz, -y, -üz ] 



 1093 

 

ḥāldaş olmaya: Aynı halde olmak, karşısındakinin halinden anlamak. 

Maḥşerde şehā götüricek ‘ışḳuñ-ıla baş / Olmaya benüm ḥālüme Mecnūn gibi ḥāldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1451, Beyit 4). [ḥāldaş olmaya, -ma, -y, -a ] 

 

ḫalel gelmeyiserdür: Bozulmak, zarara uğramak. 

İy Muḥibbī ‘ışḳ bünyādına bennā olmışam / Gelmeyiserdür ḫalel zīrā ki muḥkemdür esās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 5). [ḫalel gelmeyiserdür, -me, -y, -iser, -dür ] 

 

ḫalel virmek: Bozmak, zarar vermek. 

Ḫaṭṭını gördüm ḫalel virmek diler ruḫsārına / Hey ne kāfirdür görüñ ḳaṣd-ı dil ü dīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1400, Beyit 4). [ḫalel virmek, -mek ] 

 

ḥālet: Nitelik, durum, hal. 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 

Beyit 2). [ḥālet, ] 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 2). [ḥālete, -e ] 

Ṣabr u ‘aḳl u dil kamu benden gidüp dūr oldılar / ‘Işḳ bir ḥālet-durur elbette tenhālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 2). [ḥālet-durur, --durur ] 

Sorma ‘ışḳuñ ḥāletin Mecnūn’a bir dīvānedür / Açma ‘ışḳuñ sırrını Ferhād’a kim efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 1). [ḥāletin, -i, -n ] 

 

ḥālet-i sözi virür: Sözün halini vermek, sözün manasını açıklamak. 

Ḥālet-i sözi virür diñle Muḥibbī sözini / Diḳḳat eyle bulasın anda niçe ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1480, 

Beyit 5). [ḥālet-i sözi virür, -ür ] 

 

ḫālī: Hâlî: Hâlâ,şimdi. 

Ġam yimem ḫālī ḫayāli çün derūn-ı dildedür / ‘Ankebūtuñ göñli şād olur megesçün dām ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1100, Beyit 2). [ḫālī, ] 

 

ḥāl-i ‘ālem: Dünyanın hali. 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 2). [ḥāl-i ‘ālem, ] 

 

ḫāl-i ‘anber-bāruñı: Amber kokulu ben. 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ / Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 2). [ḫāl-i ‘anber-bāruñı, -uñ, -ı ] 
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ḫālī degül: …-sız olmamak II uzak değil, eksik değil, boş değil. 

Hiç olur mı nergis-i mestüñ ide baña naẓar / Çün degül ḫālī elinden nūş ider bāde-i nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 3). [ḫālī degül, ] 

 

ḫālī degül: …-sız olmamak II uzak değil, eksik değil, boş değil. 

Degül ḫālī ġamuñ dil ḫānesinden / Bu ‘ālemdür kişi maḥremsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 3). 
[ḫālī degül, ] 

 

ḫālī degül: …-sız olmamak II uzak değil, eksik değil, boş değil. 

Sīneden ḫālī degül bir dem ḫayāl-i zülf-i dōst / Çün perīnüñ meskenidür eks̱erī vīrāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 3). [ḫālī degül, ] 

 

ḫālī degül: …-sız olmamak II uzak değil, eksik değil, boş değil. 

Tehī sanmañ n’ola gitdiyse Ferhād / Degül ‘ışḳ kūhı ḫālī pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 3). 

[ḫālī degül, ] 

 

ḫālī degül: …-sız olmamak II uzak değil, eksik değil, boş değil. 

Tehī sanmañ n’ola gitdiyse Ferhād / Degül ‘ışḳ kūhı ḫālī pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 3). 

[ḫālī degül, ] 

 

ḫālī degüldür: …-sız olmamak II uzak değil, eksik değil, boş değil. 

Āhum odından sakın kim bir nihāl-i tāzesin / Sīne pür-sūzam benüm ḫālī degüldür nārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 4). [ḫālī degüldür, -dür ] 

 

ḥāl-i mecnūn’ı: Mecnunun hali, Mecnunun durumu. 

Kim bilem dir ḥāl-i Mecnūn’ı baña sorsun baña / Vādi-i ġamda anuñla itmişem bī-ḥad sefer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 4). [ḥāl-i mecnūn’ı, -’ı-ı ] 

 

ḥāl-i muḥibbī: Muhibbi'nin hali, durumu // (Kanûnî Sultan Süleyman'ın mahlası.II Muhabbet edici, dost.). 

Yār bir gün dimedi ḥāl-i Muḥibbī niçedür / Niçe yıldur ki varur yāra bizüm ādemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1274, Beyit 6). [ḥāl-i muḥibbī, ] 

 

ḫāl-i müşgīnüñ: Misk kokulu ben. 

Ḫāl-i müşgīnüñ dehānuñ üzre düşmişdür ġalaṭ / Komadı ḫaṭṭātlar ‘ādet degül mīme nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 1). [ḫāl-i müşgīnüñ, -üñ ] 

 

ḫālī ola: Uzak, eksik olmak, ayrı olmak, boş olmak. 
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Maḥabbetden ola bir dil ki ḫālī / O şehre beñzeye sulṭānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 2). [ḫālī 

ola, -a ] 

 

ḫālī olur: Uzak, eksik olmak, ayrı olmak, boş olmak. 

Bir dem şeb-i hicr içre ḫayāl-i ser-i zülfüñ / Ḫālī mi olur gözden eyā serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 4). [ḫālī olur, -ur ] 

 

ḫāl-i siyāhuñ: Siyah ben. 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [ḫāl-i siyāhuñ, -uñ ] 

 

ḫāl-i siyehi: Sevgilinin yüzündeki siyah beni. 

Ḫāl-i siyehi eyleye bu baḫtumı tīre / Salınsa kaçan boynına ol zülf-i siyeh-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 2). [ḫāl-i siyehi, -i ] 

 

ḫāl-i siyehkār-ıla: (sevgilinin yanağında bulunan) kötü işler yapan ben, günah işlemiş ben, suçlu ben,. 

Gögsüme uran lāle gibi dāġı benüm āh / Ol ḫāl-i siyehkār-ıla ḥoḳḳa dehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 2). [ḫāl-i siyehkār-ıla, --ıla ] 

 

ḫālıḳ: Halk eden, yaratan, yaratıcı (Allah). 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1133, Beyit 5). [ḫālıḳ, ] 

 

ḥalīl: Sâdık ve gerçek dost // Hz. İbrahim // Ateşe atılması yönüyle. 

Ḥalīl’e tāb-ı ruḫsāruñla āteş gülşen olmışdur / Baña ‘aḳs-i ‘iẕāruñla görinür gülsitān āteş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1471, Beyit 3). [ḥalīl’e, -e ] 

 

ḥālini sormadı: Halini, hatırını sormak. 

Dil ḫasta yatur kimsene ḥālini sormadı / Eyler Muḥibbī ṣubḥa degin āh u vā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1326, Beyit 5). [ḥālini sormadı, -ma, -dı ] 

 

ḫāliṣ olduk: Saflaşmak, arınmak, saflaşmış olmak, en saf hale gelme. 

Pūte-i ‘ışḳ içre yanup ḫāliṣ olduk zer gibi / Olmazuz dünyāya ṭālib sanma dīnār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 2). [ḫāliṣ olduk, -du, -k ] 

 

ḫalḳ: Ahali, insanlar. 

‘Işḳuñ-ıla cān u dil dīvānedür / Anuñ-ıçun ḫalḳ-ıla bīgānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 1). [ḫalḳ-ıla, -

-ıla ] 
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‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 4). [ḫalḳa, -a ] 

N’eyledüm n’itdüm raḳībe seng-ile āhen gibi / Kūyuña vardı diyü ḫalḳa beni çakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 4). [ḫalḳa, -a ] 

Nevbet-ile ḫalḳı bir bir ögidür gendüm mis̱āl / Uşbu çarḫ-ı bī-vefānuñ āsiyābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 6). [ḫalḳı, -ı ] 

Niçe bir ḫalḳ-ı cihān ile idersin güft ü gū / ‘Uzlet eyle ḫalḳdan artuk saña yigdür ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 3). [ḫalḳdan, -dan ] 

Kimi ‘āşıḳ kimi zāhid bu ḫalḳuñ / Gelür çün her kişiye bir hevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 3). 

[ḫalḳuñ, -uñ ] 

Sırr-ı ‘ışḳı saklayam sīnemde dirdüm gerçi ben / Rūy-ı zerdüm eşk-i çeşmüm itdi anı ḫalḳa fāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 2). [ḫalḳa, -a ] 

 

ḥalḳa ḥalḳa: Kıvrım kıvrım (zülf bağlamında). 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 3). [ḥalḳa ḥalḳa, ] 

 

ḥalḳa ḥalḳa eyle: Halka halka eylemek, halka haline getirmek. 

Ben esīr-i ‘ışḳ oldum koy zenaḫdan çāhına / Ḥalḳa ḥalḳa eyle zülfüñ boynuma zencīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 3). [ḥalḳa ḥalḳa eyle, ] 

 

ḫalḳ-ı ‘ālem: Dünya halkı, herkes. 

Keşf kıl yüzden niḳābuñ kılsun ‘uşşāḳuñ naẓar / Ḫalḳ-ı ‘ālem bakmadan gelmez çü ḫurşīde żarar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1081, Beyit 1). [ḫalḳ-ı ‘ālem, ] 

Yār Muḥibbī ḫūblar içre eyle maḥbūb ola kim / Ḫalḳ-ı ‘ālem ḥayretinden ısırur barmaglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 9). [ḫalḳ-ı ‘ālem, ] 

 

ḫalḳ-ı cihān: Dünya halkı, bütün insanlar, herkes. 

Niçe bir ḫalḳ-ı cihān ile idersin güft ü gū / ‘Uzlet eyle ḫalḳdan artuk saña yigdür ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 3). [ḫalḳ-ı cihān, ] 

 

ḥall: Çözmek, üstesinden gelmek. 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [ḥallin, -i, -n ] 

 

ḥall eylemez: Çözüm yolu bulup sonuca bağlamak, çözmek, halletmek. 

Sırr-ı ‘ışḳ[ı] sor baña ‘allāmeler ḥall eylemez / Kim görüpdür bu cihānda ola düşvār iş geñez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 1). [ḥall eylemez, -mez ] 
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ḥall ide: Çözüm yolu bulup sonuca bağlamak, çözmek, halletmek. 

Mürşid-i kāmil dilerseñ sen yüri ḫumḥāneye / Müşkilüñ ḥall ide saña göstere yol mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 4). [ḥall ide, -e ] 

 

ḥall idüp: Çözüm yolu bulup sonuca bağlamak, çözmek, halletmek. 

Göz karasın ḥall idüp dildāra yazdum nāmeyi / Dōstlar luṭf eyleyüp eşkümle taḥrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 4). [ḥall idüp, -üp ] 

 

ḥall ola: Yoluna konmak, sonuca bağlanmak, çözülmek, çözümlenmek. 

Müşkilüm çok benüm iy zühre-cebīnüm sāḳī / Cām-ı la‘lüñle meger ḥall ola bu müşkilümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1208, Beyit 3). [ḥall ola, -a ] 

 

ḫalvet-i dilde: Gönül yalnızlığı. 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak / Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 5). [ḫalvet-i dilde, -de ] 

 

ḫām: Yeterince olgunlaşmamış. 

‘Āşıḳ mı dinür yanmayıcak āteş-i hicre / ‘Işḳ ehli olan puḫte gerek ḫām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, 

Beyit 2). [ḫām, ] 

 

ḥamd: Kulun Allah’ın yüceliğini, sonsuz lutuf ve ihsânı karşısında yaratanına minnet ve şükran duygularını 

bildirmesi. 

Raḳīb ölmiş didüm el-ḥamdü-lillāh / Ölen[de] ḫōş dil eyler ḥamde āġāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 2). 

[ḥamde, -e ] 

 

ḫam-der-ḫam olmış: Kıvrım kıvrım, büklüm büklüm olmak. 

Nigārā sünbülüñ ḫam-der-ḫam olmış / Girih pergār-ı cümle ‘ālem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 1). 

[ḫam-der-ḫam olmış, -mış ] 

 

ḥamdü-lillāh: Hamd Allah'a mahsustur. Allah'a hamd olsun. Allah'a şükür. 

Ḥamdü-lillāh gün gibi çün ṣāfdur āyīnemüz / Ol sebebden kimseye bir ẕerre yokdur kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 1). [ḥamdü-lillāh, ] 

Ḥamdü-lillāh ġıll u ġışdan pākdür āyīnemüz / Ol sebebden yok-durur kimseye hergiz kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 1). [ḥamdü-lillāh, ] 

Ḥamdü-lillāh Muḥammed ümmetiyüz / Cān-ıla Muṣṭafā’yı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 8). 
[ḥamdü-lillāh, ] 

Niçe demler iñleyüp nā gibi kıldum ben nefes / Ḥamdü-lillāh kim viṣāl-i yāra buldum dest-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 1). [ḥamdü-lillāh, ] 
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ḥamdülillāh: Hamd Allah'a mahsustur. Allah'a hamd olsun. Allah'a şükür. 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 5). [ḥamdülillāh, ] 

 

ḫāme: Kalem. 

Bilüñ-ile agzuñuñ vaṣfında ‘āciz ḫāmeler / Sırr-ı ġaybı bilmede ḳāṣır-durur ‘allāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1172, Beyit 1). [ḫāmeler, -ler ] 

 

ḫāmī: Pişmemiş, olgunlaşmamış, ham. 

Zāhidā sanma rumūz-ı ‘ışḳı ḫāmīler bilür / Bādenüñ ẕevḳ u ṣafāsını müdāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1154, Beyit 1). [ḫāmīler, -ler ] 

 

ḫam-ı ebrū-yı muḳavves: Kavisli kıvrık kaş. 

Kaçan görine ol ṭāḳ-ı Mıṣr pes / Ola ḳıblem ḫam-ı ebrū-yı muḳavves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 1). 

[ḫam-ı ebrū-yı muḳavves, ] 

 

ḫamūş: Söz söylememek, susmak, sessizleşmek. 

Niçe bir ḫalḳ-ı cihān ile idersin güft ü gū / ‘Uzlet eyle ḫalḳdan artuk saña yigdür ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 3). [ḫamūş, ] 

 

ḫamūş olgıl: Susmak, sessizleşmek, durgunlaşmak. 

İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1417, Beyit 1). [ḫamūş olgıl, -gıl ] 

 

ḫāmūş olımaz: Susmak, sessizleşmek, durgunlaşmak. 

Yüzüñ güldür ideyin ben de feryād / Ki bülbül olımaz gül vaḳti ḫāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 2). 

[ḫāmūş olımaz, -ı, -maz ] 

 

ḫāmūş olur: Susmak, sessizleşmek, durgunlaşmak II ölmek, can vermek. 

Şem‘-i ḥüsne dil yana pervāne-veş ḫāmūş olur / İñleyüp bülbülleyin feryād u āh u vā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1297, Beyit 3). [ḫāmūş olur, -ur ] 

 

ḫāmūş olur: Susmak, sessizleşmek, durgunlaşmak. 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 3). [ḫamūş olur, -ur ] 

 

ḫan: Padişah, hükümdar // sevgili. 
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Beni aglatma gel ḫanum ḥaẕer kıl / Bulanuk kan-ıla çeşmüm sili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 3). 

[ḫanum, -um ] 

 

ḫançer: Ucu sivri, iki yanı keskin bıçak, hançer. 

Būse cerr itse Muḥibbī leblerinden dilberüñ / Ḫışm idüp çeşmi o demde destine ḫançer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 5). [ḫançer, ] 

Kaçan ol ḳahramān gözler eline ḫançerin alsa / Amān virmez döker kanum benüm ol bī-amān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 6). [ḫançerin, -in ] 

Urmaga ehl-i ‘ışḳ sīnesine / Eylemiş ġamzeleri ḫançerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 2). [ḫançerler, -

ler ] 

Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin / Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 4). [ḫançer, ] 

Çeşm-i pür-ḫūnı ele ḫançer alaldan dōstlar / Ḳaṣdı budur bagrum içre kanum içüp kanalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 2). [ḫançer, ] 

Gözi ḫūn-rīzlik inkār itmesün kim / Yanında ḫançerinüñ ḥumreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 4). 
[ḫançerinüñ, -i, -nüñ ] 

Ġamzesi ḫançer çeküp ‘āşıḳların ḳurbān ider / Çeşm-i cellādına hīç ḳaṣṣāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 2). [ḫançer, ] 

Gözleri ḫançer çeküp kanlar dökerse ġam degül / Lebleri cānlar bagışlar yāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 2). [ḫançer, ] 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 3). [ḫançeri, -i ] 

Öldürür her dem beni dönüp yine inkār ider / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 4). [ḫançeri, -i ] 

 

ḫançer çeker: Hançeri birisine karşı doğrultmak, saldırmak. 

Serv ḳaddüñ ile da‘vā eylemiş / Bīd işidüp yüzine ḫançer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 2). [ḫançer 

çeker, -er ] 

 

ḫançer kılup: Hançer etmek, hançer gibi kullanmak, hançer haline getirmek. 

Şöyle beñzer ḫışm idüp dilber baña kīn eylemiş / Ġamzesin ḫançer kılup ebrūların çīn eylemiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1400, Beyit 1). [ḫançer kılup, -up ] 

 

ḫançer-i kābil: Kabil'in hançeri. 

Gāh olur çeşmi Muḥibbī eline tīġın alur / Geh döner ḳatlüm içün ḫançer-i kābil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1083, Beyit 5). [ḫançer-i kābil, ] 

 

ḫançer-i tīz: Keskin hançer. 
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Kıya baksa eger cellād çeşmüñ / İder müjgānın ol dem ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 2). 

[ḫançer-i tīz, ] 

Niçe başlar kesilüp her yaña ḫūn ola revān / Ġamzelerden eline yār ala çün ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 2). [ḫançer-i tīz, ] 

 

ḫandān: Gülen, gülücü, şen, açık, mesrur. 

Gül ġonca ḫandāndur çemen serv-i revānum kandadur / Olmadı rāḥat cān u ten ārām-ı cānum kandadur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 1). [ḫandāndur, -dur ] 

 

ḫandān olur: Gülmek, neşeli ve mutlu olmak II açılmak. 

Aglasam ol ġonca-leb ḫandān olursa tañ mıdur / Her kaçan bārān ola gül açılur ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 6). [ḫandān olur, -ur ] 

 

ḫandān olur: Gülmek, neşeli ve mutlu olmak. 

‘İyd olıcak seyr ider her kes yürür ḫandān olur / ‘İyd-i vaṣlı olmasa ol gün baña zindān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 1). [ḫandān olur, -ur ] 

 

ḫandān olur: Gülmek, neşeli ve mutlu olmak II açılmak. 

Her kaçan āh eyleyüp döksem gözüm bārānını / Gül gibi gülzār-ı ḥüsn içre göñül ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1196, Beyit 3). [ḫandān olur, -ur ] 

 

ḫandān oluram: Gülmek, neşeli ve mutlu olmak. 

Eger cevrüñ eger mihrüñ ne gelse rāżıyam senden / Ne vaṣla oluram ḫandān ne hicrāna melālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 3). [ḫandān oluram, -ur, -am ] 

 

ḫandān olursa: Gülmek, neşeli ve mutlu olmak II açılmak. 

Aglasam ol ġonca-leb ḫandān olursa tañ mıdur / Her kaçan bārān ola gül açılur ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 6). [ḫandān olursa, -ur, -sa ] 

 

ḫande: Gülme, gülüş. 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 4). [ḫande, ] 

 

ḫande eyler: Gülmek. 

Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 3). [ḫande eyler, -r ] 

 

ḫande-i destedür: Açılan deste. 
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Zülfi ḫande-i destedür göñlüm aña peyvestedür / Çokdan Muḥibbī ḫastadur rūḥ-ı revānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 6). [ḫande-i destedür, -dür ] 

 

ḫāne: Ev II gönül evi. 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1004, Beyit 5). [ḫānede, -de ] 

Sīnede ‘ışḳ āteşini nār sanmañ nūrdur / Anuñ ile ehl-i diller ḫānesi ma‘mūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1073, 
Beyit 1). [ḫānesi, -si ] 

Gel temāşā eyle bu sırça sarāyın göñlümüñ / Eşk-i surḫ-ıla münaḳḳaş zeyn olınmış ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 3). [ḫānedür, -dür ] 

Sen ḫarāb itmek neden iy ġam dil-i vīrānemi / Ḫānesin kendü eliyle kimse vīrān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 2). [ḫānesin, -si, -n ] 

Bi-ḥamdi’llāh muḥabbet ḫānesinde / Ġamuñdan ġayrı kimse maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 
5). [ḫānesinde, -si, -n, -de ] 

Tīredür ġamdan ḫarāb oldı dil-i vīrānemüz / Meh gibi bir gice tog gel rūşen olsun ḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 1). [ḫānemüz, -müz ] 

Geldi dilde şāh-ı ‘ışḳ bir ḫāne bünyād eyledi / Didi günden güne muḥkem dura bu bünyādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 4). [ḫāne, ] 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [ḫānesin, -si, -n ] 

Nāle kılma göñlüñe gelse ḫayāl-i çeşm-i yār / Ḫānede bīmār ola itme Muḥibbī anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1389, Beyit 5). [ḫānede, -de ] 

 

ḫāne-i dil: Gönül evi. 

Ḫāne-i dil olmadın vīrāne ābād eylegil / Yazılupdur defter-i ‘ışḳa ezelden saña ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 3). [ḫāne-i dil, ] 

 

ḫāne-i dilden: Gönül evi. 

Derd ü miḥnet ḫāne-i dilden varupdur rāḥata / Seslilik itme dilā kim hücrede yārān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 3). [ḫāne-i dilden, -den ] 

 

ḫāne-i ḫalvetde: Yalnızlık evi. 

Ḫāne-i ḫalvetde yidüm çün ġamuñ esrārını / Vādī-i ḥayretde oldı dīdeler maḳṣūda duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1445, Beyit 2). [ḫāne-i ḫalvetde, -de ] 

 

ḫāne-i ‘ışḳuñ: Aşk evi II. Gönül. 

Ḫāne-i ‘ışḳuñ sorarsañ ger ezel bünyādını / Aña gil derd ü elemdür seng-i miḥnetdür esās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 3). [ḫāne-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 
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ḫˇān-ı vaṣluñdan: Kavuşma sofrası. 

Būy-ı vaṣluñdan neden men‘ eyledüñ cān bülbülin / Muġtenimken ḫˇān-ı vaṣluñdan senüñ her ḫār u ḫes 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 3). [ḫˇān-ı vaṣluñdan, -uñ, -dan ] 

 

ḫānḳāh-ı ‘ışḳ: Aşk tekkesi. 

Gāh olur meyḫānelerde içerüz cām-ı şarāb / Ḫānḳāh-ı ‘ışḳ içinde gāh olur Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1348, Beyit 4). [ḫānḳāh-ı ‘ışḳ, ] 

 

ḫār: Diken II Rakip. 

Alımaz dāmenin gül ḫār elinden / Daḫı şūrīde bülbül ne sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 3). [ḫār, 

] 

Komadı ḫaddüñi görmek girdi ḫaṭṭuñ araya / Olmadı gülşen müyesser kıldum ancak ḫār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 3). [ḫār, ] 

Yārı aġyār-ıla gördüm san gül oynar ḫār-ıla / Bülbül-i şūrīde-veş bu āh u zārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 3). [ḫār-ıla, --ıla ] 

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ / İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 2). [ḫārın, -ı, -n ] 

Salınur gül ḫār-ıla salınma sen aġyār-ıla / Cünbişi ra‘nā gülüñ gülşende nā-şāyestedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1132, Beyit 4). [ḫār-ıla, --ıla ] 

Ḫār elinde gördi gülşende gülüñ dāmānını / Bülbül itse tañ mıdur feryād u āh u nāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 2). [ḫār, ] 

 Cān gülşeninüñ berg-i gül-i aḥmerisin / Ne revādur ki şehā dāmenüñe tokına ḥār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ج )

1205, Beyit 5). [ḥār, ] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [ḫār, ] 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 1). [ḫārsuz, -suz ] 

Öpmek isterdüm ruḫından ḫaṭṭın iẓhār eyledi / Didüm iy ārām-ı cān hīç gül olur mı ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 3). [ḫārsuz, -suz ] 

Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 3). [ḫārsuz, -suz ] 

Dāmenüme dolaşan çünkim melāmet ḫārıdur / Āḫir ol çāk itmeyince cāme-i ‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 2). [ḫārıdur, -ı, -dur ] 

Komaz gül dāmenini hergiz elden / Ne kaldı bülbüle kim ḫār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 3). 

[ḫār, ] 

Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1370, Beyit 3). [ḫārsuz, -suz ] 
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Ben esīr-i hicrem [ü] aġyār maḥrem vaṣluña / Hem-dem-i gül ḫār olur bülbül giriftār-ı ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 2). [ḫār, ] 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 2). [ḫār-ıla, --ıla ] 

‘Ārıżuñsuz baña gelmez bu gül ü gülzār ḫoş / Gülşen içre ‘andelībe gülsüz olmaz ḫār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 1). [ḫār, ] 

Yārı aġyār-ıla gördüm nite kim gül ḫār-ıla / ‘Andelīb-i dil anuñçün āh u feryād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1413, Beyit 4). [ḫār-ıla, --ıla ] 

Ol gül-i nevresteyi ḫār-ıla bir yirde görüp / Ṣūbḥ olınca iñleyüp derdiyle bülbül aglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1415, Beyit 3). [ḫār-ıla, --ıla ] 

Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 3). [ḫāra, -a ] 

 

ḫār u ḫes: Çalı çırpı, süprüntü, çer çöp II rakip. 

Hem-nefes kılup raḳībi eyleseñ yanuñda ḫāṣ / Kim ‘acablar gül yanında eksük olmaz ḫār u ḫes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1375, Beyit 2). [ḫār u ḫes, ] 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 3). [ḫār u ḫes, ] 

 

ḫār u ḫes: Çalı çırpı, süprüntü, çer çöp II rakip. 

Būy-ı vaṣluñdan neden men‘ eyledüñ cān bülbülin / Muġtenimken ḫˇān-ı vaṣluñdan senüñ her ḫār u ḫes 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 3). [ḫār u ḫes, ] 

 

ḫār u ḫes: Çalı çırpı, süprüntü, çer çöp II rakip. 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥa dek kan aglaram / Ṣoḥbet eyler gice gündüz yār-ıla her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 2). [ḫār u ḫes, ] 

 

ḫār u ḫes: Çalı çırpı, süprüntü, çer çöp II rakip. 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 3). [ḫār u ḫes, ] 

 

ḫār u ḫes: Çalı çırpı, süprüntü, çer çöp II rakip. 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 3). [ḫār u ḫes, ] 

 

ḫār u ḫes: Çalı çırpı, süprüntü, çer çöp II rakip. 

Tañ degüldür ger raḳīb olmazsa yanuñdan cüdā / Kanda kim gül açıla lā-büd bulınur ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 4). [ḫār u ḫes, ] 
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ḫār u ḫes: Çalı çırpı, süprüntü, çer çöp II rakip. 

Bülbülüñ feryādını gūş eylemez gülşende gül / Meclisinde dāyimā eksük degüldür ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 3). [ḫār u ḫes, ] 

 

ḫār u ḫes: Çalı çırpı, süprüntü, çer çöp II rakip. 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1389, Beyit 4). [ḫār u ḫes, ] 

 

ḫār u ḫesdür: Çalı çırpı, süprüntü, çer çöp II dünya malı. 

Ḫār u ḫesdür virmeyüz dünyā metā‘ına göñül / Fāriġuz āzādeyüz dünyāda deryā-dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1243, Beyit 2). [ḫār u ḫesdür, -dür ] 

 

ḫār u ḫesle: Çalı çırpı, süprüntü, çer çöp II âşığın kirpiği. 

Kirpügüm göz yaşına sedd eyledüm sedd olmadı / Ḫār u ḫesle kim görüpdür rāh-ı ‘ummān baglanur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1157, Beyit 3). [ḫār u ḫesle, -le ] 

 

ḫarāb: Yıkılmış, harab olmuş, viraneye dönmüş. 

İy Muḥibbī ister-iseñ bulasın genc-i viṣāl / Ara dil vīrānesin dime ḫarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1212, Beyit 5). [ḫarāba, -a ] 

‘Işḳ-ı şāhī ḫaymesin kuralı dil ṣaḥrāsına / Kim görürse dir ki bu mülküñ ḫarābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1401, Beyit 2). [ḫarābı, -ı ] 

 

ḫarāb eyler: Viraneye çevirmek, yıkmak, tahrip etmek II hüzün, gam, keder vermek. 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [ḫarāb eyler, -r ] 

 

ḫarāb itmek: Viraneye çevirmek, yıkmak, tahrip etmek II hüzün, gam, keder vermek. 

Sen ḫarāb itmek neden iy ġam dil-i vīrānemi / Ḫānesin kendü eliyle kimse vīrān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 2). [ḫarāb itmek, -mek ] 

 

ḫarāb olalıdan: Harap duruma gelmek, yıkılmak, tahrip olmak, II perişan olmak, hüzün ve keder içinde kalmak. 

Ḫarāb olalıdan göñlüm aña vīrānedür dirler / Bulınursa eger vuṣlat aña genc-ḫānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 1). [ḫarāb olalıdan, -alı, -dan ] 

 

ḫarāb oldı: Harap duruma gelmek, yıkılmak, tahrip olmak, II perişan olmak, hüzün ve keder içinde kalmak. 

Tīredür ġamdan ḫarāb oldı dil-i vīrānemüz / Meh gibi bir gice tog gel rūşen olsun ḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1277, Beyit 1). [ḫarāb oldı, -dı ] 
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ḫarāb olmaga: Harap duruma gelmek, yıkılmak, tahrip olmak, II perişan olmak, hüzün ve keder içinde kalmak. 

Genc-i ‘ışḳuñ çü Muḥibbī yiri vīrāne-durur / Ya ḫarāb olmaga n’içün dil-i pür-tāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1024, Beyit 5). [ḫarāb olmaga, -mag, -a-maga ] 

 

ḫarāb olsa: Harap duruma gelmek, yıkılmak, tahrip olmak, II perişan olmak, hüzün ve keder içinde kalmak. 

İy Muḥibbī mülk-i dil küllī ḫarāb olsa ne tañ / Zülfi kāfir ġamzeler Tātār-veş yagmacıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 5). [ḫarāb olsa, -sa ] 

 

ḫarāb olsa: Harap duruma gelmek, yıkılmak, tahrip olmak, II perişan olmak, hüzün ve keder içinde kalmak. 

Tañ mıdur sevdā-yı zülfinden göñül olsa ḫarāb / Çünki bu ġam leşkeri sīnemde bī-pāyān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 2). [ḫarāb olsa, -sa ] 

 

ḫarāba virdi: Viraneye çevirmek, yıkmak, tahrip etmek II hüzün, gam, keder vermek. 

Virdi dil mülkin ḫarāba şimdi ḳaṣdı cānadur / Çeşm-i kāfir eylemiş müjgānların şemşīrler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1045, Beyit 2). [ḫarāba virdi, -di ] 

 

ḫarābāt: Meyhaneler, içki içilen yerler II hayâtın katı gerçekleri karşısında rintlerin tesellî aradığı, neşe, zerâfet, 

zevk ve sanat mahalli olarak kabul edilen içkili eğlence yeri II mânevî aşkın tadıldığı, ilâhî aşk ile sarhoş olunan yer, 

tekke. 

İḫtiyār itdi ḫarābātı Muḥibbī ‘ışḳ ara / Zāhidā itme melāmet andan ol ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1333, 

Beyit 5). [ḫarābātı, -ı ] 

Ḫarābāta varup pīr-i muġāndan istedüm himmet / Virür ḳalbe ṣafā her dem anuñ tek ehl-i ḥāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 4). [ḫarābāta, -a ] 

 

ḫarābāt ehlidür: Meyhane sakinleri. viraneliklerde toplanan kişiler II rind zümresinden olan kimse. 

Ḫarābāt ehlidür ‘āşıḳ Muḥibbī / Anūn içün libāsın fāḫir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 5). [ḫarābāt 

ehlidür, -dür ] 

 

ḫarābāt ehliyem: Meyhane sakinleri. viraneliklerde toplanan kişiler II rind zümresinden olan kimse. 

Zāhidā olsun mübārek cennet ü mescid saña / Ben ḫarābāt ehliyem mesken baña meyḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 6). [ḫarābāt ehliyem, -y, -em ] 

 

ḫarābāt ehliyüz: Meyhane sakinleri. viraneliklerde toplanan kişiler II rind zümresinden olan kimse. 

‘Āşıḳuz itdük Muḥibbī derd ü miḥnet iḫtiyār / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 5). [ḫarābāt ehliyüz, -y, -üz ] 

 

ḫarābāt ehliyüz: Meyhane sakinleri. viraneliklerde toplanan kişiler II rind zümresinden olan kimse. 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet beklerüz / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 1). [ḫarābāt ehliyüz, -y, -üz ] 
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ḫarābāt ehliyüz: Meyhane sakinleri. viraneliklerde toplanan kişiler II rind zümresinden olan kimse. 

Biz ḫarābāt ehliyüz mesken bize meyḫānedür / Lā’übālī meşrebüz nāmūs u ‘ārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1334, Beyit 4). [ḫarābāt ehliyüz, -y, -üz ] 

 

ḫarābāt ehliyüz: Meyhane sakinleri. viraneliklerde toplanan kişiler II rind zümresinden olan kimse. 

Şāla raġbet eylesek tañ mı ḫarābāt ehliyüz / Māyil-i dünyā olup tāc u ḳabāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1337, Beyit 3). [ḫarābāt ehliyüz, -y, -üz ] 

 

ḫarābāt ehliyüz: Meyhane sakinleri. viraneliklerde toplanan kişiler II rind zümresinden olan kimse. 

Sanma şöhret gözlerüz biz yāḫū dārāt ehliyüz / ‘Ālemi bir cür‘aya satduk ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 1). [ḫarābāt ehliyüz, -i, -y, -üz-y, -üz ] 

 

ḫarābāt ehliyüz: Meyhane sakinleri. viraneliklerde toplanan kişiler II rind zümresinden olan kimse. 

Āteş-i ‘ışḳa ezel yakdı Muḥibbī cān u dil / Anuñ-ıçun rūz u şeb dāyim ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1344, Beyit 5). [ḫarābāt ehliyüz, -i, -y, -üz-y, -üz ] 

 

ḫarābāt erine: Meyhane sakini II rind zümresinden olan kimse. 

Nāmūs nedür ‘āşıḳ anı eylemez idrāk / Nite ki ḫarābāt erine nām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 

4). [ḫarābāt erine, -n, -e ] 

 

ḫarābātī: 1. Vaktini meyhânede geçiren, meyhâne müdâvimi, içkiye düşkün (kimse) 2. Üstüne başına önem vermeyen, 

süflî, pejmürde (kimse) 3. harabat ehli, nefsini maddi dünyadan arındıran ve kendini Allah'a adayan kimse. 

La‘l-i nābı yādına güp güp düşüp mey-ḫāneye / Biz ḫarābātī olup cām-ı maḥabbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1246, Beyit 3). [ḫarābātī, ] 

 

ḫarābe eyle: Viraneye çevirmek, yıkmak, tahrip etmek II hüzün, gam, keder vermek. 

Bulmak eger ki ister-iseñ genc-i vaṣlını / Dil ḫānesini eyle Muḥibbī ḫarābe bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 5). [ḫarābe eyle, ] 

 

ḥarām olmışdur: Haram olmak (bir şey, birine): Bir şeye erişemez olmak, bir şey eline geçmez olmak, bir şeyden hiç 

yararlanamaz olmak. 

N’eylerem gülzārı sensüz baña olmışdur ḥarām / Bu cihān bāġında göñlüm san gül-i nev-restedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 2). [ḥarām olmışdur, -mış, -dur ] 

 

ḥarām olsun: Haram olmak (bir şey, birine): Bir şeye erişemez olmak, bir şey eline geçmez olmak, bir şeyden hiç 

yararlanamaz olmak II yasak olsun, nasip olmasın anlamlarında olumsuz bir temenni. 

Çün kim ayırdı beni sevgülü yārumdan felek / Bes ḥarām olsun baña dünyāda dirlik yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 2). [ḥarām olsun, -sun ] 
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ḥarām olsun: Haram olmak (bir şey, birine): Bir şeye erişemez olmak, bir şey eline geçmez olmak, bir şeyden hiç 

yararlanamaz olmak II yasak olsun, nasip olmasın anlamlarında olumsuz bir temenni. 

İçersem gülşen içinde benefşe / Ḥarām olsun nigārā baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 4). 

[ḥarām olsun, -sun ] 

 

ḥarāmī: Haydut , hırsız. II gönül ülkesini talan eden. 

Gözleri Tātār-veş tārāc ider dil mülkini / Ġāret ü yaġma ṭarīḳını ḥarāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1154, 

Beyit 2). [ḥarāmīler, -ler ] 

 

ḥarāret bulduñ: Hararetlenmek, ateşlenmek, yakıcı olmak. 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla bulduñ ḥarāret / Anuñçün oldı şi‘rüñ böyle dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 5). 

[ḥarāret bulduñ, -du, -ñ ] 

 

ḥarāret virdi: Isıtmak, sıcaklık vermek, yakıcı halde ısıyı artırmak. 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim / Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 3). [ḥarāret virdi, -di ] 

 

ḫarc eylesek: Harcamak, sarf etmek. 

Sīne māl-ā-māldur dürr-i ma‘āniyle müdām / Eksük olmaz tolıdur ḫarc eylesek gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 4). [ḫarc eylesek, -se, -k ] 

 

ḫarc itse: Harcamak, sarf etmek. 

Muḥibbī göz yaşın ḫarc itse tañ mı / Metā‘-ı ġam gibi çün ḥāṣılı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 5). 

[ḫarc itse, -se ] 

 

ḫarc olur: Harcanmak, tüketilmek, harcama yapılmak, masraf edilmek. 

Niçe yıldur ki ḫarc olur yolında ol cefākāruñ / ‘Aceb bu kīse-i çeşmüm dükenmez sīm-ile zerdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 5). [ḫarc olur, -ur ] 

 

ḫarc olur: Harcanmak, tüketilmek, harcama yapılmak, masraf edilmek. 

Niçe yıldur cevher-i eşküm yolında ḫarc olur / Kāse-i çeşmüm tolu yāḳūt u mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 5). [ḫarc olur, -ur ] 

 

ḥarem: (Ar. ḥirmān “yasaklamak”tan ḥarem) Herkesin girmesine izin verilmeyen, saygı gösterilmesi gereken yer // 

sevgilinin mekânı. 

 ,Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini / Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (Muhibbî Dîvânı (ط)

Gazel 1205, Beyit 16). [ḥaremüñ, -üñ ] 

 

ḥarf: Bir alfabeyi oluşturan ve okuyup yazmayı sağlayan işaretlerden her biri. 



 1108 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine / Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 6). [ḥarfe, -e ] 

 

ḥarf-i rāst: Doğru harf. 

Okımaduk gerçi kim üstāddan bir ḥarf-i rāst / Fenn-i ‘ışḳ içre velī her vech-ile kāmillerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1243, Beyit 3). [ḥarf-i rāst, ] 

 

ḫār-ı belādur: Belâ dikeni. 

Benüm bu sīneme ḫār-ı belādur ‘ārıżuñsuz gül / Baña gülşen olur külḫen idem seyr-i çemen sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 2). [ḫār-ı belādur, -dur ] 

 

ḫār-ı belāsı: Belâ dikeni. 

Zaḫm-ı peykānı kızıl güldür baña / Bülbülem ḫār-ı belāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 4). 

[ḫār-ı belāsı, -sı ] 

 

ḫarīd ola: Müşteri olmak, alıcı olmak, talip olmak. 

Naḳd-i dil virüp metā‘-ı ḥüsne kim ola ḫarīd / Aña bu yolda belā vü derd ü ġam ḥāṣıl-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 3). [ḫarīd ola, -a ] 

 

ḫarīd oldum: Müşteri olmak, alıcı olmak, talip olmak. 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseye oldum ḫarīd / Korkum oldur kim benümle dōst bāzār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1342, Beyit 3). [ḫarīd oldum, -du, -m ] 

 

ḫarīd oldum: Müşteri olmak, alıcı olmak, talip olmak. 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseñe oldum ḫarīd / Aramuzda yok dime olsun bizüm alış viriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 4). [ḫarīd oldum, -du, -m ] 

 

ḫarīd olmışam: Müşteri olmak, alıcı olmak, talip olmak. 

İy Muḥibbī būsesine naḳd-i cān-ıla ḫarīd / Olmışam dürlü bahāya yār bāzār eylemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 5). [ḫarīd olmışam, -mış, -am ] 

 

ḫarīdār: Satın alıcı, müşteri, talip. 

Cān naḳdine bir būseye bāzār idelüm gel / Bir daḫı benüm gibi ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 5). [ḫarīdār, ] 

Bir sencileyin var mı satar vaṣl metā‘ın / Bir bencileyin aña ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 

Beyit 6). [ḫarīdār, ] 

 

ḫarīdār-ı metā‘-ı vaṣl: Kavuşmak için satın alınan eşya. 
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Sīm-i eşk-ile ḫarīdār-ı metā‘-ı vaṣl olan / Virür ol cān naḳdini āḫir bu dünyādan geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1038, Beyit 2). [ḫarīdār-ı metā‘-ı vaṣl, ] 

 

ḫār-ıla ḫes: Çer çöp, çalı çırpı, süprüntü II âşığın bedeni. 

Götürse eşk-i çeşmüm n’ola cismüm / Ne tañ deryā getürür ḫār-ıla ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 4). 

[ḫār-ıla ḫes, ] 

 

ḥarīm-i ḥürmet-i ġamla: Gamın saygınlık haremi. 

Kim ḥarīm-i ḥürmet-i ġamla Muḥīb maḥrem ola / Olamaz tā rūz-ı maḥşer miḥnet ü ḫırmāndan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1478, Beyit 5). [ḥarīm-i ḥürmet-i ġamla, -la ] 

 

ḥarīm-i kūyına: Sevgilinin mahallesinin civarı. 

İy Muḥibbī her kaçan varsañ ḥarīm-i kūyına / Ola kim ide ḳabūl it cānuñı ḳurbāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1484, Beyit 5). [ḥarīm-i kūyına, -ı, -n, -a ] 

 

ḥarīr: İpek, ipekli kumaş. 

Bakmazuz hergiz gerekmez aṭlas u dībā ḥarīr / Üstümüzden eksük olmasun hemān peşmīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1254, Beyit 3). [ḥarīr, ] 

Şāh olup kim geydi-y-ise aṭlas u dībā ḥarīr / Yig-durur saña ḳalender gibi olmak jende-pūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 2). [ḥarīr, ] 

 

ḥarīṣ olma: Hırslı olmak, çok istemek, çok arzu etmek. 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ / N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1106, Beyit 4). [ḥarīṣ olma, -ma ] 

 

ḫarman: Tahılın başaklarından ayrılma ve temizlenmesi işi, bu işin yapıldığı yer ve zaman. 

Ġarra olma sebzezār-ı ‘ömrüñe / Dāne gibi kendüñi ḫarmanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 5). 

[ḫarmanda, -da ] 

 

hārūt-ıla mārūt’dan: Kur'an'da da isimleri geçen (Bakara suresi, 102. ayet), insanlara sihir ve büyüyü öğrettiği 

söylenen iki melek. 

Seni degül bir naẓarla dehri tesḫīr eyledi / Gözleri Hārūt-ıla Mārūt’dan cādū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1458, Beyit 2). [hārūt-ıla mārūt’dan, -dan ] 

 

ḫāṣ: Bir şeye veya bir kimseye âit olup başkasında bulunmayan, ona mahsus olan, özgü // Bir şeye veya bir kimseye 

ayrılmış olan, herkese âit olmayan, husûsî, özel. 

Ḫāne-i dil olmadın vīrāne ābād eylegil / Yazılupdur defter-i ‘ışḳa ezelden saña ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 3). [ḫāṣ, ] 

 

ḫāṣ: Saf, hâlis, katışıksız (şey). 
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İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār / Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1479, Beyit 5). [ḫāṣ, ] 

 

ḫāṣ eyleseñ: Özel meclisine almak, kabul etmek, beraber olmak, yakınlaşmak. 

Hem-nefes kılup raḳībi eyleseñ yanuñda ḫāṣ / Kim ‘acablar gül yanında eksük olmaz ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 2). [ḫāṣ eyleseñ, -se, -ñ ] 

 

ḫāṣ idesin: Özel meclisine almak, kabul etmek, beraber olmak, yakınlaşmak. 

Āsitānuñdan revā mı ‘āşıḳı dūr eyleyüp / İt raḳībi idesin lāyıḳ mıdur yanuñda ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1481, 

Beyit 5). [ḫāṣ idesin, -e, -sin ] 

 

ḫāṣ ola: Seçkin, saygın ve itibarlı olmak II özel meclise dahil olmak II hizmetçi, bende olmak. 

Cān u dilden kapuña geldüm beni reddeyleme / Degme kez bende bulınmaz kim ola bu resme ḫāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 2). [ḫāṣ ola, -a ] 

 

ḫāṣ olam: Seçkin, saygın ve itibarlı olmak II özel meclise dahil olmak. 

Olmadı baña müyesser kim olam meclisde ḫāṣ / Ya olam derd ü belā vü mihnet ü ġamdan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 1). [ḫāṣ olam, -a, -m ] 

 

ḥasen: Güzel, iyi. 

Kimüñ yolına cān u seri virdi Muḥibbī / Mecnūn ṣıfat ‘Īsī-nefes ḫulḳı ḥasendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 5). [ḥasendür, -dür ] 

Muḥibbī şi‘rüñi gören ḥasen dir / Ki anda gizlü var ma‘nā ciger-sūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 5). 

[ḥasen, ] 

 

ḫaşḫāş olur: Haşhaş haline gelmek, haşhaş gibi ezilmek. 

Şol deñlü yagar seng-i cefā kūyına varsam / Başum biñ eger olsa olur cümlesi ḫaşḫāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 4). [ḫaşḫāş olur, ] 

 

ḥāṣıl: Ortaya çıkan, türeyen, kar, kazanç. 

Naḳd-i dil virüp metā‘-ı ḥüsne kim ola ḫarīd / Aña bu yolda belā vü derd ü ġam ḥāṣıl-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 3). [ḥāṣıl-durur, --durur ] 

Tīmār-ı ġamda cem‘ kılup naḳd-i eşki dil / Ġam ḥāṣılını kendüye bād-ı hevā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 2). [ḥāṣılını, -ını ] 

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok / ‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 2). [ḥāṣılum, -um ] 

Muḥibbī göz yaşın ḫarc itse tañ mı / Metā‘-ı ġam gibi çün ḥāṣılı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 5). 

[ḥāṣılı, -ı ] 
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Saḥn-ı dilde ekmek içün dāyimā ġam ḥāṣılın / Şāh-ı ‘ışḳuñ emri ile itdiler beñzer nadās (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1393, Beyit 2). [ḥāṣılın, -ı, -n ] 

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum / Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 2). [ḥāṣılum, -um ] 

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum / Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 2). [ḥāṣılum, -um ] 

 

ḥāṣıl itmez-idük: Peydâ etmek, meydana çıkarmak, elde etmek, edinmek. 

İtmez-idük reh-i ‘ışḳ içre ṭarīḳat ḥāṣıl / Olmasa kūy-ı ḫarābāt bizüm menzilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1208, 

Beyit 2). [ḥāṣıl itmez-idük, -mez, --i, -dü, -k-mez, -i, -dü, -k ] 

 

ḥāṣıl ola: Meydana gelmek, gerçekleşmek, elde etmek. 

İstemem dārāt-ı dünyāyı gerekmez ‘izz ü cāh / Bu-durur ancak murādum ḥāṣıl ola pāy-ı būs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1387, Beyit 4). [ḥāṣıl ola, -a ] 

 

ḥāṣıl olmış: Meydana gelmek, gerçekleşmek, elde etmek. 

Gözlerüm īs̱ār içün pāyına sīm ü zer tutar / Ḫūn-ı dilden ḥāṣıl olmış la‘lüñe gevher tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 1). [ḥāṣıl olmış, -mış ] 

 

ḥāṣıl-ı ‘ömrine: Ömrün semeresi, netîcesi, hayatın sonu. 

İy Muḥibbī kim ki ‘ışḳ yolında cān terk itmedi / Ḥāṣıl-ı ‘ömrine virilen hevādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1490, Beyit 5). [ḥāṣıl-ı ‘ömrine, -i, -n, -e ] 

 

ḥāṣılı yok: Gerek yok. 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 3). [ḥāṣılı yok, ] 

 

ḫāşiye: Bir sayfanın kenarlarına veya altına, metnin herhangi bir noktasıyle ilgili olarak yazılan açıklama ve ekleme, 

çıkma // Bir eserin içindekileri açıklamak üzere yazılan kitap. 

Metn-i ḥüsne ḫaṭṭuñ olmış ḫāşiye / Okuyup dil anı tefsīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 4). [ḫāşiye, 

] 

 

ḥāşiye yazmış: Bir sayfanın kenarlarına veya altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak açıklama yazmak, 

ekleme yapmak. // Bir eserin içindekileri açıklamak üzere başka bir kitap yazmak. 

Metn-i ḥüsnüñde ḫaṭuñ ḫaṭṭātı yazmış ḥāşiye / Şerḥ idüp evrāḳ-ı gülden tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 2). [ḥāşiye yazmış, -mış ] 

 

ḫāsiyyet-i āb-ı revān virmez: Akarsu özelliği, etkisi vermek // yaşam özelliği vermek, yaşatmak. 

Vefā umma gel iy dil mihr-i ruḫsārından ol māhuñ / Çü virmez teşneye ḫāsiyyet-i āb-ı revān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 4). [ḫāsiyyet-i āb-ı revān virmez, -mez ] 



 1112 

 

ḫaṣm: 1. Düşman 2. Bir dâvâ veya karşılaşmada taraflardan her birinin birbirine göre durumu, karşı taraf. 

Ḫūnını ḫaṣmuñ şarāb u kellesin sāġar kılup / Ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege meydān olupdur yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 4). [ḫaṣmuñ, -uñ ] 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 2). [ḫaṣmı, -ı ] 

 

ḥaşr: Ölülerin diriltilip bir araya toplandığı zaman, kıyamet. 

‘Işḳ cāmından Muḥibbī kime olmışdur naṣīb / Bulmaz ol huşyārlık tā ḥaşre dek sekrān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 5). [ḥaşre, -e ] 

El urup depretdügince zülf-i ‘anber-bārını / Ḥaşre dek san ‘ālem içre ebr-i müşg-efşān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 3). [ḥaşre, -e ] 

Mest olup dil ḥaşre dek huşyār olmazsa ne tañ / Çün Muḥibbī sevdügi ol gözleri mestānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 8). [ḥaşre, -e ] 

Cür‘a-i cām-ı elesti içeli mest olmışuz / İy Muḥibbī ḥaşre dek sanma bizi ayıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 5). [ḥaşre, -e ] 

Cām-ı ‘ışḳı nūş kılduk mest-i lā-ya‘ḳıllerüz / Kendümüzden geçmişüz tā ḥaşre dek kanzillerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1243, Beyit 1). [ḥaşre, -e ] 

Cām-ı maḥabbet içmiş bir kendüzini bilmez / Yıllar-durur yatur mest tā ḥaşre dek ayılmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1335, Beyit 1). [ḥaşre, -e ] 

Zülfüñ bir uzun ḳıṣṣa-durur ẕikri ne mümkin / Şerḥ eylemeyem ḥaşre degin ṭūl u eger ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1495, Beyit 2). [ḥaşre, -e ] 

 

ḥaşr olınca: Kıyamet gününde, ölülerin yeniden dirilip toplanması; toplanmak, bir araya gelmek. 

‘Işḳı şarābıdur beni mest ü ḫarāb iden / Tā ḥaşr olınca gitmeye dilden ḫumārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1282, Beyit 6). [ḥaşr olınca, -ınca ] 

 

ḥasret: Ayrı kalınan veya elden kaçırılan bir şeye karşı duyulan istek, tekrar görme ve kavuşma arzusu, özleyiş, 

özlem, iştiyak. 

Bu Muḥibbī dil ü cān yakdugını ḥasret-ile / Sen bilürsin anı iy bār-ı Ḫudā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 5). [ḥasret-ile, --ile ] 

Şeb-i miḥnetde ḥasretle yakan gün yüzlü māhumdur / Depemden şem‘-veş her dem çıkan dūd-ı siyāhumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 1). [ḥasretle, -le ] 

Ḥasretiyle dāġ-ı sīnem hem bu bagrum başludur / Ger sorarsañ baḥra nisbet eşk-i çeşmüm yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 1). [ḥasretiyle, -iyle ] 

‘Ālemi ġarḳ idiserdür ser-be-ser eşküm benüm / Ḥasretiyle uşbu çeşmümden ki bārānlar kopar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1105, Beyit 2). [ḥasretiyle, -i, -y, -le ] 

Ḥasretiyle bu Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Gözlerin seyyāre-veş yummaz fiġān u zār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 5). [ḥasretiyle, -i, -y, -le ] 
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Gün yüzinüñ ḥasretinden lāle miskīn sebzde / Kıpkızıl kana boyanup yüregini dāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 5). [ḥasretinden, -i, -n, -den ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 7). [ḥasretinden, -i, -n, -den ] 

 Yanar āhum odından tutuşup saḳf-ı felek / Yakalı ḥasret-ile yār beni leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ى)
1205, Beyit 29). [ḥasret-ile, --ile ] 

Hicr ara ḥasret-ile cān lebüme gelmiş-iken / Kimsene yok diye bu ḥālümi dildāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 5). [ḥasret-ile, --ile ] 

Niçe yıllar ḥasretem pā-būsına oldum helāk / Görüñ ol bed-ḫū güẕer ol ḫāk-i rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1288, Beyit 2). [ḥasretem, -em ] 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras / ‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 1). [ḥasretle, -le ] 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 3). [ḥasretiyle, -i, -y, -le ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden dāyim iy nā-mihribān / Bezm-i ġamda ḫūn-ı dildür içdügüm ben ṭās ṭās (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 4). [ḥasretinden, -i, -n, -den ] 

Muḥibbī serv-ḳadler ḥasretinden / Elif çek sīneñe eyle derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 5). 
[ḥasretinden, -i, -n, -den ] 

Muḥibbī la‘l-i nābı ḥasretinden / Akarken gözlerüm yaşı dem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 5). 
[ḥasretinden, -i, -n, -den ] 

Ḥasret ile dem-be-dem çıkar benüm bagrumda baş / Anuñ içün turmayup akar gözümden kanlu yaş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 1). [ḥasret, ] 

 

ḥasret oldu: Hasret düşmek, özlediğine kavuşamamak, çok özlemek. 

Senden ayru istemezdüm ola idüm bir karış / Ḥasret oldu niçe yıllardur cemālüñ görmege (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1405, Beyit 3). [ḥasret oldu, ] 

 

ḥasret oldu: Hasret düşmek, özlediğine kavuşamamak, çok özlemek. 

Senden ayru istemezdüm ola idüm bir karış / Ḥasret oldu niçe yıllardur cemālüñ görmege (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1405, Beyit 3). [ḥasret oldu, -du ] 

 

ḥasret-i rūy: Yüzün hasreti. 

Ḥasret-i rūy u firāḳ-ı zülfüñ-ile iy perī / Kalmadı ṣabr u ḳarārum iñlerem leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1086, Beyit 3). [ḥasret-i rūy, ] 

 

ḫasta: Sağlıklı olmayan, hasta, dertli, aşk derdiyle dertlenmiş. 

Vādī-i miḥnet ü ġamdaki olan ḫastalara / Leb-i la‘linden ider mi ki devā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 2). [ḫastalara, -lar, -a ] 
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………………………………… āfet-i cān / Ġamzesi ḫastasınuñ zaḫmına tīmāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1002, Beyit 3). [ḫastasınuñ, -sı, -nuñ ] 

Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup / Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 2). [ḫasta, ] 

Görmege gelmedi ben ḫastayı birkaç gicedür / Dimedi derd ü belām-ıla o miskīn niçedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 1). [ḫastayı, -y, -ı ] 

Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 1). [ḫasta, ] 

Zülfi ḫande-i destedür göñlüm aña peyvestedür / Çokdan Muḥibbī ḫastadur rūḥ-ı revānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 6). [ḫastadur, -dur ] 

Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur / Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1100, Beyit 5). [ḫastadur, -dur ] 

Gördi ölümlü ḫasta atup baña ġamz okın / Ol dil ṭabībi öldürüp itdi devāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 4). [ḫasta, ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifā ben olmışamdur mübtelā / Kıl ḥabībüm ḫastalar ḥaḳḳında tīmār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 6). [ḫastalar, -lar ] 

Bezm-i ġamda nāle kılsam nāylar dem-bestedür / ‘Ūd iñiler zārılıgum işidelden ḫastadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1132, Beyit 1). [ḫastadur, -dur ] 

Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [ḫasta, ] 

Bir boyı servüñ firāḳından düşüp ṣaḥrālara / Sīnesine lāle gibi ḫasta dil dāġın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1161, Beyit 5). [ḫasta, ] 

Yine dil bir dilberüñ ‘ışḳı ġamından ḫastadur / Cān u dil bend ü belā-yı zülf-ile peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 1). [ḫastadur, -dur ] 

Cān ḫastasına itmeye hergiz ḥakīm ‘ilāc / La‘linden özge derdine sanmañ devā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1173, Beyit 4). [ḫastasına, -sı, -n, -a ] 

Zaḥmete girme ṭabībā çek elüñ bu ḫastadan / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteye derdi yine dermān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 2). [ḫastadan, -dan ] 

Zülālinden umar bu ḫasta göñlüm / ‘Aṭā itmezse ġāyet ḥisseti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 6). 
[ḫasta, ] 

Derd-i derūnı sormañ hergiz beyāna gelmez / Var mı cihānda bir derd bu ḫasta cāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1207, Beyit 1). [ḫasta, ] 

Derdüñi dermān bilür cevrüñ gelür aña vefā / Anuñ-ıçun ḫasta dil derdine dermān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 5). [ḫasta, ] 

Niçe yıldur bu Muḥibbī derdüñ-ile ḫastadur / İtmedüñ iy dil ṭabībi aña tīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1220, Beyit 5). [ḫastadur, -dur ] 

İy ṭabībā ser-i kūyuñda yatan ḫastalara / İtmedüñ çāre yatur cümlesi bī-çāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 3). [ḫastalara, -lar, -a ] 
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‘Işḳ ḫastasıyım ko beni ḥālümde ṭabībā / Ölmekden evlā derdüme tīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1262, Beyit 3). [ḫastasıyım, -sı, -y, -ım ] 

Niçe gündür bu Muḥibbī hicrüñ-ile ḫastadur / Bir sora-gel dōstum cān virmesün tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 5). [ḫastadur, -dur ] 

Bakmaz oldı āh kim küsdi bize cānānumuz / İy dirīġā gidiserdür ḫasta tenden cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 1). [ḫasta, ] 

Gül yüzüñden dūr olalı ḫastadur cān bülbüli / Gülşen-i ġamda bugün kalmış-durur tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 2). [ḫastadur, -dur ] 

Cevr okı cāna irüp itdi Muḥibbī’yi helāk / Daḫı bu ḫasta göñül ol kaşı yadan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 5). [ḫasta, ] 

İy ṭabīb-i cān buyur la‘l-i lebüñden bir cevāb / Ḫastayuz hicrān şebinde derde tīmār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 2). [ḫastayuz, -y, -uz ] 

Gözüñden sor dil ü cānum niçe bīmār-ı ‘ışḳ oldı / Mes̱eldür ḫasta aḥvālin ki bīmār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 4). [ḫasta, ] 

Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz / İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 1). [ḫastayuz, -y, -uz ] 

Ḫˇāba varmış ḫastadur beñzer nigāruñ gözleri / Ḫˇābdan bīdār olur gel itme iy dil anda ses (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 5). [ḫastadur, -dur ] 

La‘l-i nābuñ dileye ḫasta göñül eyleme ‘ayb / Var mı bīmār kim ol itmeye tīmāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 5). [ḫasta, ] 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1380, Beyit 5). [ḫastaya, -y, -a ] 

Leblerüñden ḫastayam bir būse didüm didi yār / Sözini tagıtdı beñzer ölecek sayru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1412, Beyit 4). [ḫastayam, -y, -am ] 

Ol ṭabīb-i dil yine bu ḫastasın yād eylemiş / Bir cevāb itmiş lebinden göñlümi şād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 1). [ḫastasın, -sı, -n ] 

Eyle Muḥibbī ḫastaya iy dil ṭabībi em / Yıllarla derdüñ-ile yatur mübtelā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 5). [ḫastaya, -y, -a ] 

Yakma iy dil nār-ı hicre bu Muḥibbī ḫastayı / Ḫayra gir cevr ü cefādan kıl bu miskīni ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 5). [ḫastayı, -y, -ı ] 

Niçe yıllar ḫasta iken yine bir bir ḥālini / Dil ṭabībi gördi itdi derdini bīmār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 2). [ḫasta, ] 

 

ḫasta: Sağlıklı olmayan, hasta // 'aşk derdiyle hasta düşmüş kimse // Bir şeye aşırı derecede düşkün olan kimse. 

Bu Muḥibbī la‘l-i nābuñ ḫastasıdur iy ṣanem / Bir soragel ölür ise olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 5). [ḫastasıdur, -sı, -dur ] 

 

ḫasta dil: Hasta gönül. // Gönlü hasta, hasta gönüllü kimse // Aşık. 
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Ṭāḳatum ṭāḳ oldı ṣabrum ḳalmadı soldı beñiz / Dil ṭabībine meded bu ḫasta dil ḥālin diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 1). [ḫasta dil, ] 

 

ḫasta dil olmış: Gönlü hasta olmak II gönülde dert ve ıstırap çekmek. 

Bir bencileyin hicrüñ-ile ḫasta dil olmış / Bī-çāre yatur derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 6). [ḫasta dil olmış, -mış ] 

 

ḫasta olupdur: Hasta olmak. // Aşk derdiyle dertlenmek. 

Hicrān şebinde ḫasta olupdur Muḥibbī āh / Bir derdi var ki derdini ancak Ḫudā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1060, Beyit 5). [ḫasta olupdur, -up, -dur ] 

 

ḫasta yatur: Hasta şekilde, hasta olarak yatmak II aşktan dolayı hasta yatmak, aşka düşmek. 

Dil ‘ışḳuñ-ıla ḫasta yatur iy ṭabīb-i cān / Dārū-yı la‘lüñ-ile bulısar şifā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

3). [ḫasta yatur, -ur ] 

 

ḫasta yatur: Hasta şekilde, hasta olarak yatmak II aşktan dolayı hasta yatmak, aşka düşmek. 

Dil ḫasta yatur kimsene ḥālini sormadı / Eyler Muḥibbī ṣubḥa degin āh u vā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1326, Beyit 5). [ḫasta yatur, -ur ] 

 

ḫasta yatur: Hasta şekilde, hasta olarak yatmak II aşktan dolayı hasta yatmak, aşka düşmek. 

Niçe yıldur şeb-i hicriyle yatur ḫasta göñül / Vuṣlata iremeyüp cānı virem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 3). [ḫasta yatur, -ur ] 

 

ḫasta-dil: Hasta gönül. // Gönlü hasta, hasta gönüllü kimse // Aşık. 

İçeli ‘ışḳuñ şarābın bu Muḥibbī ḫasta-dil / Giceden gündüzi farḳ itmez yatur ḳānzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 5). [ḫasta-dil, ] 

İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 5). [ḫasta-dil, ] 

Kim-durur cānā dir-iseñ derd-i hicre mübtelā / Ġāyet ile ḫasta-dildür bu Muḥibbī bendeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 5). [ḫasta-dildür, -dür ] 

Kūyuñda senüñ niçe zamān ḫasta-dil yatur / Gönder cevāb derdine anuñ devā [i]miş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 4). [ḫasta-dil, ] 

Ser-i kūyumda feryād u fiġān her şeb iden kimdür / Didi didem Muḥibbī ḫasta-dildür ḫˇābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 4). [ḫasta-dildür, -dür ] 

 

ḫasta-i ‘ışḳa: Aşk hastası. 

Var iy ṭabīb ḫasta-i ‘ışḳa ‘ilācı ko / İtmez ḳabūl derdi anuñ bī-devā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 

3). [ḫasta-i ‘ışḳa, -a ] 
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ḫasta-i ‘ışḳam: Aşk hastası. 

Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [ḫasta-i ‘ışḳam, -am ] 

 

ḫaste-dil: Hasta gönül. // Gönlü hasta, hasta gönüllü kimse // Aşık. 

Ḫaste-dilven dōstum cām-ı lebüñden cür‘a sun / Sāḳī-i devrān elinden dolmadan peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 4). [ḫaste-dilven, -ven ] 

 

ḫaste-i ‘ışḳam: Aşk hastası. 

Ḫaste-i ‘ışḳam ṭabīb-i dilden istedüm devā / Bir cevāb-ıla sagaltdı lebleri dārū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 3). [ḫaste-i ‘ışḳam, -am ] 

 

ḫaṭ: Yazı. 

Muṣḥaf-i ḥüsnine yāruñ virdi ziynet ḫāl ü ḫaṭ / Ḫaṭ daḫı rūşen görinür olsa i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1500, Beyit 1). [ḫaṭ, ] 

 

ḫaṭ: Ayva tüyü. 

Zülf-y-ile beñzer el bir eyledi kāfir ḫaṭı / Her ṭarafdan yüridi ḳaṣdı meger īmānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 2). [ḫaṭı, -ı ] 

Sāye-i zülfi midür ḫaddinde yāruñ yoḫsa ḫaṭ / Lebleri ḳandında cem‘ olmış ve yāḫūd mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 3). [ḫaṭ, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm / Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 2). [ḫaṭ, ] 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 2). [ḫaṭ, ] 

Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān / Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 5). [ḫaṭ, ] 

‘Ārıżuñ içre niçedür didüm iy meh-rū ḫaṭuñ / Güldi didi kaplu kāfūra du‘ā-yı nūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 2). [ḫaṭuñ, -uñ ] 

Görinen ḫaṭ mıdur yā leşker-i mūr / Ki tutdı kişver-i ḥüsni ser-ā-ser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 7). [ḫaṭ, 
] 

Kurılmışdur zenaḫdānı ki san top / Ḫaṭı yāruñ ḥiṣār-ı rīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 4). [ḫaṭı, 
-ı ] 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen / Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1183, Beyit 2). [ḫaṭ, ] 

Ḫaṭuñ ser-fitne zülfüñ fitne-engīz / Ciger ḫūn oldı ġamdan dīde ḫūn-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 1). 

[ḫaṭuñ, -uñ ] 
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Metn-i ḥüsnüñde ḫaṭuñ ḫaṭṭātı yazmış ḥāşiye / Şerḥ idüp evrāḳ-ı gülden tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 2). [ḫaṭuñ, -uñ ] 

Genc-i ḥüsne mālik olmasun diyü ‘āşıḳlaruñ / Hem ṭılısm itdi ḫaṭuñ ḫaṭṭāt hem yazdı ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 4). [ḫaṭuñ, -uñ ] 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 1). [ḫaṭ, ] 

Cān-ıla gel iy göñül şimden girü kıl el-vedā‘ / Ḫaṭ getürdi ḳatlüme ruḫsār-ı yāra geldi ḫaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 4). [ḫaṭ, ] 

 

ḫaṭ getürdi: Ayva tüyleri getirmek: yüzde hattın gelmesi klasik edebiyatta "güzelliği" ifade eder II yazı yazmak, 

ferman çıkarmak, buyrultu vermek. 

Cān-ıla gel iy göñül şimden girü kıl el-vedā‘ / Ḫaṭ getürdi ḳatlüme ruḫsār-ı yāra geldi ḫaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 4). [ḫaṭ getürdi, -di ] 

 

ḫaṭ getürmiş: Ayva tüyleri getirmek: yüzde hattın gelmesi klasik edebiyatta "güzelliği" ifade eder II yazı yazmak, 

ferman çıkarmak, buyrultu vermek. 

Ḳatlüm içün ḫaṭ getürmiş ol şeh-i ḫūbān yine / Ġam beni şimden girü öldürdi taḳdīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 3). [ḫaṭ getürmiş, -miş ] 

 

ḫaṭ u ḫāli: Ben ve ayva tüyü. 

Derdmend olan ḫaṭ u ḫāli ile āşüftedür / Derd-ile ḫoş geçe ol ola dermāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1478, Beyit 4). [ḫaṭ u ḫāli, -i ] 

 

ḫaṭā: 1. Yanlış, yanlışlık. kusur 2. Yanılma. 

Ḫaṭā-y-ıla yüzüñe gül didümse / Ḫaṭā itse n’ola kul ādemīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 2). [ḫaṭā-y-

ıla, --y-, -ıla ] 

 

ḫaṭā eylemedük: Hata etmek, yanlışlık yapmak, yanılgıya düşmek. 

Yanuñda eger sevme günāh-ısa nigārā / ‘Afv eyle ḫaṭā eylemedük çün beşer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 4). [ḫaṭā eylemedük, -me, -dük ] 

 

ḫaṭā itse: Hata etmek, yanlışlık yapmak, yanılgıya düşmek. 

Ḫaṭā-y-ıla yüzüñe gül didümse / Ḫaṭā itse n’ola kul ādemīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 2). [ḫaṭā itse, 

-se ] 

 

ḫaṭā olur: Yanlış olmak, yerinde olmamak, uygun düşmemek. 

Saña ger ḥūr [u] perī dirsem olur bu söz ḫaṭā / Zīra kim ehl-i baṣīret anlara ādem dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1364, Beyit 2). [ḫaṭā olur, -ur ] 

 

ḫaṭar: Tehlike, emniyetsizlik. 
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Yol ḫaṭar dervend-i ‘ışḳuñ diyü āgāh eylerüz / Sīne-i ṭablı dögüp olmışdur ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 4). [ḫaṭar, ] 

 

ḫaṭ-ı reyḥāndur: Sevgilinin reyhan kokulu ayva tüyleri. // Reyhan hattı. 15. yy. da Kur'an'ın yazımında tercih edilen 

reyhan yazısı. 

La‘lüñ eṭrāfına ġubār-ı ḫaṭṭuñ / Genc-i yāḳūt u ḫaṭ-ı reyḥāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 4). [ḫaṭ-ı 

reyḥāndur, -dur ] 

 

ḫaṭ-ı sebzüñi: Yeşil renkli ayva tüyleri. // Yeni çıkmaya başlayan tüyler. 

Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez / Āh ider derd-ile bagrındaki başın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1319, Beyit 1). [ḫaṭ-ı sebzüñi, -üñ, -i ] 

 

ḫaṭ-ı sebzüñi: Yeşil renkli ayva tüyleri. // Yeni çıkmaya başlayan tüyler. 

Aglar-ısa bu Muḥibbī tañ mıdur Ya‘ḳūb-veş / Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1319, Beyit 5). [ḫaṭ-ı sebzüñi, -üñ, -i ] 

 

hātif: Gaybdan haber veren melek; seslenici. 

Cānuma hātif seḥergehden bunı ilhām ider / İy ḫumār-ālūd ancak saña dermān cām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1100, Beyit 1). [hātif, ] 

 

ḫāṭır: Gönül, duygu, his. 

Emdür lebüñi şimdi bu dil-ḫasteye didüm / Güldi didi gör ḫāṭırı gülbe şeker ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 

Beyit 4). [ḫāṭırı, -ı ] 

Eger sensüz cihānı geşt idersem / Benüm bu ḫāṭırum hīç ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 4). 
[ḫāṭırum, -um ] 

 

ḫāṭırın cem‘ eyleyüp: Gönlünü toplamak (Parça parça olmuş gönlünü bir araya getirmek). 

Ser-i ser-geşteñe sevdāñ-ıla āşüfte olan / Ḫāṭırın cem‘ eyleyüp zülf-i perīşān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 2). [ḫāṭırın cem‘ eyleyüp, -y, -üp ] 

 

ḫaṭṭ: Ayva tüyü. 

Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını / Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 2). [ḫaṭṭın, -ın ] 

Komadı ḫaddüñi görmek girdi ḫaṭṭuñ araya / Olmadı gülşen müyesser kıldum ancak ḫār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 3). [ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

Metn-i ḥüsnin gerçi ḫaṭṭāṭ-ı ezel evvel yazup / Soñradan ḫaṭṭı gelür şerḥ eyleyüp i‘rāb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 3). [ḫaṭṭı, -ı ] 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 4). [ḫaṭṭuñuñ, -uñ, -uñ ] 
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Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 5). [ḫāṭṭı, -ı ] 

Niçeye dek eylesün cevr ü cefā ḫışm u sitem / Key sakın ḫaṭṭuñ gelür āḫir olursın şermsār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 7). [ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

Göreli ḫaṭṭuñı jeng oldı göñül āyīnesi / Ezelī yazu-y-ımış başa pes elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1155, 
Beyit 3). [ḫaṭṭuñı, -uñ, -ı ] 

Ḫaṭṭuñı göreli artarsa ‘aceb mi ġamumuz / Devr-i ḥüsnüñde şehā var-ıdı ḫoş ‘ālemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 1). [ḫaṭṭuñı, -uñ, -ı ] 

Öpmek isterdüm ruḫından ḫaṭṭın iẓhār eyledi / Didüm iy ārām-ı cān hīç gül olur mı ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 3). [ḫaṭṭın, -ı, -n ] 

Küfār-ı ḫaddüñi ḫaṭṭuñ yazup şerḥ eylemek ister / Ta‘ālā’llāh anı ḫakk it gider yañlış kitāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 5). [ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 7). [ḫaṭṭ, ] 

Ḫaṭṭını gördüm ḫalel virmek diler ruḫsārına / Hey ne kāfirdür görüñ ḳaṣd-ı dil ü dīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1400, Beyit 4). [ḫaṭṭını, -ı, -n, -ı ] 

Gören ḫaṭṭuñ didi ruḫsāruñ üzre / Meger ceyş-i Ḥabeş Īrān’a gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 3). 
[ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

Ḫaṭṭuña yazmış berāt-ı ḥüsnüñi / Kaşlaruñ üstine tugrā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 2). [ḫaṭṭuña, 
-uñ, -a ] 

Gül yüzüñde çünki ḫaṭṭuñ ẓāhir oldı mūr-veş / Çarḫ elinden iñler-isem tañ mıdur ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 1). [ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

Metn-i ḥüsne ḫaṭṭuñ olmış ḫāşiye / Okuyup dil anı tefsīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 4). 

[ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

Ḫaṭṭını ḫadi üzre gören diye gerekdür / Kim cevher-i insānda ne zībā-y-ımış a‘rāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 4). [ḫaṭṭını, -ı, -n, -ı ] 

 

ḫaṭṭ u ḫāle: (Sevgilinin yanağındaki) ayva tüyleri ve ben. 

İy Muḥibbī muṣḥaf-ı ḥüsninde yāruñ dir gören / Ḫaṭṭ u ḫāle noḳṭa vü i‘rāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 7). [ḫaṭṭ u ḫāle, -e ] 

 

ḫaṭṭ u ḫālüñ: (yüzdeki) ayva tüyleri ve ben. 

Ḫaṭṭ u ḫālüñ olmasa ezber kitāb-ı ḥüsnüñi / Okuram ḥācet degüldür baña i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1496, Beyit 2). [ḫaṭṭ u ḫālüñ, -üñ ] 

 

ḫaṭṭāt: Güzel yazı yazan, meşk ve saire yazmakla iştigal eden kimse. 

Metn-i ḥüsnüñde ḫaṭuñ ḫaṭṭātı yazmış ḥāşiye / Şerḥ idüp evrāḳ-ı gülden tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 2). [ḫaṭṭātı, -ı ] 
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Genc-i ḥüsne mālik olmasun diyü ‘āşıḳlaruñ / Hem ṭılısm itdi ḫaṭuñ ḫaṭṭāt hem yazdı ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 4). [ḫaṭṭāt, ] 

Ḫāl-i müşgīnüñ dehānuñ üzre düşmişdür ġalaṭ / Komadı ḫaṭṭātlar ‘ādet degül mīme nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 1). [ḫaṭṭātlar, -lar ] 

 

ḫaṭṭāṭ-ı ezel: Ezel katibi. / Ruhları yarattığı zaman yazan Allah. 

Metn-i ḥüsnin gerçi ḫaṭṭāṭ-ı ezel evvel yazup / Soñradan ḫaṭṭı gelür şerḥ eyleyüp i‘rāb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 3). [ḫaṭṭāṭ-ı ezel, ] 

Ḫaṭṭāṭ-ı ezel eyledi Mecnūn’uñ adını ḥakk / Yazdı Muḥibbī adını itdi anı tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 

Beyit 6). [ḫaṭṭāṭ-ı ezel, ] 

 

ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla: Gubari yazısı II Sevgilinin yüzündeki toz kadar ince ayva tüyleri. 

Kim göre ‘ārıżuñı olmaya ġamdan o ḫalāṣ / Yazılu ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla göñülde bu ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 1). [ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla, -ıla ] 

 

ḫaṭṭ-ı la‘lüñ: (Sevgilinin)lal gibi kırmızı dudağının üzerindeki / kenarındaki ayva tüyleri. 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar / Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 1). [ḫaṭṭ-ı la‘lüñ, -üñ ] 

 

ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ: (Sevgilinin) yanağındaki ayva tüyleri. 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ Muḥibbī su gibi ezber okur / İşiden dir sūre-i Nūr u Duḫān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 5). [ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ, -uñ ] 

 

ḥavāle: 1. Bir işi, bir şeyi başkasına devretme, başkasının sorumluluğuna bırakma 2. Bir şeyi birine veya bir yere 

doğru savurma, yöneltme. 

Pīr-i muġāna virmem ezelden ḥavāledür / Ḳısmet bu yolda destüme gülgūn piyāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1192, Beyit 1). [ḥavāledür, -dür ] 

 

ḫavāṣ: Bâzı şeyler üzerinde mânevî etki yapmak ve bâzı hastalıkları iyileştirmek için belli şartlarda, belli miktarda 

okunan veya yazılan duâlar. 

Kim göre ‘ārıżuñı olmaya ġamdan o ḫalāṣ / Yazılu ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla göñülde bu ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 1). [ḫavāṣ, ] 

Genc-i ḥüsne mālik olmasun diyü ‘āşıḳlaruñ / Hem ṭılısm itdi ḫaṭuñ ḫaṭṭāt hem yazdı ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 4). [ḫavāṣ, ] 

‘Āşıḳam derdā dirīġā olmadum derdden ḫalāṣ / Derd-i ‘ışḳ içün dimişler özge yok mergden ḫavāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 1). [ḫavāṣ, ] 

Güllere göz degmesün diyü seḥergeh bülbüli / Gördüm okur gitmeyüp hergiz dilinden ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 6). [ḫavāṣ, ] 
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ḥavrā: (Ar. ahver “gözlerinin karası çok kara, beyazı çok beyaz olan”ın müennes şekli veya ḥūr “siyah gözlü”nün 

çoğul şekli ḥavrā’) Hûri, hûriler. 

‘Āşıḳuz ancak hemān dīdārdur maḳṣūdumuz / Sanma cennet isterüz zāhid ya ḥavrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 7). [ḥavrāsındayuz, -sı, -n, -da, -y, -uz ] 

Cennete ḥavrā eger biñ nāz-ıla kılsa ḫırām / Bir ḳadem ol serv-i nāzum gibi reftār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1333, Beyit 2). [ḥavrā, ] 

Zāhid egerçi cennet ü ḥavrā kılur heves / Ben isterem viṣālini ‘ālem içinde bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 1). [ḥavrā, ] 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 3). [ḥavrā, ] 

 

hāy u hū: Gürültü, patırtı. 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 3). [hāy u hū, ] 

 

hāy u hūdan: Gürültü, patırtı. 

Aç yüzüñ çāk-i girībān eylesün ‘āşıḳlaruñ / Güm güm ötsün hāy u hūdan gūşe-i meyḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 3). [hāy u hūdan, -dan ] 

 

hāy u hūdan: Gürültü, patırtı. 

Hāy u hūdan dil kaçar ancak virür başa ṣudā‘ / Olmaga cümle cihān mülkine sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 2). [hāy u hūdan, -dan ] 

 

hāy u hūy-ı zāhidi: Zahidin hay u huyu // Zahidin söyleyip durduğu boş sözler. 

Dil hāy u hūy-ı zāhidi almadı gūşına / Zīrā ṣadā-yı ‘ışḳ-ıla pürdür kulagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 

Beyit 4). [hāy u hūy-ı zāhidi, -i ] 

 

ḥayāl: Aslı olmadığı halde zihinde kurulan şey, düş II bir kişi, olay veya nesnenin zihinde canlanan, biçimlenen 

sûreti II geçmişte yaşanmış bir şeyi zihinde canlandırma, hatırlama. 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [ḥayāl, ] 

Gerçi kim cānā kapuñdan uşbu bendeñ dūrdur / Sīnede līkin ḫayālüñle göñül mesrūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 1). [ḫayālüñle, -üñle ] 

Ġam yimem ḫālī ḫayāli çün derūn-ı dildedür / ‘Ankebūtuñ göñli şād olur megesçün dām ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1100, Beyit 2). [ḫayāli, -i ] 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 4). [ḫayāli, -i ] 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [ḫayālüm, -üm ] 
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 ,Ḫayālüñ dil-i maḥzūnumı mesken tutalı / Beni dīvāne kılupdur baña ne ġayret ü ‘ār (Muhibbî Dîvânı ( خ )
Gazel 1205, Beyit 7). [ḫayālüñ, -üñ ] 

Ḫayālüñ gitmez iy dilber gözümden / Gerekmez dü cihānı baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 3). 
[ḫayālüñ, -üñ ] 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 8). [ḫayāli, -i ] 

Levḥ-i dilde yazmışam cānā ḫayālüñ naḳşını / İtdügüm naḳşı benüm Mānī de taṣvīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 3). [ḫayālüñ, -üñ ] 

Tār-ı zülfinüñ ḫayāli sīne-i sūzānda / Āteş içre iy Muḥibbī mārdur in eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 

Beyit 5). [ḫayāli, -i ] 

İrişmez el çün ol serv-i ḫırāma / Ḫayālin kılayım her şeb derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 4). 
[ḫayālin, -i, -n ] 

Ḫayālüñ gitmedi iy dōst dilden / Günāhum ne beni kılduñ ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 3). 
[ḫayālüñ, -üñ ] 

Dāne-i ḫālüñ ḫayāliyle gözüm yaşlar döküp / Āsiyā gibi döginür ele almış iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1425, 
Beyit 3). [ḫayāliyle, -i, -y, -le ] 

Gelür ḫayāli çeşmüme ammā görinmez āh / Görmiş degül gözler anı dil-rübā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 2). [ḫayāli, -i ] 

 

ḫayāl eyler: Hayal etmek, tasavvur etmek, düşünmek. 

Eyler ḫayāl leblerüñi mest olup göñül / Dāyim şarāb-ı la‘l-ile serḫoşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 2). [ḫayāl eyler, -r ] 

 

ḫayāl eyler: Hayal etmek, tasavvur etmek, düşünmek. 

Leblerin ẕikr eylesem ḳaṣdum nedür eyler ḫayāl / ‘Ārife bir söz yiter ḥācet degül tekrār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1487, Beyit 3). [ḫayāl eyler, -r ] 

 

ḫayāl-i çeşmi: Sevgilinin gözünün hayali. 

Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 3). [ḫayāl-i çeşmi, -i ] 

 

ḫayāl-i çeşm-i yār: Sevgilinin gözünün hayali. 

Nāle kılma göñlüñe gelse ḫayāl-i çeşm-i yār / Ḫānede bīmār ola itme Muḥibbī anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1389, Beyit 5). [ḫayāl-i çeşm-i yār, ] 

 

ḫayāl-i dilrübā: Gönül kapan güzelin hayâli. 

Gözlerüm yaşın şarāb u bagrumı itdüm kebāb / Ḫayl-i dilde çün ḫayāl-i dilrübā mihmān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 3). [ḫayāl-i dilrübā, ] 
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ḫayāl-i ḳaddi: (sevgilinin) boyunun hayali. 

Gözüm yaşı ‘aceb midür benüm her sū revān olsa / Ḫayāl-i ḳaddi bāġ-ı dilde bir serv-i bülendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 2). [ḫayāl-i ḳaddi, -i ] 

 

ḫayāl-i mār-ı zülfeyni: (Sevgilinin) saçının yılanının (kıvrımının) hayali. 

Ḫayāl-i mār-ı zülfeyni dem-ā-dem göñlüme gelsün / Ḳarār itmege sīnem gibi hergiz aña īn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 5). [ḫayāl-i mār-ı zülfeyni, -i ] 

 

ḫayāl-i nāzük: İnce hayal. 

Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ / İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 5). [ḫayāl-i nāzük, ] 

 

ḫayāl-i şāhına: Padişahın / sevgilinin hayali. 

Ḫaymedür bu perde-i çeşmüm ḫayāl-i şāhına / Tār-ı eşküme benüm ıṭnāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 4). [ḫayāl-i şāhına, -ı, -n, -a ] 

 

ḫayāl-i ser-i zülfüñ: (Sevgilinin) saçının ucunun hayali. 

Bir dem şeb-i hicr içre ḫayāl-i ser-i zülfüñ / Ḫālī mi olur gözden eyā serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 4). [ḫayāl-i ser-i zülfüñ, -üñ ] 

 

ḫayāl-i serv-i dālum: Servi boylu sevgilinin hayali. 

Muḥibbī gülşen-i dilde müdām aksun gözüm yaşı / Kim anda cilveler eyler ḫayāl-i serv-i dālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 6). [ḫayāl-i serv-i dālum, -um ] 

 

ḫayāl-i zülf-i dōst: Sevgilinin zülüflerinin hayali. 

Sīneden ḫālī degül bir dem ḫayāl-i zülf-i dōst / Çün perīnüñ meskenidür eks̱erī vīrāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1143, Beyit 3). [ḫayāl-i zülf-i dōst, ] 

 

ḥayāsuz: Utanmaz. 

‘Aceb bilsem gül-i ra‘nā ne yüzden beñzemiş yāra / Ḥayāsuz ‘ārı terk itmiş gelüp ortaya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 4). [ḥayāsuz, ] 

 

ḥayāt: Yaşam, dirilik, canlılık, sağlık, yaşayış, ömür. 

Vaṣlı metā‘ı girmez ele çün ḥayāt-ıla / İrür murāda cānını terk eyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, Beyit 

4). [ḥayāt-ıla, --ıla ] 

 Ḥayātı ebedīdür saña kim vāṣıl ola / N’ola Manṣūr gibi zülfüñe kılsañ ber-dār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ح )

1205, Beyit 6). [ḥayātı, -ı ] 
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ḥayfā dirīġ u derdā: Eyvah, ne yazık ki. 

Cevr oklarını durmaz her dem atar o meh-rū / Ḥayfā dirīġ u derdā giçer yürekde turmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1335, Beyit 3). [ḥayfā dirīġ u derdā, ] 

 

ḥāyil mebāş: Engel olma, örtme, mani olma. 

Nūruñ ile ‘ālemüñ yüzi münevverken bugün / Ẓulmete virme cihānı zülf-ile ḥāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1439, Beyit 3). [ḥāyil mebāş, ] 

 

ḥāyil olur: Perde olmak, engel olmak, engellemek. 

Dilberüñ ‘ārıżını görmege dil māyil olur / Çāre ne zülfi gelür gün yüzine ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1093, Beyit 1). [ḥāyil olur, -ur ] 

 

ḥāyil olur: Perde olmak, engel olmak, engellemek. 

Nüh felekden geçer ‘āşıḳ idicek derd-ile āh / Sanmañ āh-ı seḥere kevn ü mekān ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 3). [ḥāyil olur, -ur ] 

 

ḫayl-i dilde: Gönül alayı, ordusu // Gönül cemaati (dünyası). 

Gözlerüm yaşın şarāb u bagrumı itdüm kebāb / Ḫayl-i dilde çün ḫayāl-i dilrübā mihmān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 3). [ḫayl-i dilde, -de ] 

 

ḫayl-i rindāna: Rindler zümresi, rind meşrepli kişiler topluluğu. 

Ḫayl-i rindāna Muḥibbī tañ mı olsam tācdār / Bir ḳadeḥ meydür başumda efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1277, Beyit 4). [ḫayl-i rindāna, -a ] 

 

ḫayl-i ‘uşşāḳa: Âşıklar sürüsü, âşık topluluğu, âşıklar zümresi. 

Ḫayl-i ‘uşşāḳa ezel Mecnūn-ıla baş olmışuz / Anuñ-ıçun ‘ışḳ-ıla ‘ālemlere fāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 1). [ḫayl-i ‘uşşāḳa, -a ] 

 

ḫayme: Çadır; otağ. 

Gāh gözde gāh dilde kurdı cānān ḫaymesin / Yürüsün menzil-be-menzil cān aña menzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 2). [ḫaymesin, -si, -n ] 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 3). [ḫayme, ] 

Kuralı ṣaḥrā-yı dilde ḫaymesin sulṭān-ı ‘ışḳ / ‘Aḳl u ṣābrum gitdi benden aña fermāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 2). [ḫaymesin, -si, -n ] 

Ḫaymedür bu perde-i çeşmüm ḫayāl-i şāhına / Tār-ı eşküme benüm ıṭnāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 4). [ḫaymedür, -dür ] 
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‘Işḳ-ı şāhī ḫaymesin kuralı dil ṣaḥrāsına / Kim görürse dir ki bu mülküñ ḫarābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 2). [ḫaymesin, -si, -n ] 

 

ḫayr: Her durumda ve şartta herkesin katında iyi ve makbul olan hal ve iş. 

Her ne dirse ḥaḳḳuma uyma raḳībüñ sözine / Bilürem kim ol seni ḫayr işe irşād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 4). [ḫayr, ] 

Düriş ḫayra vü şerden ictināb it / Dimesünler senüñ içün bed-āmūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 4). 
[ḫayra, -a ] 

 

ḫayr [u] şer: İyilik ve kötülük. 

Ne yazulu ise ḫayr [u] eger şer / Okudurlar saña bilmemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 5). [ḫayr 

[u] şer, ] 

 

ḫayr u şer: İyilik ve kötülük. 

İy Muḥibbī şükr kıl lā-büd gelür / Her ne kim başa yazıldı ḫayr u şer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 5). 

[ḫayr u şer, ] 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 5). [ḫayr u şer, ] 

 

ḫayra gir: Hayır işlemek, iyilik etmek, fayda sağlamak. 

Yakma iy dil nār-ı hicre bu Muḥibbī ḫastayı / Ḫayra gir cevr ü cefādan kıl bu miskīni ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 5). [ḫayra gir, ] 

 

ḥayrān: Şaşkın, şaşırıp kalmış kimse II esrar esrikliği. 

İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 4). [ḥayrān, ] 

 

ḥayrān: Bir kimse veya bir şey karşısında hayranlık duyan, onu çok beğenen, çok takdir eden kimse. 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 2). [ḥayrānıyuz, -ı, -y, -uz ] 

 

ḥayrān oldı: Hayrete düşmek, şaşırmak II kendinden geçmek, esrar sarhoşluğu yaşamak. 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 2). [ḥayrān oldı, -dı ] 

 

ḥayrān olur: Hayrete düşmek, şaşırmak II kendinden geçmek, sarhoşluk yaşamak. 

Çün ezelden ‘ışḳ cāmın içmişemdür dōstlar / Gice gündüz anuñ içün cān u dil ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 2). [ḥayrān olur, -ur ] 
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ḥayrān olur: Hayrete düşmek, şaşırmak II kendinden geçmek, esrar sarhoşluğu yaşamak. 

Kime taḳrīr eyleyem kime bu dil esrārını / Gūş iden aḥvālümi benden beter ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1196, Beyit 4). [ḥayrān olur, -ur ] 

 

ḥayrān u medhūş olur: Şaşkın olmak, şaşırıp kalmak, dehşete düşmek. 

Eli ditrer olur ḥayrān u medhūş / Yazamaz ṣūret-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 4). 
[ḥayrān u medhūş olur, -ur ] 

 

ḥayrānlık: Esrar sarhoşluğu II hayran olma, etkilenme. 

Vār-iken gül gibi ‘ālemde şarāb-ı erġuvān / Kankı aḥmaḳdur varur ḥayrānlık ister beng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 3). [ḥayrānlık, ] 

 

ḥayrānuñ olmışuz: Çok beğenmek, hayran olmak II kendinden geçmek, esrar sarhoşluğu yaşamak. 

Ḥayrānuñ olmışuz ġamuñ esrārını yiyüp / Farḳ itmez-isek olmaz ‘aceb sol u sagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1242, Beyit 3). [ḥayrānuñ olmışuz, -uñ, -mış, -uz ] 

 

ḥayret: Şaşırma, şaşırıp kalma, ne yapacağını bilmeme. 

Yār Muḥibbī ḫūblar içre eyle maḥbūb ola kim / Ḫalḳ-ı ‘ālem ḥayretinden ısırur barmaglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 9). [ḥayretinden, -i, -n, -den ] 

 

ḥayret basar: Hayrete düşmek, şaşırmak, şaşırıp kalmak. 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim göre ḥayret basar döker anuñçün yaş göz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1298, Beyit 1). [ḥayret basar, -ar ] 

 

ḥayret basar: Hayrete düşmek, şaşırmak, şaşırıp kalmak. 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim görür ḥayret basar tolar anuñçün yaş göz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1349, Beyit 1). [ḥayret basar, -ar ] 

 

ḥayret basuban: Hayrete düşmek, şaşırmak, şaşırıp kalmak. 

Bir kerre naẓar eyledi gün yüzüñe bu dil / Ḥayret basuban kendüden ol bī-ḫaber olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 3). [ḥayret basuban, -uban ] 

 

ḥayret gelür: Şaşkınlık gelmek, şaşırmak, şaşkınlık içinde olmak, ne yapacağını bilememek. 

Kaçan kim bād-ı āhumdan o zülf-i ‘anber-feşān ditrer / Gidüp ‘aḳlum gelür ḥayret bu cismüm içre cān ditrer 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 1). [ḥayret gelür, -ür ] 

 

ḥayret şebinde: Hayret gecesi, şaşkınlık gecesi. 
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Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1459, Beyit 5). [ḥayret şebinde, -i, -n, -de-n, -de ] 

 

ḥayretde kalmışdur: Şaşırmak, şaşırıp kalmak, ne yapacağını bilmemek. 

Dehānıyla miyānından ḫaberdār olmadı kimse / Göñül ḥayretde kalmışdur yog-ıla varını bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 3). [ḥayretde kalmışdur, -mış, -dur ] 

 

ḫayr-ı ‘amel eylemedüñ: Hayırlı, iyi iş yapmak. 

Hergiz görürem eylemedüñ ḫayr-ı ‘amel sen / Āh eyle dilā dīdelerüñden döküben yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 2). [ḫayr-ı ‘amel eylemedüñ, -me, -dü, -ñ ] 

 

ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ: Hayru'l umuru evsatuha: her işin ortası (ölçülüsü) hayırlı olur. 

Dimezem mihr eyle bārī cevr kıl oran-ıla / Faḫr-ı ‘ālem çün dimiş ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 2). [ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ, ] 

 

ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ: Hayru'l umuru evsatuha: her işin ortası (ölçülüsü) hayırlı olur. 

Ḫoş gelür ben ‘āşıḳa ġāyet miyān-ı nāzüküñ / Çünki peyġāmber dimiş ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1497, Beyit 2). [ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ, ] 

 

ḫayrü’l-vasaṭ: Hayru'l umuru evsatuha: her işin ortası (ölçülüsü) hayırlı olur. 

Dōstum cevr ü cefānı eylegil evzān-ıla / Hīç işitmedüñ mi her yirde dinür ḫayrü’l-vasaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1496, Beyit 3). [ḫayrü’l-vasaṭ, ] 

 

ḥayvān: 1. Canlı mahlûk. 2. İnsandan maada canlı mahluk. 3. mec. akılsız, idraksiz, ahmak kimse. 

Olmayınca kimsede ‘ışḳdan es̱er / Bil ki ḥayvāndur anı sanmañ beşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1027, Beyit 2). 

[ḥayvāndur, -dur ] 

İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [ḥayvān, ] 

İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [ḥayvāndur, -dur ] 

Cihān içinde ādem bī-ġam olmaz / Meger ḥayvān ola ol ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 1). 
[ḥayvān, ] 

Kim ki dünyā ni‘metine aldanup meyl eyleye / Aña ḥayvāndur disünler dimesünler aña nās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 4). [ḥayvāndur, -dur ] 

 

ḥayyāt-ı felek: Felek (talih, baht) terzisi. 

Ḥayyāt-ı felek egnüme miḥnet palāsını / Biçdi Muḥibbī baña görüp lāyıḳ ol ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1441, Beyit 5). [ḥayyāt-ı felek, ] 
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ḫazān: Güz, sonbahar. 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [ḫazān, ] 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 1). [ḫazāna, -a ] 

Gül ruḫlaruñ koyup dil meyl eylemez cināna / Terk eyleyüp bahārı ‘ārif ḫazāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 4). [ḫazāna, -a ] 

 

ḥaẕer: Sakınma, çekinme. 

Yummaz gözini ṣubḥa degin her gice kevkeb / Beñzer ki anuñ āhum odından ḥaẕeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 4). [ḥaẕeri, -i ] 

 

ḥaẕer eyle: Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. 

Genc-i ḥüsnine Muḥibbī sunma dil eyle ḥaẕer / Görinen zülfi anuñ biñ başlu ejderhā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 5). [ḥaẕer eyle, ] 

 

ḥaẕer eyle: Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. 

Cām-ı la‘lin isteme gel eyle çeşminden ḥaẕer / Kim ki bed-meste uyarsa lā-büd anda kan olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 2). [ḥaẕer eyle, ] 

 

ḥaẕer eyle: Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. 

Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer / Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 6). [ḥaẕer eyle, ] 

 

ḥaẕer eyle: Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. 

Ḥüsni bāġına irişdüñ eyle zülfinden ḥaẕer / Ġaflet itme mārdur yatmış güneşde uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 2). [ḥaẕer eyle, ] 

 

ḥaẕer eyle: Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ eyle zülfinden ḥaẕer / Basma dünbālini ejderdür ki yatmış uyumış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 4). [ḥaẕer eyle, ] 

 

ḥaẕer it: Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. 

Yiter aglatma beni dōst yaşumdan ḥaẕer it / ‘Ālemi ġarḳa virür kimsene bendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1338, Beyit 5). [ḥaẕer it, ] 

 

ḥaẕer itme: Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. 
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Ḳatl-i ‘uşşāḳ eylegil hīç itme kanından ḥaẕer / Bu ṭarīḳ-i ‘ışḳdur konılmadı bunda ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1477, Beyit 3). [ḥaẕer itme, -me ] 

 

ḥaẕer kıl: Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. 

Beni aglatma gel ḫanum ḥaẕer kıl / Bulanuk kan-ıla çeşmüm sili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 3). 

[ḥaẕer kıl, ] 

 

ḥaẕer kıl: Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. 

Ser-i zülfinden iy dil gel ḥaẕer kıl / Anuñ her bir kılı dām-ı belādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 2). 

[ḥaẕer kıl, ] 

 

ḥaẕer kıl: Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. 

Muḥibbī ister-iseñ genc-i ḥüsnin / Ḥaẕer kıl ejder ü mār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 5). 

[ḥaẕer kıl, ] 

 

ḥaẕer kıl: Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. 

Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine / Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1263, Beyit 5). [ḥaẕer kıl, ] 

 

ḥāẕıḳ: (Ar. ḥaẕāḳat “mâhir olmak”tan ḥaẕiḳ) Usta, mahâretli, işinin ehli. [Bilhassa hekimler için kullanılır]. 

Derdi dermāna degişdük fāriġ ol bizden ṭabīb / Nef‘ ü żarrı ḥālümüzce añlaruz ḥāẕıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1217, Beyit 4). [ḥāẕıḳlaruz, -lar, -uz ] 

 

ḥazīn olmaz: Üzüntülü, kederli olmak II hüzünlenmek, kederlenmek. 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [ḥazīn olmaz, -maz ] 

 

ḫazīne: Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet. 

Esrār-ı ‘ışḳ gerçi ki gizlü ḫazīnedür / Korkum budur ki āhum ile āşikār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

2). [ḫazīnedür, -dür ] 

 

ḥāżır: Belli bir işi yapacak veya belli bir işe yarayacak duruma getirilmiş olan (şey). 

Dilā bu rūy-ı zerdümle niçe inkār idem ‘ışḳa / Gözümüñ kanlu yaşıyla iki ḥāżır güvāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 2). [ḥāżır, ] 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [ḥāżır, ] 

Bu göñlüm murġı nāgāh itse pervāz / Anuñ ṣaydına ḥāżır çeşmi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 1). 

[ḥāżır, ] 
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İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [ḥāżırdur, -dur ] 

 

ḥāżır tutar: Hazır tutmak: bir şeyi kullanmak için hazırda bekletmek, yanında bulundurmak. 

Kellesin kaldurmaga yirden ‘adūnuñ her zamān / Komaz elden nīzeyi ḥāżır tutar her birümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 3). [ḥāżır tutar, -ar ] 

 

ḥāżır tutar: Hazır tutmak: bir şeyi kullanmak için hazırda bekletmek, yanında bulundurmak. 

‘Aceb bu ġamze midür yāḫu cellād / Tutar ḥāżır elinde tīġ u ḫançer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 4). 

[ḥāżır tutar, -ar ] 

 

ḥāżır-güvāh: Hazır şahit / hazır delil. 

Muḥibbī derd-ile oldı yolında ḫāk-ile yeksān / Dimedi yañılup bir dem benüm ḥāżır-güvāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 5). [ḥāżır-güvāhumdur, -umdur ] 

 

hebā: Yok olmak, ziyan etmek, boşa harcanmak. 

Bahār eyyāmı gül devri irişdi / Geçürme ‘ömri meysüz kim hebādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 5). 

[hebādur, -dur ] 

 

hebā oldı: Boşuna gitmek, zayi olmak, mahv olmak, yok olmak. 

 Hebā oldı yoluña [her] ne ki ben çekdüm-ise / Terk-i cān eylemişem baña ne ‘izz ü ne vaḳār (Muhibbî (ه)

Dîvânı, Gazel 1205, Beyit 27). [hebā oldı, -dı ] 

 

hebā olmak: Boşuna gitmek, zayi olmak, mahv olmak, yok olmak. 

Hevāya uyanuñ başı hebā olmak muḳarrerdür / Daḫı rūşen ola yanuñda şem‘-i encümenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 6). [hebā olmak, -mak ] 

 

hedef kıldı: Hedef yapmak. 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [hedef kıldı, -dı ] 

 

hediyye-i dil ü cān: Gönül ve can hediyesi. 

Dergehüñde hediyye-i dil ü cān / Tuḥfe-i mūr-ıla Süleymān’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 5). 
[hediyye-i dil ü cān, ] 

 

heft deñiz: Yedi deniz // yeryüzündeki bütün sular. 

Oda yanar şu‘lesinden āhumuñ bu nüh felek / Gözlerüm yaşı katında ḳaṭredür bu heft deñiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1327, Beyit 3). [heft deñiz, ] 
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heft iḳlīme: Yedi iklim, yeryüzü, bütün alem. 

Şol ki istiġnā serīrinde oturdı şāh-vār / Ser-te-ser olmaga heft iḳlīme sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 2). [heft iḳlīme, -e ] 

 

ḫefte: Birbiri arkasına gelen yedi günden ibâret zaman bölümü. 

Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1288, Beyit 3). [ḫefte, ] 

 

ḥekīm: Hekim, doktor. 

Derd-i dilümi ‘arż ideyin dime ḥekīme / Bak yār liḳāsına ki tā kim gide emrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 2). [ḥekīme, -e ] 

 

helāk eyler: Helâk etmek (eylemek): mahvetmek, yok etmek II bitkin duruma getirmek, perîşan etmek. 

Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [helāk eyler, -r ] 

 

helāk itdi: Helâk etmek (eylemek): mahvetmek, yok etmek II bitkin duruma getirmek, perîşan etmek. 

Nāvek-i ġamzeñ niçe bī-dilleri itdi helāk / Kana girme şimdiden soñra kaşuñ yayını yas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 4). [helāk itdi, -di ] 

 

helāk itdi: Helâk etmek (eylemek): mahvetmek, yok etmek II bitkin duruma getirmek, perîşan etmek. 

Cevr okı cāna irüp itdi Muḥibbī’yi helāk / Daḫı bu ḫasta göñül ol kaşı yadan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 5). [helāk itdi, -di ] 

 

helāk itmek-içün: Helâk etmek (eylemek): mahvetmek, yok etmek II bitkin duruma getirmek, perîşan etmek. 

Tīġını aldı helāk itmek-içün taşa çalar / Kesmeyicek başumı tīġın alup taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 

Beyit 1). [helāk itmek-içün, -mek, -içün ] 

 

helāk itsün: Helâk etmek (eylemek): mahvetmek, yok etmek II bitkin duruma getirmek, perîşan etmek. 

Saña cevr ide Muḥibbī yār aġyāra vefā / Ko seni itsün helāk bu ḳısmete ḳāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1439, Beyit 5). [helāk itsün, -sün ] 

 

helāk oldum: Helâk olmak: mahvolmak, yok olmak, ölmek II perîşan olmak, bitkin duruma gelmek, çok fazla 

yorulmak. 

Pāy-būsın isteyü yolında ben oldum helāk / Hergiz ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1268, Beyit 2). [helāk oldum, -du, -m ] 

 

helāk oldum: Helâk olmak: mahvolmak, yok olmak, ölmek II perîşan olmak, bitkin duruma gelmek, çok fazla 

yorulmak. 
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Niçe yıllar ḥasretem pā-būsına oldum helāk / Görüñ ol bed-ḫū güẕer ol ḫāk-i rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1288, Beyit 2). [helāk oldum, -du, -m ] 

 

helāk oldum: Helâk olmak: mahvolmak, yok olmak, ölmek II perîşan olmak, bitkin duruma gelmek, çok fazla 

yorulmak. 

Behr-i pābūsı içün yolında ben oldum helāk / Bir kez ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1294, Beyit 2). [helāk oldum, -du, -m ] 

 

helāk olmış: Helâk olmak: mahvolmak, yok olmak, ölmek II perîşan olmak, bitkin duruma gelmek, çok fazla 

yorulmak. 

Tīr-i ġamzeñle bu sīnem zaḫmnāk olmış yatur / Dir gören meydān-ı ‘ışḳ içre helāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 1). [helāk olmış, -mış ] 

 

hele: Hele, ayrıca, özellikle. 

Āh eyledükçe itdi telāṭum sirişkümüz / Deryā gibi Muḥib hele pür cūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 8). [hele, ] 

 

ḥelvā: Helva, tatlı. 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar / Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 1). [ḥelvā, ] 

Leblerüñ ‘uşşāka turmışdur mey-i ḫamrā satar / Zülf-i müşgīnüñ muḥabbet ehline ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1082, Beyit 1). [ḥelvā, ] 

Çarḫ-ı gerdūn māh u ḫurşīd ile olur müşterī / Ḥüsn bāzārında la‘lüñ her kaçan ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1082, Beyit 3). [ḥelvā, ] 

 

hem: Kullanıldığı cümleye “üstelik, ayrıca, bir de, şu da var ki, zâten” mânâları katarak anlamı kuvvetlendirir II 

birden fazla şeyin birlikte bulunduğunu veya birden fazla işin birlikte yapıldığını gösterir [bu anlamda genellikle 

tekrar edilerek kullanılır]. 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 1). [hem, ] 

Oldı hem dehrüñ dimāġı çün mu‘aṭṭar būy-ıla / Gülşen içre güllerüñ medḥin okur turmaz hezār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 2). [hem, ] 

Ṣaḥn-ı gülşen toptolu olmış yine ezhār-ıla / Raḳṣa girmiş servler hem ellerin karsar çınār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 4). [hem, ] 

Ḥasretiyle dāġ-ı sīnem hem bu bagrum başludur / Ger sorarsañ baḥra nisbet eşk-i çeşmüm yaşludur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 1). [hem, ] 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına / Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1088, Beyit 4). [hem, ] 

Sāḳiyā gör dehri bī-bünyāddur / Bāde sun kim ‘ömr hem berbāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 1). 

[hem, ] 
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Ābdār eyler Muḥibbī şi‘rini hem sūzināk / Āteş-ile ābı cem‘ itmiş kerāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 5). [hem, ] 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 5). [hem, ] 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [hem, ] 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [hem, ] 

Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1191, Beyit 3). [hem, ] 

Lebüñden ġoncalar dem-beste oldı / Ruḫuñ şermendesidür hem gül-i ter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 4). 
[hem, ] 

Görsün Muḥibbī vir aña ḥüsnüñ zekātını / Zīra ki aña müsteḥaḳuz hem gedālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 5). [hem, ] 

Genc-i ḥüsne mālik olmasun diyü ‘āşıḳlaruñ / Hem ṭılısm itdi ḫaṭuñ ḫaṭṭāt hem yazdı ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 4). [hem, ] 

Genc-i ḥüsne mālik olmasun diyü ‘āşıḳlaruñ / Hem ṭılısm itdi ḫaṭuñ ḫaṭṭāt hem yazdı ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 4). [hem, ] 

 

hem çü: Onun gibi, böylece, gibi, bu şekilde. 

Nār-ı ġamdan yandı bagrum döndi çenge ḳāmetüm / Sīnede her bir kılum efġānlar eyler hem çü saz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 2). [hem çü, ] 

 

hem çü: Onun gibi, böylece, gibi, bu şekilde. 

Ḫūn-ı dil eyler temevvüc her kaçan āh eylesem / Dāne dāne gözlerümden dökilür hem çü kirāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 3). [hem çü, ] 

 

hem çü: Onun gibi, böylece, gibi, bu şekilde. 

Kārbān-ı ‘ışḳa uydum Ka‘be-i maḳṣūd içün / Nāle eyler vādi-i ġamda bu dil hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 3). [hem çü, ] 

 

hem çü: Onun gibi, böylece, gibi, bu şekilde. 

Dūr olalı gül yüzüñden gülmedüm ben bir nefes / Eylerem feryād u zārı hem çü bülbül der-kāfes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 1). [hem çü, ] 

 

hem çü: Onun gibi, böylece, gibi, bu şekilde. 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 3). [hem çü, ] 
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hem çü: Onun gibi, böylece, gibi, bu şekilde. 

Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider / Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 5). [hem çü, ] 

 

hem çün: Onun gibi, böylece, gibi, bu şekilde. 

Yimezüz dünyā ġamın meyl itmezüz hem çün meges / Ḳāf-ı istiġnāda ‘Anḳā-veş ḳanā‘at beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1253, Beyit 2). [hem çün, ] 

 

hemān: Ancak, yalnız, sadece, fakat. 

‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 2). [hemān, ] 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 2). [hemān, ] 

Zūr u zār-ıla viṣāline irem dime sakın / Dilberüñ vaṣlı hemān sīm-ile zerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 1). [hemān, ] 

Bakmazuz hergiz gerekmez aṭlas u dībā ḥarīr / Üstümüzden eksük olmasun hemān peşmīnemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1254, Beyit 3). [hemān, ] 

Bu Muḥibbī’nüñ murādı bendeñ olmakdur hemān / Gerçi kim ẓāhirde biz de memleket sulṭānıyuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1256, Beyit 5). [hemān, ] 

‘Āşıḳuz ancak hemān dīdārdur maḳṣūdumuz / Sanma cennet isterüz zāhid ya ḥavrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 7). [hemān, ] 

İy ṭabībā çek elüñ Ḳānūn-ıla olmaz şifā / Lā‘l-i nāb-ı dilber olmışdur hemān dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 3). [hemān, ] 

 

hemān: Derhal, hiç vakit geçirmeden, çabucak II ancak, yalnız, sadece, fakat. 

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1029, Beyit 4). [hemān, ] 

Bezm-i ġam içre nālelerüm nāyı pest idüp / Ḳaṣd-ı Muḥibbī şimdi hemān erġanūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1034, Beyit 5). [hemān, ] 

 

hemān: Tıpkı, sanki. 

Göñülden bir nefes gitmez leb-i ḥamrāsı dildāruñ / Hemān ol rinde beñzer kim mey-i ḥamrāya düşmişdür 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 2). [hemān, ] 

Gerekmez efser-i Dārā yiter çün ḫāk-i dergāhuñ / Yaradan ḥaḳḳı ol baña hemān tāc-ı sa‘ādetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 4). [hemān, ] 

Dilā maġrūr olup virme göñül bu dār-ı dünyāya / Ḥaḳīḳatle naẓar kılsañ hemān bir iki sā‘atdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 7). [hemān, ] 
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Sor baña ‘ışḳuñ rumūzın saña taḳrīr eyleyem / Cān u baş terkin urur ‘āşıḳ hemān pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 2). [hemān, ] 

Cānum n’ola virsem saña iy rūḥ-ı revānum / Gūr-ı ġamda baña hemān cānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 3). [hemān, ] 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1450, Beyit 3). [hemān, ] 

 

hemān: Tıpkı, sanki II ancak, yalnız, sadece, fakat. 

Muḥibbī ṣıdḳ-ılā ‘āşıḳ irişdi rāh-ı maḳṣūda / Riyā vü zerḳ-ıla zāhid hemān bir kurı lāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1047, Beyit 5). [hemān, ] 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak / Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 5). [hemān, ] 

Olmaduk dünyā-yı dūna cān-ıla biz müşterī / Zīra birkaç gün hemān ancak temāşāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 3). [hemān, ] 

Sīnem içre berḳ-i āhum şu‘le-i cān-sūz imiş / Tekye-i ġamda hemān bir şem‘-i şeb-efrūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 1). [hemān, ] 

 

hemān: Derhal, hiç vakit geçirmeden, çabucak. 

Binā-yı ṣabr u ḳaṣr-ı ‘aḳl katı muḥkem-durur ammā / İrişse zelzele ‘ışḳuñ hevāsından hemān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 4). [hemān, ] 

Leylī zülfidür iden her dem beni mecnūn-ṣıfat / Bu Muḥibbī’ye hemān tedbīr-i zencīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 5). [hemān, ] 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur / Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1317, Beyit 5). [hemān, ] 

Gice gündüz raḳīb-i dīv saña maḥrem olalıdan / Göñül mülkine ‘azm itdüm nigārā ben hemān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 4). [hemān, ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [hemān, ] 

Gel cilve eyle gözlerümüñ çeşmesārına / Bir dem vaṭan kıl anda hemān iy perī yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1419, Beyit 3). [hemān, ] 

Zülf-i siyehüñ fikrini dün gice iderken / Añdukda hemān yüzüñi gördüm seḥer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 2). [hemān, ] 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin / ‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 4). [hemān, ] 

 

hemān-dem: Hemen, o anda, vakit kaybetmeden. 

Leşker-i ‘ışḳ kaçan eyleye dil mülkine ḫīz / Sipeh-i ‘aḳl hemān-demde tutar rāh-ı girīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 1). [hemān-demde, -de ] 
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İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 1). [hemān-dem, ] 

 

hem-dem: Birlikte bulunan, samîmî, canciğer arkadaş, dost. 

Her kanda isem derd ü ġamıdur baña hem-dem / Āhum yili olur baña her yirde hevādār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 2). [hem-dem, ] 

Bezm-i ġamda bir niçe derd ehline hem-demlerüz / Ol sebebden ṣoḥbet-i ḫāṣ eyledük bī-ġamlaruz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1211, Beyit 1). [hem-demlerüz, -ler, -üz ] 

Biz ezel bezminde ‘ışḳuñla senüñ hem-demlerüz / Nāy-veş bagrı delük bir niçe ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1332, Beyit 1). [hem-demlerüz, -ler, -üz ] 

 

hem-dem oldı: Arkadaş olmak, arkadaşlık etmek, yakın olmak. 

Ġam ayrılmaz benümle hem-dem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 

3). [hem-dem oldı, -dı ] 

 

hemdem olmasa: Arkadaş olmak, arkadaşlık etmek, yakın olmak. 

Gitdi ṣabr olmasa ‘aḳlum baña hemdem ne ‘aceb / Dilberüñ çeşmi Muḥibbī görinür āl-engīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1343, Beyit 5). [hemdem olmasa, -ma, -sa ] 

 

hem-dem olmaz: Arkadaş olmak, arkadaşlık etmek, yakın olmak. 

Cihānda var mı ‘āşıḳ pür-ġam olmaz / Belā vü derd-ile ol hem-dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 

1). [hem-dem olmaz, -maz ] 

 

hem-dem olmaz: Arkadaş olmak, arkadaşlık etmek, yakın olmak. 

İremezsin bī-vefālar vuṣlatına iy göñül / Ger firāḳıyla yanarsañ hem-dem olmaz bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 3). [hem-dem olmaz, -maz ] 

 

hem-dem-i gül: Gülün dostu yakını, çevresi // Sevgiliye yakın olan rakipler. 

Ben esīr-i hicrem [ü] aġyār maḥrem vaṣluña / Hem-dem-i gül ḫār olur bülbül giriftār-ı ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 2). [hem-dem-i gül, ] 

 

hem-derd: Dert ortağı, aynı derde duçar olanlar. 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 1). [hem-derdi, -i ] 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [hem-derdi, -i ] 

 

hemīşe: Sürekli, daima, her zaman, her vakit. 
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Baña itdügini zülf[i] hemīşe / Dinen ayruksı hīç bir kāfir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 2). [hemīşe, 

] 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 3). [hemīşe, ] 

 

hem-nefes kılup: Yakın arkadaş edinmek, dost edinmek, yanında bulundurmak. 

Hem-nefes kılup raḳībi eyleseñ yanuñda ḫāṣ / Kim ‘acablar gül yanında eksük olmaz ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 2). [hem-nefes kılup, -up ] 

 

hem-nefes olamaz: Aynı sesi çıkarmak II yakın arkadaş olmak. 

Ne ḳadar feryād iderse beñzemez feryāduma / Olamaz bu nāleme bir perdede ney hem-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 2). [hem-nefes olamaz, -a, -maz ] 

 

hem-nişīn olam: Beraber oturup kalkmak, yakın arkadaş olmak. 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa / Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 7). [hem-nişīn olam, -a, -m ] 

 

hem-nişīn olmaz: Beraber oturup kalkmak, yakın arkadaş olmak. 

‘Aceb olmaya ger yārum benümle hem-nişīn olmaz / Gedālar olı-gelmişdür ki şehlerle ḳarīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 1). [hem-nişīn olmaz, -maz ] 

 

hem-rāh: Yol arkadaşı, yoldaş. 

Yürür mecnūn gibi tenhā düşüp bu vādi-i ‘ışḳa / Muḥibbī sāyeden ġayrı dimez hem-rāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 5). [hem-rāhumuz, -umuz ] 

 

hem-rāh olam: Yol arkadaşı olmak, arkadaşlık etmek. 

Hem-rāh olam ten didi cānum gider olsa / Cān şöyle gider ḫafīce ki hergiz ḫaber itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1291, Beyit 2). [hem-rāh olam, -a, -m ] 

 

hem-rāh olmaga: Yol arkadaşı olmak, arkadaşlık etmek. 

Mecnūn-ṣıfat derd-ile vādīlere düşdüm / Yanumca baña olmaga hem-rāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 4). [hem-rāh olmaga, -mag, -a ] 

 

hem-rāz: Sırdaş, dost. 

Ġam ayrılmaz benümle hem-dem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 

3). [hem-rāz, ] 

Ġam ayrılmaz benümle maḥrem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 

5). [hem-rāz, ] 
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hem-ser: Benzer, eş, denk. // Arkadaş, dost. 

Özini baña dilber hem-ser itmez / Niçe kerre dimiş ammā dir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 1). 

[hem-ser, ] 

 

hem-ser olmış: Dost, arkadaş olmak. 

Göreyim pāre pāre anı her dem / Ser-i zülfiyle hem-ser şāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 3). [hem-
ser olmış, -mış ] 

 

hemyān: Heybe, kese, küçük torba. 

Ġonca hemyānından alsa zer ‘aceb midür ṣabā / Nergisüñ çeşminden alur sürmesin bir ogrudur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1064, Beyit 4). [hemyānından, -ından ] 

Almaga ṣabr-ı metā‘ın bülbül-i bī-çārenüñ / Ġonca hemyānın açup gül tāciri zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 3). [hemyānın, -ı, -n ] 

 

hengām: Vakit, zaman II toplantı, cemiyet. 

Geçdi Ferhād-ıla Mecnūn tagıdup hengāmesin / Dōstlar kurduk anuñ yirine biz hengāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 4). [hengāmumuz, -umuz ] 

 

hengāme: Gürültü, patırtı, şamata. 

Dagıdaldan zülfini dagıldı ‘aḳl u ṣabr u hūş / Şeb irince dagılur ‘ādet budur hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1172, Beyit 2). [hengāmeler, -ler ] 

 

hengāme: Vakit, zaman II toplantı, cemiyet. 

Zāhidā efsürde dil inkār-ı ‘ışḳ itse ne tañ / Gün yüzüñ mihriyle çün kim germdür hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1172, Beyit 4). [hengāmeler, -ler ] 

Geçdi Ferhād-ıla Mecnūn tagıdup hengāmesin / Dōstlar kurduk anuñ yirine biz hengāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 4). [hengāmesin, -si, -n ] 

 

henūz: Daha şimdi, yeni II ancak II (olumsuz cümlelerde) daha, hâlâ, şimdiye kadar, elan. 

Görmedin dil bagladum āh ol cefākārı henūz / Ol sebebden gice gündüz eylerem zārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 1). [henūz, ] 

Görmedin dil bagladum āh ol cefākārı henūz / Ol sebebden gice gündüz eylerem zārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 1). [henūz, ] 

Çeşm-i bīmārın görelden ol kemān ebrūnuñ āh / Olmışam derdā anuñ hicriyle bīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 2). [henūz, ] 

Leblerüñ meyḫānesinden bir ḳadeḥ mey içmeden / Olmamışdur şaḥne-i zülfüñ giriftārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 3). [henūz, ] 
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Naḳd-i cāna çün metā‘-ı būse iḳrār eyledüñ / Dōstum inkār idüp gel bozma bāzārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 4). [henūz, ] 

Niçe yıldur bu Muḥibbī derdüñ-ile ḫastadur / İtmedüñ iy dil ṭabībi aña tīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1220, Beyit 5). [henūz, ] 

‘İydde niçelerüñ irdi eli yāra henūz / Kaldı ortada dirīġā dil-i āvāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1239, Beyit 
1). [henūz, ] 

‘İydde niçelerüñ irdi eli yāra henūz / Kaldı ortada dirīġā dil-i āvāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1239, Beyit 
1). [henūz, ] 

Başdan ayaga degin göz yaşına ġarḳ oldum / Līk su virdi bu dil āteşi bir pāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 2). [henūz, ] 

İy ṭabībā ser-i kūyuñda yatan ḫastalara / İtmedüñ çāre yatur cümlesi bī-çāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 3). [henūz, ] 

Gün gibi rūşen olup ‘āleme ‘ışḳuñ nūrı / Bu ‘aceb gelmeye zāhid daḫı iḳrāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 4). [henūz, ] 

Hicr ara ḥasret-ile cān lebüme gelmiş-iken / Kimsene yok diye bu ḥālümi dildāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 5). [henūz, ] 

Oldı ‘ālemlere destān Muḥibbī ḳıṣṣam / Yazmadan ben anı bu defter ü tomara henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 6). [henūz, ] 

Ḫāk-i pāyüñle pür itdük şīşe-i çeşmi henūz / Hey ḳıyāmet ḳāmet it vaḳt oldı sā‘at beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1253, Beyit 6). [henūz, ] 

Dil ser-i zülfi hevāsıyla perīşāndur henūz / Göñlümi kılan şikeste ol perī-şāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 1). [henūz, ] 

Dil ser-i zülfi hevāsıyla perīşāndur henūz / Göñlümi kılan şikeste ol perī-şāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 1). [henūz, ] 

Kuralı ṣaḥrā-yı dilde ḫaymesin sulṭān-ı ‘ışḳ / ‘Aḳl u ṣābrum gitdi benden aña fermāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 2). [henūz, ] 

Sanmañuz bir daḫı ma‘mūr ola bu dil kişveri / Leşker-i ġam yıkalıdan daḫı vīrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 3). [henūz, ] 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 4). [henūz, ] 

Niçe yıldur cevher-i eşküm yolında ḫarc olur / Kāse-i çeşmüm tolu yāḳūt u mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 5). [henūz, ] 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 6). [henūz, ] 

Gülsitān içre kızardı göreliden gün yüzüñ / İşidelden zülfini sünbül perīşāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 7). [henūz, ] 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 8). [henūz, ] 
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Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 9). [henūz, ] 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [henūz, ] 

‘Işḳ cāmını Muḥibbī çün ezel nūş eyledi / Daḫı ol demden berü sermest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 11). [henūz, ] 

Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 1). [henūz, ] 

Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1300, Beyit 1). [henūz, ] 

Cān u dil bāl ü perümdür yakdı anı nār-ı ġam / Varabilmem kūyuña çün bī-per ü bālem henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1300, Beyit 2). [henūz, ] 

İstedükçe vaṣluñı salduñ beni ferdālara / ‘Ömr ta‘cīl itdi ben fikr-i meh ü sālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 3). [henūz, ] 

Ol perī-rū yüzüm üzre bir ḳadem bassun diyü / Yüzümi ḫāk eyledüm yollarda pā-mālem henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1300, Beyit 4). [henūz, ] 

Bu Muḥibbī ḥālini taḥrīre almışdur ḳalem / Niçe defter toldı şerḥ olmadı aḥvālüm henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 5). [henūz, ] 

Olmadı benüm sözüm katuñda revā henūz / Bu derd-i ‘ışḳa olmaz imiş āh devā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 1). [henūz, ] 

Olmadı benüm sözüm katuñda revā henūz / Bu derd-i ‘ışḳa olmaz imiş āh devā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1326, Beyit 1). [henūz, ] 

Mihrüñle yine ẕerrelerüm irdi semāya / Āhum yiliyle oldı cihān pür hevā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 

Beyit 2). [henūz, ] 

Yolına durup yār güzer eyleyüp didi / Bunda daḫı durur imiş mübtelā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, Beyit 
3). [henūz, ] 

Sevdā-yı zülf başuma çünki belā imiş / Artmakdadur gün-be-gün āh bu belā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 4). [henūz, ] 

Dil ḫasta yatur kimsene ḥālini sormadı / Eyler Muḥibbī ṣubḥa degin āh u vā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 5). [henūz, ] 

Kākül-i dilber kemendi elde çevgāndur henūz / Başuñı top eyle iy dil çünki meydāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 1). [henūz, ] 

Kākül-i dilber kemendi elde çevgāndur henūz / Başuñı top eyle iy dil çünki meydāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 1). [henūz, ] 

Ḫāk-i pāyına gözüm gevherlerin itdüm nis̱ār / Ol sebebden kūy-ı dilber la‘l ü mercāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1367, Beyit 2). [henūz, ] 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 3). [henūz, ] 
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Öldürür her dem beni dönüp yine inkār ider / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 4). [henūz, ] 

Çün ezel cām-ı maḥabbet cur‘asın nūş eyledi / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī mest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 5). [henūz, ] 

Tañ mı Muḥibbī bulsa maḥabbetle ger kemāl / İtdi henūz müftī-i ‘ışḳa çün irtibāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 5). [henūz, ] 

 

hep: Sürekli olarak, her zaman, daima. 

Dil murġı görüp ḫālüñi zülfüñe tutıldı / Bu bend ü belālar hep dāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, Beyit 

2). [hep, ] 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [hep, ] 

 

hep: Hiçbiri veya hiçbir kimse dışarıda kalmamak üzere, bütün, tamamen. 

Olmasa yār Muḥibbī şeh-i ḫūbān eger / Hep güzeller gelüp eyler miydi ṭapu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1091, Beyit 5). [hep, ] 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 4). [hep, ] 

La‘l-i dilber gözlerümden her kaçan pinhān olur / Zehr olur ġamdan yidügüm içdügüm hep kan olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1196, Beyit 1). [hep, ] 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 3). [hep, ] 

Hep ümmet-i Muḥammed’e itdüñ şefā‘ati / Mücrim Muḥibbī bendeñe iy Muṣṭafā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1404, Beyit 5). [hep, ] 

Ḫāk-i rehine dökeli bu dīdeler eşki / Gören didiler yolların hep sīm ü zer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1443, 
Beyit 4). [hep, ] 

 

her: Her, her bir (tâmim edatı) II tekil kelimelerin önüne getirilir ve o kelime için verilen hükmün aynı cinsten olan 

şeylerin hepsi için teker teker geçerli olduğunu gösterir, –nin hepsi, bütün, cümle II önüne geldiği tekil kelime için 

cümlede verilen hüküm olumsuzsa, bu hükmün aynı cinsten olan şeylerin hepsi için değil ancak bazısı için geçerli 

olduğunu belirtir. 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 3). [her, ] 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1006, Beyit 3). [her, ] 

Cān gözin aç bir naẓar ol zülf-i ‘anber-ṣāyı gör / Her kılında baglu yüz biñ ‘āşıḳ-ı şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 1). [her, ] 

‘Işḳ-ıla olduñsa Mecnūn’a mu‘ādil iy göñül / Her neye baksañ yazılmış ṣūret-i Leylā’yı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 3). [her, ] 
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Yummaz gözini ṣubḥa degin her gice kevkeb / Beñzer ki anuñ āhum odından ḥaẕeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 4). [her, ] 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā / Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1018, Beyit 5). [her, ] 

Çün bahār oldı açıldı her ṭarafdan lāleler / İçmeyen ādem midür gülgūnleyin piyāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1027, Beyit 1). [her, ] 

Mümkin midür ki görine genc-i cemāl-i yār / Zülf-i siyāhı her yaña biñ başlu mār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1030, Beyit 3). [her, ] 

Her yaña başın açar dīvāneler boyın sunar / El uzadup her kaçan zencīr zülfini çözer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 3). [her, ] 

Gözüm yaşı ‘aceb midür benüm her sū revān olsa / Ḫayāl-i ḳaddi bāġ-ı dilde bir serv-i bülendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 2). [her, ] 

Çün Muḥibbī urdı varlık terkini / Āferīn her işi dervīşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 5). [her, ] 

Zülf-y-ile beñzer el bir eyledi kāfir ḫaṭı / Her ṭarafdan yüridi ḳaṣdı meger īmānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1059, Beyit 2). [her, ] 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 4). [her, ] 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 3). [her, ] 

Akıdur āb-ı revān her yaña çeşmüm ḳūzeki / İñiler bī-çāre dil derd-ile san ṭolābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1066, Beyit 3). [her, ] 

Yār daksun cevher-i naẓmumı lāyıḳ gūşına / Çün Muḥibbī her sözüñ bir gevher-i nā-yābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 5). [her, ] 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [her, ] 

‘Arż-ı ruḫsār eyledi şādılıg-ıla nesterīn / Yüz sürer serv ayagına her ṭarafdan cūybār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 7). [her, ] 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [her, ] 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 3). [her, ] 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 
6). [her, ] 

Ben şeb-i hicre nihāyet bulmadum ‘ālemde āh / Bu söz-imiş māhitābum her işe pāyān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 4). [her, ] 

Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın / Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 7). [her, ] 

Depredürse zülfinüñ her bir kılın cānlar kopar / Her ṭarafdan niçe yirden āh u efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 1). [her, ] 
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Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 1). [her, ] 

Bāġ u rāġı ser-te-ser geşt itdi çün bād-ı ḫazān / Her yaña kılsañ naẓar berk-i şecer pā-māl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 4). [her, ] 

İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 5). [her, ] 

Her kişiye kim ugraya göñlüm ḫaber ister / Cānā çü seni cān u göñülden sever ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 1). [her, ] 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 5). [her, ] 

Şāne gibi pāralansa tañ mıdur bu cān u dil / Her seḥer bād-ı ṣabā zülfini yāruñ şāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1143, Beyit 6). [her, ] 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 3). [her, ] 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer / Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1153, Beyit 6). [her, ] 

Şu‘le-i āhum görinür her seḥer sanmañ şafaḳ / Her gice dūd-ı dilümden rāh-ı keyvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 2). [her, ] 

Şu‘le-i āhum görinür her seḥer sanmañ şafaḳ / Her gice dūd-ı dilümden rāh-ı keyvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 2). [her, ] 

Niçe medḥ itsün Muḥibbī ol güzeller şāhını / Ehl-i dilden her seḥer kūyında dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 6). [her, ] 

Her kaçan kim ruḫları üstinde zülfin tār ider / Her kılında niçe biñ ‘āşıḳları ber-dār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1165, Beyit 1). [her, ] 

Baḥr-ı ġamdan hīç ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Her ṭarafdan eşkümi bu gözlerüm deryā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 3). [her, ] 

Zülfi şebinde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyāh başuma bir şeb-külāh yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 7). [her, ] 

Ḳāmet itse ol sehī servüm ḳıyāmetler kopar / Ehl-i diller her ṭaraf āh eyleyüp yügrişmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1183, Beyit 4). [her, ] 

Ḥüsn eyvānında gördüm kaşları dīvān kurup / Cem‘ idüp ‘uşşāḳını her yaña asma basmadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 4). [her, ] 

Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar / Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 3). [her, ] 

Her raḳībi öldüreyin didügüm her dem bu kim / Derisine müşterīyüz didiler ṭabbāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 8). [her, ] 

Rebī‘ eyyāmı gül devr-i semendür / Akar su her ṭaraf seyr-i çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 1). 

[her, ] 
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 Sundum elümi zülfi kemendine irem / Bilmedüm siḥr-ile her tārını kılmış ol mār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ص )
1205, Beyit 14). [her, ] 

Yalmanur kan içmege her dem-be-dem şemşīrümüz / Togrulup gitdi ‘adūnuñ cānın ala tīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1213, Beyit 1). [her, ] 

Secdegāh-ı dil olaldan ṭāḳ-ı ebrū-yı nigār / Her yire baş egmezüz birdür bizüm miḥrābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 2). [her, ] 

Saz-ı ‘ışḳa dem-be-dem iy dōstlar āheng-içün / Tārlardur tende her reg dest-i ġam mıżrābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 4). [her, ] 

Cihān cümle olur sūz-ı derūnumdan benüm rūşen / İderem şem‘-veş girye olam her encümen sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 4). [her, ] 

Ḥaḳ’uñ emriyle ‘Īsī’yi vücūda / Getürmez her nisā bil Meryem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 2). 
[her, ] 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 3). [her, ] 

Āteş-i miḥnetle her şeb berḳ urur kāşānemüz / Sanasın bir ejder olmışdur dil-i vīrānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 1). [her, ] 

Dilā dil baglamak her işe olmaz / Maḥabbet gibi hergiz pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 1). [her, 
] 

Firḳatiyle her gice tañ mı ola bī-ḫˇāb göz / La‘l-i nābuñ yādına her dem olur ḫūn-āb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 1). [her, ] 

Bir şeref virdi cihāna irişüp faṣl-ı rebi‘ / Her diken tāze görindi olup iẓhār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 

Beyit 2). [her, ] 

Akıdur dürr ü cevāhir yine bārān-ı bahār / Anuñ-ıçun görinür her yaña kühsār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1267, Beyit 4). [her, ] 

Gerçi kıldum her ġazelde niçe biñ siḥr ü füsūn / Ḫūblar gūşına almaz līk bu efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1277, Beyit 5). [her, ] 

Eyler egerçi her kişi bir nesne ile faḫr / Her dem Muḥibbī ‘ışḳ-ıladur iftiḫārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 5). [her, ] 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 4). [her, ] 

Gelür her şādīnüñ ardınca biñ ġam / Cihānda ‘āḳil olan gülmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 3). 
[her, ] 

Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 1). [her, ] 

Her viṣālüñ çünki bildük āḥiri hicrān imiş / Terk-i vaṣl itdük anuñçün hicri nā-çār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 4). [her, ] 

Her ġazelde anuñ içün eyledüm siḥr ü füsūn / Māh-rūlar ḫūblar gūş ideler efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1315, Beyit 4). [her, ] 
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Salınur her yaña biñ nāz-ıla āh eyler-isem / Nite kim serv-i sehī ḳadd-i bülendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 3). [her, ] 

Naṭ‘-ı ḥüsninde yine çignedür üftādeleri / At salup her ṭarafa ya‘nī semendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 4). [her, ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 1). [her, ] 

Niçe başlar kesilüp her yaña ḫūn ola revān / Ġamzelerden eline yār ala çün ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 2). [her, ] 

Oldı Muḥibbī ‘ışḳ-ıla rind ü melāmetī / Sanmañ anuñ her işi ḳallāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 5). [her, ] 

Sanma her ‘āşıḳ olan cān vire cānān yolına / Degme Manṣūr daḫı eylemeye dāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 4). [her, ] 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 2). [her, ] 

Būy-ı vaṣluñdan neden men‘ eyledüñ cān bülbülin / Muġtenimken ḫˇān-ı vaṣluñdan senüñ her ḫār u ḫes 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 3). [her, ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥa dek kan aglaram / Ṣoḥbet eyler gice gündüz yār-ıla her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 2). [her, ] 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 3). [her, ] 

Her şeb iy meh irdi eflāke Muḥibbī nālesi / İy meh-i nā-mihr olmaduñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1392, Beyit 5). [her, ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [her, ] 

Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 3). [her, ] 

Umaram pertāb idesin tīr-i ġamzeñ sīneme / Saçıla her yaña kanum ben olam naḥcīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1410, Beyit 2). [her, ] 

İrişmez el çün ol serv-i ḫırāma / Ḫayālin kılayım her şeb derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 4). [her, ] 

Murġ-ı vaḥşī gibi siñdi her ṭaraf seyyāreler / Ṣubḥ-dem şahbāz-veş çün açdı bāl ü per güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 6). [her, ] 

Meşveret itmege gelse bir yire ol iki kaş / Māh-rūlar her ṭarafdan indürürler aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1431, Beyit 1). [her, ] 

Yine bir māh sevdüm tonı zer-keş / İder her yaña cevlān atı ser-keş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 1). [her, 
] 

Ser-i kūyumda feryād u fiġān her şeb iden kimdür / Didi didem Muḥibbī ḫasta-dildür ḫˇābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 4). [her, ] 

Yüzüme bakmaz oldı āh yine yār-ı cefākārum / Raḳībüm beñze[dü]r yāra beni her bābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 5). [her, ] 
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Zülfi düninde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyeh başuma bir şeb-külāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 4). [her, ] 

Yüz sürerler her yañadan gelüben ‘āşıḳları / Bāb-ı istiġnāda gördüm bir ulu dergāh imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1455, Beyit 2). [her, ] 

Göñül şehrini yakmaga Muḥibbī’nüñ saçuñ şeb-rev / Olur dāmānı altına ider her şeb nihān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 5). [her, ] 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben / Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1459, Beyit 2). [her, ] 

Eksük itmez her gice benüm içün kan yaşını / Müstedām olsun ki ol bu dīde-i ḫūn-bār imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1470, Beyit 3). [her, ] 

Her kārbān ki konsa bugün irtesi göçer / Dār-ı cihāna anuñ-ıçun didiler ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, Beyit 
3). [her, ] 

Bu ribāṭ-ı köhnede kılma ikāmet fikrini / Gün-be-gün her kārbāna mesken olur bu ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 3). [her, ] 

 

her an: Her zaman, daima, sürekli, hep. 

Ḫıżr eger arayarak buldı ise āb-ı ḥayāt / Pīr-i meyḫāne keremden anı her an getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1115, Beyit 4). [her an, ] 

 

her an: Her zaman, daima, sürekli, hep. 

Eks̱erī ‘āşıḳlaruñ tā ṣubḥa dek bī-dār olur / Kim ki ‘ışḳdan bī-ḫaberdür ol yatur her ān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 2). [her ān, ] 

 

her bār: Her zaman, her defa, her vakit, daima, sürekli, hep. 

Naḫl-i gülden tāze terdür bu Muḥibbī’nüñ sözi / Anuñ-ıçun ehl-i ‘ışḳ olan ider her bār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 5). [her bār, ] 

 

her bār: Her zaman, her defa, her vakit, daima, sürekli, hep. 

İy Muḥibbī niçe ṭāḳat getüre kişver-i dil / Şāh-ı ġam leşkerini üstine her bār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1150, Beyit 5). [her bār, ] 

 

her bār: Her zaman, her defa, her vakit, daima, sürekli, hep. 

Çoklar yaşasun raḥm kılup yaşuma her bār / Aglar bile yanumca benüm dīde-i ḫūnbār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1163, Beyit 1). [her bār, ] 

 

her bār: Her zaman, her defa, her vakit, daima, sürekli, hep. 

Gūşına almaz Muḥibbī dāda varsam dādumı / Gerçi kim ben eylerem derd-i dilüm her bār ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1487, Beyit 5). [her bār, ] 
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her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 3). [her bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Cānāne kaçan ġamzelerin mest-i ḫˇāb ider / Her bir naẓarda cānuma yüz biñ ‘itāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1051, Beyit 1). [her bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

İy Muḥibbī söyle söz virsün ḥaḳīḳatden ḫaber / Şimdiki şā‘irlerüñ her bir sözi ẓāhir geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1055, Beyit 5). [her bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Tīr-i bārān atdılar her bir yañadan ġamzeler / Dil gibi sīnemde bir muḥkem ḥiṣārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1058, Beyit 2). [her bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Depredürse zülfinüñ her bir kılın cānlar kopar / Her ṭarafdan niçe yirden āh u efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 1). [her bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Olup her bir çiçek bir ḫūba mānend / Aralarında nergis ġamze-zendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 2). 

[her bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür / Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 2). [her bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Muḥibbī ẕīkr ider şekker lebüñ çün / Olur her bir sözi ḳand-i mükerrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 8). 

[her bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Ser-i zülfinden iy dil gel ḥaẕer kıl / Anuñ her bir kılı dām-ı belādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 2). [her 

bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 
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Nār-ı ġamdan yandı bagrum döndi çenge ḳāmetüm / Sīnede her bir kılum efġānlar eyler hem çü saz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 2). [her bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Ẕikr-i leb-i la‘lüñ olalı vird-i zebānum / Her bir yañadan gūşuma irer benüm āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 

Beyit 2). [her bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [her bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Bende olsun zülfüñüñ her bir kılında cān u dil / Zülfi sevdāsından özge gel hevā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 3). [her bir, ] 

 

her bir: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Zülf-i çevgān ile bāziçeye geldi o nigār / Ser-i ‘uşşāḳ aña her bir yañadan top olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 4). [her bir, ] 

 

her biri: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Māh-rūlar okumamışlar vefā destānını / Līki bu fenn-i cefāda her biri māhir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1055, Beyit 2). [her biri, ] 

 

her biri: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Pīr-i ‘ışḳ oldum baña ‘ışḳ ehli oldılar mürīd / Her biri diyüp belī karşumda kulagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 6). [her biri, ] 

 

her biri: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 3). [her biri, ] 

 

her biri: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Lebi ġonca yüzi gül nāzenīnler / Naẓar kıl her biri bir sīm-tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 2). [her 
biri, ] 

 

her biri: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Mecnūn-vār başuma murġ-ı belā gelüp / Tutup mekānı her biri didi yuvalaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 3). [her biri, ] 

her biri: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 
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Hezārān cevr ider zülfi kılınuñ her biri cānā / Velī bir mū ḳadar kılmaz baña mihr ü vefā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 2). [her biri, ] 

 

her biri: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Kirpük ucında her biri bir la‘l-pāredür / Akan gözümde ḫūn-ı ciger yaşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1360, Beyit 3). [her biri, ] 

 

her biri: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ lebleri rengīn imiş / Ehl-i diller görüp anı her biri diş bilemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 1). [her biri, ] 

 

her birinüñ: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Küşt-gīr-i dehr-ile çoklar tutışdı gerçi kim / Her birinüñ arkası yire gelince didi pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 4). [her birinüñ, -nüñ ] 

 

her birinüñ: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Zāhidā vā‘iẓleri gördüm ki ḥırṣ-ı cām içün / Rehne aldı her birinüñ ḫırḳasını mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1417, Beyit 3). [her birinüñ, -nüñ ] 

 

her birümüz: Her bir, her biri II tek tek hepsi, ayrı ayrı hepsi. 

Kellesin kaldurmaga yirden ‘adūnuñ her zamān / Komaz elden nīzeyi ḥāżır tutar her birümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 3). [her birümüz, -müz-ümüz ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Ol cefākāruñ cefāsı göñlüme her dem gelür / Ol sebebden gözlerümden yaş yirine dem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 1). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

‘Ālemi maḥkūm iden her dem berāt-ı ḥüsnidür / Kim muṭī‘ olmaz çekilmiş kaşları ṭuġrāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 5). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Geh seḥāb-ı zülfi māni‘ yüzine gāhī sirişk / Uşbu ma‘nīden dil-i dīvāne her dem ġam kapar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1037, Beyit 4). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Göñlümi her dem benüm ol māh-ı ġonca-fem kapar / Sanasın ḫurşīde gülşende seḥer şebnem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 1). [her dem, ] 
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her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Dūd-ı āhumdan sakınur gül ruḫın her dem nigār / Hey niçe nāzük mizāc olur bulutdan nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 2). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Şeb-i miḥnetde ḥasretle yakan gün yüzlü māhumdur / Depemden şem‘-veş her dem çıkan dūd-ı siyāhumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 1). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Kenārında görinenler bu çarḫuñ siz şafaḳ sanmañ / Derūn-ı sīnede yir yir çıkan her dem duḫānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 2). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Beni bülbülleyin her dem getüren āh u feryāda / Senüñ iy lebleri ġonca yüzüñüñ gülsitānıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1087, Beyit 4). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Cām-ı la‘lin nūş ider bāġ içre her dem lāleler / Nergis-i şehlā elinde sāġar-ı zerrīn tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1116, Beyit 3). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Baḥr olalı sirişküm ġarḳ oldı anda cismüm / Mevc urdugınca her dem yaşum ḥabāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1135, Beyit 4). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Bahār-ı ḥüsnüñe karşu benüm serv-i ḫırāmānum / Akar cūlar gibi her dem gözüm yaşı bulanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 2). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 
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Atarsın ġamzeñ okını baña iy kaşı ya her dem / Dil-i ṣad pāre anuñçün kızıl kana boyanukdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1138, Beyit 4). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Öldürür her dem Muḥibbī’yi anuñçün ol ḥabīb / Bildi yazılmaz günāhı kim daḫı nev-restedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 5). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Ġarḳ-ı ḫūn olsa Muḥibbī tañ mı çeşmüm merdümi / Görürem her dem kuçar dildārı gülgūn cāmeler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1172, Beyit 5). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Nigārā umdugum gerçi vefādur / Velī senden gelen her dem cefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 1). 

[her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 1). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Her raḳībi öldüreyin didügüm her dem bu kim / Derisine müşterīyüz didiler ṭabbāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 8). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Velī cān çeşmine her dem ‘ayāndur / Cemāli ẓāhir egerçi nihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 1). [her 

dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Didüm iy serv-ḳad pāyuña her dem / İki çeşmüm iki cūy-ı revāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 5). [her 

dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Mey yirine kanumı ḫūnī gözi her dem içer / Kāfir-i bed-mest olanuñ işi dāyim kanadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 5). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Firḳatiyle her gice tañ mı ola bī-ḫˇāb göz / La‘l-i nābuñ yādına her dem olur ḫūn-āb göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1264, Beyit 1). [her dem, ] 



 1153 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Serv ḳaddüñ tāze ter olsun diyü iy ġonca leb / Seyl-i eşkümi döker her dem olup ṭolāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 2). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Gözi bīmārıdur her dem Muḥibbī’yi iden tīmār / Bilür bīmār kılmasın neden tīmārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 6). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Eyler egerçi her kişi bir nesne ile faḫr / Her dem Muḥibbī ‘ışḳ-ıladur iftiḫārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 5). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Leylī zülfidür iden her dem beni mecnūn-ṣıfat / Bu Muḥibbī’ye hemān tedbīr-i zencīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 5). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Her dem viṣāle va‘de ider eylemez vefā / Vardur egerçi yār-ıla ḳavl ü ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 2). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Ölsem yolında āteş-i āhum ‘alem olup / Gökler yüzine irgüre her dem şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 3). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Eksük itmez çıkarur her dem ma‘ānī cevherin / Dōstlar şimden girü göñlüme bir deryā diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 2). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Āh it Muḥibbī her dem kim gördi yār[ı] maḥrem / ‘Āşıḳ olur mı bī-ġam oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 5). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 
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Öpdügin gördüm ḳadeḥ agzında ol meh-pārenüñ / Ol sebebdendür akar her dem bu gözden kanumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1321, Beyit 2). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Yanmaz-ıdı āteş-i hicr-ile her dem cānumuz / Gūşe-i çeşmiyle ger kılsa naẓar cānānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 1). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Cevr oklarını durmaz her dem atar o meh-rū / Ḥayfā dirīġ u derdā giçer yürekde turmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 3). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Ḫarābāta varup pīr-i muġāndan istedüm himmet / Virür ḳalbe ṣafā her dem anuñ tek ehl-i ḥāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 4). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Öldürür her dem beni dönüp yine inkār ider / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 4). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere / Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 2). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Naḫl ḳaddüñ yādına serv-i ḫırāmānum benüm / Göz yaşı pāyuña her dem cūlar olup çaglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1415, Beyit 2). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Göreyim pāre pāre anı her dem / Ser-i zülfiyle hem-ser şāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 3). [her 

dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Baḥr-ı eşküm başdan aşdı ġarḳ ider āḫir beni / Bād-ı āhumla ider deryālayın her dem ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1445, Beyit 3). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla / Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 2). [her dem, ] 
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her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Dāyim cefā vü cevr çeker pādişāh olan / Her dem ṣafā vü ẕevḳ sürenler gedā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 4). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Benüm sūz-ı derūnumda yanar derd ehline her dem / Muḥibbī ṭab‘ı miḥnetden uzandukça zebān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 5). [her dem, ] 

 

her dem: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Ḫūn-ı bülbülden-durur her dem gülüñ surḫ oldugı / Ḫūn-ı bagrum iy ṣabā itseñ n’ola dildāra ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1492, Beyit 3). [her dem, ] 

 

her demde: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Çeşm-i giryānumla göñlüm ıżṭırāb üstindedür / N’eylesün dil zevraḳı her demde āb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 1). [her demde, -de ] 

 

her demde: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Sakla esrāruñı her demde ḥużūr eyleyesin / N’oldı Manṣūr’ı gör oldugı-y-ıçun keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1215, Beyit 2). [her demde, -de ] 

 

her demde: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 4). [her demde, -de ] 

 

her demde: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 2). [her demde, -de ] 

 

her gāh: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Fiġān u nāle zīr ü bamsuz olmaz / Muḥibbī yime ġam ġam gelse her gāh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 5). 

[her gāh, ] 

 

her gāh: Her an, her zaman, daima, sürekli, hep. 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 1). [her gāh, ] 

 

her gün: Her gün, her zaman, daima. 
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Taş işigüñ bekleyüp her gün yüzin sürer güneş / Ferr ü şevketle egerçi çarḫ-ı mīnādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 3). [her gün, ] 

 

her gün: Her gün, her zaman, daima. 

Ġarra olma bu cihān her gün dogar bir nev‘-ile / Mührelerle ‘aḳluñı tagıtma olma ḥoḳḳa-bāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1215, Beyit 6). [her gün, ] 

 

her gün: Her gün, her zaman, daima. 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [her gün, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

İñilerse bu Muḥibbīyi ‘aceb eylemeñüz / Her kaçan bir kişinüñ bagrı tola ḫūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 5). [her kaçan, ] 

Her yaña başın açar dīvāneler boyın sunar / El uzadup her kaçan zencīr zülfini çözer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 3). [her kaçan, ] 

Bakamaz oldum güneş ruḫsārına dildāruñ āh / Her kaçan baksam naẓar kılsam bu çeşmüm nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 3). [her kaçan, ] 

Şem‘-i ḥüsni her kaçan ḫūbān yakar / ‘Āşıḳ-ı cānbāz aña pervānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 2). 
[her kaçan, ] 

Çarḫ-ı gerdūn māh u ḫurşīd ile olur müşterī / Ḥüsn bāzārında la‘lüñ her kaçan ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1082, Beyit 3). [her kaçan, ] 

Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer / Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1025, Beyit 1). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

Her kaçan derd-i firāḳuñ ḳıṣṣasın şerḥ eyleyem / Şem‘ yakar yüregini odlar agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 3). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

İrişilmez zülfi devrinde viṣāli gencine / Kimse gence mālik olmaz her kaçan mārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 4). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 
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Her kaçan fikr eylesem la‘l-i leb-i meygūnını / Şādılıkdan gözlerümden ḳaṭre ḳaṭre kan tamar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 4). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

Her kaçan zencīr-i zülfe el ura cānāneler / Baş açup boyun uzadur ‘āşıḳ-ı dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 1). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

Her kaçan gün yüzine zülfini dildār çeker / Āh idüp nāle kılup bülbül-i dil zār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1150, Beyit 1). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 3). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

Aglasam ol ġonca-leb ḫandān olursa tañ mıdur / Her kaçan bārān ola gül açılur ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 6). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

La‘l-i dilber gözlerümden her kaçan pinhān olur / Zehr olur ġamdan yidügüm içdügüm hep kan olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1196, Beyit 1). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

Her kaçan āh eyleyüp döksem gözüm bārānını / Gül gibi gülzār-ı ḥüsn içre göñül ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1196, Beyit 3). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

 ,Ẕātuñı senüñ niçe beyān eyleyeyim / Her kaçan söylesem ol demde zebān oda yanar (Muhibbî Dîvânı ( ذ )

Gazel 1205, Beyit 9). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

Her kaçan el ursa çevgān-ı ser-i zülfine yār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 5). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

Ḫūn-ı dil eyler temevvüc her kaçan āh eylesem / Dāne dāne gözlerümden dökilür hem çü kirāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 3). [her kaçan, ] 
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her kaçan: Her ne zaman. 

Her kaçan görseñ Muḥibbī nāz ider ol nāzenīn / Karşusında yüzüñi sür yirlere eyle niyāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 5). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

Bu Muḥibbī bāġ-ı ḥüsnüñ her kaçan medḥ eylese / İy gül-i ra‘nā aña kim bülbül-i gūyā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 5). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

Her kaçan olsa heves başda dil ü cān uyumaz / Gice seyyāre sayar dīde-i giryān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 1). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

İy Muḥibbī her kaçan gönderse dilber tīrini / Anı ta‘ẓīm eyleyüben dilden alup cāna bas (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1477, Beyit 5). [her kaçan, ] 

 

her kaçan: Her ne zaman. 

İy Muḥibbī her kaçan varsañ ḥarīm-i kūyına / Ola kim ide ḳabūl it cānuñı ḳurbāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1484, Beyit 5). [her kaçan, ] 

 

her kaçan kim: Her ne zaman ki. 

Şāne ile her kaçan kim zülf-i müşgīn tagılur / Būy-ıla ‘ālem tolar san nāfe-i Çīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 1). [her kaçan kim, ] 

Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur / Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1100, Beyit 5). [her kaçan kim, ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteler āh u fiġānın arturur / Her kaçan kim tāzece bir māh-rū cānān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1109, Beyit 4). [her kaçan kim, ] 

 

her kaçan kim: Her ne zaman ki. 

Her kaçan kim zülfi çevgānına el ursa ol nigār / Kelle-i ‘uşşāḳdan ser-cümle meydān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 5). [her kaçan kim, ] 

 

her kaçan kim: Her ne zaman ki. 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [her kaçan kim, ] 

 

her kaçan kim: Her ne zaman ki. 
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Her kaçan kim ruḫları üstinde zülfin tār ider / Her kılında niçe biñ ‘āşıḳları ber-dār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1165, Beyit 1). [her kaçan kim, ] 

 

her kanda: Her nerede. 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa / Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 2). [her kanda, ] 

 

her kanda: Her nerede. 

Her kanda isem derd ü ġamıdur baña hem-dem / Āhum yili olur baña her yirde hevādār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 2). [her kanda, ] 

 

her kes: Herkes, bütün insanlar. 

Beni derd-ile öldürdüñ lebüñden būse iḥsān it / Ḳadīmī böyledür ‘ādet ki her kes kana kan gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 5). [her kes, ] 

‘İyd olıcak seyr ider her kes yürür ḫandān olur / ‘İyd-i vaṣlı olmasa ol gün baña zindān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 1). [her kes, ] 

 

her ki: Her kimse ki, hangi kimse ki. 

Her ki ‘āşıḳdur cefā vü cevrüñe ṣābir geçer / Yüz çevürmez her ne kim senden gele şākir geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1055, Beyit 1). [her ki, ] 

 

her ki: Her kimse ki, hangi kimse ki. 

Sīnesine her ki kesdi nā‘l ü yakdı tāze dāġ / Eylemez bāġa naẓar seyr-i gülistān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 7). [her ki, ] 

 

her ki: Her kimse ki, hangi kimse ki. 

Pādişāh-ı ḥüsn olaldan dōstum / Her ki göre dir saña ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 4). [her ki, 

] 

 

her ki: Her kimse ki, hangi kimse ki. 

Her ki cāna kıymaya irmez viṣāl-i dilbere / Bu sözi ben dimezem bilüñüz ulular dimiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 4). [her ki, ] 

 

her ki: Her kimse ki, hangi kimse ki. 

Her ki derdüñi koyup aña devā kıldı ‘ivaż / ‘Āḳıbet oldı peşīmān ki cezā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 1). [her ki, ] 

 

her ki: Her kimse ki, hangi kimse ki. 
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Her ki derdüñi koyup aña devā kıldı ‘ivaż / ‘Āḳıbet oldı peşīmān ki cezā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 1). [her ki, ] 

 

her kim: Hangi kimse ki. 

Didiler derdi olan derdi disün ben çekdüm āh / Her kim işitse diye bu derdmendüñ derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 2). [her kim, ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin görüp her kim çevürse yüzini / İy Muḥibbī bil anı āḫirde bī-īmān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 5). [her kim, ] 

 

her kim: Hangi kimse ki. 

Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 5). [her kim, ] 

 

her kim: Hangi kimse ki. 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 2). [her kim, ] 

 

her kim: Hangi kimse ki. 

Nigāruñ la‘l-i cān-perver lebi var / Anı her kim emer ḫoş-meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 1). 

[her kim, ] 

 

her kim: Hangi kimse ki. 

Sīne-i sūzānumı her kim göre sanur rebāb / Eşk-i sürḫum tāra beñzer ol rebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 4). [her kim, ] 

 

her kim: Hangi kimse ki. 

İy kaşı ya cānı her kim saña ḳurbān eylemez / Müşkil olur işi günden güne āsān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 1). [her kim, ] 

 

her kim: Hangi kimse ki. 

Menzilin gūr oldugını ‘āḳıbet her kim bilür / Efser-i Ḫusrev’le ol taḫt-ı Nerīmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 4). [her kim, ] 

 

her kim: Hangi kimse ki. 

Alup zülfiyle oynar dil resen-bāz / Kıyar cānına her kim ola canbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 1). [her 

kim, ] 

 

her kim: Hangi kimse ki. 
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Her kim olsa esīr-i ‘ışḳ bir meh-pāreye / Ölmeyiserdür ol olmaz ṭa‘n-ı bed gūdan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1478, Beyit 2). [her kim, ] 

 

her kim ki: Hangi kimse ki. 

Her kim ki yaka sīnesine dāġ-ı maḥabbet / Gözinden anuñ kan aka ḫūnīn cigeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 2). [her kim ki, ] 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına / Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1088, Beyit 4). [her kim ki, ] 

Bülbül ṣadāsı gūş idüben gülşene varur / Her kim ki bile kuş dilini ẕū-fünūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 3). [her kim ki, ] 

Her kim ki tutar kendüzini ḫāke berāber / Ḳadri ne tañ irse anuñ eflāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 1). [her kim ki, ] 

 

her kim ki: Hangi kimse ki. 

Her kim ki dikdi sīneye ‘ışḳuñ nihālini / Derd ü belā vü miḥnet ü ġam berg ü bārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1200, Beyit 4). [her kim ki, ] 

 

her kim ki: Hangi kimse ki. 

Aldanma göñül virme bu dünyā-yı ‘acūza / Her kim ki göñül virdi bu dünyāya er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 7). [her kim ki, ] 

 

her kim ki: Hangi kimse ki. 

Her kim ki virür rāh-ı maḥabbetde bugün baş / ‘Işḳ ehli olan cān-ıla eydür aña şābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 1). [her kim ki, ] 

 

her kim ki: Hangi kimse ki. 

Her kim ki bugün kılmaya dünyā maḥabbetin tırāş / Budur sözüm itmeye iki cihānda ol ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1441, Beyit 1). [her kim ki, ] 

 

her kim ki: Hangi kimse ki. 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [her kim ki, ] 

 

her kim ki: Hangi kimse ki. 

Her kim ki ‘āşıḳ oldı tolaşdı bend-i zülfe / Miḥnet şebinde āḫir ölmek olur aña farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 4). [her kim ki, ] 

 

her kimüñ: Hangi kimse ki. 
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Cānı gibi eylesün pinhān Muḥibbī ‘ışḳını / Sīne ṣandūḳında saklar her kimüñ kālāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1020, Beyit 5). [her kimüñ, -üñ ] 

 

her kişi: Her kişi, her insan, herkes. 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 4). [her kişi, ] 

 

her kişiye: Her kişi, her insan, herkes. 

Kimi ‘āşıḳ kimi zāhid bu ḫalḳuñ / Gelür çün her kişiye bir hevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 3). [her 

kişiye, -y, -e ] 

 

her laḥẓa: Her zaman, her an, daima. 

Bülbülüñ gūş eylemez gülşende gül efġānını / Eyleyüp hercāyilik her laḥẓa ra‘nālık sever (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1133, Beyit 3). [her laḥẓa, ] 

 

her laḥẓa: Her zaman, her an, daima. 

Çeşm-i ḫun-rīzüñ içer her laḥẓa ‘āşıḳ kanını / Anuñ-ıçun ġamze-i mestüñ olur maḫmūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 4). [her laḥẓa, ] 

 

her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Dimezüz cevr ü cefā eyleme yā eyle vefā / Rāżıyuz her ne kılursañ bizi tek yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 4). [her ne, ] 

 

her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [her ne, ] 

 

her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [her ne, ] 

 

her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Kuluñam boynı baglu pādişāham / Her ne itseñ bu bende fermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 7). 
[her ne, ] 

 

her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Cānā vefālar eyleme cevr ü cefā yiter / Her ne gelürse cānuma senden ṣafā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 1). [her ne, ] 
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her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Her ne gelse saña yigdür ki ḳanā‘at idesin / Bir görine gözüñe bakar-ısañ çog-ıla az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 3). [her ne, ] 

 

her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Her ne dirse ḥaḳḳuma uyma raḳībüñ sözine / Bilürem kim ol seni ḫayr işe irşād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1245, Beyit 4). [her ne, ] 

 

her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Her ne söz kim söyledüñ virür ḥaḳīḳatden ḫaber / Līk gūş itmege anı degme nādān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 6). [her ne, ] 

 

her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 5). [her ne, ] 

 

her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 5). [her ne, ] 

 

her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

İşidürdüm māh-rūlar bī-vefā olur velī / İy Muḥibbī her ne dirlerse biñ anca var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1403, Beyit 5). [her ne, ] 

 

her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Müstaḳīm ol her ne emr itse nigāruñ tīr-veş / Ḫıdmetinden yüz çevürme tīz olup şemşīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 1). [her ne, ] 

 

her ne: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Geh vefā ister dilüm gāhī cefā / Her ne gelürse ṣafādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 2). [her 

ne, ] 

 

her ne deñlü: Her ne kadar, ne türlü. 

Her ne deñlü yār düşmenlik ide / Baña ne kılsa gelür ol dōst er (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 3). [her ne 

deñlü, ] 

 

her ne deñlü: Her ne kadar, ne türlü. 
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Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefā lāyıḳlaruz / Biz ezel zībā cemālüñe senüñ ‘āşıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1217, Beyit 1). [her ne deñlü, ] 

 

her ne deñlü: Her ne kadar, ne türlü. 

Ḫırāmān ol yüri serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 1). [her 

ne deñlü, ] 

 

her ne deñlü: Her ne kadar, ne türlü. 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 1). [her 

ne deñlü, ] 

 

her ne deñlü: Her ne kadar, ne türlü. 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 1). [her 

ne deñlü, ] 

 

her ne deñlü: Her ne kadar, ne türlü. 

Ḫırām ol yüri iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 1). [her 

ne deñlü, ] 

 

her ne deñlü: Her ne kadar, ne türlü. 

İy göñül virdüm naṣīḥat saña anı dutmaduñ / Her ne deñlü ‘ışḳ-ıla çekseñ cefālar saña az (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1323, Beyit 4). [her ne deñlü, ] 

 

her ne deñlü: Her ne kadar, ne türlü. 

‘Āşıḳuz derdüñ ḳabūl itdük devāya bakmazuz / Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1337, Beyit 1). [her ne deñlü, ] 

 

her ne deñlü: Her ne kadar, ne türlü. 

Her ne deñlü zārī kılsam āh u feryād eylesem / Eylemez benden yaña bir kez naẓar ol bagrı taş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1459, Beyit 3). [her ne deñlü, ] 

 

her ne ḳadar: Her ne kadar, ne türlü. 

Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 1). [her ne ḳadar, ] 

 

her ne ki: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

 Hebā oldı yoluña [her] ne ki ben çekdüm-ise / Terk-i cān eylemişem baña ne ‘izz ü ne vaḳār (Muhibbî (ه)

Dîvânı, Gazel 1205, Beyit 27). [her ne ki, ] 
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her ne kim: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

İy Muḥibbī şükr kıl lā-büd gelür / Her ne kim başa yazıldı ḫayr u şer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 5). 

[her ne kim, ] 

 

her ne kim: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Her ki ‘āşıḳdur cefā vü cevrüñe ṣābir geçer / Yüz çevürmez her ne kim senden gele şākir geçer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1055, Beyit 1). [her ne kim, ] 

 

her ne kim: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir / Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1485, Beyit 5). [her ne kim, ] 

 

her nefes: Her nefeste, her an, daima, sürekli. 

Eşk-i çeşmüm her nefes sa‘yi beni ġarḳ itmede / Rāh-ı ‘ışḳuñda murāda irgüren ol āhdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 2). [her nefes, ] 

 

her nefes: Her nefeste, her an, daima, sürekli. 

Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [her nefes, ] 

 

her nefes: Her nefeste, her an, daima, sürekli. 

Her nefes nāle kılur can u göñül / Meclis içinde nāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 2). [her 

nefes, ] 

 

her nefes: Her nefeste, her an, daima, sürekli. 

Gözleri uyḫuda kaldı her nefes ḫacletdedür / Gözleri vaṣfın idelden nergis-i bīmāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1492, Beyit 4). [her nefes, ] 

 

her neye: Hangi, hangi şey ki, her ne varsa. 

Her neye kılsañ naẓar biz rūy-ı Ḥaḳḳ’a nāẓıruz / S̱ümme vechu’llāhı gördük māsivāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 4). [her neye, -y, -e ] 

 

her rūzuñ şebi var: Her gündüzün bir gecesi var: güzel ve kolaylıkla başlayan bir iş, hep aynı şekilde sürüp gitmez, 

güçlükler ve sıkıntılarla birlikte yürür. 

Viṣālüñ çünki bāḳīdür firāḳı / Muḳarrerdür ki her rūzuñ şebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 4). [her 

rūzuñ şebi var, -i-uñ ] 

 

her vech-ile: Her cihetten, bütün yönleriyle, tamamen, büsbütün. 
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Okımaduk gerçi kim üstāddan bir ḥarf-i rāst / Fenn-i ‘ışḳ içre velī her vech-ile kāmillerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1243, Beyit 3). [her vech-ile, ] 

 

her yirde: Her yerde, her zaman, her hal ve şartta. 

Dōstum cevr ü cefānı eylegil evzān-ıla / Hīç işitmedüñ mi her yirde dinür ḫayrü’l-vasaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1496, Beyit 3). [her yirde, ] 

 

her yirde: Her yerde, her zaman, her hal ve şartta. 

Durma iy dil yüzüñi sür yirlere eyle niyāz / Kılınur çünki bilürsin bunı her yirde namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 1). [her yirde, ] 

 

her yirde: Her yerde, her zaman, her hal ve şartta. 

Her kanda isem derd ü ġamıdur baña hem-dem / Āhum yili olur baña her yirde hevādār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 2). [her yirde, -de ] 

 

her zamān: Her zaman, her an, daima, sürekli. 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [her zamān, ] 

 

her zamān: Her zaman, her an, daima, sürekli. 

Kellesin kaldurmaga yirden ‘adūnuñ her zamān / Komaz elden nīzeyi ḥāżır tutar her birümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 3). [her zamān, ] 

 

her zamān: Her zaman, her an, daima, sürekli. 

İlāhī her zamān artur anuñ mihrini göñlümde / Bilürem eylemez gerçi anı terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1275, Beyit 4). [her zamān, ] 

 

her zamān: Her zaman, her an, daima, sürekli. 

Nigārā sūz-ı ‘ışḳuñla yakar dil her zamān āteş / Sakıngıl bād-ı āhumdan ider bir gün ziyān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 1). [her zamān, ] 

 

hercāyī: Şıpsevdi, vefasız, sebatsız. 

Sevme hercāyī güzel virme Muḥibbī aña dil / Yār bī-‘ahd olıcak mihr ü maḥabbet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1074, Beyit 5). [hercāyī, ] 

 

hercāyilik eyleyüp: Uçarılık eylemek II her aşığa yüz verme hali, sabırsızlık ve kararsızlık durumu. 

Bülbülüñ gūş eylemez gülşende gül efġānını / Eyleyüp hercāyilik her laḥẓa ra‘nālık sever (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1133, Beyit 3). [hercāyilik eyleyüp, -y, -üp ] 
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hergiz: Asla, kat'a, hiçbir vakit, hiçbir veçhile. 

Şīr çeşmüñ pençesinden uşbu göñlüm merdümi / Çāre yok hergiz ḫalāṣa çāk çāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 3). [hergiz, ] 

Perīde yok-durur ādemde hergiz / Eger ḥūrī disem bir pāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 2). 
[hergiz, ] 

Çün Süleymān minneti murġāna hergiz itmeyem / Başum üzre sāyebānum āh-ı dūd-efzā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 2). [hergiz, ] 

Cān ḫastasına itmeye hergiz ḥakīm ‘ilāc / La‘linden özge derdine sanmañ devā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1173, Beyit 4). [hergiz, ] 

Perīde görmedüm ḥūrīde hergiz / Beşerde var mı eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 4). 
[hergiz, ] 

 ,Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini / Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (Muhibbî Dîvânı (ط)
Gazel 1205, Beyit 16). [hergiz, ] 

Derd-i derūnı sormañ hergiz beyāna gelmez / Var mı cihānda bir derd bu ḫasta cāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1207, Beyit 1). [hergiz, ] 

‘Uşşāk kanın içmiş ġamzeñ işitdüm iy dōst / Biñ kan içerse günde hergiz o kanagelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 2). [hergiz, ] 

Dehenüñ fikri-y-ile ince bilüñ ẕikri-y-ile / ‘Aḳlumuz teng olup kalmadı hergiz bilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1208, Beyit 4). [hergiz, ] 

Nigārā gül yüzüñsüz gül gerekmez / Lebüñ olmasa hergiz mül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 1). 

[hergiz, ] 

Muḥibbī ḫoş görür ‘ışḳ ‘ālemini / Ki bundan özge hergiz ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 6). 

[hergiz, ] 

Münkir dirilürse n’ola gün yüzine zāhid / Ḫuffāş-ṣıfatdur aña hergiz baṣar olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 3). [hergiz, ] 

Çıkarsa dūd-ı dil başdan ta‘accüb itmeñüz hergiz / Sanur mısız ki sīnem içre āh-ı āteşīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 4). [hergiz, ] 

Ḫayāl-i mār-ı zülfeyni dem-ā-dem göñlüme gelsün / Ḳarār itmege sīnem gibi hergiz aña īn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 5). [hergiz, ] 

Ḥamdü-lillāh ġıll u ġışdan pākdür āyīnemüz / Ol sebebden yok-durur kimseye hergiz kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1254, Beyit 1). [hergiz, ] 

Bakmazuz hergiz gerekmez aṭlas u dībā ḥarīr / Üstümüzden eksük olmasun hemān peşmīnemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1254, Beyit 3). [hergiz, ] 

Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak / Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 4). [hergiz, ] 

Dilā dil baglamak her işe olmaz / Maḥabbet gibi hergiz pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 1). 

[hergiz, ] 
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Noḳṭa dehenüñ sırrını fāş itmeye hergiz / Terk-i dil ü cān eyleye açılmaya bu rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 
Beyit 3). [hergiz, ] 

Kim ki nūr-ı Ḥaḳḳ-ıla dil ḫānesin rūşen kılur / Yiter aña hergiz ol şem‘-i şebistān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 3). [hergiz, ] 

Pāy-būsın isteyü yolında ben oldum helāk / Hergiz ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 2). [hergiz, ] 

‘Āşıḳ oldur yār eger yagdursa yüz seng-i cefā / Başına biñ zaḫm iderse hergiz āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 4). [hergiz, ] 

Amān virmez baña bir dem ġam u derd ü belā hergiz / Kimesne yokdur ‘ālemde benüm tek mübtelā hergiz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 1). [hergiz, ] 

Amān virmez baña bir dem ġam u derd ü belā hergiz / Kimesne yokdur ‘ālemde benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 1). [hergiz, ] 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [hergiz, ] 

Cefā vü cevri dildāruñ baña mihr ü vefādan yig / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun bu cān u dil cüdā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 3). [hergiz, ] 

İlāhī her zamān artur anuñ mihrini göñlümde / Bilürem eylemez gerçi anı terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 4). [hergiz, ] 

Muḥibbī ol cefākāruñ olursa rāh-ı kūyında / Dimez aña nedür ḥālüñ ve yāḫūd merḥabā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 5). [hergiz, ] 

Yanar pervāne şem‘e nāle kılmaz / Çü çıkmaz mürdelerden hergiz āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 2). 

[hergiz, ] 

Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 

Beyit 1). [hergiz, ] 

Hem-rāh olam ten didi cānum gider olsa / Cān şöyle gider ḫafīce ki hergiz ḫaber itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1291, Beyit 2). [hergiz, ] 

‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 4). [hergiz, ] 

Yanumdan bir dem eksilmez ġam u derd ü belā hergiz / Bulınmaz derd-i ‘ışḳ-ıla benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 1). [hergiz, ] 

Yanumdan bir dem eksilmez ġam u derd ü belā hergiz / Bulınmaz derd-i ‘ışḳ-ıla benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 1). [hergiz, ] 

Hezārān cevr ider zülfi kılınuñ her biri cānā / Velī bir mū ḳadar kılmaz baña mihr ü vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 2). [hergiz, ] 

Vefāmı ‘ışḳı yolında İlāhī besbeter eyle / Bilürem itmedi itmez o meh terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1310, Beyit 3). [hergiz, ] 

Ser-i kūyına vardukça yüzini dönderür benden / Dirīġ ol seng-dil itmez benümle merḥabā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 4). [hergiz, ] 
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Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳ içre egerçi pāy-māl oldı / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun dil ü cānum cüdā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 5). [hergiz, ] 

Sākin-i kūyuñ olan bāġ u gülistān istemez / ‘Ārıżuñ gören o hergiz ḥūr u ġılmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 1). [hergiz, ] 

Sūz-ı ‘ışḳumdan ḥikāyet eyledüm yāra biraz / Didi ‘āşıḳ dirilen hergiz şikāyet eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1323, Beyit 1). [hergiz, ] 

Güzeller[den] vefā hergiz görinmez / Velī ġayrı cefā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 1). 
[hergiz, ] 

Güzeller[den] vefā hergiz görinmez / Velī ġayrı cefā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 1). 

[hergiz, ] 

Görüben çeşm-i şehlāsını yāruñ / Ki āhū-yı Ḫıṭā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 2). 
[hergiz, ] 

Fırāt’a döneliden uşbu yaşum / Benüm çeşmüme mā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 3). 
[hergiz, ] 

Cüdā olalı cānsuz cisme döndüm / Yok olsa cān baka hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 4). 
[hergiz, ] 

Egerçi ki belādur ‘ışḳ-ı ḫūbān / Muḥibbī’ye belā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 5). 
[hergiz, ] 

Şehā mihr ü vefāñ yokdur sayılsa bir iki dinmez / Cefā vü cevrüñe cānā velī hergiz ḥisāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 4). [hergiz, ] 

İḫtiyār-ı faḳr iden dergāh u eyvān istemez / Zād-ı ġamdan özge hergiz kendüye nān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 1). [hergiz, ] 

Eyleseñ cevr ü cefā gelür Muḥibbī’ye vefā / Ḳāyilüz senden gelen hergiz ‘āẕāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 5). [hergiz, ] 

Komaz gül dāmenini hergiz elden / Ne kaldı bülbüle kim ḫār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 3). 
[hergiz, ] 

Kapuña varmaga koma raḳībi / Melek dīv-ile hergiz maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 4). 
[hergiz, ] 

Niçe yıllardur Muḥibbī ārzū eyler seni / Bulmadı ‘ālemde hergiz vaṣluña ol dest-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1378, Beyit 5). [hergiz, ] 

Dilrübālar yolına dil nite kim kıldı heves / Bulmadı ‘ālemde hergiz kendüye feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1385, Beyit 1). [hergiz, ] 

‘Āşıḳ iseñ iy göñül mihr ü vefā kılma heves / Derdi ḫoş gör ‘ışḳ ara hergiz devā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 1). [hergiz, ] 

Ger bulına ẕerre deñlü dilde dünyā sevgüsi / İdemezsin sen ṭarīḳ-i Ḥaḳ’da bil hergiz ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 2). [hergiz, ] 

Hergiz görürem eylemedüñ ḫayr-ı ‘amel sen / Āh eyle dilā dīdelerüñden döküben yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 2). [hergiz, ] 
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Güllere göz degmesün diyü seḥergeh bülbüli / Gördüm okur gitmeyüp hergiz dilinden ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 6). [hergiz, ] 

Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı / Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 4). [hergiz, ] 

 

herkes: Kim varsa hepsi, mevcut olan bütün insanlar. 

Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1096, Beyit 2). [herkesüñ, -üñ ] 

Bu Muḥibbī şi‘rinüñ herkes ne bilsün ḳıymetin / Ehl-i derd olan bilür ḳadrini aña söyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 6). [herkes, ] 

Cihān içre baña kūyuñ çemen bes / Ki zīrā herkese ḥubb-ı vaṭan bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 1). 
[herkese, -e ] 

Çün şeb ola ḫˇāb-ıla herkes ḥużūr ider / Ferdā ġamını ben çekerem āh gice imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 3). [herkes, ] 

 

hevā: Hava II istek, arzu, heves, meyil II aşk, sevgi, tutkunluk. 

Ser-i zülfüñle başum pür hevādur / Göñül derdüñle çokdan mübtelādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 1). 

[hevādur, -dur ] 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 1). [hevādan, -dan ] 

Binā-yı ṣabr u ḳaṣr-ı ‘aḳl katı muḥkem-durur ammā / İrişse zelzele ‘ışḳuñ hevāsından hemān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 4). [hevāsından, -sından ] 

Cān-ıla göñlüm ‘ışḳuñ elinde girevdedür / Zülfüñ hevāsı çünki ezel başa sevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 

Beyit 1). [hevāsı, -sı ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsına tolaşmış / Āşüfte vü ser-keşte giriftār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 4). [hevāsına, -sı, -n, -a ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsıyla Muḥibbī / Dildāde vü āvāre siyehkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 12). [hevāsıyla, -sı, -y, -la ] 

Sevdā-yı zülfi top başumda hevā-durur / Deşt-i ġam içre düşdi göñül bī-nevā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 1). [hevā-durur, --durur ] 

Hevāya uyanuñ başı hebā olmak muḳarrerdür / Daḫı rūşen ola yanuñda şem‘-i encümenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 6). [hevāya, -y, -a ] 

Sevdā-yı zülfi gitmeye dilden ölem daḫı / İki cihānda çünki baña bu hevā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 3). [hevā, ] 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen / Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1183, Beyit 2). [hevāsı, -sı ] 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 1). [hevāsı, -sı ] 



 1171 

Zülfine dil vireli toldı hevā-y-ıla dimāġ / Elümüz irmez aña bir kurı sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 4). [hevā-y-ıla, --y-, -ıla ] 

Nāle eyler bu Muḥibbī bezm-i ġamda ney gibi / Kankı bī-dil bu hevālarda nevāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1224, Beyit 5). [hevālarda, -lar, -da ] 

Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 2). [hevāsında, -sı, -n, -da ] 

Başumdan gitmesün zülfi hevāsı / Ser-i zülfi gibi endīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 2). [hevāsı, -
sı ] 

Dil ser-i zülfi hevāsıyla perīşāndur henūz / Göñlümi kılan şikeste ol perī-şāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 1). [hevāsıyla, -sı, -y, -la ] 

Bende olsun zülfüñüñ her bir kılında cān u dil / Zülfi sevdāsından özge gel hevā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 3). [hevā, ] 

Āh eyledükçe şu‘le virür ‘ışḳuñ āteşi / Odlara yakan ‘āşıḳı bildüm hevā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 
3). [hevā, ] 

Kimi ‘āşıḳ kimi zāhid bu ḫalḳuñ / Gelür çün her kişiye bir hevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 3). 
[hevā, ] 

İy Muḥibbī kim ki ‘ışḳ yolında cān terk itmedi / Ḥāṣıl-ı ‘ömrine virilen hevādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 5). [hevādur, -dur ] 

 

hevā kıldı: Heves etmek, istemek, arzulamak // aşık etmek, aşık olmak. 

Zülf[i] sevdāsı sevād-ı dil [ü] ‘aḳlumı alup / Başuma derd ü belā ile hevā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 4). [hevā kıldı, -dı ] 

 

hevādār olur: Aşık, dost, arkadaş olmak. 

Her kanda isem derd ü ġamıdur baña hem-dem / Āhum yili olur baña her yirde hevādār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 2). [hevādār olur, -ur ] 

 

hevā-yı kākül-i dilber: Gönül alan sevgilinin saç perçemine olan düşkünlük. 

Atma belālu göñlüme iy çarḫ belā okın / Başda hevā-yı kākül-i dilber belā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 6). [hevā-yı kākül-i dilber, ] 

 

hevā-yı nefse: Nefsin arzu ve istekleri. 

Hevā-yı nefse kim uysa Muḥibbī soñı ḫacletdür / Bu pendi cān-ıla kim gūş iderse şermsār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 5). [hevā-yı nefse, -e ] 

 

hevā-yı zülfüñ: Saç hevesi II sevgilinin saçına karşı duyulan heves. 

Ebed gitmeye bu serden hevā-yı zülfüñ iy dilber / Anuñçün levh-i sīnemde anuñ naḳşı muṣavverdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 4). [hevā-yı zülfüñ, -üñ ] 
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heves: İstek, arzu, meyil. 

Her kaçan olsa heves başda dil ü cān uyumaz / Gice seyyāre sayar dīde-i giryān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 1). [heves, ] 

Bagrumı gerçi ki biñ pāre kılur tīġ-ı cefā / Eksük olmadı bunuñla yine bir pāre heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 3). [heves, ] 

Murġ-ı tīrüñ sīne-i rīşümi çün kıldı ḳafes / Oldı bu cāna bedel kalmadı bir ġayrı heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 1). [heves, ] 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 1). [heves, ] 

 

heves eyledüm: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Niçe yıllar eyledüm dīdāruñı görmek heves / Görmedüm yüzüñ nigārā kaldı bende bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 1). [heves eyledüm, -dü, -m ] 

 

heves eylemeye: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Sanma her ‘āşıḳ olan cān vire cānān yolına / Degme Manṣūr daḫı eylemeye dāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 4). [heves eylemeye, -me, -y, -e ] 

 

heves eyler: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu / Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 6). [heves eyler, -r ] 

 

heves eyler: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Esb-i nāz-ıla kaçan ‘azm-i şikār itseñ şehā / İtlerüñden olmaga cān-ıla dil eyler heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1380, Beyit 4). [heves eyler, -r ] 

 

heves eyler: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Esb-i nāz-ıla kaçan ‘azm-i şikār itseñ şehā / İtlerüñden olmaga cān-ıla dil eyler heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1380, Beyit 4). [heves eyler, -r ] 

 

heves eyler: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Ḫāk-i pāyın başuma tāc itmek itdüm mültemes / Gör dil-i dīvāneyi kim salṭanat eyler heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 1). [heves eyler, -r ] 

 

heves ider: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

İtdi pervāne göñül yine ruḫ-ı yāra heves / Yakmayınca komaz āḫir kim ider nāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 1). [heves ider, -er ] 
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heves ider: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Rūze-dār olan ider ‘iyd ayını görmek heves / Baña ol gün ‘iyd olur görsem hilāl ebrūñı bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 1). [heves ider, -er ] 

 

heves iderler: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Ḳaddüñi çevgān idüp top it Muḥibbī başuñı / Çünki meh-rūlar iderler top u çevgāna heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 5). [heves iderler, -er, -ler ] 

 

heves iderse: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Süzdi çeşmini görüp zülfini ol sīm-beden / Çeşmi kāfirdür iderse n’ola zünnāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 2). [heves iderse, -er, -se ] 

 

heves itdi: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

İtdi pervāne göñül yine ruḫ-ı yāra heves / Yakmayınca komaz āḫir kim ider nāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 1). [heves itdi, -di ] 

 

heves itdi: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

İtdi pervāne göñül yine ruḫ-ı yāra heves / Yakmayınca komaz āḫir kim ider nāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 1). [heves itdi, -di ] 

 

heves itdüm: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 1). [heves itdüm, ] 

 

heves itdüm: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 1). [heves itdüm, -dü, -m ] 

 

heves itmeye: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

La‘l-i nābuñ dileye ḫasta göñül eyleme ‘ayb / Var mı bīmār kim ol itmeye tīmāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 5). [heves itmeye, -me, -y, -e ] 

 

heves itmeye: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Şām-ı hicrüñde Muḥibbī ārzū-yı vaṣl ider / Var mıdur bīmār kim ol itmeye ṣıḥḥat heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1398, Beyit 5). [heves itmeye, -me, -y, -e ] 

 

heves itmez: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 
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 Āşıḳ ser-i kūyını diler şām u seḥer / Heves itmez bu göñül ḥūrī vü cennet daḫı nār (Muhibbî Dîvânı, Gazel‘ (ع)

1205, Beyit 18). [heves itmez, -mez ] 

 

heves kıldı: Heves etmek, heveslenmek, arzulamak. 

Dilrübālar yolına dil nite kim kıldı heves / Bulmadı ‘ālemde hergiz kendüye feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1385, Beyit 1). [heves kıldı, ] 

 

heves kıldı: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Kıldı sevdā-yı ser-i zülfini yāruñ dil heves / Bu sebebdendür ṣabā gibi göñül müşgīn-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 1). [heves kıldı, -dı ] 

 

heves kıldı: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Dilrübālar yolına dil nite kim kıldı heves / Bulmadı ‘ālemde hergiz kendüye feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1385, Beyit 1). [heves kıldı, -dı ] 

 

heves kıldum: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Ārzū itdüm lebin kıldum ser-i zülfin heves / Didi iy bī-çāre olmaz uşbu sevdā mültemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 1). [heves kıldum, -du, -m ] 

 

heves kılduñ: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

İrmedüñ ol serv-ḳaddüñ vaṣlına iy cūy-ı eşk / Yüz suyın dökdüñ bu yolda nite kim kılduñ heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 4). [heves kılduñ, -du, -ñ ] 

 

heves kılma: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

İy güzeller ḫusrevi cevr itmege kılma heves / Bir naẓardur itdügi ‘ışḳ ehli senden mültemes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 1). [heves kılma, -ma ] 

 

heves kılma: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

İy güzeller ḫusrevi cevr itmege kılma heves / Bir naẓardur itdügi ‘ışḳ ehli senden mültemes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 1). [heves kılma, -ma ] 

 

heves kılma: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

‘Āşıḳ iseñ iy göñül mihr ü vefā kılma heves / Derdi ḫoş gör ‘ışḳ ara hergiz devā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 1). [heves kılma, -ma ] 

 

heves kılma: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

‘Āşıḳ iseñ iy göñül mihr ü vefā kılma heves / Derdi ḫoş gör ‘ışḳ ara hergiz devā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 1). [heves kılma, -ma ] 
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heves kılma: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Vaṣlını idüp temennā hicrini kılma ṭaleb / Dil-rübālar dāyimā ġayrı rıżā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1396, Beyit 2). [heves kılma, -ma ] 

 

heves kılma: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Bende olsun zülfüñüñ her bir kılında cān u dil / Zülfi sevdāsından özge gel hevā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 3). [heves kılma, -ma ] 

 

heves kılma: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

İşiginde dilberüñ saña gedā olmak yiter / Olmaga mülk-i cihāna pādişā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1396, Beyit 4). [heves kılma, -ma ] 

 

heves kılma: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Ruḫları devrinde varma iy Muḥibbī gülşene / La‘l-i nābı var-iken cām-ı ṣafā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 5). [heves kılma, -ma ] 

 

heves kılmışdur: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Bu Muḥibbī dem-be-dem mey içmege budur sebeb / Ḫūblar la‘l-i lebi fikrini kılmışdur heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 5). [heves kılmışdur, -mış, -dur ] 

 

heves kılur: Bir şeye karşı istek duymak, eğilimli olmak, heveslenmek, arzu etmek, istemek. 

Zāhid egerçi cennet ü ḥavrā kılur heves / Ben isterem viṣālini ‘ālem içinde bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 1). [heves kılur, -ur ] 

 

hey: Seslenme ünlemi. 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [hey, ] 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 3). [hey, ] 

Dūd-ı āhumdan sakınur gül ruḫın her dem nigār / Hey niçe nāzük mizāc olur bulutdan nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 2). [hey, ] 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 6). [hey, ] 

 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)

1205, Beyit 17). [hey, ] 

Ḫāk-i pāyüñle pür itdük şīşe-i çeşmi henūz / Hey ḳıyāmet ḳāmet it vaḳt oldı sā‘at beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 6). [hey, ] 
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Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1307, Beyit 2). [hey, ] 

Kā‘be-i kūyında ḳurbān oldum dimiş ṣalā / Hey müselmānlar meded ‘uşşāḳa i‘lām eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 4). [hey, ] 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [hey, ] 

Didiler gözlerinüñ ālını terk itdi nigār / Dil didi gözlerine hey dise kaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 2). [hey, ] 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 1). [hey, ] 

Ḫaṭṭını gördüm ḫalel virmek diler ruḫsārına / Hey ne kāfirdür görüñ ḳaṣd-ı dil ü dīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1400, Beyit 4). [hey, ] 

Bī-vefā dildār sevmek hey ne müşkil kār-ımış / Kim giriftār-ı belā-yı ‘ışḳ ola nā-çār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 1). [hey, ] 

 

heybet: İnsanda korku ve saygı duygusu uyandıran etkili görünüş, ululuk, azamet. 

Taña kaldı ferri gitdi meh görüp bu heybeti / Yüriyüp tutdı cihān mülkini ser-tā-ser güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 4). [heybeti, -i ] 

 

hezār: Bülbül. 

Oldı hem dehrüñ dimāġı çün mu‘aṭṭar būy-ıla / Gülşen içre güllerüñ medḥin okur turmaz hezār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1078, Beyit 2). [hezār, ] 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [hezār, ] 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 2). [hezār, ] 

Gördügince gün yüzüñ ‘āşıḳlaruñ nālān olur / Kanda kim açıla gül anda hezār elḥān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 1). [hezār, ] 

Dil ruḫlaruñı yād idicek işi zār olur / San kim çemende şevḳ-i gül-ile hezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 1). [hezār, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ yiter biz gül‘iẕārı n’eylerüz / Zār kılsun cān u dil anda hezārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1334, Beyit 1). [hezārı, -ı ] 

 

hezār: Pek çok, binlerce. 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 6). [hezār, ] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )

1205, Beyit 8). [hezār, ] 
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hezārān: Binlerce, pek çok. 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 1). 

[hezārān, ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 1). 
[hezārān, ] 

İtse biñ cevr ü cefā kılsa hezārān ẓulm u nāz / Rāżıyuz ol şāh-ı ḥüsnüñ bende-i fermānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 3). [hezārān, ] 

Hezārān cevr ider zülfi kılınuñ her biri cānā / Velī bir mū ḳadar kılmaz baña mihr ü vefā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 2). [hezārān, ] 

Vāḳıf olmaz ehl-i ‘ışḳuñ ḥāline ‘allāmeler / Ger Ṣıḥāḥ-ıla okurlarsa hezārān ḳāmūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1387, Beyit 3). [hezārān, ] 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī / Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 4). [hezārān, ] 

 

hezārān: 1. Binlerce, pek çok 2. Bülbüller. 

Bu Muḥibbī gibi bir bülbül-i gül zār olmadı / Gülşen içinde niçe niçe hezārān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 5). [hezārān, ] 

 

hīç: Bir işin herhangi bir zamanda yapılıp yapılmadığını sormak için soru cümlelerinde kullanılır. 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [hīç, ] 

Dōstum cevr ü cefānı eylegil evzān-ıla / Hīç işitmedüñ mi her yirde dinür ḫayrü’l-vasaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1496, Beyit 3). [hīç, ] 

 

hīç: Soru cümlelerinde verilen hükmün kesinlikle söz konusu olamayacağını anlatır. 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 4). [hīç, ] 

Kuçam dirseñ miyānını Muḥibbī / İşitdüñ mi anuñ sen hīç bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 5). [hīç, ] 

Baḥr-ı ġamdan hīç ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Her ṭarafdan eşkümi bu gözlerüm deryā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 3). [hīç, ] 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa / Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 7). [hīç, ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe bu göñlüm çarḫ urur / Hīç diyebilür miyüz kim āsiyāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 2). [hīç, ] 

Bahār eyyāmı gül devrinde zāhid / İder mi hīç meye ‘ışḳ ehli perhīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 4). [hīç, 
] 

Öpmek isterdüm ruḫından ḫaṭṭın iẓhār eyledi / Didüm iy ārām-ı cān hīç gül olur mı ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 3). [hīç, ] 
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Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 3). [hīç, ] 

Beni sürdüñ kapuñdan kaldı aġyār / Tutar mı hīç şīrüñ yirini mūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 3). [hīç, ] 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 3). [hīç, ] 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme / Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 3). [hīç, ] 

Bend-i zülfinden ḫalāṣ olur mı hīç bu murġ-ı dil / Eksük itmez bir nefes ġamz okların ol göz ü kaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 4). [hīç, ] 

 

hīç: Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde anlamı kuvvetlendirir, kat’iyen, asla, hiçbir zaman, hiçbir şekilde. 

Yāra ‘arż-ı ḥāl içün āh eyleyüp kan aglasam / Hīç te’s̱īr eylemez ḳalbin meger mermer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 4). [hīç, ] 

Başumı kesdi gözüm yaşına raḥm itmedi hīç / Kılıcın ḫūnī olan kurıya vü yaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 3). [hīç, ] 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 5). [hīç, ] 

Bu ‘aceb bārān-ı eşküm ġarḳa virdi ‘ālemi / Hīç teskīn olmadı dil sūznāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1079, Beyit 4). [hīç, ] 

Merd-i meydān ol Muḥibbī virme dünyāya göñül / Hīç dil virmez zene meyl eylemez merdāneler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 7). [hīç, ] 

İy Muḥibbī kim görürse āfitāb-ı ḥüsnini / Göz yumar hīç ārzū-yı māh-ı tābān eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1218, Beyit 6). [hīç, ] 

Yüzüñe beñzemek hīç aya düşmez / Özini görmek ol bedr aya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 1). 

[hīç, ] 

Eger sensüz cihānı geşt idersem / Benüm bu ḫāṭırum hīç ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 4). 

[hīç, ] 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 7). [hīç, ] 

Dehānuñla miyānuñ sırr-ı ġaybī / Ḫıredmend anı hīç tefhīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 3). [hīç, 
] 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 5). [hīç, ] 

Baña sensüz bulınmaz hīç çāre / Gelüp bī-çāreyem gel çāre-i sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 3). [hīç, ] 

Ġamzesi ḫançer çeküp ‘āşıḳların ḳurbān ider / Çeşm-i cellādına hīç ḳaṣṣāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 2). [hīç, ] 

İrişmez baña sensüz hīç çāre / Gelüp bī-çāre gānrā çāre-saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 3). [hīç, ] 
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Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 2). [hīç, ] 

Ne kılsun ‘āşıḳuñ baḫt-ı siyāhı şām-ı miḥnetde / Şeb-i hicre nihāyet yok ki hīç ṣubḥ-ı viṣāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 3). [hīç, ] 

Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [hīç, ] 

Cefā sengiyle miḥnet topraġınsuz / Maḥabbet yapusı hīç muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 3). 
[hīç, ] 

Hīç ḫalāṣ olmak baña mümkin degül / Kapdı dil murġın Muḥib bir şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 

5). [hīç, ] 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 3). [hīç, ] 

Ḳatl-i ‘uşşāḳ eylegil hīç itme kanından ḥaẕer / Bu ṭarīḳ-i ‘ışḳdur konılmadı bunda ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1477, Beyit 3). [hīç, ] 

Hīç aḥvālüm dirīġā olmadı dildāra ‘arż / Oldı şimden soñra cān virmek baña bu yolda farż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 1). [hīç, ] 

 

hīç bir: Hiç kimse, hiçbir kimse II olumsuz cümlelerde ismin başına getirildiği zaman o cinsten olan şeylerden 

birinin bile cümlede verilen hükmün dışında kalmadığını, bu hükmün o şeyin bütününe âit olduğunu anlatır. 

Hīç bir ṭabīb itmese dil-ḫastesine em / Bīmār-ı ‘ışḳ olana derdi devā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 2). 

[hīç bir, ] 

 

hīç bir: Hiç kimse, hiçbir kimse II olumsuz cümlelerde ismin başına getirildiği zaman o cinsten olan şeylerden 

birinin bile cümlede verilen hükmün dışında kalmadığını, bu hükmün o şeyin bütününe âit olduğunu anlatır. 

Baña itdügini zülf[i] hemīşe / Dinen ayruksı hīç bir kāfir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 2). [hīç bir, 

] 

 

hīç kes: Hiç kimse. 

Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [hīç kes, ] 

Vuṣlat içre hīç kes bilmez viṣālüñ ḳadrini / Ḳıymetin ol dem bilür kim arada hicrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1095, Beyit 3). [hīç kes, ] 

Bezm-i ġamda kāse-i çeşmüm benüm devr itdügin / Hīç kes vāḳıf degül ancak mey-i gülgūna sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1106, Beyit 3). [hīç kes, ] 

Pādişāh-ı ‘ışḳ dergāhı açuk gelsün gelen / Men‘ olınmaz hīç kes ‘ışḳ ehli derbān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 5). [hīç kes, ] 

Şöyle müşkil oldı bu mīm dehānuñ sırrı kim / Fehm-i esrārına vāḳıf olmamışdı hīç kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 4). [hīç kes, ] 

‘Āşıḳam dīdāruña gözüme gelmez hīç kes / İstemem ki ayru olam ‘ışḳdan ben bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1395, Beyit 1). [hīç kes, ] 
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hīç kimse: Hiç kimse, bir kişi bile. 

Ne’yçün eylersin dilā fikr-i ẕeḳan dīvānesin / Bu mes̱eldür hīç kimse meyl-i zindān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 3). [hīç kimse, ] 

 

hiç olur mı: Hiç olur mu, olası şey mi // olmaz. 

Hiç olur mı nergis-i mestüñ ide baña naẓar / Çün degül ḫālī elinden nūş ider bāde-i nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 3). [hiç olur mı, ] 

 

hīç olur mı ki: Hiç olur mu, olası şey mi // olmaz. 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1317, Beyit 2). [hīç olur mı ki, ] 

Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül / Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 4). [hīç olur mı ki, ] 

 

hicāb oldı: Perdelemek, örtmek, kapatmak, engel olmak II utanmak, gizlenmek. 

Çün miyān-ı yārda varlık hicāb oldı bize / Dāyimā alup nefes virdükçe ifnāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 8). [hicāb oldı, -dı ] 

 

ḥicāb olmaz: Perdelemek, örtmek, kapatmak, engel olmak. 

Kara zülfüñ şeb-i tārdür velī aña ḥicāb olmaz / Cemālüñ ‘ālem-ārādur muḳābil āfitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1318, Beyit 1). [ḥicāb olmaz, -maz ] 

 

ḥicāz: Mûsikîmizde hicaz dörtlüsü ve rast beşlisinin birleşmesinden meydana gelen ve dügâh perdesinde karar kılan, 

çok yaygın basit makamlardan biri. 

Muṭribā al sāzuñı eyle ‘amel / Kim Muḥayyer ola sözüñden Ḥicāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 2). 

[ḥicāz, ] 

 

ḥicāz: Mekke ve Medine şehirlerinin bulunduğu coğrafya II Mûsikîmizde hicaz dörtlüsü ve rast beşlisinin 

birleşmesinden meydana gelen ve dügâh perdesinde karar kılan, çok yaygın basit makamlardan biri. 

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ / Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 3). [ḥicāz’ı, -ı ] 

 

hicr: Ayrılık, hicran; sevgiliden uzak kalma. 

Niçe gün hicri-y-ile cān u ciger taglamışam / Umaram Ḥaḳ’dan ire vaṣlı baña kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 3). [hicri-y-ile, -i-, -y-, -ile ] 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1003, Beyit 7). [hicr, ] 

Gerçi vaṣluñ leẕẕetine beñzemez ḳand ü nebāt / Hicrüñ ammā şerbetin içen bilür kim acıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 2). [hicrüñ, -üñ ] 
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Baş çatar çeşmüñle kaşuñ bu Muḥibbī ḳatline / Anı hicrüñ öldürür ḥācet degül tedbīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 5). [hicrüñ, -üñ ] 

Göñül hicr-ile olmış zār u meḥcūr / Dil ez-men dūr u men ez-dilsitān dūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 1). 
[hicr-ile, --ile ] 

Olma Muḥibbī vaṣl-ıla ḫoş hicr-ile melūl / Rūz u ṣāl çün şeb-i hicrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 5). [hicr-ile, --ile ] 

Bir bencileyin hicrüñ-ile ḫasta dil olmış / Bī-çāre yatur derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 6). [hicrüñ-ile, -üñ, --ile ] 

 Nūn olalıdan ḳāmetüm iy dōst benüm / Beni hicrüñ yakısardur bilürem āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ن)

1205, Beyit 25). [hicrüñ, -üñ ] 

Çeşm-i bīmārın görelden ol kemān ebrūnuñ āh / Olmışam derdā anuñ hicriyle bīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 2). [hicriyle, -i, -y, -le ] 

Acımazdum öldügüme iy ṣanem hicrüñle ger / İledürse bū ṣabā kūyuña āḫir ḫākümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1276, Beyit 2). [hicrüñle, -üñ, -le ] 

Niçe gündür bu Muḥibbī hicrüñ-ile ḫastadur / Bir sora-gel dōstum cān virmesün tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 5). [hicrüñ-ile, -üñ, --ile ] 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Kalmadı ḫūn-ı cigerden akmag-ıla kanumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 3). [hicrüñ, -üñ ] 

Her viṣālüñ çünki bildük āḥiri hicrān imiş / Terk-i vaṣl itdük anuñçün hicri nā-çār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 4). [hicri, -i ] 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Ser-te-ser mülk-i cihānı ġarḳ idüp oldı denīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 2). [hicrüñ, -ü, -ñ ] 

Leẕẕet-i vaṣlı tatanlar didiler ḳand ü nebāt / Līk hicre zehr-ile tīz-āb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1347, Beyit 5). [hicre, -e ] 

Vaṣl-ıla şādān olup hicr-ile ġamgīn olmazuz / ‘Āşıḳ u rind-i ḫarābātuz bizüm yok kāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 3). [hicr-ile, --ile ] 

Vaṣlını idüp temennā hicrini kılma ṭaleb / Dil-rübālar dāyimā ġayrı rıżā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1396, Beyit 2). [hicrini, -i, -n, -i ] 

Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [hicr, ] 

Niçe bir hicr iline gönderesin / Basayın çāre nedür bagruma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 5). [hicr, ] 

Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 5). [hicr, ] 

Key perīşān ḥāl olupdur bu Muḥibbī hicr-ile / Pes kaçan olur göñül zülf-i perīşāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 5). [hicr-ile, -ile ] 

Hicr elinden ölür-isem günde biñ kez rāżıyam / Bu Muḥibbī ḥālini tek itmeñüz aġyāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 5). [hicr, ] 

 

hicr ara: Ayrılık içinde II ayrılık ile. 
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Hicr ara ḥasret-ile cān lebüme gelmiş-iken / Kimsene yok diye bu ḥālümi dildāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 5). [hicr ara, ] 

 

hicr ara: Ayrılık içinde II ayrılık ile. 

Bār-ı ġamdan hicr ara bu ḳaddüm olaldan kemān / İñlesem olmaz ‘aceb sīne rebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 3). [hicr ara, ] 

 

hicrān: Ayrılık, ayrılık acısı II sevgiliden ayrılık, sevgiliden ayrılmanın neden olduğu acı. 

Eger cevrüñ eger mihrüñ ne gelse rāżıyam senden / Ne vaṣla oluram ḫandān ne hicrāna melālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 3). [hicrāna, -a ] 

Her viṣālüñ çünki bildük āḥiri hicrān imiş / Terk-i vaṣl itdük anuñçün hicri nā-çār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 4). [hicrān, ] 

Niçe bir hicrān elinden çok şikāyet ideyin / Söz tamām vallāhu a‘lem iy Muḥibbī sözi kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 5). [hicrān, ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [hicrān, ] 

Olmadı yā Rab göñül bu derd-i hicrāndan ḫalāṣ / Cānı hicrāndan ḫalāṣ it ya beni cāndan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 1). [hicrāndan, -dan ] 

 

hicrān olur: Ayrılık olmak II ayrı olmak. 

Vuṣlat içre hīç kes bilmez viṣālüñ ḳadrini / Ḳıymetin ol dem bilür kim arada hicrān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 3). [hicrān olur, -ur ] 

 

hicrān şebinde: Ayrılık gecesi. 

Hicrān şebinde gerçi göñül bī-ḳarār olur / Cānā senüñ-ile kul dili bī-ḳarāradur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 3). [hicrān şebinde, -i, -n, -de-n, -de ] 

Hicrān şebinde ḫasta olupdur Muḥibbī āh / Bir derdi var ki derdini ancak Ḫudā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1060, Beyit 5). [hicrān şebinde, -inde-n, -de ] 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [hicrān şebinde, -i, -n, -de-n, -de ] 

Vaṣl olmadıysa şükr ġamı eksük olmadı / Hicrān şebinde anı derāġūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 5). [hicrān şebinde, -i, -n, -de-n, -de ] 

Dōstlar hicrān şebinde kim rehāyı istemez / Görüben cānān yüzini rūşenāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 1). [hicrān şebinde, -i, -n, -de-n, -de ] 

İy ṭabīb-i cān buyur la‘l-i lebüñden bir cevāb / Ḫastayuz hicrān şebinde derde tīmār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 2). [hicrān şebinde, -i, -n, -de-n, -de ] 

Degül hicrān şebinde şem‘e ḥācet / Ki āhum şem‘a-i beytü’l-ḥazān bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 4). 

[hicrān şebinde, -i, -n, -de-n, -de ] 
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hicrān yükin çeker: Ayrılık yükü çekmek, ayrılığın sıkıntısına katlanmak. 

Dil çeker hicrān yükin itmez taḥammül Ḳāf aña / Mest-i üştürdür anuñçün kendüzin ner gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 2). [hicrān yükin çeker, -er-n, -er ] 

 

ḫıdmet: Hizmet: 1. Bir kimsenin yapmakla sorumlu tutulduğu iş, kendisine verilen görev 2. Birinin işini görme, 

başkalarına âit yapılması gereken günlük işleri yapma. 

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup / Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1092, Beyit 4). [ḫıdmeti, -i ] 

 Temāşā ideliden ḳadd-i dil-cūñı şehā / Ḫıdmete bagladı bil karşuña el tutdı çınār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ت)
1205, Beyit 3). [ḫıdmete, -e ] 

Müstaḳīm ol her ne emr itse nigāruñ tīr-veş / Ḫıdmetinden yüz çevürme tīz olup şemşīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 1). [ḫıdmetinden, -i, -n, -den ] 

 

ḫıdmete bil baglayup: Hizmete bel bağlamak, candan gönülden hizmet etmek. 

Kirpügüm cārūb olup saḳḳā-yı çeşmüm su seper / Ḫıdmete bil baglayup kūyında ferrāş olmışuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1366, Beyit 4). [ḫıdmete bil baglayup, -y, -up ] 

 

ḥıfẓ: Koruma, muhafaza etme. 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 1). [ḥıfẓ, ] 

 

ḥıfẓ ider: Korumak, muhafaza etmek. 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1055, Beyit 3). [ḥıfẓ ider, -er ] 

 

ḥikāyet eyledüm: Hikâye etmek, bahsetmek, ayrıntılarıyla anlatmak. 

Sūz-ı ‘ışḳumdan ḥikāyet eyledüm yāra biraz / Didi ‘āşıḳ dirilen hergiz şikāyet eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1323, Beyit 1). [ḥikāyet eyledüm, -dü, -m ] 

 

ḥikmet: Hakikat sırrı, bilgelik, öz. 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 5). [ḥikmet, ] 

 

ḥikmet-şinās: Hikmet bilen, filozof, arif kimse. 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 1). [ḥikmet-şinās, ] 

 

ḫilāf eyler: Yalan söylemek. 
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Ṣafā vü Merve ḥaḳḳıyçün şu kim kūyuñ ṭavāf eyler / Eger cān itmeye ḳurbān degül ‘āşıḳ ḫilāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 1). [ḫilāf eyler, -r ] 

 

hilāl ebrūñı: Hilal kaş, hilale benzeyen kaş. 

Rūze-dār olan ider ‘iyd ayını görmek heves / Baña ol gün ‘iyd olur görsem hilāl ebrūñı bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 1). [hilāl ebrūñı, -ñ, -ı ] 

 

hilāl ebrūsı: Hilal kaş, hilale benzeyen kaş. 

Rūze-i hicrān içinde eyledüm bir sözi gūş / Müjde kim togdı hilāl ebrūsı oldı ‘iyde duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 1). [hilāl ebrūsı, -sı ] 

 

hilāl ebrūsına: Hilal kaş, hilale benzeyen kaş. 

Māha diñ öykünmesün yāruñ hilāl ebrūsına / Kanda beñzer aña anuñ kaşları peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1132, Beyit 3). [hilāl ebrūsına, -sı, -n, -a ] 

 

hilālī: Hilâl, yeni Ay şeklinde olan. 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 1). [hilālī, ] 

 

ḫil‘at: Süslü kaftan, gösterişli elbise. 

Kanlu yaşum ḫil‘atine dāġumı itdüm nişān / Raġbeti artar kumāşuñ kim kaçan tamgası var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 4). [ḫil‘atine, -ine ] 

Efseri Dārā’ya virmez ḫil‘ati Keyḫusrev’e / Tāc-ı ‘ışḳ-ıla maḥabbet ḫil‘atin Mecnūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 4). [ḫil‘ati, -i ] 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 3). [ḫil‘atin, -in ] 

Efseri Dārā’ya virmez ḫil‘ati Keyḫusrev’e / Tāc-ı ‘ışḳ-ıla maḥabbet ḫil‘atin Mecnūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 4). [ḫil‘atin, -in ] 

Zeyn idüp geydi yine ḫil‘ati eşcār sebz / Döşedi saḥn-ı çemen aṭlas-ı jengār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 1). [ḫil‘ati, -i ] 

Çeşmüm tenüme geydüreli kırmuzı ḫil‘at / Āhum da Muḥibbī görinür başuma ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 7). [ḫil‘at, ] 

Gözlerüm yaşı ser-ā-ser ḫil‘atüm / Dūd-ı āhum başuma efser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 4). 
[ḫil‘atüm, -üm ] 

 

ḫil‘at-i zerle: Altın elbise, altın nakışlarla süslenmiş kaftan. 

Ben senüñ ‘ışḳuñ-ıla eyler-idüm ‘iyş ü neşāṭ / Olmadan çarḫ daḫı ḫil‘at-i zerle melbūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1387, Beyit 2). [ḫil‘at-i zerle, -le ] 



 1185 

 

ḫil‘t-i rengīn: Renkli Kaftan. 

Sulṭān-ı ‘ışḳ egnüme yaşum ser-ā-serin / İtdi ‘aṭā ḫil‘t-i rengīn zer ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 

2). [ḫil‘t-i rengīn, ] 

 

himmet: 1. Yardım, ihsan 2. Çalışma, gayret, emek. 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña / Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1040, Beyit 5). [himmeti, -i ] 

Çü servüñ ḳadd-i yāra nisbeti var / Yüce olsun kim ‘ālī himmeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 1). 

[himmeti, -i ] 

Şikār idem umaram sen hümāyı / Çün idem himmetüm murġını ben bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 3). 
[himmetüm, -üm ] 

Umaram ṣayd idem ben sen hümāyı / Bu göñlüm himmetiyle eyledüm bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 
2). [himmetiyle, -i, -y, -le ] 

Ḫarābāta varup pīr-i muġāndan istedüm himmet / Virür ḳalbe ṣafā her dem anuñ tek ehl-i ḥāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 4). [himmet, ] 

 

hindū: Hintli II Sevgilinin beni. 

Görinen ‘anberīn beñler nigāruñ şem‘-i ḥüsninde / Sanasın bir bölük Hindū daparlar nāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 2). [hindū, ] 

 

hindū-beçe: Hindu yavrusu, Hintli çocuk. 

Ḫāller meyl ider ol ‘ārıż-ı dil-cūya gelür / Sanki Hindū-beçeler teşne olup suya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 1). [hindū-beçeler, -ler ] 

 

ḫırām kılsa: Salına salına, naz ve edâ ile yürümek. 

Cennete ḥavrā eger biñ nāz-ıla kılsa ḫırām / Bir ḳadem ol serv-i nāzum gibi reftār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1333, Beyit 2). [ḫırām kılsa, -sa ] 

 

ḫırām ol: Salına salına, naz ve edâ ile yürümek. 

Ḫırām ol yüri iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 1). 

[ḫırām ol, ] 

 

ḫırāmān ol: Salına salına, naz ve edâ ile yürümek. 

Ḫırāmān ol yüri serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 1). 

[ḫırāmān ol, ] 

 

ḫırāmān salın: Salına salına, naz ve edâ ile yürümek. 



 1186 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 1). 

[ḫırāmān salın, ] 

 

ḫırāmān salın: Salına salına, naz ve edâ ile yürümek. 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Bıraksa yok bu ḫāke çok eger az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 1). 

[ḫırāmān salın, ] 

 

ḥirās eylemişlerdür: Korkmak, ürküp çekinmek. 

Kimseler ḳādir degüldür ‘ışḳdan baḥs̱ itmege / Feylesof-ı dehr olanlar eylemişlerdür ḥirās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 2). [ḥirās eylemişlerdür, -miş, -ler, -dür ] 

 

ḫıredmend: Akıllı, anlayışlı, zeki kimse. 

Dehānuñla miyānuñ sırr-ı ġaybī / Ḫıredmend anı hīç tefhīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 3). 

[ḫıredmend, ] 

 

ḫırḳa: Dervişlerin üstlerine giydikleri, biçimi ve rengi mensup oldukları tarikata göre değişen, kollu, yakasız, 

pamuklu giyecek. 

Zāhidā vā‘iẓleri gördüm ki ḥırṣ-ı cām içün / Rehne aldı her birinüñ ḫırḳasını mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1417, Beyit 3). [ḫırḳasını, -sı, -n, -ı ] 

 

ḫırḳa vü tesbīḥ: Hırka ve tespih. 

Zāhidā ister-iseñ pīr-i muġāndan ḳadeḥi / Rehn içün ḫırḳa vü tesbīḥ ile seccāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 3). [ḫırḳa vü tesbīḥ, ] 

 

ḫırḳa-pūş olmak: Hırka örtünen olmak, hırka örtünmek II tevazu sahibi olmak. 

İster iseñ jengden ṣāf ola dil āyīnesi / Āyīne gibi gerek olmak Muḥibbī ḫırḳa-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1445, 

Beyit 5). [ḫırḳa-pūş olmak, -mak ] 

 

ḫırmen: Harman, değirmen. 

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1035, Beyit 5). [ḫırmeninde, -i, -n, -de ] 

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok / ‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 2). [ḫırmeninde, -i, -n, -de ] 

 

ḫırmen-i ġamda: Sıkıntı, keder harmanı, değirmeni. 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi / Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1455, Beyit 4). [ḫırmen-i ġamda, -da ] 

 

ḫırṣ: Bir şeyi elde etmek için duyulan, önüne geçilmez derecede kuvvetli istek // Aç gözlülük, şiddet ve tamahla bir 

şeyin üzerine düşme. 
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Kūhsār-ı ‘ışḳ pīşesinüñ nerre-şīriyüz / Sanma ki bizi ḫırṣ-ıla biz mūşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 4). [ḫırṣ-ıla, --ıla ] 

 

ḥırṣ-ı cām: Kadeh (şarap) isteği. 

Zāhidā vā‘iẓleri gördüm ki ḥırṣ-ı cām içün / Rehne aldı her birinüñ ḫırḳasını mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1417, Beyit 3). [ḥırṣ-ı cām, ] 

 

ḥisāb: Alacaklı veya verecekli olma durumu // sorgulama. 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 5). [ḥisābı, -ı ] 

 

ḥisāb ider: Harman, değirmen II düşünmek, zihnen ölçüp biçmek. 

Assı ziyān gözede sermāyesin virüp / ‘Ömrini kimdür ol ‘ömrden ḥisāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 2). [ḥisāb ider, -er ] 

 

ḥisāb olmaz: Hesabı olmamak, hesaplanamamak, sayılamayacak kadar çok, sayısız. 

Şehā mihr ü vefāñ yokdur sayılsa bir iki dinmez / Cefā vü cevrüñe cānā velī hergiz ḥisāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 4). [ḥisāb olmaz, -maz ] 

 

ḥiṣār: Kale ‖ sığınılacak (emin) bir yer. 

Tīr-i bārān atdılar her bir yañadan ġamzeler / Dil gibi sīnemde bir muḥkem ḥiṣārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1058, Beyit 2). [ḥiṣārum, -um ] 

Giren dilüñe leşker-i ġamdan ḫalāṣ olur / Anuñ içün ki ol aña āhen ḥiṣār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 2). [ḥiṣār, ] 

 

ḥiṣār-ı rīme: Rum hisarı. 

Kurılmışdur zenaḫdānı ki san top / Ḫaṭı yāruñ ḥiṣār-ı rīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 4). 

[ḥiṣār-ı rīme, -e ] 

 

ḫışm: Öfke, kızgınlık, gazap. 

Ḫışm-ıla naẓar kılma idüp kaşlaruñı çīn / Kim didi saña kim gözüñ üstinde kaşuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 3). [ḫışm-ıla, --ıla ] 

Gāh ‘işve gāh ḫışm u gāh nāz / Cümlesinden ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 3). 
[ḫışm, ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1490, Beyit 3). [ḫışm, ] 

 

ḫışm eyler: Kızmak, öfkelenmek. 
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Būseye cān naḳdin aldı yār bāzār eyledi / Di Muḥibbī ya ne ḫışm eyler çün olmışdur ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 5). [ḫışm eyler, -r ] 

 

ḫışm ider: Kızmak, öfkelenmek. 

Sevdügümden ġayrı n‘itdüm baña ḫışm ider nigār / Dimedüm bir kez gözi üstinde kaşı var-ımış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 2). [ḫışm ider, -er ] 

 

ḫışm idüp: Kızmak, öfkelenmek. 

Būse cerr itse Muḥibbī leblerinden dilberüñ / Ḫışm idüp çeşmi o demde destine ḫançer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 5). [ḫışm idüp, -üp ] 

 

ḫışm idüp: Kızmak, öfkelenmek. 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 1). [ḫışm idüp, -üp ] 

 

ḫışm idüp: Kızmak, öfkelenmek. 

Şöyle beñzer ḫışm idüp dilber baña kīn eylemiş / Ġamzesin ḫançer kılup ebrūların çīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1400, Beyit 1). [ḫışm idüp, -üp ] 

 

ḫışm u sitem: Öfke ve eziyet. 

Niçeye dek eylesün cevr ü cefā ḫışm u sitem / Key sakın ḫaṭṭuñ gelür āḫir olursın şermsār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 7). [ḫışm u sitem, ] 

 

ḥisset: Hasislik, cimrilik, pintilik. 

Zülālinden umar bu ḫasta göñlüm / ‘Aṭā itmezse ġāyet ḥisseti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 6). 

[ḥisseti, -i ] 

 

ḫışt-ı sīm ü zer: Gümüş ve altın tuğla. 

Niçe bir ḳaṣruñ yaparsın ḫışt-ı sīm ü zer ile / Yā niçe bir ‘iyş ü ‘işret çün döşersin sen bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 2). [ḫışt-ı sīm ü zer, ] 

 

ḫıṭā: Kuzey Çin II misk kokusu ve güzelleriyle meşhur yer. 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 1). [ḫıṭā, ] 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ / Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 6). 

[ḫıṭā’ya, -’y, -a ] 

 

ḫiyem: (Ar. ḫayme’nin çoğul şekilleri ḫiyām – ḫiyem) Haymeler, çadırlar. 
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Meyi tut ḥürmet ile cāmı gözle / Ferīdūn ḫāke [bir] ḫūb ḫiyemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 4). 

[ḫiyemdür, -dür ] 

 

ḫīz eyleye: Coşkunluk içinde âdeta kanatlanarak ulaşmak II hücum etmek, saldırmak. 

Leşker-i ‘ışḳ kaçan eyleye dil mülkine ḫīz / Sipeh-i ‘aḳl hemān-demde tutar rāh-ı girīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 1). [ḫīz eyleye, -y, -e ] 

 

ḫıżr: Âbıhayat içtiği için ölümsüzlüğe erdiğine, bereketi temsil ettiğine ve kul sıkıştığında imdâdına yetiştiğine 

inanılan, bir görüşe göre peygamber, bir görüşe göre velî olan zat. 

Ḫıżr eger arayarak buldı ise āb-ı ḥayāt / Pīr-i meyḫāne keremden anı her an getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1115, Beyit 4). [ḫıżr, ] 

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 8). [ḫıżr, ] 

 

ḫıżr’uñ suyı: Hızır'ın suyu. Ab-ı hayat, ölümsüzlük suyu. // Hızır: Âb-ı hayat içtiği için ölümsüzlüğe erdiğine, 

bereketi temsil ettiğine ve kul sıkıştığında imdâdına yetiştiğine inanılan, bir görüşe göre peygamber, bir görüşe göre 

velî olan zat. 

İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür / Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 1). [ḫıżr’uñ suyı, -’uñ ] 

 

ḫo: Kuvvetlendirme, pekiştirme amacıyla şahıs zamirlerinin yanında kullanılır, kendi. 

Gözlerüm yaşı umardum kūyuña vire geçit / Bilmedüm başumdan aşdı ol ḫo bir deryā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 4). [ḫo, ] 

 

ḫod: Dahi, da bağlacı. 

Ḫaber sorma dehānından ḥabībüñ / Ne aña yok dinür ne ḫod bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 2). 

[ḫod, ] 

Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 7). [ḫōd, ] 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1284, Beyit 5). [ḫōd, ] 

‘Āşıḳuz gerçi Muḥibbī dutduk istiġnā yüzin / Ne vefā-yı yār u ne ḫod ḳahr-ı aġyār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 5). [ḫod, ] 

 

ḫodbīn eylemiş: Mağrur eylemek, kendini görmek, bencil davranmak. 

Eline almış yine āyīneyi beñzer nigār / Ḥüsnini kılmış temāşā anı ḫodbīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 

Beyit 3). [ḫodbīn eylemiş, -miş ] 

 

ḫodbīn eylemiş: Mağrur eylemek, kendini görmek, bencil davranmak. 
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Eline almış yine āyīneyi beñzer nigār / Ḥüsnini kılmış temāşā anı ḫodbīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 

Beyit 3). [ḫodbīn eylemiş, -miş ] 

 

ḫod-fürūş olmakdan: Kendini satmak, kendini övmek, gururlanmak. 

Mey-fürūşı zāhidā sen dem-be-dem ‘ayb eyleme / Yigdür olmak ḫod-fürūş olmakdan ise mey-fürūş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1402, Beyit 2). [ḫod-fürūş olmakdan, -mak, -dan ] 

 

ḥoḳḳa: Kutu, kutucuk, küçük kutu. İlâç, mürekkep vesair mayiat koymaya mahsus içi oyuk kap. // Sevgilinin küçük 

ağzı. 

Gögsüme uran lāle gibi dāġı benüm āh / Ol ḫāl-i siyehkār-ıla ḥoḳḳa dehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 2). [ḥoḳḳa, ] 

Bārī didüm vir ḫaber ḥoḳḳa dehānuñdan nişān / Nāz-ıla güldi didi var ġonca-i ḫandāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 2). [ḥoḳḳa, ] 

 

ḥoḳḳa-bāz: 1. El çabukluğu ile hünerler gösteren kimse 2. mec. Hîlekâr, yalan dolanla iş gören kimse. 3. teşmil. 

Karşısındakini güldüren, acâyip tavırlı komik kimse. 

Ġarra olma bu cihān her gün dogar bir nev‘-ile / Mührelerle ‘aḳluñı tagıtma olma ḥoḳḳa-bāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1215, Beyit 6). [ḥoḳḳa-bāz, ] 

 

ḥoḳḳa-i yāḳūtı: Yakut kutusu. || Sevgilinin ağzı. 

Ger gülerse ḥoḳḳa-i yāḳūtı dürler gösterür / Söze gelse luṭf-ıla la‘l-i Bedaḫşānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1105, Beyit 4). [ḥoḳḳa-i yāḳūtı, -ı ] 

 

ḫoş: Hoş, güzel, iyi, mutlu. 

Olma Muḥibbī vaṣl-ıla ḫoş hicr-ile melūl / Rūz u ṣāl çün şeb-i hicrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 

Beyit 5). [ḫoş, ] 

Ḫaṭṭuñı göreli artarsa ‘aceb mi ġamumuz / Devr-i ḥüsnüñde şehā var-ıdı ḫoş ‘ālemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 1). [ḫoş, ] 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 2). [ḫoşdur, -dur ] 

Raḳīb ölmiş didüm el-ḥamdü-lillāh / Ölen[de] ḫōş dil eyler ḥamde āġāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 2). 

[ḫōş, ] 

 

ḫoş: Hoş, güzel, iyi. 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 1). [ḫoş, ] 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [ḫoş, ] 

İderseñ dōstum mihr ü vefā ḫoş / Eger itmeyesin cevr ü cefā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 1). [ḫoş, ] 
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İderseñ dōstum mihr ü vefā ḫoş / Eger itmeyesin cevr ü cefā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 1). [ḫoş, ] 

Didüm dīvāneyem zülfüñe bend it / Gülüp gül gibi didi mübtelā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 2). 
[ḫoş, ] 

 

ḫoş bilür: Iyi bilmek, iyice öğrenmek. 

İy Muḥibbī yār cevr ‘ilmin be-ġāyet ḫoş bilür / Līk fenn-i mihri bilmez okısa eyler ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1497, Beyit 5). [ḫoş bilür, -ür ] 

 

ḫoş degül: Hoş değil, yakışmaz, uygun olmaz. 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1370, Beyit 4). [ḫoş degül, ] 

 

ḫoş geçe: Güzel vakit geçirmek, eğlenmek II iyi geçinmek, anlaşabilmek. 

Derdmend olan ḫaṭ u ḫāli ile āşüftedür / Derd-ile ḫoş geçe ol ola dermāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1478, 

Beyit 4). [ḫoş geçe, -e ] 

 

ḫoş geçer: Güzel vakit geçirmek, eğlenmek II iyi geçinmek, anlaşabilmek. 

Derdi ile ḫoş geçer dil dilberüñ / Derdüme sanma devāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 2). [ḫoş 

geçer, -er ] 

 

ḫoş gele: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

Eger cān ister-iseñ başum üzre / İdeyim anı kim saña gele ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 3). [ḫoş gele, 
-e ] 

 

ḫoş gelmez: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

‘Ārıżuñsuz baña gelmez bu gül ü gülzār ḫoş / Gülşen içre ‘andelībe gülsüz olmaz ḫār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 1). [ḫoş gelmez, -mez ] 

 

ḫoş gelmez: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

Nāṣiḥā men‘ itme yaksam şem‘-i ḥüsne cān u dil / Yakmaga pervāne perrin gelmez illā nār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 2). [ḫoş gelmez, -mez ] 

 

ḫoş gelüpdür: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

Göñlüme geldi nüzūl itdi yine sulṭān-ı ġam / Şöyle beñzer ḫoş gelüpdür aña bu vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 4). [ḫoş gelüpdür, -üp, -dür ] 

 

ḫoş gelür: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

Baña dildāruñ cefāsı ḫoş gelür / Nite kim ġayra vefāsı ḥoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 1). [ḫoş 

gelür, -ür ] 
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ḫoş gelür: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

Baña dildāruñ cefāsı ḫoş gelür / Nite kim ġayra vefāsı ḥoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 1). [ḥoş 

gelür, -ür ] 

 

ḫoş gelür: Iyi gelmek, iyileştirmek. 

Derdi ile ḫoş geçer dil dilberüñ / Derdüme sanma devāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 2). [ḫoş 
gelür, -ür ] 

 

ḫoş gelür: Iyi gelmek, iyileştirmek. 

Gerd-i rāhın iy ṣabā dūr eyleme / Gözlerüme tūtiyāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 3). [ḫoş 

gelür, -ür ] 

 

ḫoş gelür: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

Zaḫm-ı peykānı kızıl güldür baña / Bülbülem ḫār-ı belāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 4). [ḫoş 

gelür, -ür ] 

 

ḫoş gelür: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

Yarama merhem-durur çün zaḫm-ı dōst / Cānuma tīr-i ḳażāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 5). 

[ḫoş gelür, -ür ] 

 

ḫoş gelür: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

İy Muḥibbī ‘āleme şāh olmadan / Dilberüñ olmak gedāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 6). [ḫoş 

gelür, -ür ] 

 

ḫoş gelür: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 3). [ḫoş gelür, -ür ] 

 

ḫoş gelür: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 3). [ḫoş gelür, -ür ] 

 

ḫoş gelür: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

Eşk ü rūyı olmasa bakmaz Muḥibbī yüzine / Beñzer ol yāra gelür bu dirhem ü dīnār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1408, Beyit 5). [ḫoş gelür, -ür ] 

 

ḫoş gelür: Iyi gelmek, iyileştirmek. 
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Ṭabībā istemez derdine dermān / Gelür ‘ışḳ ehline derd ü belā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 4). [ḫoş 

gelür, -ür ] 

 

ḫoş gelür: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

Kimi ‘āşıḳ kimi zāhid bu ḫalḳuñ / Gelür çün her kişiye bir hevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 3). [ḫoş 

gelür, -ür ] 

 

ḫoş gelür: Hoşa gitmek, hoş görünmek, güzel gelmek. 

Ḫoş gelür ben ‘āşıḳa ġāyet miyān-ı nāzüküñ / Çünki peyġāmber dimiş ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1497, Beyit 2). [ḫoş gelür, -ür ] 

 

ḫoş gör: İyiye yormak, hoşgörü ile karşılamak II göz ardı etmek, hatıra getirmemek, düşünmemek. 

‘Āşıḳ iseñ iy göñül mihr ü vefā kılma heves / Derdi ḫoş gör ‘ışḳ ara hergiz devā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 1). [ḫoş gör, ] 

 

ḫoş görelüm: Hoş vakit geçirmek, iyi yaşamak. 

Bu güni ḫoş görelüm irte günüñ issisi var / Kalmadı kalmayısar kimseneye gün gicedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 3). [ḫoş görelüm, -e, -lüm-elüm ] 

 

ḫoş görür: İyiye yormak, hoşgörü ile karşılamak. 

Muḥibbī ḫoş görür ‘ışḳ ‘ālemini / Ki bundan özge hergiz ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 6). 

[ḫoş görür, -ür ] 

 

ḫoş görür: İyiye yormak, hoşgörü ile karşılamak. 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 1). [ḫoş görür, -ür ] 

 

ḫoş naẓar kılmış: Güzel bakmak, iyi nazar etmek. 

Yüzüñe kim gün dimiş rā eylemiş / Ḫoş naẓar kılmış ne ḫoş rā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 1). 

[ḫoş naẓar kılmış, -mış ] 

 

ḫoş nevā kılur: Ahenkli güzel sesler çıkarmak. 

Muḥibbī giceler tā ṣubḥ olınca / Kılur bülbül gibi dāyim nevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 5). [ḫoş 
nevā kılur, -ur ] 

 

ḫoş olmaz: Hoşa gidecek durumda olmak, iyi olmak. 

‘Ārıżuñsuz baña gelmez bu gül ü gülzār ḫoş / Gülşen içre ‘andelībe gülsüz olmaz ḫār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 1). [ḫoş olmaz, -maz ] 
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ḫoş olur: Hoşa gidecek durumda olmak, iyi olmak. 

Ruḫlaruña karşu zülfüñ dem-be-dem efzūn olur / Günde yatsa kuvveti artmagla olur mār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 4). [ḫoş olur, -ur ] 

 

ḫoş-dimāġ itdüñ: Mesrur etmek, memnun etmek, sevindirmek II genzini hoş kokularla doldurmak. 

Zülfinüñ būyın getürdüñ ḫoş-dimāġ itdüñ bizi / Müstedām ol iy ṣabā ‘ālem turınca turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 4). [ḫoş-dimāġ itdüñ, -dü, -ñ ] 

 

ḫoş-güftār olur: Güzel sözlü, güzel söyleyişli olmak II tatlı dilli olmak. 

 ,Söyler ruḫuñuñ medḥin okur bülbül-i dil / Yüzüñe karşu olur şām u seḥer ḫoş-güftār (Muhibbî Dîvânı ( س)

Gazel 1205, Beyit 12). [ḫoş-güftār olur, -ur ] 

 

ḫoş-meşreb: Yaradılışı hoş. 

Nigāruñ la‘l-i cān-perver lebi var / Anı her kim emer ḫoş-meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 1). 

[ḫoş-meşrebi, -i ] 

 

ḫūb: Güzel, hoş, latif II sevgili, güzel, dilber. 

Bu Muḥibbī şeh-i cihān iken / Şimdi bir ḫūba bendedür dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 6). [ḫūba, -a 

] 

Olup her bir çiçek bir ḫūba mānend / Aralarında nergis ġamze-zendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 2). 

[ḫūba, -a ] 

Ḫūblar gerçi cihān içre firāvān añılur / Līk ol āfet-i cān serv[er]-i ḫūbān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1191, 

Beyit 1). [ḫūblar, -lar ] 

Yār Muḥibbī ḫūblar içre eyle maḥbūb ola kim / Ḫalḳ-ı ‘ālem ḥayretinden ısırur barmaglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 9). [ḫūblar, -lar ] 

Gerçi kıldum her ġazelde niçe biñ siḥr ü füsūn / Ḫūblar gūşına almaz līk bu efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1277, Beyit 5). [ḫūblar, -lar ] 

Her ġazelde anuñ içün eyledüm siḥr ü füsūn / Māh-rūlar ḫūblar gūş ideler efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1315, Beyit 4). [ḫūblar, -lar ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde ammā virmedük bir ḫūba dil / Okusun bilsün Muḥibbī içe-dursun cāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 6). [ḫūba, -a ] 

Ḫūblar naḳşın Muḥibbī sīnede naḳş ideli / Mānī-i Çīn’i begenmez özge naḳḳāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1366, Beyit 5). [ḫūblar, -lar ] 

Bu Muḥibbī dem-be-dem mey içmege budur sebeb / Ḫūblar la‘l-i lebi fikrini kılmışdur heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 5). [ḫūblar, -lar ] 

 

ḫūb: Güzel, hoş, latif. 
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Meyi tut ḥürmet ile cāmı gözle / Ferīdūn ḫāke [bir] ḫūb ḫiyemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 4). [ḫūb, 

] 

 

ḫūb olmış: Güzel olmak, güzelleşmek. 

Zeyn kılmış özin ol şūḫ-ı cihān ḫūb olmış / Gösterüp yüzini ‘āşıḳlara merġūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 1). [ḫūb olmış, -mış ] 

 

ḫūbān: Güzeller, dilberler. 

Şem‘-i ḥüsni her kaçan ḫūbān yakar / ‘Āşıḳ-ı cānbāz aña pervānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 2). 

[ḫūbān, ] 

 

ḥubb-ı vaṭan: Vatan sevgisi. 

Cihān içre baña kūyuñ çemen bes / Ki zīrā herkese ḥubb-ı vaṭan bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 1). 

[ḥubb-ı vaṭan, ] 

 

ḫūb-rū: Güzel yüzlüler II güzeller. 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [ḫūb-rūlar, -lar ] 

 

hücre: Küçük oda. (Ev / gönül evi). 

Derd ü miḥnet ḫāne-i dilden varupdur rāḥata / Seslilik itme dilā kim hücrede yārān uyur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1144, Beyit 3). [hücrede, -de ] 

 

ḫudā: Allah, Tanrı, Rab. 

Ḫudā’dan istedüm irişdüm emrūz / Cemālüñ görmek oldı çün müyesser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 2). 

[ḫudā’dan, -’dan ] 

Günāhum bu-durur ‘ışḳuñ Ḫudā’dan istedüm irdüm / Günāhkāruñ du‘āsı[nı] dimeñ ki müstecāb olmaz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 6). [ḫudā’dan, -’dan ] 

 

ḫudā bilür: Allah bilir II Allah’ı tanık göstererek ifadeyi güçlendirmek için kullanılan pekiştirme sözü. 

Hicrān şebinde ḫasta olupdur Muḥibbī āh / Bir derdi var ki derdini ancak Ḫudā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1060, Beyit 5). [ḫudā bilür, ] 

 

ḫuffāş: Yarasa. 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 4). [ḫuffāş, ] 

 

ḫuffāş-ṣıfat: Yarasa sıfatlı, yarasa yaratılışlı II yarasa gibi II yarasa gözlü II zahid. 
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Münkir dirilürse n’ola gün yüzine zāhid / Ḫuffāş-ṣıfatdur aña hergiz baṣar olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 3). [ḫuffāş-ṣıfatdur, -dur ] 

 

ḥükm: Bir şeyin şöyle veya böyle olduğu hakkında verilen karar, yargı. 

 Lā diyemezem ḥükmüñe fermān kulıyam / Beni başdan ayaga eyleyesin pāre i yār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ال)

1205, Beyit 28). [ḥükmüñe, -üñ, -e ] 

 

ḥükmi geçer: Gücü yetmek, sözü geçmek. 

Mecnūn ki ‘ışḳ kişverine pādişā geçer / Ḥükmi anuñ cemī‘-i vuḥūşa revā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 1). [ḥükmi geçer, -er ] 

 

ḥükm-i sulṭāndan: Padişah (sevgili) emri // Allah'ın emri. 

Ġamze-i cellādına dirsem ḫalāṣ itgil beni / Dir kim ölmeyince olmaz ḥükm-i sulṭāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 3). [ḥükm-i sulṭāndan, -dan ] 

 

ḫulḳ: Huy, tabiat, yaratılış. 

Kimüñ yolına cān u seri virdi Muḥibbī / Mecnūn ṣıfat ‘Īsī-nefes ḫulḳı ḥasendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 5). [ḫulḳı, -ı ] 

 

ḫum: Küp, şarap küpü. 

Sıgmadı ḫumlara mey eyledi çün cūş u ḫurūş / Çıkdı ‘ayyūḳa yine na‘ra-i mestāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1251, Beyit 4). [ḫumlara, -lar, -a ] 

Ehl-i diller iy Muḥibbī mest ü şādān oldılar / İtdiler vuṣlat ḫumından çünki anlar bāde nūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 5). [ḫumından, -ı, -n, -dan ] 

 

hümā: Kafdağı’nda ve dâimî karlar bölgesinde yaşadığı kabul edilen, boz renkli, kanatları zümrüt yeşili, gölgesinin 

bir kimsenin üzerine düşmesi o kimsenin başına devlet kuşu konacağına alâmet sayılan, çok büyük, yırtıcı, efsânevî 

kuş // Sevgili. 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 1). [hümāsı, -sı ] 

Şikār idem umaram sen hümāyı / Çün idem himmetüm murġını ben bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 3). 

[hümāyı, -y, -ı ] 

Sāye salsa gedāyı şāh eyler / Pes ol zülfi hümāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 6). [hümāyı, -
y, -ı ] 

Umaram ṣayd idem ben sen hümāyı / Bu göñlüm himmetiyle eyledüm bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 
2). [hümāyı, -y, -ı ] 

 

hümā-pervāz: Hüma uçuşlu // Sevgili. 

Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül / Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 4). [hümā-pervāzı, -ı ] 
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ḫūmār: İçkiden sonra gelen baş ağrısı ve sersemlik. 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [ḫūmārum, -um ] 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 3). [ḫumār, ] 

Rūz-ı ezelde içdi bu dil ‘ışḳ cāmını / Daḫı başumda görinen anuñ ḫūmārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 
Beyit 3). [ḫūmārıdur, -ı, -dur ] 

‘Işḳı şarābıdur beni mest ü ḫarāb iden / Tā ḥaşr olınca gitmeye dilden ḫumārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1282, Beyit 6). [ḫumārumuz*, -umuz* ] 

 

ḫumār-ālūd: Süzgün ve baygın göz. * Kendinden geçmiş, şaşkın. 

Cānuma hātif seḥergehden bunı ilhām ider / İy ḫumār-ālūd ancak saña dermān cām ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1100, Beyit 1). [ḫumār-ālūd, ] 

 

hümā-ṭal‘at: Hümâ görünüşlü, hümâ kuşu gibi güzel görünen. 

Servden gördüm nigārā ḳāmetüñ bālā-y-ımış / İy hümā-ṭal‘at saña menzil felek-fersā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 1). [hümā-ṭal‘at, ] 

 

hümā-yı zülf-i dilberden: Gönül alan sevgilinin saçının hüması. 

Anuñçün pādişāh oldum ser-ā-ser cümle ‘uşşāḳa / Hümā-yı zülf-i dilberden başuma sāye düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 6). [hümā-yı zülf-i dilberden, -den ] 

 

ḫumḥāne: Meyhane, şarap mahzeni. 

Mürşid-i kāmil dilerseñ sen yüri ḫumḥāneye / Müşkilüñ ḥall ide saña göstere yol mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 4). [ḫumḥāneye, -y, -e ] 

 

ḫum-ḫāne: Meyhane, şarap mahzeni. 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1450, Beyit 3). [ḫum-ḫāne, ] 

 

ḫummār: Çokça içen, sarhoş, mahmur. 

Bir bencileyin var mı içer cām-ı maḥabbet / Bir sencileyin gözleri ḫummār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 5). [ḫummār, ] 

 

ḥumret: Kırmızılık. 

Gözi ḫūn-rīzlik inkār itmesün kim / Yanında ḫançerinüñ ḥumreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 4). 

[ḥumreti, -i ] 
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ḫūn: Kan. 

Belā bezminde derd-ile ciger ḫūnını nūş itsem / Gözümüñ kāsesin elde tolu peymānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 2). [ḫūnını, -ı, -n, -ı ] 

Ne ‘aceb ḫūn-ıla āġışte olursa dilümüz / ‘Işḳ suyı-y-ıla muḫammerdür ezelden gilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1208, Beyit 1). [ḫūn-ıla, --ıla ] 

Ḫūnını ḫaṣmuñ şarāb u kellesin sāġar kılup / Ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege meydān olupdur yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 4). [ḫūnını, -ı, -n, -ı ] 

Ciger ḫūnını saklamaga iy dil / Gözümden ġayrı aña şīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 5). [ḫūnını, 

-ı, -n, -ı ] 

Niçe başlar kesilüp her yaña ḫūn ola revān / Ġamzelerden eline yār ala çün ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 2). [ḫūn, ] 

 

ḫūn içmege: Kan içmek II öldürmek, kanlar içinde bırakmak; acı ve sıkıntı vermek. 

Teşneyüz ḫūn içmege biz bir niçe ḫūnīlerüz / Ma‘reke güninde dāyim böyledür tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 2). [ḫūn içmege, -meg, -e ] 

 

ḫūn oldı: Kan dolmak, kan içinde kalmak, kanlanmak. 

Ḫaṭuñ ser-fitne zülfüñ fitne-engīz / Ciger ḫūn oldı ġamdan dīde ḫūn-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 1). 

[ḫūn oldı, -dı ] 

 

ḫūn olur: Kan dolmak, kan içinde kalmak, kanlanmak. 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [ḫūn olur, -ur ] 

 

ḫūna ḳaṣd eyledi: Kana kast eylemek, kan dökmeyi amaçlamak. 

Kosun kāfırlıgın ġamzeñ yiter ḳaṣd eyledi ḫūna / Tamar kanlar kılıcından sakınsun şāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 4). [ḫūna ḳaṣd eyledi, -di ] 

 

ḫūn-āb olur: Kanlı su olmak II Kanlı gözyaşı olmak. 

Firḳatiyle her gice tañ mı ola bī-ḫˇāb göz / La‘l-i nābuñ yādına her dem olur ḫūn-āb göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1264, Beyit 1). [ḫūn-āb olur, -ur ] 

 

ḫunāb-ı bī-ḥad: Sınırsız, çok sayıda kanlı su (kanlı gözyaşı). 

Zaḫmum benüm bed olmada ḫunāb-ı bī-ḥad olmada / Derdüm biri ṣad olmada zaḫm-ı sinānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 3). [ḫunāb-ı bī-ḥad, ] 

 

hüner: Bir işte gösterilen ustalık, beceriklilik, mahâret II bir şeyi iyi bilmekten, iyi yapabilmekten gelen üstün hal, 

mârifet. 
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Ẕikr eyle leb-i la‘lin ü fikr eyle miyānın / ‘Ālemde hüner olmaya idrāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 3). [hüner, ] 

Sīret gözedüp ṣūrete bakmadı Muḥibbī / Ṣāḥib-naẓar olan kişi lā-büd hüner ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 
Beyit 5). [hüner, ] 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 1). [hüner, ] 

 

ḥūn-ḫˇār: Kan içici, kan dökücü // sevgilinin gözleri. 

Gönder ilerü ġamzeñi iy yār-ı cefā-cū / Çeşmüñ gibi kan döküci ḥūn-ḫˇār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 3). [ḥūn-ḫˇār, ] 

 

ḫūnī: Kanlı, kan dökmeye meyilli, kan içici II katil, zalim, gaddar. 

Başumı kesdi gözüm yaşına raḥm itmedi hīç / Kılıcın ḫūnī olan kurıya vü yaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 3). [ḫūnī, ] 

Kan içer çeşmi n’ola ḫūnī disem / Didügüm isme ol müsemmādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 4). [ḫūnī, 
] 

Kanlu yaş dökdügümi sorma gözümden ne bilür / Anı sor ḫūnī gözi göz göre kanum içedur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 4). [ḫūnī, ] 

Tañ degül cānuma ger ḳaṣd ider-ise ġamzeler / Zülfi kāfir çeşmi ḫūnī dilberüm ya kaşludur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1084, Beyit 3). [ḫūnī, ] 

Mey yirine kanumı ḫūnī gözi her dem içer / Kāfir-i bed-mest olanuñ işi dāyim kanadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 5). [ḫūnī, ] 

Teşneyüz ḫūn içmege biz bir niçe ḫūnīlerüz / Ma‘reke güninde dāyim böyledür tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 2). [ḫūnīlerüz, -ler, -üz ] 

Tīr-i müjgānı ile durmaz akar ḫūn-ı ciger / Bu iki ḫūnīlerüñ kimse savaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 3). [ḫūnīlerüñ, -ler, -üñ ] 

Öldürürdi günde biñ kez bulsa ol ḫūnī beni / Ölmemeklik n’eyleyem Ḥaḳ baña taḳdīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 4). [ḫūnī, ] 

 

ḫūn-ı bagrum: Yürek, ciğer kanı. 

Ḫūn-ı bülbülden-durur her dem gülüñ surḫ oldugı / Ḫūn-ı bagrum iy ṣabā itseñ n’ola dildāra ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1492, Beyit 3). [ḫūn-ı bagrum, -um ] 

 

ḫūn-ı bülbülden-durur: Bülbülün kanı // Aşığın kanı. 

Ḫūn-ı bülbülden-durur her dem gülüñ surḫ oldugı / Ḫūn-ı bagrum iy ṣabā itseñ n’ola dildāra ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1492, Beyit 3). [ḫūn-ı bülbülden-durur, -den, -durur ] 

 

ḫūn-ı ciger: Yürek kanı, ciğer kanı. 
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Tīr-i müjgānı ile durmaz akar ḫūn-ı ciger / Bu iki ḫūnīlerüñ kimse savaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1319, Beyit 3). [ḫūn-ı ciger, ] 

Sāġar-ı çeşmüm tolu nūş eylerüz ḫūn-ı ciger / Ḳāni‘üz aña anuñçün bu şarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 2). [ḫūn-ı ciger, ] 

Kirpük ucında her biri bir la‘l-pāredür / Akan gözümde ḫūn-ı ciger yaşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 3). [ḫūn-ı ciger, ] 

Dün gice kodum yār işigi taşına baş / Gözümden akar ḫūn-ı ciger sanmañ anı yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 1). [ḫūn-ı ciger, ] 

 

ḫūn-ı ciger içerem: Ciğer, yürek kanı içmek II çok ıstırap ve acı çekmek. 

Bezm-i ġamda Muḥibbī ḫūn-ı ciger / İçerem giceler ġabūḳumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 5). [ḫūn-ı 

ciger içerem, -er, -em ] 

 

ḫūn-ı ciger içerem: Ciğer, yürek kanı içmek II çok ıstırap ve acı çekmek. 

Bāde içse ġayrılar ben içerem ḫūn-ı ciger / Ġayret öldürdi beni dildār benden bī-ḫaber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1007, Beyit 1). [ḫūn-ı ciger içerem, -er, -em ] 

 

ḫūn-ı cigerden: Yürek kanı, ciğer kanı. 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Kalmadı ḫūn-ı cigerden akmag-ıla kanumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 3). [ḫūn-ı cigerden, -den ] 

Ḳarż eyle yine dīdelerüm ḫūn-ı cigerden / Sanma dükene dirhem ü dīnār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 2). [ḫūn-ı cigerden, -den ] 

‘Işḳı yolında çeşmüm şol deñlü dökdi eşki / Kalmadı āḫir oldı ḫūn-ı cigerden ol ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 3). [ḫūn-ı cigerden, -den ] 

Aglamakla kalmadı iy dīde yaşuñ kan-ıla / Yüri var şimden girü ḫūn-ı cigerden eyle ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 3). [ḫūn-ı cigerden, -den ] 

 

ḫūn-ı cigerle: Yürek kanı, ciğer kanı. 

Dil ḫānesini naḳş iderüz ḫūn-ı cigerle / Taṣvīr-i ḫayāl idici naḳḳāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 

4). [ḫūn-ı cigerle, -le ] 

 

ḫūn-ı cigerüñden: Yürek kanı, ciğer kanı. 

Yaşum ki dilā ger dükene ġam yime çeşmüm / Ḫūn-ı cigerüñden idinür kendüzine ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 3). [ḫūn-ı cigerüñden, -üñ, -den ] 

 

ḫūn-ı dil: Gönül kanı. 

Sīne bāġına Muḥibbī yaş döker geh ḫūn-ı dil / Bitürür güller temāşā eyle reng-ā-reng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 5). [ḫūn-ı dil, ] 
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Bir naẓarla ḫūn-ı dil cūş itdi oldı yaş göz / Döndürür deryāya āḫir yaşumı bu kaş u göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1233, Beyit 1). [ḫūn-ı dil, ] 

 

ḫūn-ı dil: Gönül kanı. 

Bezm-i ġamda ḫūn-ı dil nūş itmege yārān ile / Miḥnet ü derd ü elem oldı bizüm peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1302, Beyit 5). [ḫūn-ı dil, ] 

Ḫūn-ı dil eyler temevvüc her kaçan āh eylesem / Dāne dāne gözlerümden dökilür hem çü kirāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 3). [ḫūn-ı dil, ] 

Nāḳa-i leylī ne vādīlerde kim itdi mekān / Lālesi ḫūn-ı dil oldı nāle-i Mecnūn ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 3). [ḫūn-ı dil, -dı ] 

 

ḫūn-ı dilden: Gönül kanı. 

Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre eşk-i çeşmüm kātibi / Ḫūn-ı dilden bu derūnum ḥālini turmaz yazar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 4). [ḫūn-ı dilden, -den ] 

 

ḫūn-ı dilden: Gönül kanı. 

Gözlerüm īs̱ār içün pāyına sīm ü zer tutar / Ḫūn-ı dilden ḥāṣıl olmış la‘lüñe gevher tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 1). [ḫūn-ı dilden, -den ] 

Kanumı nūş eyleyen ol nergis-i mestānedür / Ol sebebden ḫūn-ı dilden gözlerüm peymānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 1). [ḫūn-ı dilden, -den ] 

Ḫūn-ı dilden bezm-i ġamda elde pürdür cāmumuz / Gün yüzüñ göster nigārā rūşen olsun şāmumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1351, Beyit 1). [ḫūn-ı dilden, -den ] 

Ḫūn-ı dilden gelmeseydi gözlerümden kanlu yaş / Sırr-ı ‘ışḳum olmaz idi bu cihān ḫalḳına fāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1444, Beyit 1). [ḫūn-ı dilden, -den ] 

 

ḫūn-ı dildür: Gönül kanı. 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden dāyim iy nā-mihribān / Bezm-i ġamda ḫūn-ı dildür içdügüm ben ṭās ṭās (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 4). [ḫūn-ı dildür, -dür ] 

 

ḫūn-ı dili: Gönül kanı. 

Bezm-i ġamda ehl-i ḥāle cām-ı zer ḥācet degül / İçmege ḫūn-ı dili bu dīde-i bīnā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 3). [ḫūn-ı dili, -i ] 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 3). [ḫūn-ı dili, -i ] 

 

ḫūn-ı dil-ile: Gönül kanı. 

Ḫūn-ı dil-ile dīde olaldan ayagumuz / Vardur mey ile kāse-i zerden ferāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 

Beyit 1). [ḫūn-ı dil-ile, --ile ] 
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ḫūnīn cigerden: Kanlı ciğer. 

Dilerseñ iy kemān ebrū neden döndi yaşum kana / Müjeñ tīrini gönder gel anı ḫūnīn cigerden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 2). [ḫūnīn cigerden, -den ] 

 

ḫūnīn cigeri: Kanlı ciğer. 

Her kim ki yaka sīnesine dāġ-ı maḥabbet / Gözinden anuñ kan aka ḫūnīn cigeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 2). [ḫūnīn cigeri, -i ] 

 

ḫūn-rīz: Kan döken, kan dökücü. 

Gözi ḫūn-rīzlik inkār itmesün kim / Yanında ḫançerinüñ ḥumreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 4). 

[ḫūn-rīzlik, -lik ] 

Ḫaṭuñ ser-fitne zülfüñ fitne-engīz / Ciger ḫūn oldı ġamdan dīde ḫūn-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 1). 
[ḫūn-rīz, ] 

 

ḥūr: Cennet güzeli II cennet kızı. 

Āh kim şīvelerle dilberler / Kim göre ḥūr veyā melek dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 1). [ḥūr, ] 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [ḥūr, ] 

 

ḥūr u ġılmān: Cennet kızları, huriler ve cennet uşakları. 

Sākin-i kūyuñ olan bāġ u gülistān istemez / ‘Ārıżuñ gören o hergiz ḥūr u ġılmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 1). [ḥūr u ġılmān, ] 

 

ḥūr [u] perī: Huri ve peri. 

Saña ger ḥūr [u] perī dirsem olur bu söz ḫaṭā / Zīra kim ehl-i baṣīret anlara ādem dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1364, Beyit 2). [ḥūr [u] perī, ] 

 

ḥūrī: (Ar. ḥūr “cennet kızları” ve Fars. teklik bildiren -і ekiyle ḥūrі) Cennet kızı. 

Perīde yok-durur ādemde hergiz / Eger ḥūrī disem bir pāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 2). [ḥūrī, 

] 

Perīde görmedüm ḥūrīde hergiz / Beşerde var mı eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 4). 
[ḥūrīde, -de ] 

 Āşıḳ ser-i kūyını diler şām u seḥer / Heves itmez bu göñül ḥūrī vü cennet daḫı nār (Muhibbî Dîvânı, Gazel‘ (ع)
1205, Beyit 18). [ḥūrī, ] 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [ḥūrī, ] 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1395, Beyit 3). [ḥūrī, ] 
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ḥūr-ı behişti: Cennet hurisi. 

Sensüz n’iderem cenneti ya ḥūr-ı behişti / Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı dīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 6). [ḥūr-ı behişti, -i ] 

 

ḥürmet: Bir şeye veya bir kimseye değer vermekten ileri gelen ölçülü davranma hissi, çekinme ile karışık bir 

sevginin verdiği dikkat ve îtinâ gösterme duygusu, saygı. 

Meygede ādābını ṣūfī ne bilsün sor baña / Ḥürmetin ol dergehüñ ‘ālī-cenābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1121, Beyit 6). [ḥürmetin, -i, -n ] 

Meyi tut ḥürmet ile cāmı gözle / Ferīdūn ḫāke [bir] ḫūb ḫiyemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 4). 
[ḥürmet, ] 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 4). [ḥürmetin, -i, -n ] 

 

ḫurrem: Sevinçli, şen, gönül açıcı. 

Eyleseñ cevr ü cefāyı sanma kim yüz döndürem / Derdüñ-ile ġuṣṣāñı şāḍī bilüp ḫurremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 2). [ḫurremlerüz, -ler, -üz ] 

 

ḫurrem oldugı: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Mihr umma dehr-i dūndan andan gelen cefādur / Kimse cihānda ḫurrem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 4). [ḫurrem oldugı, -dug, -ı ] 

 

ḫurrem olmaz: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Ebed kurtılmasun derd ü belādan / O kim cevr ü cefādan ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 2). 

[ḫurrem olmaz, -maz ] 

 

ḫurrem olmaz: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Eger sensüz cihānı geşt idersem / Benüm bu ḫāṭırum hīç ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 4). 

[ḫurrem olmaz, -maz ] 

 

ḫurrem olmaz: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Göñül cānān yüzinsüz ḥurrem olmaz / Döker gözyaşını ol bī-ġam olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 

1). [ḥurrem olmaz, -maz ] 

 

ḫurrem olmış: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Ölince çekeyin cevr ü cefāñı / Bulınmaz çünki ‘āşıḳ ḫurrem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 4). 

[ḫurrem olmış, -mış ] 

 

ḫurşīd: Güneş. 
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Göñlümi her dem benüm ol māh-ı ġonca-fem kapar / Sanasın ḫurşīde gülşende seḥer şebnem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 1). [ḫurşīde, -e ] 

Keşf kıl yüzden niḳābuñ kılsun ‘uşşāḳuñ naẓar / Ḫalḳ-ı ‘ālem bakmadan gelmez çü ḫurşīde żarar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1081, Beyit 1). [ḫurşīde, -e ] 

 

ḫurşīd-i enver: Parlak güneş. 

Esed burcından ol ḫurşīd-i enver / Cihānı eyledi cümle münevver (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 1). 
[ḫurşīd-i enver, ] 

 

ḫurşīd-rū: Güneş yüzlü, güneş yanaklı II sevgili. 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 4). [ḫurşīd-rū, ] 

 

ḫurūc itme: Çıkmak, ayrılmak. 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 5). [ḫurūc itme, -me ] 

 

ḫurūc itme: Çıkmak, ayrılmak. 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 5). [ḫurūc itme, -me ] 

 

ḫurūş ider: Coşmak, gürlemek, çağlamak. 

Baḥr-ı eşküm başdan aşdı ġarḳ ider āḫir beni / Bād-ı āhumla ider deryālayın her dem ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 3). [ḫurūş ider, -er ] 

 

ḫurūş itdi: Coşmak, gürlemek, çağlamak. 

İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1417, Beyit 1). [ḫurūş itdi, -di ] 

 

ḥūr-veş: Ahu gözlüler gibi II Huriler gibi. 

Rūşen eylerse ‘aceb mi bu cihānı nūr-veş / Çün görindi dōstum baña cemālüñ ḥūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 1). [ḥūr-veş, ] 

 

hūş: Akıl, fikir, iyi ile kötüyü ayırma hissi. 

Görinse nāgeh ol serv-i ḳabā-pūş / Gider ṣabr-ıla dilden ṭāḳat u hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 1). [hūş, 

] 

Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1448, Beyit 1). [hūşı, -ı ] 

Dirīġā gitdi benden ṭāḳat ü hūş / Görelden karşuda sīmīn binā gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 1). [hūş, ] 
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hūş kalmadı: Akıl kalmamak, aklı başından gitmek, düşünemez olmak. 

Ezelden ‘ışḳ cāmın eyledüm nūş / Katı mest itdi bende kalmadı hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 1). [hūş 

kalmadı, -dı ] 

 

hūş kalmaz-ısa: Akıl kalmamak, aklı başından gitmek, düşünemez olmak. 

Tenhāca gezer seyr ider ol serv-i ḳabā-pūş / Gördükde anı kalmaz-ısa bende ne tañ hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 1). [hūş kalmaz-ısa, -z, -ı, -sa ] 

 

ḥüsn: Güzellik. 

Ḥüsnüñ bahārına göre iy lāle-ruḫ senüñ / Neşv ü nemā-yı bāġ-ı irem bir numūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1034, Beyit 3). [ḥüsnüñ, -üñ ] 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 1). [ḥüsne, -e ] 

Buluram ṣıḥḥat kaçan ḥüsnüñ temāşā eylesem / Açılur göñli gözi kılsa kaçan bīmār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 4). [ḥüsnüñ, -üñ ] 

Çarḫ-ı gerdūn māh u ḫurşīd ile olur müşterī / Ḥüsn bāzārında la‘lüñ her kaçan ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1082, Beyit 3). [ḥüsn, ] 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb / Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1088, Beyit 2). [ḥüsnidür, -idür ] 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb / Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1088, Beyit 2). [ḥüsnüñ, -üñ ] 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb / Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1088, Beyit 2). [ḥüsnüñe, -üñe ] 

Bir serv-i nāzı sevdüm gün yüzi alnı mehdür / Meh-pāreler içinde ḥüsn-ile pādişehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 1). [ḥüsn-ile, --ile ] 

Bir sencileyin ḥüsn gülistānına karşu / Bülbüllerini eyleyici zār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 
3). [ḥüsn, ] 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr / Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 3). [ḥüsniyle, -i, -y, -le ] 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi / Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1154, Beyit 4). [ḥüsnüñ, -üñ ] 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem / Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 4). [ḥüsnüñüñ, -üñ, -üñ ] 

Ḥüsn eyvānında gördüm kaşları dīvān kurup / Cem‘ idüp ‘uşşāḳını her yaña asma basmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 4). [ḥüsn, ] 

 S̱enālar idelüm olmaya ol ḥüsne zevāl / Nite kim mihr ü meh-ile ola bu leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ث)

1205, Beyit 4). [ḥüsne, -e ] 
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Görsün Muḥibbī vir aña ḥüsnüñ zekātını / Zīra ki aña müsteḥaḳuz hem gedālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 5). [ḥüsnüñ, -üñ ] 

Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz / Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 1). [ḥüsn-ile, --ile ] 

Muḥibbī olalı ‘ışḳ-ıla Maḥmūd / Dimişlerdür aña ḥüsniyle Āyāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 5). 
[ḥüsniyle, -i, -y, -le ] 

Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine / Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1263, Beyit 5). [ḥüsnine, -i, -n, -e ] 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhī eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1268, Beyit 1). [ḥüsne, -e ] 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i / Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 4). [ḥüsn, ] 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1294, Beyit 1). [ḥüsne, -e ] 

Bu Muḥibbī yazsa ḥüsni āyetin dil levḥine / Okıyan dir buncılayın kimseler inşā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 5). [ḥüsni, -i ] 

İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ / Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 2). [ḥüsnüñ, -üñ ] 

Nigārā çārdeh sāla irişdüñ ḥüsnüñi ‘arż it / Yigirmiye irişince ‘ayāndur māhitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1328, Beyit 2). [ḥüsnüñi, -üñ, -i ] 

Göreli zülfüñde ḥüsnüñ şem‘ine pervāne-veş / Cān u dilden yanmaga iy māh nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1363, Beyit 3). [ḥüsnüñ, -üñ ] 

Eger ‘ābid eger zāhid senüñ ḥüsnüñ ziyād ister / Ki korkarlar ḳarār itmez zemīn ü āsümān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 3). [ḥüsnüñ, -üñ ] 

Eline almış yine āyīneyi beñzer nigār / Ḥüsnini kılmış temāşā anı ḫodbīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 
Beyit 3). [ḥüsnini, -i, -n, -i ] 

Ḥüsni bāġına irişdüñ eyle zülfinden ḥaẕer / Ġaflet itme mārdur yatmış güneşde uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 2). [ḥüsni, -i ] 

Kim saña bu ḥüsni virdiyse eyā şīrīn-dehen / Kūḥ-ı ġamda ben belā-perverdi Ferhād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 2). [ḥüsni, -i ] 

Ḥüsn meydānına gelse zülf-i çevgānın alup / Top olup ġalṭān olısardur yolında niçe baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1465, Beyit 2). [ḥüsn, ] 

Giceler ḥüsnüñ bahārın fikr idüp āh eylesem / Çın seḥer bu gözlerüm yaşlar döker yagmur-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 3). [ḥüsnüñ, -üñ ] 

Germ olmasun iñen gün ḥüsnini kılmasun ‘arż / Nisbet yüzüñle günde beyne‘s-semāi ve’l-’arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1485, Beyit 1). [ḥüsnini, -i, -n, -i ] 

Meclisde meger ḥüsnine yāruñ dil uzatmış / Şemʿüñ dilini n’ola eger kim kese mıḳrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1494, Beyit 3). [ḥüsnine, -i, -n, -e ] 
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ḥüsn: Güzellik. 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [ḥüsn, ] 

 

ḥüsn-i yāruñ: Sevgilinin güzelliği. 

İñlesün bülbül gibi kılsun Muḥibbī nāleler / Ḥüsn-i yāruñ gülşen-i tāze bahārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 5). [ḥüsn-i yāruñ, -uñ ] 

 

ḥüsn-i zekātın: Güzellik zekatı. 

Dimedüñ ḥüsn-i zekātın bu Muḥibbī’ye eḥaḳ / Niçe gündür tolaşur kūyumı ol sāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1093, Beyit 5). [ḥüsn-i zekātın, -ın ] 

 

ḫusrev: Padişah, hükümdar // Sevgili // Hüsrev ü Şirin öyküsünün erkek kahramanı olan hükümdar, İran şahlarından 

birkaçı aynı adla anılırsa da içlerinde en meşhuru budur. Ayrıca kelime padişah anlamında da kullanılır. 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i / Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 4). [ḫusrev’i, -’i ] 

 

ḫusrev: Padişah, hükümdar. // Sevgili (güzeller padişahı). 

İy güzeller ḫusrevi cevr itmege kılma heves / Bir naẓardur itdügi ‘ışḳ ehli senden mültemes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 1). [ḫusrevi, -i ] 

 

ḫusrev -i ḫāver: Doğunun sultanı // Güneş. 

Çün felek taḫtına geçdi ḫusrev -i ḫāver güneş / Ḳaṣdı bu ide sipāh-ı encümi çāker güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 1). [ḫusrev -i ḫāver, ] 

 

ḫusrevā: Ey hüsrev, ey padişah II Ey sevgili. 

Şol esīr-i ‘ışḳ olan abdāla bak gel ḫusrevā / Baş açup serverlik ider ‘āleme sulṭān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 2). [ḫusrevā, ] 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 4). [ḫusrevā, ] 

Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān / Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 2). [ḫusrevā, ] 

Baş çekmiş serv-ḳaddüñ ḫusrevā / Sidreden ḳaddini bālā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 3). 

[ḫusrevā, ] 

 

ḫusrevā: Ey hüsrev, ey padişah II Ey sevgili // Fars şairi Emir Hüsrev Dihlevi. 

Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar / Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1468, Beyit 5). [ḫusrevā, ] 



 1208 

 

ḫusrev-i ḫūbān: Güzellerin sultanı. 

Cihān ḫalḳı muṭī‘üñdür senüñ iy ḫusrev-i ḫūbān / Kemāle ṣaf tutup ġamzeñ çeküp leşker ṭavāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 4). [ḫusrev-i ḫūbān, ] 

 

ḫusrev-i mülk-i suḫen olmasak: Söz (şiir) ülkesinin padişahı olmak. 

İy Muḥibbī olmasak biz Ḫusrev-i mülk-i suḫen / Böyle raġbet bulmaz idi defter ü dīvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 6). [ḫusrev-i mülk-i suḫen olmasak, -ma, -sa, -k ] 

 

huşyār olmazsa: Aklı başına gelmek, kendine gelmek, uyanmak, sarhoşluktan kurtulmak, ayılmak. 

Mest olup dil ḥaşre dek huşyār olmazsa ne tañ / Çün Muḥibbī sevdügi ol gözleri mestānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 8). [huşyār olmazsa, -maz, -sa ] 

 

hüşyār olur: Aklı başına gelmek, kendine gelmek, uyanmak, sarhoşluktan kurtulmak, ayılmak. 

Zülfi zencīrinde çün baglandı sevdāyī göñül / Dōstlar hüşyār olur sanmañ dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 3). [hüşyār olur, -ur ] 

 

huşyārlık bulmaz: Aklı başına gelmek, kendine gelmek, uyanmak, sarhoşluktan kurtulmak, ayılmak. 

‘Işḳ cāmından Muḥibbī kime olmışdur naṣīb / Bulmaz ol huşyārlık tā ḥaşre dek sekrān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 5). [huşyārlık bulmaz, -maz ] 

 

hūy u hāyı: Şamata, gürültü II Gösteriş. 

‘Uzlet idüp kim kanā‘at birle buldı iştihār / Pādişāh-ı dehr olup ol hūy u hāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 4). [hūy u hāyı, -ı ] 

 

ḥüzn: Gönülde hissedilen gariplik ve burukluk, arzulanan bir şeyin elden kaçması veya istenmeyen bir şeyin başa 

gelmesi yüzünden duyulan tasa, üzüntü, gam, keder. 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [ḥüzn, ] 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini / Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1484, Beyit 2). [ḥüzn, ] 

 

ḥużūr eyleyesin: Huzura kavuşmak, huzur bulmak, huzurlu olmak, rahat etmek. 

Sakla esrāruñı her demde ḥużūr eyleyesin / N’oldı Manṣūr’ı gör oldugı-y-ıçun keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1215, Beyit 2). [ḥużūr eyleyesin, -y, -e, -sin ] 

 

ḥużūr ider: Huzura kavuşmak, huzur bulmak, huzurlu olmak, rahat etmek. 

Çün şeb ola ḫˇāb-ıla herkes ḥużūr ider / Ferdā ġamını ben çekerem āh gice imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 

Beyit 3). [ḥużūr ider, -er ] 
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ḥużūr-ı ḳalb-ile: Gönül rahatlığıyla. 

Ḥużūr-ı ḳalb-ile ‘ārif yatur meyḫāne küncinde / Ṣafāsuz ṣūfī mescidde kurı ġavġāya düşmişdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1042, Beyit 5). [ḥużūr-ı ḳalb-ile, ] 
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I 
 

 

ırak: Uzak. 

Āh kılsam irişür nālem melekler gūşına / Tañ degül dirler gider şebde ırak yire āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 2). [ırak, ] 

Dīdāruña ṭāḳat mı olur iy meh-i enver / Kim oldı ırakdan göñül āşüfte vü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 4). [ırakdan, -dan ] 

 

ırmag: Büyük akarsu. 

Kūy-ı dilber çevresinde cūş iden Ceyḥūn gibi / Gözlerümüñ yaşıdur kim ırmag olup çaglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 2). [ırmag, ] 

 

ırmak: Büyük akarsu. 

Görenler seyl-i eşkümi diye ṣaḥrā-yı sīnemde / Bahār eyyāmıdur beñzer ki ırmaklar bulanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 2). [ırmaklar, -lar ] 

 

‘ışḳ: Aşk, yoğun sevgi II aşırı sevgi ve bağlılık duygusu. 

Baña sor ‘ışḳuñ rumūzın vireyim bir bir ḫaber / Sorma Mecnūn’a ne bilsün bir kara cāhil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 4). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

İçeli ‘ışḳuñ şarābın bu Muḥibbī ḫasta-dil / Giceden gündüzi farḳ itmez yatur ḳānzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1008, Beyit 5). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

‘Işḳ-ıla olduñsa Mecnūn’a mu‘ādil iy göñül / Her neye baksañ yazılmış ṣūret-i Leylā’yı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 3). [‘işḳ-ıla, --ıla ] 

Cānı gibi eylesün pinhān Muḥibbī ‘ışḳını / Sīne ṣandūḳında saklar her kimüñ kālāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1020, Beyit 5). [‘ışḳını, -ı, -nı ] 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 1). [‘ışḳuñ-ıla, -uñ, --ıla ] 

Olmayınca kimsede ‘ışḳdan es̱er / Bil ki ḥayvāndur anı sanmañ beşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1027, Beyit 2). 

[‘ışḳdan, -dan ] 

Ortada ‘ışḳa esīr sanmañ olam ben yaluñuz / Miḥnet ü derd ü maḥabbet kamu uçdan ucadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 2). [‘ışḳa, -a ] 

‘Işḳ cāmından Muḥibbī kime olmışdur naṣīb / Bulmaz ol huşyārlık tā ḥaşre dek sekrān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1044, Beyit 5). [‘işḳ, ] 

Eylesün mecnūn ‘ışḳum zülfini zencīrler / Dāyimā ‘ādetdür olur bend içinde şīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 1). [‘ışḳum, -um ] 

‘Işḳa çün basduñ ḳadem urmak gerek ser terkini / Urmayup meydān-ı ‘ışḳ içre girenler er midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 5). [‘işḳa, -a ] 
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Dilā bu rūy-ı zerdümle niçe inkār idem ‘ışḳa / Gözümüñ kanlu yaşıyla iki ḥāżır güvāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 2). [‘ışḳa, -a ] 

‘Işḳuñ-ıla cān u dil dīvānedür / Anuñ-ıçun ḫalḳ-ıla bīgānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 1). [‘işḳuñ-ıla, 
-uñ-ıla ] 

Binā-yı ṣabr u ḳaṣr-ı ‘aḳl katı muḥkem-durur ammā / İrişse zelzele ‘ışḳuñ hevāsından hemān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 4). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Rāhı keçdür zāhidüñ ‘ışḳuñ velīkin müstaḳīm / İy Muḥibbī ‘āşıḳam yolum ṭarīḳum togrudur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 5). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 4). [‘işḳı, -ı ] 

Taḫt-ı ‘ālī-durur bu mülk-i vücūd / Oturur ‘ışḳ anda sulṭāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 2). [‘ışḳ, ] 

Virür nāṣiḥ şarāb u ‘ışḳa tevbe / Muḥibbī ‘āşıḳ-ı in gerden çi maḳdūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 5). 

[‘ışḳa, -a ] 

‘Işḳ-ıla cānın virüp kūyında kim medfūn ola / Yazılur anuñ mezārında ki bu maġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 5). [‘işḳ-ıla, --ıla ] 

Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 3). [‘işḳ-ıla, --ıla ] 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [‘ışḳuma, -uma ] 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 3). [‘ışḳ, ] 

Okudum ‘ışḳuñ kitābın gördüm anda yazulu / ‘Āşıḳa evvel ḳademde lāzım olur terk-i ser (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 2). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Sen perī ‘ışḳ-ıla ben dīvāneyi / Ger murāduñ var-ısa külḫanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 3). [‘ışḳ-

ıla, --ıla ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virmek-ise ‘ışḳa ṭarīḳ / İdelüm biz de anı nite ki Ferhād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 3). [‘ışḳa, -a ] 

Muḥibbī muḥkem işdür ‘ışḳ bāzı / Bu kārı sanma ayruk kāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 5). 
[‘ışḳ, ] 

‘Işḳuñ yolında cān-ıla ser terkin eyledüm / Var mı cihānda bencileyin bir fedāyī gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 3). [‘işḳuñ, -uñ ] 

Rūşen olsun gün gibi dirseñ Muḥibbī ‘ışḳuñı / Tekye-i dilde çerāġ-ı mihrini uyarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1110, Beyit 5). [‘ışḳuñı, -uñ, -ı ] 

‘Işḳuñ rumūzı neydügini zāhid añlamaz / Kuş dilidür bu yine bunı söyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 3). [‘işḳuñ, -uñ ] 

Gerçi evvel ‘ışḳ mir’ātı selāmet gösterür / Līk soñra ‘āşıḳa bunca melāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 1). [‘ışḳ, ] 

Kim ki bildiyse ḥaḳīḳī ‘ışḳı olsun ol feraḥ / Kim mecāzīde kalur āḫir nedāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 4). [‘ışḳı, -ı ] 
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Cān-ıla göñlüm ‘ışḳuñ elinde girevdedür / Zülfüñ hevāsı çünki ezel başa sevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 1). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Ṣabr u ‘aḳl u dil kamu benden gidüp dūr oldılar / ‘Işḳ bir ḥālet-durur elbette tenhālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 2). [‘işḳ, ] 

Nigārā sanma ‘ışḳ içre Muḥibbī terk-i ser kılmaz / Yoluñda öldügüm billāh reh-i ‘ışḳuñda ṣādıḳdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 6). [‘ışḳ, ] 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1142, Beyit 3). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Olmayan ‘ışḳa ḫaberdār okumasun şi‘rümi / Şi‘r-i pür-sūzum okurken korkaram kim yanalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 5). [‘ışḳa, -a ] 

Geldi ‘ışḳuñ sīneme gitmek gerekdür ṣabr u hūş / Āşinā cem‘inde çün lāyıḳ degül bīgāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 2). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Eks̱erī ‘āşıḳlaruñ tā ṣubḥa dek bī-dār olur / Kim ki ‘ışḳdan bī-ḫaberdür ol yatur her ān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 2). [‘ışḳdan, -dan ] 

Yine dil bir dilberüñ ‘ışḳı ġamından ḫastadur / Cān u dil bend ü belā-yı zülf-ile peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 1). [‘ışḳı, -ı ] 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [‘ışḳıyla, -ı, -y, -la ] 

Mecnūn ki ‘ışḳ kişverine pādişā geçer / Ḥükmi anuñ cemī‘-i vuḥūşa revā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 1). [‘ışḳ, ] 

Baña dermān iderseñ kıl demidür / Beni rüsvāy iden ‘ışḳuñ ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 1). 

[‘ışḳuñ, -uñ ] 

Sorma ‘ışḳuñ ḥāletin Mecnūn’a bir dīvānedür / Açma ‘ışḳuñ sırrını Ferhād’a kim efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 1). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Sorma ‘ışḳuñ ḥāletin Mecnūn’a bir dīvānedür / Açma ‘ışḳuñ sırrını Ferhād’a kim efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 1). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Sor baña ‘ışḳuñ rumūzın saña taḳrīr eyleyem / Cān u baş terkin urur ‘āşıḳ hemān pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 2). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

‘Işḳ nüktesini okıdı gülşende ‘andelīb / Evrāḳ-ı gül sanki öñinde risāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, Beyit 
3). [‘işḳ, ] 

Çün ezelden ‘ışḳ cāmın içmişemdür dōstlar / Gice gündüz anuñ içün cān u dil ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 2). [‘ışḳ, ] 

Teraḥḥum eyle kuluñdur Muḥibbī / Yanar ‘ışḳuñla şāhum çok zamāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 8). 

[‘ışḳuñla, -uñ, -la ] 

Rūz-ı ezelde içdi bu dil ‘ışḳ cāmını / Daḫı başumda görinen anuñ ḫūmārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 

3). [‘ışḳ, ] 
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Her kim ki dikdi sīneye ‘ışḳuñ nihālini / Derd ü belā vü miḥnet ü ġam berg ü bārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1200, Beyit 4). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1201, Beyit 4). [‘ışḳı, -ı ] 

Öldürürseñ daḫı gelmez dilümüzden lā dimek / Dōstum ‘ışḳuñ yolında bil senüñ ṣādıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 2). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Senüñ ‘ışḳuñ nigārā ġamsuz olmaz / Nite kim gözlerüm de nemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 
1). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Muḥibbī olalı ‘ışḳ-ıla Maḥmūd / Dimişlerdür aña ḥüsniyle Āyāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 5). [‘ışḳ-

ıla, --ıla ] 

Muḥibbī ḫoş görür ‘ışḳ ‘ālemini / Ki bundan özge hergiz ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 6). 
[‘ışḳ, ] 

Kimdür ki diye ‘ışḳı Muḥibbī başa iltdüm / ‘Ālemde bugün andan ulu derd-i ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 8). [‘ışḳı, -ı ] 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 3). [‘ışḳ, ] 

Gün gibi rūşen olup ‘āleme ‘ışḳuñ nūrı / Bu ‘aceb gelmeye zāhid daḫı iḳrāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 4). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Dil tekyesinde yakalı ‘ışḳuñ çerāġını / Yandı eridi kalmadı yürekde yagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 2). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Gerekdür ‘ışḳ cānum gibi gizlü / Çü cān kendüzini iẓhār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 4). [‘ışḳ, ] 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 4). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Saklayam dirdüm şehā ‘ışḳuñ rumūzın sīnede / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm itdi āḫir keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1248, Beyit 3). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

İltmedi ‘ışḳı başa çünkim Muḥibbī Mecnūn / Girelüm baş açalum biz daḫı meydāna biraz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1251, Beyit 5). [‘ışḳı, -ı ] 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 3). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Āteş-i ‘ışḳa yanar dil korkaruz āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1253, 
Beyit 3). [‘ışḳuñı, -uñ, -ı ] 

Tehī sanmañ n’ola gitdiyse Ferhād / Degül ‘ışḳ kūhı ḫālī pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 3). 
[‘ışḳ, ] 

‘Işḳ ḫastasıyım ko beni ḥālümde ṭabībā / Ölmekden evlā derdüme tīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1262, Beyit 3). [‘işḳ, ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳı sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 5). [‘ışḳı, -ı ] 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla bulduñ ḥarāret / Anuñçün oldı şi‘rüñ böyle dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 5). 

[‘ışḳ-ıla, --ıla ] 
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‘Işḳ cāmını Muḥibbī çün ezel nūş eyledi / Daḫı ol demden berü sermest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 11). [‘işḳ, ] 

Eyler egerçi her kişi bir nesne ile faḫr / Her dem Muḥibbī ‘ışḳ-ıladur iftiḫārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 5). [‘ışḳ-ıladur, --ıla, -dur ] 

Dōstlar ben ölmedin billāhi tedbīr eyleñüz / ‘Işḳ içinde ḥālümi ol yāra taḳrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1281, Beyit 1). [‘işḳ, ] 

‘Işḳı şarābıdur beni mest ü ḫarāb iden / Tā ḥaşr olınca gitmeye dilden ḫumārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1282, Beyit 6). [‘işḳı, -ı ] 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1284, Beyit 5). [‘işḳuñuñ, -uñ, -uñ ] 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 2). [‘işḳuñ, -uñ ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳ sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 5). [‘ışḳ, ] 

Yanaruz nār-ı maḥabbetle dem-ā-dem şem‘-veş / Dūdumuz serden çıkar biz ‘ışḳ sevdāsındayuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1305, Beyit 2). [‘ışḳ, ] 

Zülf[i] çevgānıyla çelmez başumı top eylesem / ‘Işḳ meydānında ol çābük-süvārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 2). [‘işḳ, ] 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla cān terkin ur kim / Olasın cümle ‘uşşāk içre mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 5). 
[‘ışḳ-ıla, --ıla ] 

Vefāmı ‘ışḳı yolında İlāhī besbeter eyle / Bilürem itmedi itmez o meh terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1310, Beyit 3). [‘ışḳı, -ı ] 

İy göñül virdüm naṣīḥat saña anı dutmaduñ / Her ne deñlü ‘ışḳ-ıla çekseñ cefālar saña az (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1323, Beyit 4). [‘ışḳ-ıla, --ıla ] 

İki nesne ‘ışḳuma şāhid degül mi kıl naẓar / Birisidür gözümüñ kanlu yaşı biri beñiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 4). [‘ışḳuma, -um, -a ] 

Günāhum bu-durur ‘ışḳuñ Ḫudā’dan istedüm irdüm / Günāhkāruñ du‘āsı[nı] dimeñ ki müstecāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 6). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Kim ki ögrenmek diler ‘ışḳuñ rumūzın ser-te-ser / Okusun görsün Muḥibbī defter ü dīvānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1331, Beyit 5). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Biz ezel bezminde ‘ışḳuñla senüñ hem-demlerüz / Nāy-veş bagrı delük bir niçe ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1332, Beyit 1). [‘ışḳuñla, -uñ, -la ] 

Sakla ‘ışḳuñ sırrını sīneñde cānuñdan ‘azīz / Terk-i ser itmek gerekdür ider-iseñ keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1352, Beyit 4). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

‘Işḳ-ıla dīvāneyem kūyında Mecnūndan beter / Ol saçı leylī neden zülfini zencīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 4). [‘işḳ-ıla, --ıla ] 

Şem‘-i ḥüsne yanagör pervāne-veş āh eyleme / ‘Āşıḳ-ı s̱ābit-ḳadem ‘ışḳ içre feryād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 3). [‘ışḳ, ] 
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‘Ālem içinde başa dime vardum ‘ışḳ-ıla / Çıkar yürekde biñ ola baş başa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 2). [‘ışḳ-ıla, --ıla ] 

Muḥibbī evvel[i] ‘ışḳuñ egerçi görinür āsān / Velī ġāyet soñı müşkil giriftār olmayan bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1361, Beyit 5). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Āteş-i hicre yanar dil korkaram āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1363, Beyit 4). [‘ışḳuñı, -uñ, -ı ] 

‘Işḳ dersin okıduk Ferhād-ıla Mecnūn-ıla / Mekteb-i rūz-ı ezelde biz sabaḳdaş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1366, Beyit 2). [‘işḳ, ] 

Ḫayl-i ‘uşşāḳa ezel Mecnūn-ıla baş olmışuz / Anuñ-ıçun ‘ışḳ-ıla ‘ālemlere fāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 1). [‘ışḳ-ıla, --ıla ] 

Şehīd olsam eger ‘ışḳıyla yārān / İdesiz penbe-i dāġum kefen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 2). 
[‘ışḳıyla, -ı, -y, -la ] 

İy Muḥibbī ‘ışḳ bünyādına bennā olmışam / Gelmeyiserdür ḫalel zīrā ki muḥkemdür esās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 5). [‘ışḳ, ] 

Kimseler ḳādir degüldür ‘ışḳdan baḥs̱ itmege / Feylesof-ı dehr olanlar eylemişlerdür ḥirās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 2). [‘ışḳdan, -dan ] 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 1). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Ben senüñ ‘ışḳuñ-ıla eyler-idüm ‘iyş ü neşāṭ / Olmadan çarḫ daḫı ḫil‘at-i zerle melbūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1387, Beyit 2). [‘ışḳuñ-ıla, -uñ-, -ıla ] 

‘Āşıḳam dīdāruña gözüme gelmez hīç kes / İstemem ki ayru olam ‘ışḳdan ben bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1395, Beyit 1). [‘ışḳdan, -dan ] 

Dil ‘ışḳuñ-ıla ḫasta yatur iy ṭabīb-i cān / Dārū-yı la‘lüñ-ile bulısar şifā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

3). [‘ışḳuñ-ıla, -uñ, --ıla ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 5). [‘işḳuñ, -uñ ] 

Zāhidā ‘ışḳūñ ṭarīḳın añlamaz kec-ṭab‘sın / Diñlemezsin Ḥaḳ sözi sende meger var saḫt gūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 4). [‘ışḳūñ, -ūñ ] 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 5). [‘işḳı, -ı ] 

İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 1). [‘işḳ, ] 

İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 1). [‘ışḳdan, -dan ] 

Ezelden ‘ışḳ cāmın eyledüm nūş / Katı mest itdi bende kalmadı hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 1). 

[‘ışḳ, ] 

‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [‘işḳ, ] 
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‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 2). [‘işḳ, ] 

‘Işḳuñ yolında ger urasın terk-i cān u baş / ‘Işḳ ehli kamu indürürler saña cümle baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1432, Beyit 1). [‘işḳuñ, -uñ ] 

Bīgāne sanup eyleme red bu Muḥibbī’yi / Bilmez misin ki ‘ışḳuñ ile āşinā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 5). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

‘Işḳum benüm genc idi olmaz idi iẓhār / Yaşumla eger çehre-i zerd eylemese fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 3). [‘işḳum, -um ] 

Daḫı muḥkem ola bünyād[ı] ‘ışḳuñ / Yagarsa başuña cevr-ile ger daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 5). 

[‘ışḳuñ, -uñ ] 

Eyledüm ‘ışḳuñ şarābından ezel bir cür’a nūş / Anuñ içün kalmamışdur cānda ṣabr u dilde hūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1445, Beyit 1). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Dil okur ‘ışḳuñ kitābını revān ezberlemiş / Gūyiyā gülşende bülbül Gülsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 1). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Maḥşerde şehā götüricek ‘ışḳuñ-ıla baş / Olmaya benüm ḥālüme Mecnūn gibi ḥāldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 4). [‘ışḳuñ-ıla, -uñ, -ıla ] 

Eger ‘ışḳuñ şerārından söz açsam / Dutışup dag u deryā eyleye cūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 4). 
[‘ışḳuñ, -uñ ] 

Mübtelā-yı ‘ışḳam u sor baña ‘ışḳuñ ‘alemin / Anda şeb derd ü elem endūh-ı miḥnet-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 2). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

Āh eyledükçe şu‘le virür ‘ışḳuñ āteşi / Odlara yakan ‘āşıḳı bildüm hevā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 3). [‘ışḳuñ, -uñ ] 

‘Işḳ-ıla Ḳays’uñ egerçi bilselerdi ḥālini / Aña mecnūn dimeyüp dirlerdi ol uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1468, Beyit 2). [‘işḳ-ıla, -ıla ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 1). [‘ışḳ, ] 

Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül / Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 5). [‘ışḳuña, -uñ, -a ] 

Zülfüñüñ çevgānını gördüm başum top eyledüm / Tā ḳıyāmet ‘ışḳ meydānında olsun raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 3). [‘ışḳ, ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [‘ışḳa, -a ] 

‘Işḳı yolında çeşmüm şol deñlü dökdi eşki / Kalmadı āḫir oldı ḫūn-ı cigerden ol ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 3). [‘işḳı, -ı ] 

İy Muḥibbī kim ki ‘ışḳ yolında cān terk itmedi / Ḥāṣıl-ı ‘ömrine virilen hevādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1490, Beyit 5). [‘ışḳ, ] 

‘Işḳ eyler-ise cevr ü cefā eyleme i‘rāż / Bir gün ola kim feyż ide saña da o Feyyāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 1). [‘işḳ, ] 
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‘ışḳ ara: Aşkta, aşk içinde, âşıkken. 

‘Işḳ ara terk itmeyince cān u ser ‘āşıḳ mıdur / Da‘vi-i miḥr ü maḥabbet eylese lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 1). [‘işḳ ara, ] 

‘Āşıḳ iseñ iy göñül mihr ü vefā kılma heves / Derdi ḫoş gör ‘ışḳ ara hergiz devā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 1). [‘ışḳ ara, ] 

 

‘ışḳ ara: Aşk ile, aşk içinde. 

İḫtiyār itdi ḫarābātı Muḥibbī ‘ışḳ ara / Zāhidā itme melāmet andan ol ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1333, 

Beyit 5). [‘ışḳ ara, ] 

 

‘ışḳ ara: Aşkta, aşk içinde, âşıkken. 

Degme nākes cāna kıymaz ‘ışḳ ara ber-dār ola / Ehl-i ‘ışḳuñ cümlesini sanma kim Manṣūr’dur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 2). [‘ışḳ ara, ] 

 

‘ışḳ āteşini: Aşk ateşi. 

Sīnede ‘ışḳ āteşini nār sanmañ nūrdur / Anuñ ile ehl-i diller ḫānesi ma‘mūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1073, 

Beyit 1). [‘ışḳ āteşini, -ni ] 

 

‘ışḳ ehli: Aşk erbabı. II Âşıklar. 

Çeşm-i cellāduñ eline tīġ alup korkutmasun / Fikrine gelmez ölüm ‘ışḳ ehli bī-pervā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 3). [‘ışḳ ehli, ] 

Pīr-i ‘ışḳ oldum baña ‘ışḳ ehli oldılar mürīd / Her biri diyüp belī karşumda kulagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 6). [‘ışḳ ehli, ] 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına / Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1167, Beyit 5). [‘ışḳ ehli, ] 

Bahār eyyāmı gül devrinde zāhid / İder mi hīç meye ‘ışḳ ehli perhīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 4). [‘ışḳ 
ehli, ] 

Pādişāh-ı ‘ışḳ dergāhı açuk gelsün gelen / Men‘ olınmaz hīç kes ‘ışḳ ehli derbān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 5). [‘ışḳ ehli, ] 

Bu Muḥibbī şīşe-i nāmūsı çalsa taşlara / Dōstlar ‘ayb olmasun ‘ışḳ ehli çün ad istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 5). [‘ışḳ ehli, ] 

İy güzeller ḫusrevi cevr itmege kılma heves / Bir naẓardur itdügi ‘ışḳ ehli senden mültemes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 1). [‘ışḳ ehli, ] 

‘Işḳuñ yolında ger urasın terk-i cān u baş / ‘Işḳ ehli kamu indürürler saña cümle baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1432, Beyit 1). [‘işḳ ehli, ] 

 

‘ışḳ ehlidür: Aşk ehli, erbabı. 
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Ol ki ‘ışḳ ehlidür olur kūy-ı dilberde muḳīm / Eyleyüp dīvānelik tag u beyābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 4). [‘ışḳ ehlidür, -dür ] 

 

‘ışḳ ehline: Aşk erbabı. II Âşıklar. 

Ol ki bī-mis̱l ü cismi çün cāndur / Rāstī ‘ışḳ ehline ol cāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 1). [‘ışḳ 

ehline, -n, -e-ne ] 

Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc / Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 2). [‘ışḳ ehline, -n, -e ] 

Ṭabībā istemez derdine dermān / Gelür ‘ışḳ ehline derd ü belā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 4). [‘ışḳ 

ehline, -n, -e ] 

 

‘ışḳ ehlini: Aşk erbabı. II Âşıklar. 

Añarsa ‘ışḳ ehlini ne ġam zāhid melāmetle / Selāmet gözlemez ‘āşıḳ işi anuñ melāmetdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 5). [‘ışḳ ehlini, -n, -i ] 

 

‘ışḳ ehlinüñ: Aşk erbabı. II Âşıklar. 

Zāhidā ‘ışḳ ehlinüñ gel meẕhebi yokdur dime / Kankı mescidde senüñle kıldı bunlar di namāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1248, Beyit 4). [‘ışḳ ehlinüñ, -nüñ ] 

 

‘ışḳ erinüñ: Gönül sahibi, âşık. 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña / Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 5). [‘ışḳ erinüñ, -nüñ ] 

 

‘ışḳ kitābı: Aşk kitabı. 

Muḥibbī dād-ı Ḥaḳ’dur ‘ışḳ kitābı / Okınmaz sanma sen ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 5). 

[‘ışḳ kitābı, ] 

 

‘ışḳ meydānın: Aşk meydanı. 

Kaçan çevgān ide zülfin süvār-ı esb-i nāz-ıla / Muḥibbī ‘ışḳ meydānın ser-ā-ser top olan serdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 6). [‘ışḳ meydānın, -n ] 

 

‘ışḳ meydānına: Aşk meydanı. 

Bu Muḥibbī girse ‘ışḳ meydānına / Dūd-ı āhın başına miġfer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 5). [‘ışḳ 
meydānına, -n, -a-na ] 

 

‘ışḳ ṣaḥrāsındayuz: Aşk çölü, aşk ovası. 

Künc-i mescid mesken olmaz ser-bürehne ‘āşıḳa / Zāhidā Mecnūn-vār biz ‘ışḳ ṣaḥrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 5). [‘ışḳ ṣaḥrāsındayuz, -n, -da, -y, -uz-sı, -n, -da, -y, -uz ] 
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‘ışḳa düşen: Sevdalanmak, aşık olmak, tutulmak. 

Dil-ḫaste olup ‘ışḳa düşen bī-nevālaruz / Koyup devāyı derdi alan mübtelālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 1). [‘ışḳa düşen, -en ] 

 

‘ışḳa düşmek: Sevdalanmak, aşık olmak, tutulmak. 

İstemezdüm ‘ışḳa düşmek geldi āḫir başuma / Cidd ü cehd-ile kişi taḳdīri taġyīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 2). [‘ışḳa düşmek, -mek ] 

 

‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī: Gerçek aşk. 

İy Muḥibbī dürişüp ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī ṭaleb it / Sözlerüm cümle ḥaḳīḳīdür anı sanma mecāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 7). [‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī, ] 

 

‘ışḳ-ı ḫūbān: Güzellerin aşkı. 

Egerçi ki belādur ‘ışḳ-ı ḫūbān / Muḥibbī’ye belā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 5). [‘ışḳ-ı 

ḫūbān, ] 

 

‘ışḳ-ı nihānum: Gizli aşk. 

Olmaz-ıdı dōstlar ‘ışḳ-ı nihānum eyle fāş / Gözlerümden akmayaydı dem-be-dem bu kanlu yaş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 1). [‘ışḳ-ı nihānum, -um ] 

 

‘ışḳ-ıla: Aşkla, yürekten. 

Oldı Muḥibbī ‘ışḳ-ıla rind ü melāmetī / Sanmañ anuñ her işi ḳallāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 5). [‘ışḳ-ıla, ] 

 

‘ışḳ-ıla yandı: Aşk ateşiyle yanmak. 

Yandı cānum ‘ışḳ-ıla ger āh idem ma’ẕūr ola / Dūd olur ol yirde ẓāhir düşicek āteş-i baḥs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 3). [‘ışḳ-ıla yandı, -dı ] 

 

ısmarla: Emanet etmek, bırakmak. 

İy ecel ten şehrini ısmarla seyl-i eşküme / Anı vīrān itmege gözümden akan mā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 6). [ısmarla, ] 

 

ıṭnāb: Sözü gereksiz yere uzatmak // Itnabe: Keman teli. 

Ḫaymedür bu perde-i çeşmüm ḫayāl-i şāhına / Tār-ı eşküme benüm ıṭnāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 4). [ıṭnāb, ] 

 

‘ıṭr-ı müşg-sāyı: Misk gibi güzel koku. 
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İy ṣabā zülfine el sun kıl anı ‘ānber-feşān / Kim meşām-ı cān ‘ıṭr-ı müşg-sāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 3). [‘ıṭr-ı müşg-sāyı, -y, -ı ] 

 

ıżṭırāb: Acı, elem, azap, sıkıntı. 

Çeşm-i giryānumla göñlüm ıżṭırāb üstindedür / N’eylesün dil zevraḳı her demde āb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 1). [ıżṭırāb, ] 
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İ 
 

 

 

i: İ- yardımcı fiili. 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 5). [idüñ, -dü, -ñ ] 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [idüm, -düm ] 

Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 4). [idi, -di ] 

El urmak mümkin idi genc-i ḥüsne / Eger zülfeyni olmasaydı ejder (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 5). [idi, -
di ] 

Bakar mıydı baña ol yār-ı bed-ḫū / Yaşum sīm olmasa idi yüzüm zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 2). 

[idi, -di ] 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa / Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 7). [imiş, -miş ] 

Görüñ aġyārı yāruñ işiginde / Perī olmaz imiş āh Ehremensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 4). [imiş, -miş 
] 

Āhum dütüni ‘ālemi tār itdi Muḥibbī / Gerçi ki dinür bir sūz imiş āh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1228, 
Beyit 5). [imiş, -miş ] 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [idi, -di ] 

Ḫāk-i rāh olup būse idüm pāy-ı der idüm / Ol yār-ı cefā-cū bu ‘aceb andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 2). [idüm, -dü, -m ] 

Meclisi kıldı müşerref dün gice cānānumuz / Mürde idük buldılar tāze ḥayātı cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1293, Beyit 1). [idük, -dü, -k ] 

İy Muḥibbī olmasak biz Ḫusrev-i mülk-i suḫen / Böyle raġbet bulmaz idi defter ü dīvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1302, Beyit 6). [idi, -di ] 

Her viṣālüñ çünki bildük āḥiri hicrān imiş / Terk-i vaṣl itdük anuñçün hicri nā-çār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 4). [imiş, -miş ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [imiş, -miş ] 

Olmadı benüm sözüm katuñda revā henūz / Bu derd-i ‘ışḳa olmaz imiş āh devā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Yolına durup yār güzer eyleyüp didi / Bunda daḫı durur imiş mübtelā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, Beyit 
3). [imiş, -miş ] 

Sevdā-yı zülf başuma çünki belā imiş / Artmakdadur gün-be-gün āh bu belā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 4). [imiş, -miş ] 
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Āhum odından umar idüm eyleye es̱er / Āhen gibi göñül katı[dur] taşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 4). [idüm, -dü, -m ] 

Olmamış idi cihān zīver ü ziynetle ‘arūs / İtmemiş idi serīr-i felege şems cülūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 
Beyit 1). [idi, -di ] 

Olmamış idi cihān zīver ü ziynetle ‘arūs / İtmemiş idi serīr-i felege şems cülūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 
Beyit 1). [idi, -di ] 

Cān virüp ger rāh-ı kūyında anuñ ḫāk olmışam / Bulmaz idüm ol şehüñ pā-būsına ben dest-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 3). [idüm, -dü, -m ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [imiş, -miş ] 

‘Āşıḳ iseñ iy göñül mihr ü vefā kılma heves / Derdi ḫoş gör ‘ışḳ ara hergiz devā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 1). [iseñ, -se, -ñ ] 

Mey-fürūşı zāhidā sen dem-be-dem ‘ayb eyleme / Yigdür olmak ḫod-fürūş olmakdan ise mey-fürūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1402, Beyit 2). [ise, -se ] 

Senden ayru istemezdüm ola idüm bir karış / Ḥasret oldu niçe yıllardur cemālüñ görmege (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1405, Beyit 3). [idüm, -dü, -m ] 

Jeng-i ġāmdan var idi āyīne-i ḳalbümde dūş / Ṣāf kıldı bir ḳadeḥ meyle keremden mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 1). [idi, -di ] 

Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Göñlümi sevdāya viren zülf-i ‘anber-bīz imiş / Cānumı ḳurbān iden ol ġamze-i ḫūn-rīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Göñlümi sevdāya viren zülf-i ‘anber-bīz imiş / Cānumı ḳurbān iden ol ġamze-i ḫūn-rīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 2). [imiş, -miş ] 

Kaşları yasına karşu sīnemi kıldum siper / Deldi geçdi tutmadı müjgānı ġāyet tīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1426, Beyit 3). [imiş, -miş ] 

Zülfini depretdügince dökilür müşg-i ‘abīr / Ol sebebdendür ṣabānuñ būyı müşg-āmīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 4). [imiş, -miş ] 

Saldı dil fülkin Muḥibbī rūzigār-ı āh-ıla / Bilmedi emvāc-ı ‘ışḳı kim belā-engīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1426, Beyit 5). [imiş, -miş ] 

Kalmadı ‘akl gitdi fikir zār u mübtezel / Kaldum dirīġ görmeye idüm nigār[ı] kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 

Beyit 5). [idüm, -dü, -m ] 

Bīgāne sanup eyleme red bu Muḥibbī’yi / Bilmez misin ki ‘ışḳuñ ile āşinā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 

Beyit 5). [imiş, -miş ] 
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Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Gelür ḫayāli çeşmüme ammā görinmez āh / Görmiş degül gözler anı dil-rübā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 2). [imiş, -miş ] 

Çün şeb ola ḫˇāb-ıla herkes ḥużūr ider / Ferdā ġamını ben çekerem āh gice imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 3). [imiş, -miş ] 

Kūyuñda senüñ niçe zamān ḫasta-dil yatur / Gönder cevāb derdine anuñ devā [i]miş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1433, Beyit 4). [[i]miş, -miş ] 

Ḫāk eyle özüñ var der-i dildāra Muḥibbī / Ger ister iseñ cür’a-i yāri idesin nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 5). [iseñ, -se, -ñ ] 

‘Işḳum benüm genc idi olmaz idi iẓhār / Yaşumla eger çehre-i zerd eylemese fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 3). [idi, -di ] 

‘Işḳum benüm genc idi olmaz idi iẓhār / Yaşumla eger çehre-i zerd eylemese fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 3). [idi, -di ] 

Ḫūn-ı dilden gelmeseydi gözlerümden kanlu yaş / Sırr-ı ‘ışḳum olmaz idi bu cihān ḫalḳına fāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1444, Beyit 1). [idi, -di ] 

İy Muḥibbī derd ü miḥnet başuma yazu imiş / Görmeyeydüm bir naẓar ben ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 5). [imiş, -miş ] 

İster iseñ jengden ṣāf ola dil āyīnesi / Āyīne gibi gerek olmak Muḥibbī ḫırḳa-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1445, 

Beyit 5). [iseñ, -se, -ñ ] 

Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1448, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

İstedüm dīvāne göñlüm ḥālini bilmek yine / Bulımadum ol cünūn deştinde nā-peydā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 2). [imiş, -miş ] 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 3). [imiş, -miş ] 

‘Arṣa-i ‘ışḳ içre diksem tañ mı eflāke nişān / Atmaga āh oklarına uş bu ḳaddüm ya imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 4). [imiş, -miş ] 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 5). [imiş, -miş ] 

Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [imiş, -miş ] 
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Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 2). [imiş, -miş ] 

Sāye salsa dir-idüm ben ḫāke ol serv-i sehī / Ṭāli‘üm sa‘d oldı baḫt-ı kāmrānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 3). [imiş, -miş ] 

Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür / Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 4). [imiş, -miş ] 

Bilmek isterseñ Muḥibbī sīnesin çāk eylegil / Ġamzelerden göresin āzürde cānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 5). [imiş, -miş ] 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 

Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi / Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 4). [iken, -ken ] 

Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Yüz sürerler her yañadan gelüben ‘āşıḳları / Bāb-ı istiġnāda gördüm bir ulu dergāh imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1455, Beyit 2). [imiş, -miş ] 

Düşmemişken ana raḥmine daḫı Mecnūn-ı zār / Zülf-i Leylā’dan dil -i dīvānemüz āgāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 3). [imiş, -miş ] 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi / Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 4). [imiş, -miş ] 

Ġāyet-i ‘ışḳa Muḥibbī ireyim dimek muḥāl / Ḥaddi vü pāyānı yok bir ince müşkil rāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 5). [imiş, -miş ] 

Sīnem içre berḳ-i āhum şu‘le-i cān-sūz imiş / Tekye-i ġamda hemān bir şem‘-i şeb-efrūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Sīnem içre berḳ-i āhum şu‘le-i cān-sūz imiş / Tekye-i ġamda hemān bir şem‘-i şeb-efrūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Mübtelā-yı ‘ışḳam u sor baña ‘ışḳuñ ‘alemin / Anda şeb derd ü elem endūh-ı miḥnet-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 2). [imiş, -miş ] 

Ġam degül tīġ-ı sitemden çāk olursa bu göñül / Ġamzesin yāruñ işitdüm didiler dil-dūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 3). [imiş, -miş ] 

Görmedüm mihr ü vefā çekdüm velī cevr ü cefā / Var diyen mihr ü vefāsı dilberüñ bir söz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 4). [imiş, -miş ] 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 5). [imiş, -miş ] 

Kūyuñ gedāsı olalı dil pādişā imiş / Eşki sipāh u şu‘le-i āhı livā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 1). 

[imiş, -miş ] 

Kūyuñ gedāsı olalı dil pādişā imiş / Eşki sipāh u şu‘le-i āhı livā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 1). 

[imiş, -miş ] 
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Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc / Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 2). [imiş, -miş ] 

Āh eyledükçe şu‘le virür ‘ışḳuñ āteşi / Odlara yakan ‘āşıḳı bildüm hevā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 
3). [imiş, -miş ] 

Dāyim cefā vü cevr çeker pādişāh olan / Her dem ṣafā vü ẕevḳ sürenler gedā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 4). [imiş, -miş ] 

Eyle Muḥibbī ḫastaya iy dil ṭabībi em / Yıllarla derdüñ-ile yatur mübtelā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 5). [imiş, -miş ] 

Siḥr fennin fitne ‘īlmin bilmese ol dil-firīb / Bir naẓarla dilleri baglamaz idi göz ü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1469, Beyit 3). [idi, -di ] 

Dirler idi ol cefākāruñ cefāsın çok velī / Şimdi bildüm āh kim didüklerince var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1470, Beyit 2). [idi, -di ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Dirler idi ol cefākāruñ cefāsın çok velī / Şimdi bildüm āh kim didüklerince var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1470, Beyit 2). [imiş, -miş ] 

Eksük itmez her gice benüm içün kan yaşını / Müstedām olsun ki ol bu dīde-i ḫūn-bār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 3). [imiş, -miş ] 

Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [imiş, -miş ] 

Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1470, Beyit 5). [imiş, -miş ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ lebleri rengīn imiş / Ehl-i diller görüp anı her biri diş bilemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Dil zevraḳını saldum derdā ki baḥr-ı ‘ışḳa / Gerçek imiş diyenler yok aña ṭūl-ıla ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 2). [imiş, -miş ] 

Niçe yıllar ḫasta iken yine bir bir ḥālini / Dil ṭabībi gördi itdi derdini bīmār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 2). [iken, -ken ] 

Nefs ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳ u menzil olmışdur ribāṭ / Key sakın başdan çıkarsın itmez iseñ iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 1). [iseñ, -se, -ñ ] 

 

i: Seslenme edatı, ey. 

Sakın bu āhum okından i çarḫ-ı keç-i dūn-perver / Naẓar kıl ḳaddüme ol da benüm kaşı kemānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 4). [i, ] 

 Lā diyemezem ḥükmüñe fermān kulıyam / Beni başdan ayaga eyleyesin pāre i yār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ال)

1205, Beyit 28). [i, ] 
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‘ibret-nümā: Ibret gösteren, ibret veren. 

Devr-i gül bir haftadur bülbül zamānı tīz geçer / ‘Ālemüñ ‘ibret-nümāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 4). [‘ibret-nümāsı, -sı ] 

 

ibrişim: Kalınca bükülmüş ipek iplik. 

Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān / Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 2). [ibrişim, ] 

 

ibtidā: Bir işin, bir şeyin ilk defa ortaya çıkan kısmı veya başlama zamânı, başlangıç. 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1142, Beyit 3). [ibtidāsı, -sı ] 

 

iç-: İçmek; bir sıvıyı ağza alıp yudumlamak. 

Düşüp meyḫāne küncinde içüp mest ü ḫarāb oldum / Anuñçün ġamdan āzādam ne ġuṣṣa ne melālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 4). [içüp, -üp ] 

Rūz-ı ezelde içdi bu dil ‘ışḳ cāmını / Daḫı başumda görinen anuñ ḫūmārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 
3). [içdi, -di ] 

 

iç: Bir şeyin kendi sınırları arasında kalan kısmı, dâhil. 

Meyl-i dünyā-y-ıla cem‘ itdügiçün sīm ü zeri / Düşüben ḳa‘r-ı zemīn içine Ḳārūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 4). [içine, -ine ] 

Gözüm yaşı içinde ‘aḳs-i rūyı / Müneccim didi eyü yılduzuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 4). [içinde, 

-i, -n, -de ] 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 2). [içinde, -i, -n, -de ] 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [içinde, -inde ] 

Eylesün mecnūn ‘ışḳum zülfini zencīrler / Dāyimā ‘ādetdür olur bend içinde şīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1045, 
Beyit 1). [içinde, -inde ] 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [içinden, -inden ] 

‘Ārıżında dāne-i ḫāline el sunma sakın / Ādem’i cennet içinden çıkaran çün dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1059, Beyit 3). [içinden, -inden ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm / Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 2). [içinde, -inde ] 

İy Muḥibbī zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olur meydān-ı ‘ışḳ içinde niçe başlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 5). [içinde, -inde ] 
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Ġoncanuñ pāyına īs̱ār itmege iy gül‘iẕār / Kīse-i surḫı içinde zerleri mestūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1097, 
Beyit 3). [içinde, -inde ] 

Āteş-i ruḫsāruñ üzre ol mu‘anber ḫāller / Micmer-i yāḳūt içinde müşg-ile ‘anber yakar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1116, Beyit 2). [içinde, -i, -n, -de ] 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 4). [içinde, -i, -n, -de ] 

İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 5). [içinde, -i, -n, -de ] 

Bir bencileyin bezm-i belā vü ġam içinde / Zārīlık ider derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 2). [içinde, -i, -n, -de ] 

Murġ-ı dil ṣaydına itmişdür ser-i zülfin duzaġ / Yir yirin ḫāli anuñ içinde dökmiş dāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 3). [içinde, -i, -n, -de ] 

Gözüm yaşı içinde zevraḳ-ı dil / Yürür āvāre yelkensüz gemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 3). [içinde, 
-i, -n, -de ] 

Ya kaşlarıyla alsa ele ġamze okların / Sīnem içinde konmış aña dil nişānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 5). [içinde, -i, -n, -de ] 

Bu Muḥibbī gibi bir bülbül-i gül zār olmadı / Gülşen içinde niçe niçe hezārān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 5). [içinde, -i, -n, -de ] 

Devrān içinde kim göre ẓulmı Muḥibbiyā / Varsun muġān deyre ki dār-ı ‘adāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 5). [içinde, -i, -n, -de ] 

İçersem gülşen içinde benefşe / Ḥarām olsun nigārā baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 4). [içinde, 

-i, -n, -de ] 

Baḥr-ı eşküm bād-ı āhumla telāṭumlar urur / Yürürüz içinde bī-pervā anuñ balıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1217, Beyit 3). [içinde, -i, -n, -de ] 

Cihān içinde ādem bī-ġam olmaz / Meger ḥayvān ola ol ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 1). 
[içinde, -i, -n, -de ] 

Dōstlar ben ölmedin billāhi tedbīr eyleñüz / ‘Işḳ içinde ḥālümi ol yāra taḳrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1281, Beyit 1). [içinde, -i, -n, -de ] 

Meydān-ı ‘ışḳ içinde atup āhum okların / Taşlar dikildi oldı nişāne mezārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 4). [içinde, -i, -n, -de ] 

Gel beni öldür vefā kıl ‘ahdüñe didüm didi / Bī-vefālık resmidür ‘ālem içinde şānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 6). [içinde, -i, -n, -de ] 

Muḥibbī şi‘rini rindāne söyler / Olursa şi‘r içinde tañ mı mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 5). 
[içinde, -i, -n, -de ] 

Her nefes nāle kılur can u göñül / Meclis içinde nāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 2). 

[içinde, -i, -n, -de ] 

Görinür zülf içinde ‘ārıż-ı yār / Şeb-i tār içre ayı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 4). [içinde, -i, 

-n, -de ] 
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Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [içinde, -i, -n, -de ] 

Bir bencileyin var mı bu baḥr-ı ġam içinde / Bir sencileyin dişleri şehvār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 3). [içinde, -i, -n, -de ] 

Gāh olur meyḫānelerde içerüz cām-ı şarāb / Ḫānḳāh-ı ‘ışḳ içinde gāh olur Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1348, Beyit 4). [içinde, -i, -n, -de ] 

‘Ālem içinde başa dime vardum ‘ışḳ-ıla / Çıkar yürekde biñ ola baş başa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 2). [içinde, -i, -n, -de ] 

Muḥibbī bendesi olup cihān içinde dildāra / Kamu yārānı terk eyler ḳarār itmez bir ān sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1371, Beyit 5). [içinde, -i, -n, -de ] 

Būy-ı zülfüñi getürdüñ tāze cān buldum yine / Müstedām ol iy ṣabā dünyā içinde durma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 4). [içinde, -i, -n, -de ] 

Zāhid egerçi cennet ü ḥavrā kılur heves / Ben isterem viṣālini ‘ālem içinde bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 1). [içinde, -i, -n, -de ] 

Rūze-i hicrān içinde eyledüm bir sözi gūş / Müjde kim togdı hilāl ebrūsı oldı ‘iyde duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 1). [içinde, -i, -n, -de ] 

Cehd kılma idesin ‘ayb-kesānı āşikār / Ḳādir iseñ ol cihān içinde sen de ‘ayb-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1402, 
Beyit 4). [içinde, -i, -n, -de ] 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 4). [içinde, -i, -n, -de ] 

Muḥibbī merd olana rezm içinde / Bir elde tīġ [u] bir elde gerek baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 7). 

[içinde, -i, -n, -de ] 

Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [içinde, -i, -n, -de ] 

Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 5). [içinde, -i, -n, -de ] 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ / Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 1). [içinde, -i, -n, -de ] 

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum / Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 2). [içinde, -i, -n, -de ] 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini / Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1484, Beyit 2). [içinde, -i, -n, -de ] 

Zülfini çīn eyledi dil murġını ṣayd itmege / Ḫālini kodı içinde eyledi san dāne ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 4). [içinde, -i, -n, -de ] 

İy meh-i nā-mihribān senden vefādur çün ġaraż / Mihr ü mehden ‘ālem içinde żiyādur çün ġaraż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1490, Beyit 1). [içinde, -i, -n, -de ] 

Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider / Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 5). [içinde, -i, -n, -de ] 
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Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi / Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1500, Beyit 3). [içinde, -i, -n, -de ] 

 

iç: İçmek; bir sıvıyı ağza alıp yudumlamak. 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 3). [içem, -e, -m ] 

Bāde içse ġayrılar ben içerem ḫūn-ı ciger / Ġayret öldürdi beni dildār benden bī-ḫaber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1007, Beyit 1). [içse, -se ] 

İçeli ‘ışḳuñ şarābın bu Muḥibbī ḫasta-dil / Giceden gündüzi farḳ itmez yatur ḳānzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 5). [içeli, -eli ] 

Gerçi vaṣluñ leẕẕetine beñzemez ḳand ü nebāt / Hicrüñ ammā şerbetin içen bilür kim acıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 2). [içen, -en ] 

Çün bahār oldı açıldı her ṭarafdan lāleler / İçmeyen ādem midür gülgūnleyin piyāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1027, Beyit 1). [içmeyen, -me, -y, -en ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören firdevs-i a‘lādan geçer / Cür‘a-i la‘lüñ içen cām-ı muṣaffādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1038, Beyit 1). [içen, -en ] 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı / Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1047, Beyit 3). [iç, ] 

Zehr olur ger ġayr elinden içeyim āb-ı ḥayāt / Yār elinden zehr nūş itsem baña cüllābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1066, Beyit 4). [içeyim, -eyim ] 

İçen mey buldı ‘ömr-i cāvidānī / Meger āb-ı ḥayāt est āb-ı engūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 3). [içen, -

en ] 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 

Beyit 2). [içdi, -di ] 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 3). [içmiş, -miş ] 

Bu Muḥibbī çün ezel içdi maḥabbet cāmını / Görinür şimdi anuñçun gāh mest ü geh ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 5). [içdi, -di ] 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 6). [içmiş, -miş ] 

Bezm-i ġamda ehl-i ḥāle cām-ı zer ḥācet degül / İçmege ḫūn-ı dili bu dīde-i bīnā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1120, Beyit 3). [içmege, -meg, -e ] 

İçüp şarāb-ı ‘ışḳı bilmez özin Muḥibbī / Kūy-ı melāmet içre mest ü ḫarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1135, 
Beyit 5). [içüp, -üp ] 

Tolaşur ehl-i ‘irfāna şārāb-ı ḫūb içün zāhid / Şarāb içmek güzel sevmek velī bilmez ẓarāfetdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 2). [içmek, -mek ] 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 3). [iç, ] 



 1230 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 3). [içmege, -meg, -e ] 

Cür‘a-i cāmı sen içdüñ diyü bezm-i ‘ışḳda / Mest olupdur çeşm-i maḫmūrı gelüp ġavġā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 4). [içdüñ, -dü, -ñ ] 

Çün ezelden ‘ışḳ cāmın içmişemdür dōstlar / Gice gündüz anuñ içün cān u dil ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 2). [içmişemdür, -miş, -em, -dür ] 

İçersem gülşen içinde benefşe / Ḥarām olsun nigārā baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 4). 
[içersem, -er, -se, -m ] 

Cür‘a-i cām-ı elesti içeli mest olmışuz / İy Muḥibbī ḥaşre dek sanma bizi ayıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1217, Beyit 5). [içeli, -eli ] 

Leblerüñ meyḫānesinden bir ḳadeḥ mey içmeden / Olmamışdur şaḥne-i zülfüñ giriftārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 3). [içmeden, -meden ] 

İşigüñde yüzini ḫāk itmek ister bu Muḥib / Umar anı kim olasın bāde içseñ cür‘a-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 5). [içseñ, -se, -ñ ] 

Añmazuz ḫāl ü ḫaṭuñ dāyim lebüñ ẕikr eylerüz / İçerüz cām-ı şarābı biz ġubārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1334, Beyit 2). [içerüz, -er, -üz ] 

Cām-ı maḥabbet içmiş bir kendüzini bilmez / Yıllar-durur yatur mest tā ḥaşre dek ayılmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1335, Beyit 1). [içmiş, -miş ] 

Cām-ı ‘ışḳı bu Muḥibbī içeli rūz-ı ezel / Çāk ider sīne girībānını kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1338, 
Beyit 6). [içeli, -eli ] 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 4). [içer, -er ] 

Bir bencileyin var mı içer cām-ı maḥabbet / Bir sencileyin gözleri ḫummār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 5). [içer, -er ] 

Gāh olur meyḫānelerde içerüz cām-ı şarāb / Ḫānḳāh-ı ‘ışḳ içinde gāh olur Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1348, Beyit 4). [içerüz, -er, -üz ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde ammā virmedük bir ḫūba dil / Okusun bilsün Muḥibbī içe-dursun cāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 6). [içe-dursun, -e-dur, -sun ] 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 4). [içmek, -mek ] 

Bu Muḥibbī dem-be-dem mey içmege budur sebeb / Ḫūblar la‘l-i lebi fikrini kılmışdur heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 5). [içmege, -meg, -e ] 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1450, Beyit 3). [içerse, -er, -se ] 

Nūş-ı cān olsun Muḥibbī eşk-i çeşmüñi müdām / Sāġar-ı çeşmüñle pür kıl iç anı peymāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 5). [iç, ] 

 

iç: (İnsan veya nesnelerin meydana getirdiği topluluklarda) Ara. 
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Bir serv-i nāzı sevdüm gün yüzi alnı mehdür / Meh-pāreler içinde ḥüsn-ile pādişehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 1). [içinde, -i, -n, -de ] 

Kapuñda niçe yüz biñ ‘āşıḳuñ var / İçinde yok Muḥibbī gibi kemter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 5). 
[içinde, -i, -n, -de ] 

 

iç ḳabżadan: İç kabza. 

İy kaşı ya atagör iç ḳabżadan ġamz okların / Sīnemi delsün varup bagrumda itsün yirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 3). [iç ḳabżadan, -dan ] 

 

içi vü taşın: İçi ve dışı. 

Dutışup şem‘-i ruḫı şevḳine pervāne gibi / Dil-i şūrīde olup içi vü taşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 

Beyit 4). [içi vü taşın, -n ] 

 

içinde: (Zaman bildiren kelimelerle) Belli bir sürede, süresince, zarfında. 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 5). [içinde, ] 

 

içre: İçinde, arasında. 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

2). [içre, ] 

İy cefā-ḫū cevri āyīn eyledüñ ‘āşıḳlara / Korkaram kim ‘ālem içre ben bu āyīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 4). [içre, ] 

Eylerem ben ġamzesine sīnem içre dil nişān / Tīr-i müjgāna kaçan kim kaşlarını ya kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 3). [içre, ] 

Şeb-i hicr içre kaçan bu dil-i maḥzūn iñiler / Bile yanup tutuşup derd-ile gerdūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 1). [içre, ] 

Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup / Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 2). [içre, ] 

Kaçan kim bād-ı āhumdan o zülf-i ‘anber-feşān ditrer / Gidüp ‘aḳlum gelür ḥayret bu cismüm içre cān ditrer 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 1). [içre, ] 

Eline ol kemān ebrū ḫadeng-i ġamzesin alsa / Nişān itdükçe bu sīnem damarlar içre kan ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1026, Beyit 2). [içre, ] 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [içre, ] 

Bugün iḳlīm-i ‘ışḳ içre Muḥibbī’yi diseñ kimdür / Şikeste beste bī-çāre faḳīrüñdür ḥaḳīrüñdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 4). [içre, ] 

Bāġbāna nisbet itme serv ü ‘ar‘ardan n’olur / Bāġ-ı ḥüsn içre biten ol ḳāmet-i bālāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1028, Beyit 4). [içre, ] 
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Bezm-i ġam içre nālelerüm nāyı pest idüp / Ḳaṣd-ı Muḥibbī şimdi hemān erġanūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1034, Beyit 5). [içre, ] 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 1). [içre, ] 

Yine bezm-i belā içre bu göñlüm / İñiler sanki nāy-ı ḫoş-nevādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 4). [içre, ] 

‘Işḳa çün basduñ ḳadem urmak gerek ser terkini / Urmayup meydān-ı ‘ışḳ içre girenler er midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 5). [içre, ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [içre, ] 

Oldı hem dehrüñ dimāġı çün mu‘aṭṭar būy-ıla / Gülşen içre güllerüñ medḥin okur turmaz hezār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 2). [içre, ] 

Tīr-i ġamzeñle bu sīnem zaḫmnāk olmış yatur / Dir gören meydān-ı ‘ışḳ içre helāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 1). [içre, ] 

Girelden deyr-i ġam içre bu göñlüm erġanūn oldı / Gözümüñ yaşına baksañ şarāb-ı erġuvānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 2). [içre, ] 

Vuṣlat içre hīç kes bilmez viṣālüñ ḳadrini / Ḳıymetin ol dem bilür kim arada hicrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1095, Beyit 3). [içre, ] 

‘Ārıżuñ içre niçedür didüm iy meh-rū ḫaṭuñ / Güldi didi kaplu kāfūra du‘ā-yı nūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 2). [içre, ] 

Bāġ-ı ḥüsn içre eger seyr itse ol serv-i ḫırām / Cū yirine gözlerüm yaşı benüm akmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 2). [içre, ] 

Gül oldı meclis içre yine sāġar / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 2). [içre, ] 

El urup depretdügince zülf-i ‘anber-bārını / Ḥaşre dek san ‘ālem içre ebr-i müşg-efşān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 3). [içre, ] 

Bencileyin la‘l-i nābuñ yādına iy ġonca fem / Gülşen içre lāleyi gördüm mey-i ḥamrā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 3). [içre, -re ] 

Cām-ı la‘lin nūş ider bāġ içre her dem lāleler / Nergis-i şehlā elinde sāġar-ı zerrīn tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1116, Beyit 3). [içre, ] 

Cem‘ kıldum miḥnet ü derd ü elem / Rāh-ı ‘ışḳ içre baña ol zāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 2). [içre, 
] 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül / Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 5). [içre, ] 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 4). [içre, ] 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 5). [içre, ] 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1124, Beyit 3). [içre, ] 
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Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 1). [içre, ] 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 2). [içre, ] 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1135, Beyit 1). [içre, ] 

İçüp şarāb-ı ‘ışḳı bilmez özin Muḥibbī / Kūy-ı melāmet içre mest ü ḫarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1135, 
Beyit 5). [içre, ] 

Nigārā sanma ‘ışḳ içre Muḥibbī terk-i ser kılmaz / Yoluñda öldügüm billāh reh-i ‘ışḳuñda ṣādıḳdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 6). [içre, ] 

Öper dildārı meclis içre sāġar / Ara yirde Muḥibbī müttehemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 6). [içre, ] 

Sevdā-yı zülfi top başumda hevā-durur / Deşt-i ġam içre düşdi göñül bī-nevā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1148, Beyit 1). [içre, ] 

Zülfi çevgānın kaçan ‘uşşāḳa dilber gösterür / Top idüp meydān-ı ‘ışḳ içre bulur ser gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 1). [içre, ] 

Şem‘-i ḥüsne kim ki ‘āşıḳdur yanar pervāne-veş / Maḥv olur ol ‘āteş-i ‘ışḳ içre nā-peydā olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1156, Beyit 4). [içre, ] 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [içre, ] 

Sāġar-ı çeşmümde cānā lāle ruḫsāruñ senüñ / Cūy-ı āb içre komışlar zeyn içün gül destedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 2). [içre, ] 

Çeşm-i pür-ḫūnı ele ḫançer alaldan dōstlar / Ḳaṣdı budur bagrum içre kanum içüp kanalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 2). [içre, ] 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 1). [içre, ] 

Ḳadehler meclis içre sanki güldür / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 3). [içre, 

] 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 2). [içre, ] 

Cevri iden baña ol şūḥumdur / Ḳalbüm içre velī ki rūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 1). [içre, ] 

Baḥr-i eşk içre sefīne-i dil / Seyr ider keştī-yi Nūḥ’umdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 2). [içre, ] 

Ḫūblar gerçi cihān içre firāvān añılur / Līk ol āfet-i cān serv[er]-i ḫūbān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1191, 
Beyit 1). [içre, ] 

Yār Muḥibbī ḫūblar içre eyle maḥbūb ola kim / Ḫalḳ-ı ‘ālem ḥayretinden ısırur barmaglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 9). [içre, ] 

Her kaçan āh eyleyüp döksem gözüm bārānını / Gül gibi gülzār-ı ḥüsn içre göñül ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1196, Beyit 3). [içre, ] 
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Muḥibbī düşeli baḥr-ı ġam içre / Ṣadef çeşmi yaşı dürr-i ‘Adendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 5). [içre, 
] 

İtmez-idük reh-i ‘ışḳ içre ṭarīḳat ḥāṣıl / Olmasa kūy-ı ḫarābāt bizüm menzilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1208, 
Beyit 2). [içre, ] 

Togrılup vādī-i ‘ışḳ içre Muḥibbī gidicek / Çekilür mülk-i ‘adem ḥaddine dek maḥmilümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1208, Beyit 5). [içre, ] 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup / Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 3). [içre, ] 

Baş eg zülfe resendür cān u dilden / Disünler saña ‘uşşāk içre cānbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 3). 

[içre, ] 

Fiġān u āh u nālem gülşen içre / Yiterdi bülbüle ġulġul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 3). [içre, ] 

Virüpdür kūhken kūh içre başın / Leb-i şīrīni emdi şāh-ı Pervīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 3). [içre, ] 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 3). [içre, ] 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [içre, ] 

Çıkarsa dūd-ı dil başdan ta‘accüb itmeñüz hergiz / Sanur mısız ki sīnem içre āh-ı āteşīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 4). [içre, ] 

Okımaduk gerçi kim üstāddan bir ḥarf-i rāst / Fenn-i ‘ışḳ içre velī her vech-ile kāmillerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1243, Beyit 3). [içre, ] 

Zāhidā mescidde rindānı iñen ẕemm eyleme / Ġāfil olma biz seni meyḫāne içre dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 4). [içre, ] 

Sīne ṭablını dögüp derbend-i ‘ışḳ içre müdām / Rāh-ı müşkildür diyü ‘uşşāḳa nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 2). [içre, ] 

Göreli ol serv-ḳaddi cāmi‘-i ḥüsn içre āh / Ḳāmet ide diyü nāgāh biz iḳāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1253, Beyit 5). [içre, ] 

Bakuñ bu dāġuma kūh-ı ġam içre / Benüm gibi peleng-i mīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 4). 

[içre, ] 

Bir dem şeb-i hicr içre ḫayāl-i ser-i zülfüñ / Ḫālī mi olur gözden eyā serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 4). [içre, ] 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 1). [içre, ] 

Viren bāzār-ı ‘ışḳ içre alan cān naḳdini derdi / Ḥaḳīḳatde odur ‘āşıḳ dimeñ bāzārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 5). [içre, ] 

Gülsitān içre kızardı göreliden gün yüzüñ / İşidelden zülfini sünbül perīşāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1271, Beyit 7). [içre, ] 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 5). [içre, ] 
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Pūte-i ‘ışḳ içre yanup ḫāliṣ olduk zer gibi / Olmazuz dünyāya ṭālib sanma dīnār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 2). [içre, ] 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla cān terkin ur kim / Olasın cümle ‘uşşāk içre mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 5). 
[içre, ] 

Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳ içre egerçi pāy-māl oldı / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun dil ü cānum cüdā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1310, Beyit 5). [içre, ] 

Görinür zülf içinde ‘ārıż-ı yār / Şeb-i tār içre ayı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 4). [içre, ] 

Meyl ider göz yaşına serv gibi / Bu cihān içre māyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 5). [içre, ] 

‘Ālem içre var mıdur gülşende gül / Ṣubḥ olınca bülbülin zār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 2). 
[içre, ] 

Dōstlar rāh-ı ‘ademde ġam olaldan zādumuz / Ol sebebden ehl-ı ‘ışḳ içre anılur adumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1317, Beyit 1). [içre, ] 

Güzeller içre olduñ çünki mümtāz / Ne deñlü eyleseñ lāyıḳ saña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 1). 

[içre, ] 

Güm güm ötse na‘ramuzdan tās-ı çarḫ olmaz ‘aceb / Ḥālümüzce ehl-i ‘irfān içre ḥālāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 4). [içre, ] 

Cāmi‘-i ḥüsn içre yanar ruḫları ḳandīldür / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 2). [içre, ] 

Zülfüñi gördükçe cānā ben şeb-i yeldā didüm / Ol şeb içre alnuña mehtāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 6). [içre, ] 

Tīġ-ı ġamzeñ didüm itdi sīnem içre dil şikāf / Leblerüñ didi Muḥibbī ġam yime merhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1348, Beyit 5). [içre, ] 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [içre, ] 

Şem‘-i ḥüsne yanagör pervāne-veş āh eyleme / ‘Āşıḳ-ı s̱ābit-ḳadem ‘ışḳ içre feryād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 3). [içre, ] 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 4). [içre, ] 

Göñül bir dem ḳarār itmez eyā rūḥ-ı revān sensüz / Fiġān u nāle vü zār ile tenüm içre cān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 1). [içre, ] 

Sīnem içre ekmege cānā maḥabbet toḫmını / Nāḫun ile eylerem anuñ-ıçun anı nadas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1373, Beyit 2). [içre, ] 

Cihān içre baña kūyuñ çemen bes / Ki zīrā herkese ḥubb-ı vaṭan bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 1). 
[içre, ] 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 2). [içre, ] 

Şeb-i ṭūr içre yüzüñ meş‘al-i nūr / Görindi şu‘leden vādī muḳaddes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 2). 
[içre, ] 
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Nār-ı hicrān içre kala çıkmaya bu cān u dil / Olmaya ger devlet-i vaṣluñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1395, Beyit 2). [içre, ] 

Tār-ı zülfinüñ ḫayāli sīne-i sūzānda / Āteş içre iy Muḥibbī mārdur in eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 
Beyit 5). [içre, ] 

‘Ārıżuñsuz baña gelmez bu gül ü gülzār ḫoş / Gülşen içre ‘andelībe gülsüz olmaz ḫār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 1). [içre, ] 

Āhını ṭavḳ eyleyüp gözyaşı zencīr olalı / Tekye-i ‘ışḳ içre oldı bu Muḥibbī şīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1410, 
Beyit 5). [içre, ] 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1415, Beyit 4). [içre, ] 

Deyr içre egerçi yazılur ṣuret-i dil-keş / Teşbīh idemez ṣuretgeh-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1422, 
Beyit 3). [içre, ] 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [içre, ] 

Rāh-ı ‘ışḳ içre dilā ger urasın cān terkini / Olasın kūy-ı ‘ademde ser-te-ser ‘uşşāḳa baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1444, Beyit 4). [içre, ] 

‘Arṣa-i ‘ışḳ içre diksem tañ mı eflāke nişān / Atmaga āh oklarına uş bu ḳaddüm ya imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 4). [içre, ] 

Dil virelden zülfinüñ zencīrine dīvāne-veş / Meclis içre söylenür miḥnetlerüm efsāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1457, Beyit 1). [içre, ] 

Sīnem içre berḳ-i āhum şu‘le-i cān-sūz imiş / Tekye-i ġamda hemān bir şem‘-i şeb-efrūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 1). [içre, ] 

Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar / Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1468, Beyit 5). [içre, ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 1). [içre, ] 

N’ola ‘ārż eyler-isem yāra sirişküm gevherin / Olmışam ḳulzüm-i ‘ışḳ içre dilā ben ġavvāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1476, Beyit 2). [içre, ] 

İy refīḳān reh-i ġam içre du‘ādan añasız / Benüm içün umaram okıyasız siz İḫlāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1476, 
Beyit 4). [içre, ] 

Baḥr-ı eşküm içre saldı bilmedin dil fülkini / Düşdi çün girdāb-ı ‘ışḳa aña ne mümkin ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 3). [içre, ] 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini / Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1484, Beyit 2). [içre, ] 

Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider / Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 5). [içre, ] 

Kūy-ı dilberde gözüm yaşı revān olur revān / Nite kim Baġdād şehri içre akar nehr-i Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1500, Beyit 4). [içre, ] 
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Nāme içre nāmını añmış Muḥibbī dilberüñ / Sehv-ile yazmış meger yāḫud yazılmışdur ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 5). [içre, ] 

 

ictināb eyler: Kaçınmak, uzak durmak, sakınmak. 

İctināb eyler ẓulümden dōstum kāfir daḫı / Ya nedendür zülf ü ġamzeñ ẓulm ider dād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 2). [ictināb eyler, -r ] 

 

ictināb ider: Kaçınmak, uzak durmak, sakınmak. 

Gül mevsiminde sāḳī elinden ḳadeḥ sunar / Nūş ide anı zehr ise kim ictināb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 3). [ictināb ider, -er ] 

 

ictināb it: Kaçınmak, uzak durmak, sakınmak. 

Düriş ḫayra vü şerden ictināb it / Dimesünler senüñ içün bed-āmūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 4). 

[ictināb it, ] 

 

içün: Amaç, neden, özgülük, görelik, karşılık bildiren hakkında, nedeniyle, yüzünden, maksadıyla anlamlarını 

karşılayan edat. 

Gözlerüm īs̱ār içün pāyına sīm ü zer tutar / Ḫūn-ı dilden ḥāṣıl olmış la‘lüñe gevher tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1006, Beyit 1). [içün, ] 

Yāra ‘arż-ı ḥāl içün āh eyleyüp kan aglasam / Hīç te’s̱īr eylemez ḳalbin meger mermer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 4). [içün, ] 

Ḳurbān ideyim cānumı cānāne içündür / Ya bisledügüm cānumı cānā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 
Beyit 1). [içündür, -dür ] 

Dil murġı görüp ḫālüñi zülfüñe tutıldı / Bu bend ü belālar hep dāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, Beyit 
2). [içündür, -dür ] 

Yandursa n’ola şem‘-i ruḫına beni dilber / Şem‘üñ daḫı pes yandugı pervāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1011, Beyit 3). [içündür, -dür ] 

Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 
Beyit 4). [içündür, -dür ] 

Zāhidā ister-iseñ pīr-i muġāndan ḳadeḥi / Rehn içün ḫırḳa vü tesbīḥ ile seccāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 3). [içün, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 7). [içün, ] 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 3). [içün, ] 

Zülfi ucını alur agzına mest olsa nigār / Def‘-i būy-ı mey içün ya‘nī ḳaranfil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1083, Beyit 4). [içün, ] 

Gāh olur çeşmi Muḥibbī eline tīġın alur / Geh döner ḳatlüm içün ḫançer-i kābil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1083, Beyit 5). [içün, ] 



 1238 

Bezm-i ḥüsninde kaçan zülfi gelür ‘ārıżına / Meclise ziynet içün sünbül ü reyḥān getürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1115, Beyit 3). [içün, ] 

Tolaşur ehl-i ‘irfāna şārāb-ı ḫūb içün zāhid / Şarāb içmek güzel sevmek velī bilmez ẓarāfetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 2). [içün, ] 

İy Muḥibbī ayagı topragına īs̱ār içün / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm baña sīm ü zer yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 7). [içün, ] 

Şāh-ı ġam gelse göñül şehrine cān karşu çıkar / Gözlerüm pīşkeş içün dirhem ü dīnār çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1150, Beyit 3). [içün, ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 5). [içün, ] 

İşiden şi‘r-i pür-sūzum okıyanlar diye lā-büd / Muḥibbī derdmend içün tutuşup oda yanmışdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1166, Beyit 5). [içün, ] 

Sāġar-ı çeşmümde cānā lāle ruḫsāruñ senüñ / Cūy-ı āb içre komışlar zeyn içün gül destedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 2). [içün, ] 

Varma nesīm mülk-i Ṣıfāhān’a küḥl içün / Çün ḫāk-i pāy-ı yār göze tūtiyā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 5). [içün, ] 

Elifler uşbu sīnem levḥasında / Yazılmış ṭıfl içün ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 5). [içün, ] 

Nāle vü āh itdügince āh iderler taglar / Nite kim efġān iderler sayru içün saglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 
Beyit 1). [içün, ] 

Bu semāda görineni berḳ u bārān sanmañuz / Çarḫ-ı gerdān yakılup ben sūḫte içün aglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 3). [içün, ] 

Seyre gele diyü īs̱ār itmek içün pāyına / Dāmenini tolu güller eylemiş yaylaglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 
Beyit 6). [içün, ] 

Ḳatlüm içün ḫaṭ getürmiş ol şeh-i ḫūbān yine / Ġam beni şimden girü öldürdi taḳdīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 3). [içün, ] 

Düriş ḫayra vü şerden ictināb it / Dimesünler senüñ içün bed-āmūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 4). 

[içün, ] 

Behr-i pābūsı içün yolında ben oldum helāk / Bir kez ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 2). [içün, ] 

Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 2). [içün, ] 

Tūtiyādur gözüme ḫāk-i deri / Küḥl içün tūtiyāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 3). [içün, ] 

Nis̱ār eylemek içün pāy-ı yāra / Yaşuma sīm ü zer didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 4). [içün, 
] 

Kārbān-ı ‘ışḳa uydum Ka‘be-i maḳṣūd içün / Nāle eyler vādi-i ġamda bu dil hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 3). [içün, ] 

Saḥn-ı dilde ekmek içün dāyimā ġam ḥāṣılın / Şāh-ı ‘ışḳuñ emri ile itdiler beñzer nadās (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1393, Beyit 2). [içün, ] 
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Zāhidā vā‘iẓleri gördüm ki ḥırṣ-ı cām içün / Rehne aldı her birinüñ ḫırḳasını mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1417, Beyit 3). [içün, ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 1). [içün, ] 

‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [içün, ] 

Çekmek içün zülfüñüñ sevdālarını cān u dil / Başum üzre bir kara yazu-y-ımış ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1425, Beyit 4). [içün, ] 

İy Muḥibbī cān göziyle kūhsāra kıl naẓar / İñleyüp Ferhād içün döker gözinden kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 5). [içün, ] 

Delmek içün sīnemi yir yir benüm / Ġamzesin ok kaşların ya eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 5). 
[içün, ] 

Ok u ya almış ele ġamzesi dil almak içün / Birbirine urup āfāḳı pür-āşūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1447, 
Beyit 2). [içün, ] 

Şem‘-i ḥüsnine nigāruñ bakmak içün dün gice / Bāl ü per yakdum kül itdüm kendümi pervāne-veş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 2). [içün, ] 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben / Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1459, Beyit 2). [içün, ] 

Eksük itmez her gice benüm içün kan yaşını / Müstedām olsun ki ol bu dīde-i ḫūn-bār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 3). [içün, ] 

İy refīḳān reh-i ġam içre du‘ādan añasız / Benüm içün umaram okıyasız siz İḫlāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1476, 

Beyit 4). [içün, ] 

‘Āşıḳam derdā dirīġā olmadum derdden ḫalāṣ / Derd-i ‘ışḳ içün dimişler özge yok mergden ḫavāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 1). [içün, ] 

Rāh-ı ġamda iy refīḳān cān virürsem derd-ile / Benüm içün sūre-i İḫlāṣı okuñ ez-ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1480, Beyit 4). [içün, ] 

Bezm-i belāda nāleme āheng içün benüm / Muṭrib terāne bagla elüñ gel rebāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1482, Beyit 3). [içün, ] 

 

id: Etmek, eylemek. 

Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 4). [ider, -er ] 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 2). [idüp, -üp ] 

Cānāne kaçan ġamzelerin mest-i ḫˇāb ider / Her bir naẓarda cānuma yüz biñ ‘itāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1051, Beyit 1). [ider, -er ] 

‘Işḳ āteşine yandugumı ancak o bilür / ‘Işḳuñ odına cān u göñül kim kebāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 4). [ider, -er ] 
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Kaçan çevgān ide zülfin süvār-ı esb-i nāz-ıla / Muḥibbī ‘ışḳ meydānın ser-ā-ser top olan serdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 6). [ide, -e ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virmek-ise ‘ışḳa ṭarīḳ / İdelüm biz de anı nite ki Ferhād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 
Beyit 3). [idelüm, -elüm ] 

Pāyuña dökmege benüm servüm / Yaşumı sīm idem yüzüm zerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 5). [idem, 
-em ] 

Zülfi zencīrini takdum göñlümüñ gerdānına / Bildüm āḫir bu dil-i dīvāneyi bed-nām ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1100, Beyit 3). [ider, -er ] 

Cāmi‘-i ḥüsninde yāruñ ṭāḳ-ı ebrūsın gören / Secdeden kaldurmayup başın anı miḥrāb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 2). [ider, -er ] 

Metn-i ḥüsnin gerçi ḫaṭṭāṭ-ı ezel evvel yazup / Soñradan ḫaṭṭı gelür şerḥ eyleyüp i‘rāb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 3). [ider, -er ] 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1104, Beyit 4). [ider, -er ] 

Gül‘iẕār-ı ḥüsni yāruñ tāze sebz olsun diyü / Bu Muḥibbī göz yaşın cū sīnesin ṭōlāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1104, Beyit 5). [ider, -er ] 

Zülfini elde gehī zencīr ider gāhī kemend / İy dil-i dīvāne taksun boynuña yalvarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1110, Beyit 4). [ider, -er ] 

Bir sencileyin gāh çelīpā ide zülfin / Geh göstere ‘uşşāḳına zünnār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 11). [ide, -e ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 5). [idüp, -üp ] 

Sīne bāġına Muḥibbī yaş döker geh ḫūn-ı dil / Bitürür güller temāşā eyle reng-ā-reng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 5). [ider, -er ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 2). [ider, -er ] 

Dünyā kime mihr itdi saña ide Muḥibbī / Cevr-ile cefā kılmada cānānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 
Beyit 5). [ide, -e ] 

Çevgān idüp zülfine el ursa nigārum / Top olmaga yolında anuñ degme ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 6). [idüp, -üp ] 

Kıya baksa eger cellād çeşmüñ / İder müjgānın ol dem ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 2). [ider, 
-er ] 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 3). [ider, -er ] 

Leylī zülfidür iden her dem beni mecnūn-ṣıfat / Bu Muḥibbī’ye hemān tedbīr-i zencīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 5). [iden, -en ] 

İder bülbül kılur āh u fiġānı / Kaçan kim güller açılup ola yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 4). [ider, -er ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste kim işigüñi bālin ide / Başını kaldurmayup derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 3). [ide, -e ] 
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Zülfini çevgān idüp alsa ele ol şehsüvār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 4). [idüp, -üp ] 

Şehīd olsam eger ‘ışḳıyla yārān / İdesiz penbe-i dāġum kefen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 2). [idesiz, 
-e, -siz ] 

Ḳaddüñi çevgān idüp top it Muḥibbī başuñı / Çünki meh-rūlar iderler top u çevgāna heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 5). [idüp, -üp ] 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 5). [idüp, -üp ] 

Ḳıṣṣa-i Ferhād olaldan ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm / Ol lebi şīrīn idüp bir dāsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 2). [idüp, -üp ] 

 

idin: Edinmek, almak, sahip olmak. 

Görse zāhid saçınuñ küfrini zünnār idine / Kibr eger baksa yüzi nūrına īmān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1115, Beyit 2). [idine, -e ] 

 

idrāk: Anlayış, anlama. 

Ẕikr eyle leb-i la‘lin ü fikr eyle miyānın / ‘Ālemde hüner olmaya idrāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 3). [idrāke, -e ] 

Noḳṭadur agzı didük kıldur bili fehm eyledük / Dūrbīn olsa Muḥibbī tañ mıdur idrākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 5). [idrākümüz, -ümüz ] 

 

idrāk eylemez: Anlamak, kavramak. 

Nāmūs nedür ‘āşıḳ anı eylemez idrāk / Nite ki ḫarābāt erine nām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 

4). [idrāk eylemez, -mez ] 

 

ifnā: Ar. Yok etmek, edilmek, fenaya vardırmak, vardırılmak, tüketmek, tüketilmek. 

Çün miyān-ı yārda varlık hicāb oldı bize / Dāyimā alup nefes virdükçe ifnāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 8). [ifnāsındayuz, -sı, -n, -da, -y, -uz ] 

 

iftiḫār: Bir şeyden dolayı haklı olarak övünme, övünç. 

Eyler egerçi her kişi bir nesne ile faḫr / Her dem Muḥibbī ‘ışḳ-ıladur iftiḫārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 5). [iftiḫārumuz, -umuz ] 

 

iftirā: Ar. Bir kimsenin yapmadığı bir kötülüğü kendisine isnat etmek. 

Dirīġ eyler dimişler cānı senden / Muḥibbī’ye ḥabībüm iftirādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 6). 

[iftirādur, -dur ] 

 

iġvā: Baştan çıkarma, yolunu şaşırtma, ayartma. 



 1242 

Zāhidā sanma bizi biz nefs iġvāsındayuz / Ya cihāna meyl idüp dünyā temennāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 1). [iġvāsındayuz, -sı, -n, -da, -y, -uz ] 

 

iḫlāṣ okıyasız: İhlas Suresi'ni okumak. 

İy refīḳān reh-i ġam içre du‘ādan añasız / Benüm içün umaram okıyasız siz İḫlāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1476, 

Beyit 4). [iḫlāṣ okıyasız, -y, -a, -sız ] 

 

iḥsān: Bağışlanan şey, bahşiş, atiye // Lutuf, kerem, iyilik. 

Būseñe ger cān virem ‘ayb eyleme / Az olur iḥsāna çün eks̱er ‘ivāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 2). 

[iḥsāna, -a ] 

 

iḥsān it: Yardım etmek, iyilikte bulunmak, bağışlamak, vermek, lutfetmek. 

Beni derd-ile öldürdüñ lebüñden būse iḥsān it / Ḳadīmī böyledür ‘ādet ki her kes kana kan gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 5). [iḥsān it, ] 

 

iḥsān it: Yardım etmek, iyilikte bulunmak, bağışlamak, vermek, lutfetmek. 

Çünki öldürdüñ Muḥibbī’yi ser-i kūyuñda gel / Būse iḥsān it ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣaṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 5). [iḥsān it, ] 

 

iḥsān olursa: Bağışlamak, bahşetmek, lutfetmek. 

Ben ṣürāḥī gibi yanuñda senüñ baş egdürem / Sāḳiyā senden ḳadeḥ iḥsān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 2). [iḥsān olursa, -ur, -sa ] 

 

iḫtilāṭ eyleme: Karşılaşıp görüşmek, görüşüp temas etmek, içli dışlı, sıkı fıkı olmak. 

Çünki vefā vü mihr ü maḥabbet bulınmadı / Ādemle sakın eyleme dünyāda iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 2). [iḫtilāṭ eyleme, -me ] 

 

iḫtilāṭ eyleme: Karşılaşıp görüşmek, görüşüp temas etmek, içli dışlı, sıkı fıkı olmak. 

Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı / Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1499, Beyit 4). [iḫtilāṭ eyleme, -me ] 

 

iḫtirā‘ itse: Benzeri görülmemiş bir şey icat etmek, vücuda getirmek. 

Bikr-i fikrinden Muḥibbī iḫtirā‘ itse ġazel / Kapışurlar sanasın kim gevher agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1025, Beyit 5). [iḫtirā‘ itse, -se ] 

 

iḥtirāz idelden: Çekinmek, kaçınmak, sakınmak. 

Çarḫ aldı eline çini siper / Tīr-i āhumdan idelden iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 3). [iḥtirāz idelden, 

-el, -den-elden ] 
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iḥtirāz itmez: Çekinmek, kaçınmak, sakınmak. 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 

Beyit 1). [iḥtirāz itmez, -mez ] 

 

iḫtiṣāṣ buldı: Uzmanlaşmak, uzmanlık kazanmak. 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin / Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1477, Beyit 4). [iḫtiṣāṣ buldı, -dı ] 

 

iḫtiṣāṣ ide: Bir kimseye veya şeye kuvvetli bir duyguyla bağlanmak. 

Kankı dil kim baglanup zülfüñe ide iḫtiṣāṣ / Bulmayısardur ebed zencīr-i ġamdan ol ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1473, Beyit 1). [iḫtiṣāṣ ide, -e ] 

 

iḥtiyāc: Gerekli olan, elde bulunmayan bir şeyin eksikliğini duyma. 

Żiyā-yı şem‘e yokdur iḥtiyācum / Olaldan şu‘le-i āhum şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 3). 

[iḥtiyācum, -um ] 

 

iḫtiyār iden: Yeğlemek, tercih etmek, seçmek. 

Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet / Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 2). [iḫtiyār iden, -en ] 

 

iḫtiyār iden: Yeğlemek, tercih etmek, seçmek. 

Gūşe-i ġamda Muḥibbī faḳrı iden iḫtiyār / Gāh olur şāh-ı cihān olana istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1082, 

Beyit 5). [iḫtiyār iden, -en ] 

 

iḫtiyār iden: Yeğlemek, tercih etmek, seçmek. 

İy Muḥibbī faḳr-ıla iden ḳanā‘at iḫtiyār / Sīm ü zerden yapılan ḳaṣr-ıla eyvān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1266, Beyit 5). [iḫtiyār iden, -en ] 

 

iḫtiyār ider: Yeğlemek, tercih etmek, seçmek. 

Terk-i māl iden ider elbette faḳrı iḫtiyār / Cübbe vü destārı n’eyler geysün ol dā‘im palās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 3). [iḫtiyār ider, -er ] 

 

iḫtiyār it: Yeğlemek, tercih etmek, seçmek. 

Reşk-i firdevs-i berin oldı yine ṣaḥn-ı çemen / ‘İyş ü ‘işret vaḳtidür it bir kenārı iḫtiyār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 6). [iḫtiyār it, ] 

 

iḫtiyār itdi: Yeğlemek, tercih etmek, seçmek. 
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İḫtiyār itdi ḫarābātı Muḥibbī ‘ışḳ ara / Zāhidā itme melāmet andan ol ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1333, 

Beyit 5). [iḫtiyār itdi, -di ] 

 

iḫtiyār itdük: Yeğlemek, tercih etmek, seçmek. 

‘Āşıḳuz itdük Muḥibbī derd ü miḥnet iḫtiyār / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 5). [iḫtiyār itdük, -dü, -k ] 

 

iḥtiyār itdüñ: Yeğlemek, tercih etmek, seçmek. 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1201, Beyit 4). [iḥtiyār itdüñ, -dü, -ñ ] 

 

iḫtiyārī: Seçilmiş, tercih edilmiş. 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1201, Beyit 4). [iḫtiyārīdür, -dür ] 

 

iḫtiyār-ı dil: Gönlün seçebilme kabiliyeti. 

İy Muḥibbī iḫtiyār-ı dil eger gitse ne tañ / Dil-rübālar işi dāyim nāz-ıla kirişmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1183, Beyit 5). [iḫtiyār-ı dil, ] 

 

iḫtiyār-ı faḳr iden: Yokluğu, fakirliği seçmek, tercih etmek. 

İḫtiyār-ı faḳr iden dergāh u eyvān istemez / Zād-ı ġamdan özge hergiz kendüye nān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 1). [iḫtiyār-ı faḳr iden, -en ] 

 

iḫtiyārum elden aldılar: Ihtiyar (ihtiyarı) elden gitmek / alınmak: iradesi üzerindeki kontrolünü kaybetmek, kendine 

hâkim olamayacak duruma gelmek / getirilmek. 

Serv-ḳadler evvel elden iḫtiyārum aldılar / Akıdup āḫir gözümden cūybārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1058, Beyit 1). [iḫtiyārum elden aldılar, -den-dı, -lar-um ] 

 

iḥtiyāṭ eyle: Tedbirli ve ölçülü davranmak, sakınmak. 

İy bülbül-i dil eyleme gül gibi gel neşāṭ / Bād-ı ḫazānı yād idüben eyle iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 1). [iḥtiyāṭ eyle, ] 

 

iḥtiyāṭ itmez: Tedbirli ve ölçülü davranmak, sakınmak. 

Nefs ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳ u menzil olmışdur ribāṭ / Key sakın başdan çıkarsın itmez iseñ iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1499, Beyit 1). [iḥtiyāṭ itmez, -mez ] 

 

iḥyā: Diriltme, diriltilme, canlandırma. 

Ġamzeñ öldürse Muḥibbī’yi ne ġam ġam yimezüz / Leblerüñ mürdeler iḥyāsına ‘Īsī bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1240, Beyit 5). [iḥyāsına, -sı, -n, -a ] 
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iḥyā ider: Yeniden canlılık kazandırmak, canlandırmak, diriltmek. 

Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi / Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1359, Beyit 2). [iḥyā ider, -er ] 

 

iḥyā itmede: Yeniden canlılık kazandırmak, canlandırmak, diriltmek. 

Gerçi kim çeşmi Muḥibbī öldürür merdümleri / Lebleri emvātı iḥyā itmede ‘Īsā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1414, Beyit 5). [iḥyā itmede, -me, -de-mede ] 

 

iḳāmet: Bir yerde yerleşip oturma, mukim olma // Kamet: (Ar. ḳāmet “namaza durulmak, namaz başlamak”tan) 

Bilhassa cemâatle kılınan farz namazlardan önce, “namaz başladı” anlamına gelen Kad kāmeti’s-salâ cümlesi ilâve 

edilerek okunan ezan. 

Göreli ol serv-ḳaddi cāmi‘-i ḥüsn içre āh / Ḳāmet ide diyü nāgāh biz iḳāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 5). [iḳāmet, ] 

 

iḳāmet: Bir yerde yerleşip oturma, mukim olma. 

Bu ribāṭ-ı köhnede kılma ikāmet fikrini / Gün-be-gün her kārbāna mesken olur bu ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1499, Beyit 3). [ikāmet, ] 

 

iḳdām kılmasun: Cesaret etmek, kalkışmak, dikilmek. 

Başın sakınan rāh-ı maḥabbetde ne ister / ‘Işḳuñ yolına kılmasun iḳdām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, 

Beyit 3). [iḳdām kılmasun, -ma, -sun ] 

 

iken: Ek-fiilin zarf-fiil eki almış biçimi. 

Mescide dönmiş iken vardum yine meyḫāneye / ‘Āşıḳı ‘ayb itme ṣūfī çünki ġavġādan kaçar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 3). [iken, ] 

Bu Muḥibbī şeh-i cihān iken / Şimdi bir ḫūba bendedür dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 6). [iken, ] 

Bir ḳılıyla bend idüp zülfi dutar bu göñlümi / Bend ü zencīr dutmaz iken bu dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 2). [iken, ] 

Virmiş iken būsesin cān naḳdine / N’oldı bilmem döndi iḳrār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 4). 
[iken, ] 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [iken, ] 

Yürür āzāde iken ‘ışḳa düşdüm / Kılayım terk-i ser didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 2). 

[iken, ] 

Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 5). [iken, ] 

Sanma ki cihān-ı fānīdesin kurtarasın baş / Pes böyle iken buña maḥabbet niye kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 1). [iken, ] 
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iki: İki, sayı sıfatı. 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [iki, ] 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 1). [iki, ] 

Dilā bu rūy-ı zerdümle niçe inkār idem ‘ışḳa / Gözümüñ kanlu yaşıyla iki ḥāżır güvāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 2). [iki, ] 

Gūyiyā iki ḥaddi bir cildde / Yazulu Gülsitān u Būstān’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 3). [iki, ] 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [iki, ] 

El urayın dime sakın genc-i ḥüsnine / İki ṭarafda zülfi anuñ ejdehā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, Beyit 3). 

[iki, ] 

‘Aynum olalı iki ‘ayn-ı revān / Görinen ser degül belā kūhumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 3). [iki, ] 

Didüm iy serv-ḳad pāyuña her dem / İki çeşmüm iki cūy-ı revāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 5). [iki, 

] 

Didüm iy serv-ḳad pāyuña her dem / İki çeşmüm iki cūy-ı revāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 5). [iki, 
] 

Anuñçün gözlerüm yaşı akar ṣaḥrā-yı sīnemde / Belā kūhsārıdur yaşum iki ‘aynum bıñarıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 3). [iki, ] 

İy bād-ı ṣabā ḫāk-i derin iki gözümçün / Luṭf eyle getür kim anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 4). [iki, ] 

Gözi üstinde gören kaşlarını / İki teldür sanur dakındı şehbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 3). [iki, ] 

Tīr-i müjgānı ile durmaz akar ḫūn-ı ciger / Bu iki ḫūnīlerüñ kimse savaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 3). [iki, ] 

İki nesne ‘ışḳuma şāhid degül mi kıl naẓar / Birisidür gözümüñ kanlu yaşı biri beñiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 4). [iki, ] 

Görinen başuma miḥnet kūhsārıdur diñüz / İki ‘aynum iki yaña çeşmesārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 1). [iki, ] 

Görinen başuma miḥnet kūhsārıdur diñüz / İki ‘aynum iki yaña çeşmesārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 1). [iki, ] 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 2). [iki, ] 

‘Āşıḳuñ taglarca bagrı üzre başı var-ımış / İki ‘aynından kesilmez kanlu yaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1423, Beyit 1). [iki, ] 

Dāne-i ḫālüñ ḫayāliyle gözüm yaşlar döküp / Āsiyā gibi döginür ele almış iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1425, 
Beyit 3). [iki, ] 
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Çekmek içün zülfüñüñ sevdālarını cān u dil / Başum üzre bir kara yazu-y-ımış ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1425, Beyit 4). [iki, ] 

Meşveret itmege gelse bir yire ol iki kaş / Māh-rūlar her ṭarafdan indürürler aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1431, Beyit 1). [iki, ] 

Ser fitnedür gözler-ile kaşlar senüñ / Müjgān tīrüñe katı yadur ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 3). 
[iki, ] 

Nālān olup cürmin añup sīne dögmege / Gerdūn gibi eline alsun dil iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 
3). [iki, ] 

Kim ki ‘āşıḳdur gerekdür āsiyā-veş çarḫ urup / Gice gündüz dögine eline alup iki daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1444, Beyit 2). [iki, ] 

Komış ebrūları birbirine baş / Danışuk mı ider ola iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 1). [iki, ] 

Tekye-i ġamda yakup Ferhād u Mecnūn’dan çerāġ / Tutmışam ‘ālemde şöhret ol iki ferzāne-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 3). [iki, ] 

Serv-ḳaddüñ yādına gülşende iy serv-i ḫırām / Bu Muḥibbī’nüñ iki çeşmini gördüm cū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 5). [iki, ] 

Sen cefākāruñ elinden seyl idüp göz yaşların / Sīne dögem āsiyā-veş ele alup iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 4). [iki, ] 

İki taş-ıla döne döne ögüdür felek / Bir bir cihān ḫalḳına dir āsiyāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 6). 
[iki, ] 

 

iki: İki. 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 
Beyit 4). [iki, ] 

 

iki: Iki II miktar zarfı. 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 

Beyit 4). [iki, ] 

 

iki cihān: Dünya ve ahiret. 

Ger ister-iseñ iki cihān devletin iy dil / Dermānde vü dil-ḫastelerüñ ḥāline tut gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 

Beyit 6). [iki cihān, ] 

 

iki cihānda: Dünya ve ahiret. 

Sevdā-yı zülfi gitmeye dilden ölem daḫı / İki cihānda çünki baña bu hevā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 3). [iki cihānda, -da ] 

Her kim ki bugün kılmaya dünyā maḥabbetin tırāş / Budur sözüm itmeye iki cihānda ol ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1441, Beyit 1). [iki cihānda, -da ] 

 

iki gözüm: İki gözüm II iki göz kadar kıymetli ve sakınılan kişi II sevgili. 
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Yollarda kaldı gözlerüm āh intiẓār-ıla / Gel ḥadden aşdı iki gözüm intiẓārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 2). [iki gözüm, ] 

 

ikisi: Her ikisi de. 

Gözüm yaşıyla āh āhum elinden / Olupdur bu ikisi kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 7). [ikisi, ] 

 

iḳlīm: Memleket, diyar. 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine / Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 6). [iḳlīmine, -i, -n, -e ] 

Belā iḳlīminüñ şāhı olursam tañ mı Mecnūn-veş / ‘Alemdār āh-ı dil elde sirişk-i ġam sipāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 2). [iḳlīminüñ, -inüñ ] 

 

iḳlīm-i ‘ışḳ: Aşk iklimi, mevsimi, ülkesi. 

Bugün iḳlīm-i ‘ışḳ içre Muḥibbī’yi diseñ kimdür / Şikeste beste bī-çāre faḳīrüñdür ḥaḳīrüñdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 4). [iḳlīm-i ‘ışḳ, ] 

 

iḳrār eyledüñ: Söz vermek. 

Naḳd-i cāna çün metā‘-ı būse iḳrār eyledüñ / Dōstum inkār idüp gel bozma bāzārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 4). [iḳrār eyledüñ, -dü, -ñ ] 

 

iḳrār eylemez: Söz vermek. 

Virmiş iken būsesin cān naḳdine / N’oldı bilmem döndi iḳrār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 4). 
[iḳrār eylemez, -mez ] 

 

iḳrār eylemişken: Söz vermek. 

Dün iḳrār eylemişken būseyi yār / ‘Aceb n’oldı bugün inkār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 3). 

[iḳrār eylemişken, -miş, -ken ] 

 

iḳrār eyleyüp: Söz vermek. 

Cānum aldı dün gice bir būse iḳrār eyleyüp / Döndi inḳār eyledi itdügi beñzer lāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 3). [iḳrār eyleyüp, -y, -üp ] 

 

iḳrār ider: Söz vermek. 

Terk-i cān itmek revādur terk-i yār itmek degül / Yolına cān virmegi çokdan göñül iḳrār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 3). [iḳrār ider, -er ] 

 

iḳrāra gelmeye: Dil ile söylemek, bildirmek, öyle olduğunu kabul ve tasdik etmek II doğruyu bulmak, doğruyu 

söylemek, doğru yola gelmek. 
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Gün gibi rūşen olup ‘āleme ‘ışḳuñ nūrı / Bu ‘aceb gelmeye zāhid daḫı iḳrāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 4). [iḳrāra gelmeye, -me, -y, -e ] 

 

iḳrāra gelmeye: Dil ile söylemek, bildirmek, öyle olduğunu kabul ve tasdik etmek II doğruyu bulmak, doğruyu 

söylemek, doğru yola gelmek. 

Gün gibi rūşen olup ‘āleme ‘ışḳuñ nūrı / Bu ‘aceb gelmeye zāhid daḫı iḳrāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 4). [iḳrāra gelmeye, -me, -y, -e ] 

 

iḳrārsuz: Sözünde ikrar etmeyen, sözünde durmayan // Sevgili. 

Dün lebinden būse ‘ahd itmişdi dildārum bugün / Gör yine ḳavline inkār eyler ol iḳrārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 4). [iḳrārsuz, ] 

 

il: Memleket, ülke, yurt, diyar, iklim, vilayet. 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 3). [ilin, -i, -n ] 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i / Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 4). [ilinüñ, -i, -nüñ ] 

Niçe bir hicr iline gönderesin / Basayın çāre nedür bagruma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 5). [iline, -i, 
-n, -e ] 

 

‘ilāc: Derman, ilaç, çare, şifa. 

Var iy ṭabīb ḫasta-i ‘ışḳa ‘ilācı ko / İtmez ḳabūl derdi anuñ bī-devā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 3). 

[‘ilācı, -ı ] 

Şerbet-i la‘linden özge ‘āşıḳa yokdur devā / Gel ṭabībā ko ‘ilācı biz cevāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1350, Beyit 3). [‘ilācı, -ı ] 

 

‘ilāc eyleme: İlaç hazırlamak II deva bulmak, şifa bulmak. 

Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc / Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 2). [‘ilāc eyleme, -me ] 

 

‘ilāc it: İlaç hazırlamak II deva bulmak, şifa bulmak. 

Ṭabīb-i dilsin iy ārām-ı cānum / ‘İlāc it göñlüme merhemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 2). 

[‘ilāc it, ] 

 

‘ilāc itme: İlaç hazırlamak II deva bulmak, şifa bulmak. 

‘İlāc itme ṭabībā derdüme gel / Baña dermān yine derdüm ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 4). [‘ilāc 

itme, -me ] 

 

‘ilāc itme: İlaç hazırlamak II deva bulmak, şifa bulmak. 
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‘İlāc itme yüri var derd-i ‘ışḳa / Ṭābībā çünki derdüm bī-devādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 3). [‘ilāc 

itme, -me ] 

 

‘ilāc itmeye: İlaç hazırlamak II deva bulmak, şifa bulmak. 

Cān ḫastasına itmeye hergiz ḥakīm ‘ilāc / La‘linden özge derdine sanmañ devā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1173, Beyit 4). [‘ilāc itmeye, -me, -y, -e ] 

 

ilāhī: Ey benim Allah'ım. 

İlāhī her zamān artur anuñ mihrini göñlümde / Bilürem eylemez gerçi anı terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1275, Beyit 4). [ilāhī, ] 

Vefāmı ‘ışḳı yolında İlāhī besbeter eyle / Bilürem itmedi itmez o meh terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1310, Beyit 3). [ilāhī, ] 

İlāhī nār-ı āhumdan gül-i terdür ki sen sakla / Ki āhumdan benüm pürdür zemīn ü āsümān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 4). [ilāhī, ] 

 

i‘lām eyleñüz: Bildirmek, anlatmak, haber etmek. 

Kā‘be-i kūyında ḳurbān oldum dimiş ṣalā / Hey müselmānlar meded ‘uşşāḳa i‘lām eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 4). [i‘lām eyleñüz, -ñüz ] 

 

ile: İle bağlacı. 

Sırr-ı ‘ışḳı niçe pinhān eyleyem ben sīnede / Āhum ile göz yaşı ‘ālemlere rüsvā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 4). [ile, ] 

Didüm dil-i dīvāneye āḫir olacak cā / Zencīr-i ser-i zülfi ile çāh-ı ẕeḳandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 

3). [ile, ] 

Ḫūn-ı dil-ile dīde olaldan ayagumuz / Vardur mey ile kāse-i zerden ferāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 1). [ile, ] 

Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1291, Beyit 3). [ile, ] 

Āhum ile gözlerüm yaşı benüm / Ḳalbi āhendür aña kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 5). [ile, ] 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 4). [ile, ] 

Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [ile, ] 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 1). [ile, ] 

 

ile: Ile bağlama edatı II isimlerin sonuna gelerek beraberlik, refâkat, vasıta, araç, hal, tarz, ilişki vb. anlamlarda 

zarflar yapar. 
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Şāne ile her kaçan kim zülf-i müşgīn tagılur / Būy-ıla ‘ālem tolar san nāfe-i Çīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 1). [ile, ] 

Esrār-ı ‘ışḳ gerçi ki gizlü ḫazīnedür / Korkum budur ki āhum ile āşikār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 
2). [ile, ] 

Serv ḳaddüñ ile da‘vā eylemiş / Bīd işidüp yüzine ḫançer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 2). [ile, ] 

Türk çeşmüñ mülk-i dil tārācına / Zülf-i kāfir kīş ile leşker çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 3). [ile, ] 

Zāhidā ister-iseñ pīr-i muġāndan ḳadeḥi / Rehn içün ḫırḳa vü tesbīḥ ile seccāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 3). [ile, ] 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 1). [ile, ] 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 1). [ile, ] 

Sīnede ‘ışḳ āteşini nār sanmañ nūrdur / Anuñ ile ehl-i diller ḫānesi ma‘mūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1073, 

Beyit 1). [ile, ] 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda / Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 5). [ile, ] 

Bunca istiġnā ile görmez misin şems-i felek / Pāyuña yüzler sürüp yoluñda ḫāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 2). [ile, ] 

Sen şeh-i ‘ālī-cenābı kuçmaga bir el ile / Pul pul itdüm dāġlarla kolumı bir zer kemer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1081, Beyit 4). [ile, ] 

Çarḫ-ı gerdūn māh u ḫurşīd ile olur müşterī / Ḥüsn bāzārında la‘lüñ her kaçan ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1082, Beyit 3). [ile, ] 

Biñ şīve ile nāz-ıla cānān gelür geçer / Gördükçe anı agıza bu cān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 1). [ile, ] 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 
6). [ile, ] 

Kullıga mūy-ı sefīd ile didüm eyle ḳabūl / Didi pīr olsa efendi kulın āzād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 7). [ile, ] 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 6). [ile, ] 

Cān u dil ile şem‘-i ruḫ-ı yāra yandugum / Pervāne gibi yanmaga dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1111, Beyit 2). [ile, ] 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 4). [ile, ] 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ / Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 2). [ile, ] 

Bir ġamze ile sīneñi çāk itdi Muḥibbī / Kim tīġ urur ol merdüm-i çālāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 5). [ile, ] 
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Koyup ‘āşıḳların ol māh-rūlar / Raḳīb ile varup bāzār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 2). [ile, ] 

Bister-i gülden yaraşur saña cānā tekyegāh / Seng-i ḫārādan baña bālīn ile bister yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 2). [ile, ] 

Cān naḳdi ile geldi kapuña yine göñül / Virdi metā vuṣlatuñı iştirā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 4). 
[ile, ] 

Nāvek-i ġamzesine döymeye sīnem siperi / Kaşı yasını kaçan ‘işve ile yār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 4). [ile, ] 

Gel bugün ‘iyş idelüm ṣaḥn-ı çemen eyyāmıdur / Çarḫ-ı ẓālim kimler ile irte işret saz olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1158, Beyit 2). [ile, ] 

Aglayup zārīlık ile eylesem yüz biñ niyāz / Yār nāzın arturur biñ dürlü istiġnā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 

Beyit 2). [ile, ] 

Derdi ile ḫoş geçer dil dilberüñ / Derdüme sanma devāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 2). [ile, ] 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen / Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1183, Beyit 2). [ile, ] 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 2). [ile, ] 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa / Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 7). [ile, ] 

Meyi tut ḥürmet ile cāmı gözle / Ferīdūn ḫāke [bir] ḫūb ḫiyemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 4). [ile, ] 

Kapuñdan cürmüm ile itme maḥrūm / Kerīmüñ işi çün dāyim keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 6). 
[ile, ] 

 Merdümlik idüp gel bu Muḥibbī’ye şehā / Kanı bu bendeñ ile eyledügüñ ḳavl ü ḳarār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (م)
1205, Beyit 24). [ile, ] 

Bir gördi yine itleri ile bizi ḥabīb* / Devlet irişdi başa dilā oşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 7). 
[ile, ] 

Ne ḳadar esrār-ı ‘ışḳı sīnede ketm eyledüm / Girye ile bu cihān ḫalḳına kıldı fāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1233, Beyit 3). [ile, ] 

Cem‘ olup bir araya derd ü belā ile elem / Bezm-i ġamda ‘iyş ider bir niçe ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1246, Beyit 2). [ile, ] 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 4). [ile, ] 

Çün ġamdan özge kalmadı bir ġam-güsārumuz / Geçse ‘aceb mi nāle ile rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1278, Beyit 1). [ile, ] 

Eyler egerçi her kişi bir nesne ile faḫr / Her dem Muḥibbī ‘ışḳ-ıladur iftiḫārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 5). [ile, ] 

Şūrīde olup söze kaçan başlaruz biz / Bülbül ile gūyā ki sabaḳdaşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 
1). [ile, ] 
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Efġān ile zārī kıluruz gice vü gündüz / Bir oñmayası ġam-zede ḳallāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 
Beyit 5). [ile, ] 

Bezm-i ġamda ḫūn-ı dil nūş itmege yārān ile / Miḥnet ü derd ü elem oldı bizüm peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 5). [ile, ] 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [ile, ] 

Tīr-i müjgānı ile durmaz akar ḫūn-ı ciger / Bu iki ḫūnīlerüñ kimse savaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 3). [ile, ] 

Çārsū-yı ‘ışḳda gördük metā‘-ı būseñi / Naḳd-i cān u dil ile geldük ki bāzār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 5). [ile, ] 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 4). [ile, ] 

Göñül bir dem ḳarār itmez eyā rūḥ-ı revān sensüz / Fiġān u nāle vü zār ile tenüm içre cān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 1). [ile, ] 

Sīnem içre ekmege cānā maḥabbet toḫmını / Nāḫun ile eylerem anuñ-ıçun anı nadas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1373, Beyit 2). [ile, ] 

Āteş-i ‘ışḳa Muḥibbī yana ḫākister ola / Nār-ı ‘ışḳ ile nite yanup kül oldı Ḳaḳnūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 
Beyit 5). [ile, ] 

Saḥn-ı dilde ekmek içün dāyimā ġam ḥāṣılın / Şāh-ı ‘ışḳuñ emri ile itdiler beñzer nadās (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1393, Beyit 2). [ile, ] 

Niçe bir ḫalḳ-ı cihān ile idersin güft ü gū / ‘Uzlet eyle ḫalḳdan artuk saña yigdür ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 3). [ile, ] 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1415, Beyit 4). [ile, ] 

İy Muḥibbī bī-emāndur öldürür virmez emān / Anuñ-ıçun sürme ile tīġ-ı çeşmin zāġlamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1415, Beyit 5). [ile, ] 

Bīgāne sanup eyleme red bu Muḥibbī’yi / Bilmez misin ki ‘ışḳuñ ile āşinā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 5). [ile, ] 

Muḥibbī bū ile toldı dimāġūm / Meger zülfine yāruñ şāne gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 5). [ile, ] 

Nūruñ ile ‘ālemüñ yüzi münevverken bugün / Ẓulmete virme cihānı zülf-ile ḥāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 3). [ile, ] 

Gerçi felek bükdi ḳaddüm rūzigār ile / Şükrüm budur ki ben daḫı egmedüm aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 2). [ile, ] 

Rūy-ı zerdüm tā şeref bulsun diyü / Anları pā ile tamga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 4). [ile, ] 

Zülf-i çevgān ile bāziçeye geldi o nigār / Ser-i ‘uşşāḳ aña her bir yañadan top olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 4). [ile, ] 

Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 2). [ile, ] 
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Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 5). [ile, ] 

Ḥasret ile dem-be-dem çıkar benüm bagrumda baş / Anuñ içün turmayup akar gözümden kanlu yaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 1). [ile, ] 

Nāvek-i ġamzesi geldükde Muḥibbī sen anı / Gāh ta‘ẓīm ile ko dilde gehī cānuña bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 5). [ile, ] 

Derdmend olan ḫaṭ u ḫāli ile āşüftedür / Derd-ile ḫoş geçe ol ola dermāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1478, 
Beyit 4). [ile, ] 

Zülf[i] sevdāsı sevād-ı dil [ü] ‘aḳlumı alup / Başuma derd ü belā ile hevā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 4). [ile, ] 

Keşf oldı Muḥibbī’ye cihān bir ḳadeḥ ile / Bulmadı girüp erba‘īne zāhid-i murtāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 5). [ile, ] 

Niçe bir ḳaṣruñ yaparsın ḫışt-ı sīm ü zer ile / Yā niçe bir ‘iyş ü ‘işret çün döşersin sen bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1499, Beyit 2). [ile, ] 

Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı / Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 4). [ile, ] 

 

iled: Götürmek,ulaştırmak. 

Acımazdum öldügüme iy ṣanem hicrüñle ger / İledürse bū ṣabā kūyuña āḫir ḫākümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1276, Beyit 2). [iledürse, -ür, -se ] 

 

ilerü: Bir yerin veya şeyin arka kabul edilen kısmına göre önde bulunan taraf, ön taraf // Öne doğru. 

Gönder ilerü ġamzeñi iy yār-ı cefā-cū / Çeşmüñ gibi kan döküci ḥūn-ḫˇār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 3). [ilerü, ] 

 

ilhām ider: Ilham etmek, kalbe, zihne mananın gelmesini sağlamak. 

Cānuma hātif seḥergehden bunı ilhām ider / İy ḫumār-ālūd ancak saña dermān cām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1100, Beyit 1). [ilhām ider, -er ] 

 

‘ilim: Bilme, biliş // Belli bir konuya âit bilgilerin bütünü. 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 1). [‘ilim, ] 

 

illā: “–den başka” anlamında istisnâ bildirir, ancak, sâdece. 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [illā, ] 

Ġam beyābānında sergerdān olaldan cān u dil / Kimse gelmez yanuma illā meger sāyem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 5). [illā, ] 
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Nāṣiḥā men‘ itme yaksam şem‘-i ḥüsne cān u dil / Yakmaga pervāne perrin gelmez illā nār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 2). [illā, ] 

Komadı ṣabr u hūş dilde ṭāḳat / Baña itmedi illā göz-ile kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 2). [illā, ] 

 

‘illet: Bir şeyin var olmasını sağlayan sebep. // Bahane. 

Ger olursa bugün olsa vefāsı / Ki ferdāya salanuñ ‘illeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 7). [‘illeti, -i ] 

 

‘ilm: Bilme, biliş // Belli bir konuya âit bilgilerin bütünü // Hüner, mârifet, sanat. 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 5). [‘ilm, ] 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 1). [‘ilme, -e ] 

Okuyup görmiş degül beñzer maḥabbet ‘ilmini / Fenn-i cevri līk ol nā-mihribān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1446, Beyit 3). [‘ilmini, -i, -n, -i ] 

Siḥr fennin fitne ‘īlmin bilmese ol dil-firīb / Bir naẓarla dilleri baglamaz idi göz ü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1469, Beyit 3). [‘īlmin, -i, -n ] 

İy Muḥibbī yār cevr ‘ilmin be-ġāyet ḫoş bilür / Līk fenn-i mihri bilmez okısa eyler ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1497, Beyit 5). [‘ilmin, -i, -n ] 

 

ilt: İletmek: Götürmek veya getirmek, ulaştırmak, eriştirmek. 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ / Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 6). 

[iltseñ, -se, -ñ ] 

 ,Kanda bulam kim ire elüm dāmānuña / Ben meger toprak olam ilte bu gerdüm rūzigār (Muhibbî Dîvânı (ق)
Gazel 1205, Beyit 21). [ilte, -e ] 

İlte meger kūyuña ol dem ki ġubārumuz / Bir gün eger muvāfıḳ esse rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 3). [ilte, -e ] 

İlte Muḥibbī kūy-ı nigāra ġubārumı / Yarı kılursa bir gün eger rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, Beyit 

7). [ilte, -e ] 

 

iltifet-i sīm ü zer itmez: Altın ve gümüşe iltifat etmek, değer vermek, meyletmek. 

Sīm olsa yaşum zerd-i ruḫum baña ne assı / Çün yār bugün iltifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 3). [iltifet-i sīm ü zer itmez, -mez ] 

 

imām oldı: İmam olmak. II Öncü, önder olmak. 

Ḳāmet itdüñ gözlerüñ ‘uşşāḳa çün oldı imām / Gerçi uydum bilmedüm geçdi namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 5). [imām oldı, -dı ] 

 

īmān: İnanmak, kalben itikat ve lisanen ikrar etmek // Allah’a inanma, dînî inanç. 
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‘Āşıḳ-ı bī-dil yoluñda terk iderse ‘aḳl u dil / Zülfinüñ ḳaṣdı eger īmān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1032, Beyit 3). [īmān, ] 

Zülf-y-ile beñzer el bir eyledi kāfir ḫaṭı / Her ṭarafdan yüridi ḳaṣdı meger īmānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1059, Beyit 2). [īmānadur, -a, -dur ] 

 

īmān getürür: İman etmek, imana gelmek. Şehadet getirmek. 

Görse zāhid saçınuñ küfrini zünnār idine / Kibr eger baksa yüzi nūrına īmān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 2). [īmān getürür, -ür ] 

 

īmāna gele: Müslümanlığı kabul etmek; en sonunda doğruyu söylemek; sonradan bir şeyi kabul edip uymak. 

Yüzini görse gele īmāna küfr ehli kamu / Kuşana zünnār-ı zülfin zāhid-i ṣad-sāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 4). [īmāna gele, -e ] 

 

imkān olursa: Mümkün olmak, yapılabilir olmak. 

Ger fedā cānān yolında cān olursa çok mıdur / Başa devletdür katı imkān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 1). [imkān olursa, -ur, -sa ] 

 

īn: Yabanî hayvanların kendilerine barınak edindikleri kovuk // Aşığın, sevgilinin yılan saçının sığınacağı gönlü. 

Ḫayāl-i mār-ı zülfeyni dem-ā-dem göñlüme gelsün / Ḳarār itmege sīnem gibi hergiz aña īn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 5). [īn, ] 

Tār-ı zülfinüñ ḫayāli sīne-i sūzānda / Āteş içre iy Muḥibbī mārdur in eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 

Beyit 5). [in, ] 

 

inan: (Bir şeyi) Doğru olarak kabul etmek // güvenmek, îtimat etmek. 

Cihānuñ ḫalḳına sakın inanma / Yüze güler dir-ise saña kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 6). [inanma, 

-ma ] 

 

‘ināyet kıl: Iyilik etmek, yardımda bulunmak. 

‘İnāyet kıl Muḥibbī seni bulsun / Seni künh-ile kimse bilmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 7). 

[‘ināyet kıl, ] 

 

ince: İnce, zarif. 

Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ / İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 5). [ince, ] 

 

ince: Kendi cinsinden olanlara göre , dar ve kalınlığı az olan. // İnce, zarif. 

Dehenüñ fikri-y-ile ince bilüñ ẕikri-y-ile / ‘Aḳlumuz teng olup kalmadı hergiz bilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1208, Beyit 4). [ince, ] 
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ince: Özenle ve küçük ayrıntılarına kadar emek verilerek, üzerinde durularak titizlikle yapılan. 

Ġāyet-i ‘ışḳa Muḥibbī ireyim dimek muḥāl / Ḥaddi vü pāyānı yok bir ince müşkil rāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 5). [ince, ] 

 

ince ḫayāl: İnce, zarif hayal (sevgilinin belinin inceliğini övme bağlamında). 

Muḥibbī leblerüñ ẕikrin miyānuñ vaṣfını itse / Diyeler böyle bir şīrīn kelām ince ḫayāl olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1355, Beyit 5). [ince ḫayāl, ] 

 

incin: Gönlü kırılmak, gücüne gidip üzülmek, gücenmek, gönül koymak. 

İncinür sanma cefādan cevre mu‘tād olmışuz / Süd yirine zehr-i ġamla bislemişdür anamuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 2). [incinür, -ür ] 

 

incü: 1. İstiridye cinsinden deniz hayvanlarının içinden çıkarılan ve süs eşyâsı olarak kullanılan küçük, yuvarlak, 

sert, sedefli tâne 2. teşmil. Kıymetli, güzel, zarif, az bulunur şeyler için kullanılır. 

Öpsem lebüñi disem o dem la‘lini dişler / Nāz-ıla baña gösterür incü gibi dişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 1). [incü, ] 

 

iñen: Çok, pek çok, daha çok. 

İy dōst iñen itme Muḥibbī’ye cefālar / Korkmaz mısın andan ki çok āh-ı seḥeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 5). [iñen, ] 

Zülfine dil baglayup itme iñende i‘timād / Kimse başa çıkmamış anuñla birçok başludur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1084, Beyit 4). [iñende, -de ] 

Güzellerden vefā ummak ‘acebdür / Cefā dirseñ iñen bisyār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 4). 
[iñen, ] 

İñen cevr itme ‘uşşāḳa vefā kıl iy şeh-i ḫūbān / Ġarībüñ āhını yirde komaz Allāh’umuz vardur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1145, Beyit 3). [iñen, ] 

Zāhidā mescidde rindānı iñen ẕemm eyleme / Ġāfil olma biz seni meyḫāne içre dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 4). [iñen, ] 

İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [iñen, ] 

İñen ra’nādur ol gül yüzlü dilber / Naẓīrüñ görmedüm ben iy ḳabā-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 2). 

[iñen, ] 

Beni cānā iñen yakma sakın bu āh-ı sūzāndan / Amānsuzdur amān virmez bilürsin bī-amān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 4). [iñen, ] 

Germ olmasun iñen gün ḥüsnini kılmasun ‘arż / Nisbet yüzüñle günde beyne‘s-semāi ve’l-’arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1485, Beyit 1). [iñen, ] 

 

iñende: 1. çok, pek, fazla 2. daha çok. 
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Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [iñende, ] 

Güzeller itmese cevr ü cefāyı / Ṭarīḳ-i ‘ışḳ iñende muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 6). 
[iñende, ] 

 

infi‘āl: 1. Gücenme, dargınlık duyma, kırılma 2. Bir tesir ediciden, bir fiilden etkilenme durumu, etki altında kalma, 

etkilenme. 

Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [infi‘ālüm, -üm ] 

 

iñile: Acı, üzüntü, keder sebebiyle ağlamak, iniltili sesler çıkarmak. 

Şeb-i hicr içre kaçan bu dil-i maḥzūn iñiler / Bile yanup tutuşup derd-ile gerdūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 1). [iñiler, -r ] 

Şeb-i hicr içre kaçan bu dil-i maḥzūn iñiler / Bile yanup tutuşup derd-ile gerdūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 1). [iñiler, -r ] 

Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup / Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 2). [iñiler, -r ] 

Gözlerüm gözek olup eyleyeli eşki revān / Dīde dōlāba dönüp eyleyüben ün iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1019, 
Beyit 3). [iñiler, -r ] 

Meyl-i dünyā-y-ıla cem‘ itdügiçün sīm ü zeri / Düşüben ḳa‘r-ı zemīn içine Ḳārūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 4). [iñiler, -r ] 

İñilerse bu Muḥibbīyi ‘aceb eylemeñüz / Her kaçan bir kişinüñ bagrı tola ḫūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 5). [iñiler, -r ] 

İñilerse bu Muḥibbīyi ‘aceb eylemeñüz / Her kaçan bir kişinüñ bagrı tola ḫūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 5). [iñilerse, -r, -se ] 

Gözlerüm yaşı gibi aksa kaçan āb iñiler / Olıcak bir kişinüñ gözleri bī-ḫˇāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 1). [iñiler, -r ] 

Gözlerüm yaşı gibi aksa kaçan āb iñiler / Olıcak bir kişinüñ gözleri bī-ḫˇāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 1). [iñiler, -r ] 

Bu cihānuñ nesi vardur aña şād ola göñül / Kıl ḥaḳīḳat naẓarın şeyḫ ü eger şāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 2). [iñiler, -r ] 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 3). [iñiler, -r ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe iñiler bu göñül / Nite kim kurıla su üstine dōlāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 

Beyit 4). [iñiler, -r ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe iñiler bu göñül / Nite kim kurıla su üstine dōlāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 4). [iñiler, -r ] 

Genc-i ‘ışḳuñ çü Muḥibbī yiri vīrāne-durur / Ya ḫarāb olmaga n’içün dil-i pür-tāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 5). [iñiler, -r ] 
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Yine bezm-i belā içre bu göñlüm / İñiler sanki nāy-ı ḫoş-nevādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 4). [iñiler, 
-r ] 

Cefā vü cevrüñi añsam göñülde āh u zār itsem / İñiler kūhlar cümle zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 2). [iñiler, -r ] 

Akıdur āb-ı revān her yaña çeşmüm ḳūzeki / İñiler bī-çāre dil derd-ile san ṭolābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1066, Beyit 3). [iñiler, -r ] 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 
Beyit 3). [iñiler, -r ] 

Bezm-i ġamda nāle kılsam nāylar dem-bestedür / ‘Ūd iñiler zārılıgum işidelden ḫastadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1132, Beyit 1). [iñiler, -r ] 

Bu Muḥibbī giceler bülbül-vār / İñiler āh u vāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 7). [iñiler, -r ] 

 

inḳār eyledi: Inkar etmek, reddetmek, kabul etmemek. 

Cānum aldı dün gice bir būse iḳrār eyleyüp / Döndi inḳār eyledi itdügi beñzer lāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 3). [inḳār eyledi, -di ] 

 

inkār eyler: Inkar etmek, reddetmek, kabul etmemek. 

Dün lebinden būse ‘ahd itmişdi dildārum bugün / Gör yine ḳavline inkār eyler ol iḳrārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 4). [inkār eyler, -r ] 

 

inkār idem: Inkar etmek, reddetmek, kabul etmemek. 

Dilā bu rūy-ı zerdümle niçe inkār idem ‘ışḳa / Gözümüñ kanlu yaşıyla iki ḥāżır güvāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 2). [inkār idem, -e, -m-em ] 

 

inkār ider: Inkar etmek, reddetmek, kabul etmemek. 

Būseme cān aluram dün dimiş-idi ol nigār / Aldı cānum şimdi turmış būseye inkār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1165, Beyit 4). [inkār ider, -er ] 

 

inkār ider: Inkar etmek, reddetmek, kabul etmemek. 

Öldürür her dem beni dönüp yine inkār ider / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 4). [inkār ider, -er ] 

 

inkār ider: Inkar etmek, reddetmek, kabul etmemek. 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 5). [inkār ider, -er ] 

 

inkār iderler: Inkar etmek, reddetmek, kabul etmemek. 

Dün iḳrār eylemişken būseyi yār / ‘Aceb n’oldı bugün inkār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 3). 

[inkār iderler, -er, -ler ] 
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inkār idüp: Inkar etmek, reddetmek, kabul etmemek. 

Naḳd-i cāna çün metā‘-ı būse iḳrār eyledüñ / Dōstum inkār idüp gel bozma bāzārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 4). [inkār idüp, -üp ] 

 

inkār idüp: Inkar etmek, reddetmek, kabul etmemek. 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 4). [inkār idüp, -üp ] 

 

inkār itmesün: Inkar etmek, reddetmek, kabul etmemek. 

Gözi ḫūn-rīzlik inkār itmesün kim / Yanında ḫançerinüñ ḥumreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 4). 

[inkār itmesün, -me, -sün ] 

 

inkār kılmaz: Inkar etmek, reddetmek, kabul etmemek. 

Günāh-ısa seni sevmek Muḥibbī / Gel öldür cürmine inkār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 6). 

[inkār kılmaz, -maz ] 

 

inkār-ı ‘ışḳ itse: Aşkı inkar etmek. 

Zāhidā efsürde dil inkār-ı ‘ışḳ itse ne tañ / Gün yüzüñ mihriyle çün kim germdür hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1172, Beyit 4). [inkār-ı ‘ışḳ itse, -se ] 

 

iñle: Acı, üzüntü, keder sebebiyle ağlamak, iniltili sesler çıkarmak. 

Bezm-i ġamda ḳāmetüm çeng ideli bār-ı belā / İñler ol meclisde bu göñlüm benüm ḳānūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 6). [iñler, -r ] 

Ḥasret-i rūy u firāḳ-ı zülfüñ-ile iy perī / Kalmadı ṣabr u ḳarārum iñlerem leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1086, Beyit 3). [iñlerem, -rem ] 

Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [iñler, -r ] 

Muṭrib Nevāda perdeñi uydur Muḥibbī’ye / Deyr-i cihānda iñlese dil erġanūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 5). [iñlese, -se ] 

Ġam meclisinde zārīlıgum iñleyen bilür / Ney gibi niçe iñledügüm diñleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 1). [iñledügüm, -düg, -üm ] 

Ġam meclisinde zārīlıgum iñleyen bilür / Ney gibi niçe iñledügüm diñleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 1). [iñleyen, -y, -en ] 

Bezm-i ġamda iñleyüp nālişler itsem tā seḥer / Ḥālüm añlar nāylar derdüm rebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 4). [iñleyüp, -y, -üp ] 

Vādi-i hicre düşelden oldı bu dil bī-ḳarār / İñleyüp tā ṣubḥ olınca aglaram ben zār u zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1141, Beyit 1). [iñleyüp, -y, -üp ] 
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İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 5). [iñleseñ, -se, -ñ ] 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1159, Beyit 4). [iñle, ] 

Şem‘-i ḥüsne dil yana pervāne-veş ḫāmūş olur / İñleyüp bülbülleyin feryād u āh u vā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1297, Beyit 3). [iñleyüp, -y, -üp ] 

Āh ġam şebinde giceler tā ṣubḥ olınca iñlerem / Bu nev‘edür ḥālüm benüm meh sālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 3). [iñlerem, -r, -em ] 

Gül yüzüñsüz bu Muḥibbī iñlese bülbül-ṣıfāt / Ne dükenmez gice gündüz āh u zārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1330, Beyit 5). [iñlese, -se ] 

İñlesün bülbül gibi kılsun Muḥibbī nāleler / Ḥüsn-i yāruñ gülşen-i tāze bahārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 5). [iñlesün, -sün ] 

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ / Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1344, Beyit 3). [iñlesek, -se, -k ] 

Gözlerüm gözgelerinden dökerem göz yaşların / İñlemekde göñlüme ṭōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 4). [iñlemekde, -mek, -de ] 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Niçe nālān olmasun ġāyet de teng oldı ḳafes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1378, Beyit 1). [iñler, -r ] 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 3). [iñlerem, -r, -em ] 

Niçe demler iñleyüp nā gibi kıldum ben nefes / Ḥamdü-lillāh kim viṣāl-i yāra buldum dest-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 1). [iñleyüp, -y, -üp ] 

Ka‘be-i vaṣluña mahmil baglasa dil ḥācı-vār / Bu Muḥibbī iñler ol vādīde mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1395, Beyit 5). [iñler, -r ] 

Giceler tā ṣubḥ olınca iñleseñ olmaz ‘aceb / Kār-ı ‘ışḳ āsān mı sanduñ bilmedüñ iy bu‘l-heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 2). [iñleseñ, -se, -ñ ] 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Teng ü tar olursa çala bed enīn olur nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 1). [iñler, -r ] 

Bār-ı ġamdan hicr ara bu ḳaddüm olaldan kemān / İñlesem olmaz ‘aceb sīne rebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 3). [iñlesem, -se, -m ] 

Ol gül-i nevresteyi ḫār-ıla bir yirde görüp / Ṣūbḥ olınca iñleyüp derdiyle bülbül aglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 3). [iñleyüp, -y, -üp ] 

İy Muḥibbī cān göziyle kūhsāra kıl naẓar / İñleyüp Ferhād içün döker gözinden kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1425, Beyit 5). [iñleyüp, -y, -üp ] 

Dilüm iñler benüm dōlāba döndi / Gözüm gözgelerinden dökilür yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 3). 

[iñler, -r ] 

Gül yüzüñde çünki ḫaṭṭuñ ẓāhir oldı mūr-veş / Çarḫ elinden iñler-isem tañ mıdur ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 1). [iñler-isem, -r, -i, -se, -m ] 
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iñled: İnletmek, inlemesine sebep olmak; acı çektirmek, üzmek. 

Bir serv-ḳad lāle-ruḫ sīm bedendür / Bülbüllerini iñledici ġonca dehendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 

1). [iñledici, -ici ] 

N’ideyin dōst diyüp iñledüben ḳumrī gibi / Nāle kıl gülşene var bülbüli feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 2). [iñledüben, -üben ] 

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ / İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 2). [iñledüp, -üp ] 

Āh kim ben bülbüle gül yüzlü yārum söylemez / İñledüp gūş itmeyüp feryād zārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 1). [iñledüp, -üp ] 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 4). [iñledür, -ür ] 

 

iñleş: 1. acı, üzüntü belirten kesik sesler çıkarmak, inildemek 2. yakınmak. 

Nāz-ıla güftāra gelse ġonca-veş ol şāḫ-ı gül / Cān u diller iñleşürler niçe giryānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 3). [iñleşürler, -ür, -ler ] 

 

inşā: Yazma, kaleme alma. // Dîvan edebiyâtı sanatlarına çok fazla yer veren, Arapça, Farsça kelimelerle yüklü, 

süslü, secîli nesir. 

Bu Muḥibbī yazsa ḥüsni āyetin dil levḥine / Okıyan dir buncılayın kimseler inşā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1297, Beyit 5). [inşā, ] 

 

inşā kılur: Yazmak, kaleme almak II meydana getirmek, yapmak. 

Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını / Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 2). [inşā kılur, ] 

 

inşā kılur: Yazmak, kaleme almak II meydana getirmek, yapmak. 

Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını / Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 2). [inşā kılur, --ur-ur ] 

 

insan: Adam, beniâdem, beniâdemden her fert. 

Berre düşmiş sanmañuz Mecnūn bir dīvānedür / Gördi yok būy-ı vefā insanda anuñçün kaçar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 3). [insanda, -da ] 

 

intihā: Son bulma, sona erme // Tükenme, bitme // Son, nihâyet. Karşıtı: İptida. 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1284, Beyit 5). [intihāsı, -sı ] 

 

intiẓār: Beklemek, bekleyiş, birinin yolunu gözlemek. 
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İntiẓār-ıla lebüñden bulmadum bir ẕerre kām / Bir söz-miş ṣabr-ıla dirler koruk ḥelvā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 2). [intiẓār-ıla, --ıla ] 

Yollarda kaldı gözlerüm āh intiẓār-ıla / Gel ḥadden aşdı iki gözüm intiẓārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 2). [intiẓār-ıla, --ıla ] 

Yollarda kaldı gözlerüm āh intiẓār-ıla / Gel ḥadden aşdı iki gözüm intiẓārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 2). [intiẓārumuz, -umuz ] 

Būseyi ferdāya saldı dün gice cānānumuz / İntiẓār-ıla geçüp çıkmadı ṣubḥa cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 1). [intiẓār-ıla, --ıla ] 

 

ir: Ayırmak, uzaklaştırmak. 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid / Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1399, Beyit 4). [ırmag-ımış, -mag, --ı, -mış ] 

 

ir: Varmak, yetişmek, ulaşmak, vâsıl olmak. 

Niçe gün hicri-y-ile cān u ciger taglamışam / Umaram Ḥaḳ’dan ire vaṣlı baña kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 3). [ire, -e ] 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña / Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1040, Beyit 5). [ire, -e ] 

Cām-ı la‘line irem diyü ider cūş u ḫurūş / Dāyimā meyḫānede kendin mey-i ṣahbā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 3). [irem, -em ] 

Mu‘āvin olmasa āhum ḳad ü bālāña irmezdüm / Felek ṭāḳına çıkmaga benüm müşgīn kemendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 3). [irmezdüm, -mezdüm ] 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 

Beyit 2). [irdi, -di ] 

Ḥabībüm gün yüzüñ göster viṣālüñ ṣubḥına irsün / Şeb-i hicrüñde aḥvāli Muḥibbī’nüñ mükedderdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 5). [irsün, -sün ] 

Bahār irdi Muḥibbī geşt-i bāġ it / Bu demler guṣṣa göñülden gidendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 5). 
[irdi, -di ] 

Her kim ki tutar kendüzini ḫāke berāber / Ḳadri ne tañ irse anuñ eflāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 1). [irse, -se ] 

Gülşen-i kūyı baña bāġ-ı irem gibi gelür / Ḥaḳ naṣīb eyler-ise aña irem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1136, 
Beyit 1). [irem, -e, -m ] 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi / Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1154, Beyit 4). [irsem, -se, -m ] 

Leb-i tiryākine irdi Muḥibbī / Ne ġam dirlerse zülfüñ ‘aḳrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 7). [irdi, -

di ] 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına / Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 5). [irmez, -mez ] 
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Dagıdaldan zülfini dagıldı ‘aḳl u ṣabr u hūş / Şeb irince dagılur ‘ādet budur hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1172, Beyit 2). [irince, -ince ] 

Zūr u zār-ıla viṣāline irem dime sakın / Dilberüñ vaṣlı hemān sīm-ile zerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 1). [irem, -e, -m ] 

 Sundum elümi zülfi kemendine irem / Bilmedüm siḥr-ile her tārını kılmış ol mār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ص )
1205, Beyit 14). [irem, -e, -m ] 

Ẕikr-i leb-i la‘lüñ olalı vird-i zebānum / Her bir yañadan gūşuma irer benüm āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 
Beyit 2). [irer, -er ] 

Göñlümüñ feryād elinden kime varup dād idem / İrmek ister gördügi zülfe uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 2). [irmek, -mek ] 

Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 5). [irse, -se ] 

‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 4). [irse, -se ] 

Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 1). [irdi, -di ] 

Per ü bāl açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / İrüp ḳaṣrına Şīrīn itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 4). [irüp, 
-üp ] 

Mihrüñle yine ẕerrelerüm irdi semāya / Āhum yiliyle oldı cihān pür hevā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 
Beyit 2). [irdi, -di ] 

Günāhum bu-durur ‘ışḳuñ Ḫudā’dan istedüm irdüm / Günāhkāruñ du‘āsı[nı] dimeñ ki müstecāb olmaz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 6). [irdüm, -dü, -m ] 

Ay olur hafta geçer göstermez oldı gün yüzin / Göklere irse ‘aceb mi nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 4). [irse, -se ] 

‘Ālemi bir ḥabbeye satduk irüp bir ‘āleme / Şükr idüp Ḥaḳḳ’a anuñçün dāyimā bī-ġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 3). [irüp, -üp ] 

Āhum eflāke irüp oldı melā’ik gözi nem / Sanmañuz kanlu yaşum taḫt-ı s̱erādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 4). [irüp, -üp ] 

Cevr okı cāna irüp itdi Muḥibbī’yi helāk / Daḫı bu ḫasta göñül ol kaşı yadan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 5). [irüp, -üp ] 

Dem-i vaṣla irenler iy Muḥibbī / Didiler bundan özge ‘ālem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 6). 
[irenler, -en, -ler ] 

‘İyş ü nūş it iy göñül irdüñ gülüñ eyyāmına / Furṣatı fevt itme iy ‘ömr-i ‘azīzüm bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1382, Beyit 6). [irdüñ, -dü, -ñ ] 

İrmedüñ ol serv-ḳaddüñ vaṣlına iy cūy-ı eşk / Yüz suyın dökdüñ bu yolda nite kim kılduñ heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 4). [irmedüñ, -me, -dü, -ñ ] 

Her şeb iy meh irdi eflāke Muḥibbī nālesi / İy meh-i nā-mihr olmaduñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1392, Beyit 5). [irdi, -di ] 



 1265 

Her ki cāna kıymaya irmez viṣāl-i dilbere / Bu sözi ben dimezem bilüñüz ulular dimiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 4). [irmez, -mez ] 

Muḥibbī irmek isterdi ser-i zülfine dildāruñ / Aña deyr-i cihānda dinmese zünnāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 6). [irmek, -mek ] 

Ġāyet-i ‘ışḳa Muḥibbī ireyim dimek muḥāl / Ḥaddi vü pāyānı yok bir ince müşkil rāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 5). [ireyim, -e, -y, -im ] 

Baş açup kalduram elüm du’āya / Eger kūyından irse başuma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 3). [irse, -
se ] 

 

i‘rāb: 1. Düzgün konuşmak ve hakikatı açıklamak 2. Süs. 3. Arapça kelime ve fiillerin sonunda bulunan harf veya 

harekelerin değişmesi ve bu değişikliği ve sebeblerini öğreten ilim. 

Metn-i ḥüsnin gerçi ḫaṭṭāṭ-ı ezel evvel yazup / Soñradan ḫaṭṭı gelür şerḥ eyleyüp i‘rāb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 3). [i‘rāb, ] 

 

i‘rāb u nuḳaṭ: Nokta ve hareke (ben ve ayva tüyleri için kullanılmış). 

Muṣḥaf-i ḥüsnine yāruñ virdi ziynet ḫāl ü ḫaṭ / Ḫaṭ daḫı rūşen görinür olsa i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 1). [i‘rāb u nuḳaṭ, ] 

 

i‘rāb u nuḳaṭ: Nokta ve hareke (ben ve ayva tüyleri için kullanılmış). 

Ḫaṭṭ u ḫālüñ olmasa ezber kitāb-ı ḥüsnüñi / Okuram ḥācet degüldür baña i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1496, Beyit 2). [i‘rāb u nuḳaṭ, ] 

 

‘iraḳ: Irak ülkesi // Uzak, uzaklık // Türk müziğinin en eski mürekkep makamlarından biri. 

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ / Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 3). [‘iraḳ, ] 

 

īrān: İran ülkesi // Sevgilinin yanağı, yüzü. 

Gören ḫaṭṭuñ didi ruḫsāruñ üzre / Meger ceyş-i Ḥabeş Īrān’a gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 3). 

[īrān’a, -a ] 

 

i‘rāż eyleme: Yüz çevirmek, kaçınmak, başka tarafa dönmek. 

‘Işḳ eyler-ise cevr ü cefā eyleme i‘rāż / Bir gün ola kim feyż ide saña da o Feyyāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 1). [i‘rāż eyleme, -me ] 

 

irem bāġı-durur: Cennet bahçesi // Âd’ın oğlu Şeddad’ın yaptırdığı yalancı cennet. 

İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ / Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 2). [irem bāġı-durur, --durur ] 

 

irgür: Ulaştırmak, eriştirmek. 
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Eşk-i çeşmüm her nefes sa‘yi beni ġarḳ itmede / Rāh-ı ‘ışḳuñda murāda irgüren ol āhdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 2). [irgüren, -en ] 

‘Ārıżı ka‘be’sine irgür eger ister-iseñ / Şām-ı zülfine iriş tā bulasın ‘ömr-i dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1215, 
Beyit 4). [irgür, ] 

Ölsem yolında āteş-i āhum ‘alem olup / Gökler yüzine irgüre her dem şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 3). [irgüre, -e ] 

 

iriş: Erişmek, yetişmek, ulaşmak. 

İrişüp cānān viṣāline bulur maṭlūbını / Ten libāsından şu cān kim soyınup ‘üryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 4). [irişüp, -üp ] 

Muḥibbī ṣıdḳ-ılā ‘āşıḳ irişdi rāh-ı maḳṣūda / Riyā vü zerḳ-ıla zāhid hemān bir kurı lāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1047, Beyit 5). [irişdi, -di ] 

Binā-yı ṣabr u ḳaṣr-ı ‘aḳl katı muḥkem-durur ammā / İrişse zelzele ‘ışḳuñ hevāsından hemān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 4). [irişse, -se ] 

Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1063, Beyit 5). [irişse, -se ] 

Ne sebebdendür didüm sīnemde biñ biñ yaralar / Didi ġamzem oklarından irişen peykāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 4). [irişen, -en ] 

Gice vü gün bir olup irişdi eyyām-ı bahār / Başına zer tāc geydi güller oldı tācdār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1078, 
Beyit 1). [irişdi, -di ] 

Sensüz eger sorarsañ niçe geçer şeb ü rūz / Gice işüm gücüm āh gündüz irişe vehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 4). [irişe, -e ] 

İrişilmez zülfi devrinde viṣāli gencine / Kimse gence mālik olmaz her kaçan mārın görür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1131, Beyit 4). [irişilmez, -il, -mez ] 

Bahār eyyāmı gül devri irişdi / Geçürme ‘ömri meysüz kim hebādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 5). 
[irişdi, -di ] 

Bahār irişdi gel vaḳt-i çemendür / Cihān bülbül üninden pür naġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 1). 
[irişdi, -di ] 

‘Ārıżı ka‘be’sine irgür eger ister-iseñ / Şām-ı zülfine iriş tā bulasın ‘ömr-i dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1215, 
Beyit 4). [iriş, ] 

Bir şeref virdi cihāna irişüp faṣl-ı rebi‘ / Her diken tāze görindi olup iẓhār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 2). [irişüp, -üp ] 

Ḫudā’dan istedüm irişdüm emrūz / Cemālüñ görmek oldı çün müyesser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 2). 
[irişdüm, -dü, -m ] 

Gökler yüzine bir gün irişür şerārumuz / Sakla cemālüñ ayını iy āfitāb-ı ḥüsün (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 4). [irişür, -ür ] 

Sakın cemāl ü ḥüsnüñi iy āfitāb-ı ḥüsn / Gökler yüzine irişe nāgeh şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 4). [irişe, -e ] 
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İrişmez baña sensüz hīç çāre / Gelüp bī-çāre gānrā çāre-saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 3). [irişmez, -
mez ] 

Nigārā çārdeh sāla irişdüñ ḥüsnüñi ‘arż it / Yigirmiye irişince ‘ayāndur māhitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1328, Beyit 2). [irişdüñ, -dü, -ñ ] 

Nigārā çārdeh sāla irişdüñ ḥüsnüñi ‘arż it / Yigirmiye irişince ‘ayāndur māhitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1328, Beyit 2). [irişince, -ince ] 

Āh kılsam irişür nālem melekler gūşına / Tañ degül dirler gider şebde ırak yire āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 2). [irişür, -ür ] 

Murġ-ı dil pervāz urup āḫir irişdi kūyuña / Şimdi bildüm kim murādı kūyumuñ uçmag-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1399, Beyit 6). [irişdi, -di ] 

Yār şīrīndür dilā şeftālū-yı la‘le iriş / Āfitāb-ı ḥüsn-ile bulmış-durur ol perveriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1405, 
Beyit 1). [iriş, ] 

‘İyd-i vaṣla çünki irişdi Muḥibbī derdmend / Merḥabā eyle elüñi sun anuñla gel iriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 5). [iriş, ] 

‘İyd-i vaṣla çünki irişdi Muḥibbī derdmend / Merḥabā eyle elüñi sun anuñla gel iriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 5). [irişdi, -di ] 

Ḥüsni bāġına irişdüñ eyle zülfinden ḥaẕer / Ġaflet itme mārdur yatmış güneşde uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 2). [irişdüñ, -dü, -ñ ] 

Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 1). [irişür, -ür ] 

 

irşād eylemez: Doğru yolu göstermek, aydınlatmak, uyarmak. 

Her ne dirse ḥaḳḳuma uyma raḳībüñ sözine / Bilürem kim ol seni ḫayr işe irşād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 4). [irşād eylemez, -mez ] 

 

irte: Ertesi gün, yarın. 

Gel bugün ‘iyş idelüm ṣaḥn-ı çemen eyyāmıdur / Çarḫ-ı ẓālim kimler ile irte işret saz olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1158, Beyit 2). [irte, ] 

 

irte günüñ: Ertesi gün, yarın, gelecek zaman. 

Bu güni ḫoş görelüm irte günüñ issisi var / Kalmadı kalmayısar kimseneye gün gicedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 3). [irte günüñ, -üñ ] 

 

irtesi: Ertesi gün, sonra, ardından gelen zaman. 

Her kārbān ki konsa bugün irtesi göçer / Dār-ı cihāna anuñ-ıçun didiler ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, Beyit 

3). [irtesi, ] 

 

irtibāṭ itdi: Irtibat kurmak, bağlanmak. 
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Tañ mı Muḥibbī bulsa maḥabbetle ger kemāl / İtdi henūz müftī-i ‘ışḳa çün irtibāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 5). [irtibāṭ itdi, -di ] 

 

iş: Yapılan şey, davranış, eylem. 

Bülbülem tā ṣubḥ olınca āh u efġāndur işüm / Çünki ol serv-i semen gülzārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 2). [işüm, -üm ] 

Beñzetdi çünki ‘ārıżuña kendüzini gün / Gün başına anuñ-ıçun işi zevāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 
4). [işi, -i ] 

Çün Muḥibbī urdı varlık terkini / Āferīn her işi dervīşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 5). [işi, -i ] 

Geh diler zencīr-i zülfüñ dil umar gāhī lebüñ / Dōstum dīvānenüñ mestüñ işi mā‘ẕūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1073, Beyit 6). [işi, -i ] 

Ben şeb-i hicre nihāyet bulmadum ‘ālemde āh / Bu söz-imiş māhitābum her işe pāyān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 4). [işe, -e ] 

Muḥibbī muḥkem işdür ‘ışḳ bāzı / Bu kārı sanma ayruk kāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 5). 
[işdür, -dür ] 

Añarsa ‘ışḳ ehlini ne ġam zāhid melāmetle / Selāmet gözlemez ‘āşıḳ işi anuñ melāmetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 5). [işi, -i ] 

Başlar kesilür kan saçılur līk sorılmaz / Bu nev‘e olur rāh-ı maḥabbetde çok işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 6). [işler, -ler ] 

İy Muḥibbī iḫtiyār-ı dil eger gitse ne tañ / Dil-rübālar işi dāyim nāz-ıla kirişmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1183, 
Beyit 5). [işi, -i ] 

Bülbül çemende sanma ki dāyim sür[ū]d ider / Gül şevḳı-y-ile bülbülüñ işi āh u nāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 2). [işi, -i ] 

Kapuñdan cürmüm ile itme maḥrūm / Kerīmüñ işi çün dāyim keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 6). 

[işi, -i ] 

Giceler tā seḥer ol gül ġamından / İşüm bülbülleyin āh u fiġāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 3). [işüm, 

-üm ] 

Mey yirine kanumı ḫūnī gözi her dem içer / Kāfir-i bed-mest olanuñ işi dāyim kanadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 5). [işi, -i ] 

 Zamānuñ işi budur kime bir an vire yüz / Dönüp aglatmayıcak komaz anı āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ز)
1205, Beyit 11). [işi, -i ] 

Yüzüm zer eyleyüp buldum viṣālin / Cihānda var mı bir iş kim zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 3). 
[iş, ] 

İy kaşı ya cānı her kim saña ḳurbān eylemez / Müşkil olur işi günden güne āsān eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1218, Beyit 1). [işi, -i ] 

Her ne dirse ḥaḳḳuma uyma raḳībüñ sözine / Bilürem kim ol seni ḫayr işe irşād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1245, Beyit 4). [işe, -e ] 

Dilā dil baglamak her işe olmaz / Maḥabbet gibi hergiz pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 1). [işe, -

e ] 
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Nāle vü feryād u zārīdür benüm dün gün işüm / Yā İlāhī olmasun ‘ālemde kimse yārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1322, Beyit 3). [işüm, -üm ] 

Oldı Muḥibbī ‘ışḳ-ıla rind ü melāmetī / Sanmañ anuñ her işi ḳallāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 5). [işi, -i ] 

Sırr-ı ‘ışḳ[ı] sor baña ‘allāmeler ḥall eylemez / Kim görüpdür bu cihānda ola düşvār iş geñez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 1). [iş, ] 

 

‘īsā: İsa peygamber // İsa peygamber gibi ölüleri nefesiyle diriltme özelliğine sahip sevgili. 

Öldürürse ġam degüldür tīġ-ı ġamzeñ ‘āşıḳı / Dirgürür iy dil ṭabībi leblerüñ ‘Īsā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1067, Beyit 2). [‘īsā, ] 

Gerçi kim çeşmi Muḥibbī öldürür merdümleri / Lebleri emvātı iḥyā itmede ‘Īsā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1414, Beyit 5). [‘īsā-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

 

işāret eyledi: İşaret etmek, göstermek. 

Kevkeb-i kūyuñda didüm bu ser-i ġalṭān nedür / Eyledi zülfe işāret didi bu çevgāna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1069, Beyit 3). [işāret eyledi, -di ] 

 

işāret kıl: Işaret etmek, göstermek. 

Dil virdüm eger ister-iseñ cānı da almak / Kıl ġamzeñ ucıyla bir işāret ki senüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 3). [işāret kıl, ] 

 

işāret kıl: İşaret etmek (emir vermek bağlamında). 

Dil virdüm eger ister-iseñ cānı da almak / Kıl ġamzeñ ucıyla bir işāret ki senüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 3). [işāret kıl, ] 

 

ise: Koşul edatı. 

Gül mevsiminde sāḳī elinden ḳadeḥ sunar / Nūş ide anı zehr ise kim ictināb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 3). [ise, ] 

Ḫıżr eger arayarak buldı ise āb-ı ḥayāt / Pīr-i meyḫāne keremden anı her an getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 4). [ise, ] 

Pāy-māl itdürme gel mülk-i dili ceyş-i ġama / Ger murāduñ cān ise ġamzeñ aña gönder yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 5). [ise, ] 

Kim ki ‘āşıḳdur Muḥibbī āsitān-ı yārda / Pādişāh-ı dehr ise kendüyi çāker gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1153, Beyit 7). [ise, ] 

Her kanda isem derd ü ġamıdur baña hem-dem / Āhum yili olur baña her yirde hevādār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 2). [isem, -m ] 

Miyānından ḫaber kim var dir ise / Sözi taṣdīḳ olınmaz çün gümāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 4). 

[ise, ] 
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Ten göziyle görmez isem ġam degül cānān yüzin / Cān göziyle kanda baksam görinen cānānedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1202, Beyit 2). [isem, -m ] 

Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine / Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 2). [ise, ] 

Ne yazulu ise ḫayr [u] eger şer / Okudurlar saña bilmemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 5). [ise, ] 

Bu Muḥibbī la‘l-i nābuñ ḫastasıdur iy ṣanem / Bir soragel ölür ise olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 5). [ise, ] 

Cehd kılma idesin ‘ayb-kesānı āşikār / Ḳādir iseñ ol cihān içinde sen de ‘ayb-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1402, 
Beyit 4). [iseñ, -ñ ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 5). [ise, ] 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 7). [iseñ, -ñ ] 

 

ise: Dahi (da, de) anlamı veren edat. 

İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1417, Beyit 1). [ise, ] 

 

‘īsī: İsa peygamber // İsa peygamber gibi ölüleri nefesiyle diriltme özelliğine sahip sevgili. 

Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı / Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1110, 

Beyit 2). [‘īsī, ] 

Ḥaḳ’uñ emriyle ‘Īsī’yi vücūda / Getürmez her nisā bil Meryem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 2). 
[‘īsī’yi, -’y, -i ] 

Ġamzeñ öldürse Muḥibbī’yi ne ġam ġam yimezüz / Leblerüñ mürdeler iḥyāsına ‘Īsī bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1240, Beyit 5). [‘īsī, ] 

Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi / Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1359, Beyit 2). [‘īsī, ] 

 

işi güci: Yapılan edilen, meşguliyet. 

Leylī saçına dil vireli bu Muḥibbī’nüñ / Mecnūn gibi işi güci āh u vāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, Beyit 

5). [işi güci, ] 

 

‘īsī nebī-vār: İsa peygamber gibi // (Hz. İsa'nın ölüleri diriltme mucizesi bağlamında sevgilinin dudağının aşıklara 

hayat bağışlaması.). 

Dilā ölseñ ne ġam ger ġamzesinden / Dirildür çün lebi ‘Īsī nebī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 6). [‘īsī 

nebī-vār, ] 

 

‘īsī nefes: İsa nefesli. 
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Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1003, Beyit 7). [‘īsī nefes, ] 

 

işi zār olur: İşi gücü ağlayıp inlemek olmak / sürekli ağlayıp inler olmak. 

Dil ruḫlaruñı yād idicek işi zār olur / San kim çemende şevḳ-i gül-ile hezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 1). [işi zār olur, -ur ] 

 

işid: İşitmek, duymak, haber almak. 

Serv ḳaddüñ ile da‘vā eylemiş / Bīd işidüp yüzine ḫançer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 2). [işidüp, 

-üp ] 

Bu Muḥibbī dişleri vaṣfın kaçan medḥ eylese / İşiden cān riştesi üzre sanur dürler dizer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 5). [işiden, -en ] 

Dün gice kūyında nālem işidüp / Dir seg-i kūyı bu ne feryāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 3). [işidüp, 
-üp ] 

İşiden şi‘r-i pür-sūzum okıyanlar diye lā-büd / Muḥibbī derdmend içün tutuşup oda yanmışdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1166, Beyit 5). [işiden, -en ] 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 2). [işidüp, -üp ] 

Gülsitān içre kızardı göreliden gün yüzüñ / İşidelden zülfini sünbül perīşāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1271, Beyit 7). [işidelden, -el, -den ] 

İşidenler bu göñlüm nālesini / Çalınur didi ġam bezminde bu saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 3). 

[işidenler, -en, -ler ] 

İşidürdüm māh-rūlar bī-vefā olur velī / İy Muḥibbī her ne dirlerse biñ anca var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1403, Beyit 5). [işidürdüm, -ür, -dü, -m ] 

İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1417, Beyit 1). [işidüp, -üp ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [işiddüñ, -dü, -ñ ] 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ Muḥibbī su gibi ezber okur / İşiden dir sūre-i Nūr u Duḫān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 5). [işiden, -en ] 

 

işidelden: İşitmek, duymak. / İşittiğinden beri. 

Bezm-i ġamda nāle kılsam nāylar dem-bestedür / ‘Ūd iñiler zārılıgum işidelden ḫastadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1132, Beyit 1). [işidelden, ] 

Bagrını yir yir delüp feryāda çün bil bagladı / İşidelden dōstlarını nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1283, Beyit 2). [işidelden, ] 

 

işig: Eşik: 1. Döşemede kapı boşluğunun alt tarafına gelen kısım ve buraya soğuktan, dış etkilerden korunmak için 

kapı eni uzunluğunda yerleştirilen taş veya tahtadan, yüksekliği çok az çıkıntı, söve 2. teşmil. Kapı // Huzur, makam. 
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Taş işigüñ bekleyüp her gün yüzin sürer güneş / Ferr ü şevketle egerçi çarḫ-ı mīnādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 3). [işigüñ, -üñ ] 

Ölürsem rāh-ı kūyında dikesiz taş işigini / Görenler diyeler raḥmet şehīd-i ‘ışḳ mezārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 2). [işigini, -i, -n, -i ] 

N’ola yasdansam eger taş işigini ṣubḥa dek / Kim sa‘ādet kişiye vaḳt-ı seḥerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 3). [işigini, -i, -n, -i ] 

Görüñ aġyārı yāruñ işiginde / Perī olmaz imiş āh Ehremensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 4). [işiginde, 
-i, -n, -de ] 

‘Uşşāḳı işigüñde öldürmegil ḥabībüm / Meşhūr bu mes̱eldür kesilse baş bitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1292, 

Beyit 3). [işigüñde, -üñ, -de ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olur / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1298, Beyit 3). [işigüñ, -üñ ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste kim işigüñi bālin ide / Başını kaldurmayup derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 3). [işigüñi, -üñ, -i ] 

İşigüñde yüzini ḫāk itmek ister bu Muḥib / Umar anı kim olasın bāde içseñ cür‘a-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 5). [işigüñde, -üñ, -de ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olup / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1349, Beyit 3). [işigüñ, -üñ ] 

İy büt-i Çīn rence virme nālemi gūş eyleyüp / İşigüñ büt-ḫānedür efġānumı kıldum ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 4). [işigüñ, -üñ ] 

İşiginde dilberüñ saña gedā olmak yiter / Olmaga mülk-i cihāna pādişā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1396, Beyit 4). [işiginde, -i, -n, -de ] 

Nigāruñ taş işiginde niçe yıldur kodum başı / Teraḥḥüm eyleyüp bir gün dimez bī-çāre yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 4). [işiginde, -i, -n, -de ] 

Dün gice kodum yār işigi taşına baş / Gözümden akar ḫūn-ı ciger sanmañ anı yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 1). [işigi, -i ] 

 

‘īsī-nefes: İsa nefesli (Hz. İsa'nın ölülere hayat bağışlayan nefesine telmihle sevgili can veren bir niteliğe 

büründürülmüştür.). 

Kimüñ yolına cān u seri virdi Muḥibbī / Mecnūn ṣıfat ‘Īsī-nefes ḫulḳı ḥasendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 5). [‘īsī-nefes, ] 

Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes / Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 4). [‘īsī-nefes, ] 

Āteş-i hicrān-ıla yanmazdan evvel cān u dil / Sora-gelmez mi ‘aceb ol lebleri ‘Īsī-nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1384, Beyit 4). [‘īsī-nefes, ] 

 

işit: İşitmek, duymak, haber almak. 

Didiler derdi olan derdi disün ben çekdüm āh / Her kim işitse diye bu derdmendüñ derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 2). [işitse, -se ] 
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Kuçam dirseñ miyānını Muḥibbī / İşitdüñ mi anuñ sen hīç bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 5). 
[işitdüñ, -düñ ] 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 5). [işitdi, -di ] 

‘Uşşāk kanın içmiş ġamzeñ işitdüm iy dōst / Biñ kan içerse günde hergiz o kanagelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 2). [işitdüm, -dü, -m ] 

Derdā dirīġ dilber nālem benüm işitmez / Biñ pend [ü] biñ naṣīḥat olsa birini dutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 1). [işitmez, -mez ] 

Nāle vü feryādumı işitmeseñ olmaz ‘āceb / Bülbül ünine çü ‘ādetdür bu tutmaz gül de gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 4). [işitmeseñ, -me, -se, -ñ ] 

Gice işitmiş meger eflāke meh şāh oldugın / Nūrdan leşker çeküp kuşandı tīġ-ı zer güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 2). [işitmiş, -miş ] 

İşitdüm meclise cānāne gelmiş / Çıkup ‘uşşāḳı karşu cāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 1). 
[işitdüm, -dü, -m ] 

Ġam degül tīġ-ı sitemden çāk olursa bu göñül / Ġamzesin yāruñ işitdüm didiler dil-dūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 3). [işitdüm, -dü, -m ] 

Dōstum cevr ü cefānı eylegil evzān-ıla / Hīç işitmedüñ mi her yirde dinür ḫayrü’l-vasaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1496, Beyit 3). [işitmedüñ, -me, -dü, -ñ ] 

 

‘işḳ āteşine: Aşk ateşi. 

‘Işḳ āteşine yandugumı ancak o bilür / ‘Işḳuñ odına cān u göñül kim kebāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 4). [‘işḳ āteşine, -ne ] 

Eyledüm ‘ışḳ āteşine dōstlar cānum sipend / Āteşe düşen kişinüñ āḫiri pes ya nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 4). [‘ışḳ āteşine, -i, -n, -e ] 

 

‘işḳ āteşine yanmış: Aşk ateşine yanmak II aşk ateşiyle tutuşmak, aşık olmak. 

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok / ‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 2). [‘işḳ āteşine yanmış, -mış ] 

 

‘işḳ āteşiyle: Aşk ateşi II aşkın gönlü yakıcılığı. 

Dāġ-ı dilümle yansa vücūdum ‘aceb midür / ‘Işḳ āteşiyle sīnede ol dāġ lāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, 

Beyit 4). [‘işḳ āteşiyle, -i, -y, -le-y, -le ] 

 

‘işḳ āteşiyle: Aşk ateşi II aşkın gönlü yakıcılığı. 

‘Işḳ āteşiyle yandı kül oldı bu cān u dil / Āḫir savurdı ġam yili geldi ġubārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 5). [‘işḳ āteşiyle, -i, -y, -le-y, -le ] 

 

‘işḳ ehli olan: Aşk ehli olmak, aşktan anlamak, aşk yeteneği olmak, aşıklar arasında yer almak. 
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‘Āşıḳ mı dinür yanmayıcak āteş-i hicre / ‘Işḳ ehli olan puḫte gerek ḫām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1257, Beyit 2). [‘işḳ ehli olan, -an ] 

 

‘işḳ ehli olan: Aşk ehli olmak, aşktan anlamak, aşk yeteneği olmak, aşıklar arasında yer almak. 

Her kim ki virür rāh-ı maḥabbetde bugün baş / ‘Işḳ ehli olan cān-ıla eydür aña şābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 1). [‘işḳ ehli olan, -an ] 

 

‘işḳ eri: Gönül sahibi, âşık. 

‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 2). [‘işḳ eri, ] 

Var mıdur bir ‘ışḳ eri kim vaṣl-ı cānān istemez / Ya belāya mübtelā derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 1). [‘ışḳ eri, ] 

‘Işḳ eri olmak dilerseñ ayaguñ merdāne bas / Kendüñi Manṣūr-vār vir kākül-i dildāra as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1481, Beyit 1). [‘işḳ eri, ] 

 

‘işḳ odıyla: Aşk ateşi. 

Bezm-i ġamda çeşmümüñ gülgūn şarābı var-ımış / ‘Işḳ odıyla bişmiş anda dil kebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 1). [‘işḳ odıyla, -y, -la ] 

 

‘işḳ ṣaḥrāsına düşen: Aşk çölüne düşmek, çöle düşmek: aşık olmak, aşkından kendini çöllere atmak; yok olmak, 

perişan olmak. 

‘Işḳ ṣaḥrāsına düşen ‘āḳıbet ol güm olur / Bu kelāmı çagurup iẓhār ider dāyim ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 4). [‘işḳ ṣaḥrāsına düşen, -en-sı, -n, -a ] 

 

‘işḳ suyı-y-ıla: Aşk suyu, aşk mayası. 

Ne ‘aceb ḫūn-ıla āġışte olursa dilümüz / ‘Işḳ suyı-y-ıla muḫammerdür ezelden gilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1208, Beyit 1). [‘işḳ suyı-y-ıla, --y-, -ıla ] 

 

‘işḳ vādīsinde: Bu aşk vadisi, aşk yolu. 

‘Işḳ vādīsinde göñlüm zār u sergerdān olur / Geh görüp zencīr-i zülfüñ bendine fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 1). [‘işḳ vādīsinde, -n, -de ] 

 

‘işḳa düşdüm: Sevdalanmak, aşık olmak, tutulmak. 

‘Işḳa düşdüm ‘aḳl-ı küllī külli ben terk eyledüm / Pür-hevā oldı dimāġum baña bu sevdā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 4). [‘işḳa düşdüm, -dü, -m ] 

Yürür āzāde iken ‘ışḳa düşdüm / Kılayım terk-i ser didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 2). 
[‘ışḳa düşdüm, -dü, -m ] 

 

‘işḳa düşme: Sevdalanmak, aşık olmak, tutulmak. 
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‘Işḳa düşme āḫiri müşkil olur dirdüm saña / Ugramazduñ bu belāya dutmış olsañ ger nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 2). [‘işḳa düşme, -me ] 

 

‘işḳa düşüp: Sevdalanmak, aşık olmak, tutulmak. 

Deyr-i ‘ālemde kaçan kim bir ṣanem peydā olur / ‘Işḳa düşüp niçeler Mecnūnlayın şeydā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 1). [‘işḳa düşüp, -üp ] 

 

iskender: Hızr ile birlikte âb-ı hayatı arayan hükümdar // kaynaklarda Makedonyalı İskender ile birleştirilerek yer 

alır. 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup / Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 3). [iskender’üz, -’üz ] 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1450, Beyit 3). [iskender, ] 

 

‘işḳ-ı mestī: Aşk sarhoşu // Aşk ile kendinden geçmiş. 

Kim ezel bezminde nūş itdi maḥabbet cāmını / ‘Işḳ-ı mestī görine maḥşerde de ayık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 3). [‘işḳ-ı mestī, ] 

 

‘işḳ-ı şāhī: Aşk padişahı // Sevgili. 

‘Işḳ-ı şāhī ḫaymesin kuralı dil ṣaḥrāsına / Kim görürse dir ki bu mülküñ ḫarābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1401, Beyit 2). [‘işḳ-ı şāhī, ] 

 

‘işḳuñ odına: Aşk ateşi II aşk sebebiyle gönülde yanan ateş. 

‘Işḳ āteşine yandugumı ancak o bilür / ‘Işḳuñ odına cān u göñül kim kebāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 4). [‘işḳuñ odına, -ına-uñ, -n, -a ] 

 

‘işḳuñ yolına: Aşkın yolu. 

Başın sakınan rāh-ı maḥabbetde ne ister / ‘Işḳuñ yolına kılmasun iḳdām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1257, Beyit 3). [‘işḳuñ yolına, -n, -a, -, -, - ] 

 

işle: Durağan halden hareketli duruma geçmek, hareket hâlinde olup kendinden beklenen işi yapmak, çalışmak. 

Ehl-i ‘ışḳuñ başları cem‘ī nedür didüm didi / Durmaz işler ezel bir dem bizüm ser-ḥānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 3). [işler, -r ] 

 

isme müsemmādur: Ismiyle müsemma (olmak): fiziksel yapısıyla veya karakteriyle adı örtüşmek. 

Kan içer çeşmi n’ola ḫūnī disem / Didügüm isme ol müsemmādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 4). [isme 

müsemmādur, -dur ] 

 

işret saz olur: İçki içenlerden olmak II beraber yeyip içip eğlenmek. 
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Gel bugün ‘iyş idelüm ṣaḥn-ı çemen eyyāmıdur / Çarḫ-ı ẓālim kimler ile irte işret saz olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1158, Beyit 2). [işret saz olur, -ur ] 

 

issi: Sahip, malik. 

Bu güni ḫoş görelüm irte günüñ issisi var / Kalmadı kalmayısar kimseneye gün gicedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 3). [issisi, -si ] 

Gelmesün daḫı Muḥibbī ser-i kūyuma dimiş / Görüñ ol luṭf issi kim bendesini yād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 8). [issi, ] 

 

iste: Arzu etmek, dilemek, talep etmek. 

Jeng-i ġamdan ister-iseñ ṣāf ola mir’āt-ı dil / İy Muḥibbī bir dem elden koma sen ṣahbāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 5). [ister-iseñ, -r, --ise, -ñ ] 

Görmek ister bu Muḥibbī çü senüñ dīdāruñı / Anuñ-ıçun başını su gibi ol taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 5). [ister, -r ] 

Dil virdüm eger ister-iseñ cānı da almak / Kıl ġamzeñ ucıyla bir işāret ki senüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 3). [ister-iseñ, -r, --ise, -ñ ] 

Cān u dil naḳdini virüp göñlüm ister vaṣlını / Ne ‘aceb dīvāne olmışdur ‘aceb sevdāsı var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 2). [ister, -r ] 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Naḳd-i cān-ıla diler dil zülfinüñ zencīrini / Takmak ister boynuma başındaki sevdāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 6). [ister, -r ] 

Zāhidā ister-iseñ pīr-i muġāndan ḳadeḥi / Rehn içün ḫırḳa vü tesbīḥ ile seccāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 3). [ister-iseñ, -r, --ise, -ñ ] 

Olsañ Muḥibbī derd-ile ger isteseñ cevāb / Ol dil ṭabībi sanma ki saña cevāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 5). [isteseñ, -señ ] 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 4). [isterseñ, -rseñ ] 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 3). [ister, -r ] 

La‘l-i nābı leẕẕetin bulmak eger / İy Muḥibbī ister-iseñ kanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 4). [ister-
iseñ, -r-iseñ ] 

Cām-ı la‘lin isteme gel eyle çeşminden ḥaẕer / Kim ki bed-meste uyarsa lā-büd anda kan olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 2). [isteme, -me ] 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 5). [istesün, -sün ] 

Bilmek isterseñ eger zencīr-i zülfi ḳıymetin / Zülfi sevdāsında olan ‘āşıḳ-ı mecnūna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1106, Beyit 2). [isterseñ, -r, -se, -ñ ] 
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İstemez zāhid gibi cennet temāşāsın göñül / Ṭālib-i dīdār olan bilür ki dīdar özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 5). [istemez, -mez ] 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 7). [ister, -r ] 

Her kişiye kim ugraya göñlüm ḫaber ister / Cānā çü seni cān u göñülden sever ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 1). [ister, -r ] 

Her kişiye kim ugraya göñlüm ḫaber ister / Cānā çü seni cān u göñülden sever ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 1). [ister, -r ] 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 2). [ister, -r ] 

Turmaz ḳafes-i tende şehā murġ-ı dil ü cān / Kūyuña senüñ uçmag-ıçun bāl ü per ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 3). [ister, -r ] 

Emdür lebüñi şimdi bu dil-ḫasteye didüm / Güldi didi gör ḫāṭırı gülbe şeker ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 
Beyit 4). [ister, -r ] 

Sīret gözedüp ṣūrete bakmadı Muḥibbī / Ṣāḥib-naẓar olan kişi lā-büd hüner ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 
Beyit 5). [ister, -r ] 

Vār-iken gül gibi ‘ālemde şarāb-ı erġuvān / Kankı aḥmaḳdur varur ḥayrānlık ister beng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 3). [ister, -r ] 

İster-iseñ dür dişin dök acı yaşlar iy göñül / Ḳa‘r-ı deryāda Muḥibbī bulınur dür-dāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1170, Beyit 5). [ister-iseñ, -r-, -ise, -ñ ] 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [isterseñ, -r, -se, -ñ ] 

Cān naḳdı-y-ıla ṭālib olup būse istedüm / Didüm ki lebüñ öpmege cānā bahā nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 4). [istedüm, -dü, -m ] 

‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar derde dermān istemez / İy ṭabībā ko meni derdüm baña dermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 5). [istemez, -mez ] 

Genc-i vaṣl ister-iseñ ara göñül ḫānesini / Bulınur anı yıkuk çün Ebū Derdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 6). [ister-iseñ, -r, --ise, -ñ ] 

İy Muḥibbī ister-iseñ bulasın genc-i viṣāl / Ara dil vīrānesin dime ḫarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 5). [ister-iseñ, -r, --ise, -ñ ] 

‘Ārıżı ka‘be’sine irgür eger ister-iseñ / Şām-ı zülfine iriş tā bulasın ‘ömr-i dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1215, 
Beyit 4). [ister-iseñ, -r, --ise, -ñ ] 

Dōstlar hicrān şebinde kim rehāyı istemez / Görüben cānān yüzini rūşenāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Dōstlar hicrān şebinde kim rehāyı istemez / Görüben cānān yüzini rūşenāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

İy ṭabībā çek elüñ bu sīne-i mecrūḥdan / Merhem-i vaṣlı gerek özge devāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 2). [istemez, -mez ] 
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İy ṣabā zülfine el sun kıl anı ‘ānber-feşān / Kim meşām-ı cān ‘ıṭr-ı müşg-sāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 3). [istemez, -mez ] 

‘Uzlet idüp kim kanā‘at birle buldı iştihār / Pādişāh-ı dehr olup ol hūy u hāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 4). [istemez, -mez ] 

Nāle eyler bu Muḥibbī bezm-i ġamda ney gibi / Kankı bī-dil bu hevālarda nevāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1224, Beyit 5). [istemez, -mez ] 

Muḥibbī ister-iseñ genc-i ḥüsnin / Ḥaẕer kıl ejder ü mār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 5). 
[ister-iseñ, -r, --ise, -ñ ] 

Görmege ben ‘āşıḳ-ı dil-ḫasteyi yār istemez / Dil ṭabībidür velī itmege tīmār istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1247, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Görmege ben ‘āşıḳ-ı dil-ḫasteyi yār istemez / Dil ṭabībidür velī itmege tīmār istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1247, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Şād olurdum kūyına varsam anuñ biñ cān-ıla / Men‘ ider şād oldugum āh ol sitemkār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 2). [istemez, -mez ] 

Zülfini añsam nigāruñ ḫālini medḥ eylesem / Kimse ‘anber adın añmaz müşg-i Tātār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 3). [istemez, -mez ] 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 4). [istemez, -mez ] 

Gülşen-i ḥüsnüñde zār itme Muḥibbī’yi didüm / Didi bir gül var mıdur kim bülbülin zār istemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1247, Beyit 5). [istemez, -mez ] 

Nāṣiḥ sözüñi bildüm cümlesi kamu nesīh / Naḳd isteyüben göñlüm efsāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 3). [isteyüben, -y, -üben ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifāsından cevāb ister göñül / İy ṭabīb-i dil ölürse olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 3). [ister, -r ] 

Göñlümüñ feryād elinden kime varup dād idem / İrmek ister gördügi zülfe uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 2). [ister, -r ] 

Var mıdur bir ‘ışḳ eri kim vaṣl-ı cānān istemez / Ya belāya mübtelā derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Var mıdur bir ‘ışḳ eri kim vaṣl-ı cānān istemez / Ya belāya mübtelā derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Ol ki dest-i himmet-ile cāme-i cān çāk ide / Zer libās u aṭlas u dībā-yı sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1266, Beyit 2). [istemez, -mez ] 

Kim ki nūr-ı Ḥaḳḳ-ıla dil ḫānesin rūşen kılur / Yiter aña hergiz ol şem‘-i şebistān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 3). [istemez, -mez ] 

Menzilin gūr oldugını ‘āḳıbet her kim bilür / Efser-i Ḫusrev’le ol taḫt-ı Nerīmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 4). [istemez, -mez ] 

İy Muḥibbī faḳr-ıla iden ḳanā‘at iḫtiyār / Sīm ü zerden yapılan ḳaṣr-ıla eyvān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1266, Beyit 5). [istemez, -mez ] 
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Pāy-būsın isteyü yolında ben oldum helāk / Hergiz ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 2). [isteyü, -y, -ü ] 

Güneş yüzine dildāruñ muḳābil olmak istermiş / Zevāli görinür beñzer neden miḳdārını bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 2). [istermiş, -r, -miş ] 

Ḫudā’dan istedüm irişdüm emrūz / Cemālüñ görmek oldı çün müyesser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 2). 
[istedüm, -dü, -m ] 

Öpmek isterdüm ruḫından ḫaṭṭın iẓhār eyledi / Didüm iy ārām-ı cān hīç gül olur mı ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 3). [isterdüm, -r, -dü, -m ] 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1284, Beyit 4). [isteñüz, -ñüz ] 

Yolına cān virdügümi gerçi cānān istemez / ‘Āşıḳuñ faḫrıdur ol sanmañ anı cān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Yolına cān virdügümi gerçi cānān istemez / ‘Āşıḳuñ faḫrıdur ol sanmañ anı cān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Hāy u hūdan dil kaçar ancak virür başa ṣudā‘ / Olmaga cümle cihān mülkine sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 2). [istemez, -mez ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñi gördüm ko yüzümi süreyim / Mü‘min olmaz ol kişi āyāt-ı Ḳur‘ān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 3). [istemez, -mez ] 

Aglamayınca gelüp sen gül gibi açılmaduñ / Bāġ-ı ḥüsnüñ dōstum sanma ki bārān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 5). [istemez, -mez ] 

Her ne söz kim söyledüñ virür ḥaḳīḳatden ḫaber / Līk gūş itmege anı degme nādān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 6). [istemez, -mez ] 

Bu Muḥibbī anuñ içün şi‘rini itdi bülend / Şimdiki şā‘irleri kendüye aḳrān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1285, Beyit 7). [istemez, -mez ] 

İstedükçe vaṣluñı salduñ beni ferdālara / ‘Ömr ta‘cīl itdi ben fikr-i meh ü sālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 3). [istedükçe, -dükçe ] 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 1). [isterüz, -r, -üz ] 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 1). [isterüz, -r, -üz ] 

Pūte-i ‘ışḳ içre yanup ḫāliṣ olduk zer gibi / Olmazuz dünyāya ṭālib sanma dīnār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 2). [isterüz, -r, -üz ] 

Baş açuk ġam tekyesinde olmışuz abdāl-ı ‘ışḳ / Sanmañuz şimden girü nāmūs-ıla ‘ār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 3). [isterüz, -r, -üz ] 

Her viṣālüñ çünki bildük āḥiri hicrān imiş / Terk-i vaṣl itdük anuñçün hicri nā-çār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 4). [isterüz, -r, -üz ] 

‘Āşıḳuz gerçi Muḥibbī dutduk istiġnā yüzin / Ne vefā-yı yār u ne ḫod ḳahr-ı aġyār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 5). [isterüz, -r, -üz ] 
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‘Āriyetdür ten libāsından daḫı ‘ār eylerüz / Ne pelāsın isterüz dehrüñ ne dībāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 4). [isterüz, -r, -üz ] 

‘Āşıḳuz ancak hemān dīdārdur maḳṣūdumuz / Sanma cennet isterüz zāhid ya ḥavrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 7). [isterüz, -r, -üz ] 

Sākin-i kūyuñ olan bāġ u gülistān istemez / ‘Ārıżuñ gören o hergiz ḥūr u ġılmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Sākin-i kūyuñ olan bāġ u gülistān istemez / ‘Ārıżuñ gören o hergiz ḥūr u ġılmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Ser-i ser-geşteñe sevdāñ-ıla āşüfte olan / Ḫāṭırın cem‘ eyleyüp zülf-i perīşān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 2). [istemez, -mez ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste kim işigüñi bālin ide / Başını kaldurmayup derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 3). [istemez, -mez ] 

Nāz-ıla el ursa dilber zülfinüñ çevgānına / Kangı bī-dil top idüp başını ġalṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 4). [istemez, -mez ] 

Kūy-ı dilberde Muḥibbī’ye gedā olmak yiter / Bu cihāna ser-te-ser olmaga sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 5). [istemez, -mez ] 

İşigüñde yüzini ḫāk itmek ister bu Muḥib / Umar anı kim olasın bāde içseñ cür‘a-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 5). [ister, -r ] 

Günāhum bu-durur ‘ışḳuñ Ḫudā’dan istedüm irdüm / Günāhkāruñ du‘āsı[nı] dimeñ ki müstecāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 6). [istedüm, -dü, -m ] 

Küfār-ı ḫaddüñi ḫaṭṭuñ yazup şerḥ eylemek ister / Ta‘ālā’llāh anı ḫakk it gider yañlış kitāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 5). [ister, -r ] 

İḫtiyār-ı faḳr iden dergāh u eyvān istemez / Zād-ı ġamdan özge hergiz kendüye nān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

İḫtiyār-ı faḳr iden dergāh u eyvān istemez / Zād-ı ġamdan özge hergiz kendüye nān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Şol ki istiġnā serīrinde oturdı şāh-vār / Ser-te-ser olmaga heft iḳlīme sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 2). [istemez, -mez ] 

Şu‘le-i āhı kimüñ kim ‘āleme pertev salar / Ẕerreye almaz güni ol māh-ı tābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 3). [istemez, -mez ] 

Ol ki ‘ışḳ ehlidür olur kūy-ı dilberde muḳīm / Eyleyüp dīvānelik tag u beyābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 4). [istemez, -mez ] 

Pādişāh-ı ‘ışḳ dergāhı açuk gelsün gelen / Men‘ olınmaz hīç kes ‘ışḳ ehli derbān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 5). [istemez, -mez ] 

Ol ki dildāruñ cefāsını vefādan yig bilür / Minnet itmez kimseye derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 6). [istemez, -mez ] 

Sīnesine her ki kesdi nā‘l ü yakdı tāze dāġ / Eylemez bāġa naẓar seyr-i gülistān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 7). [istemez, -mez ] 
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Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 8). [istemez, -mez ] 

İstemezdüm ‘ışḳa düşmek geldi āḫir başuma / Cidd ü cehd-ile kişi taḳdīri taġyīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1353, Beyit 2). [istemezdüm, -mez, -dü, -m ] 

Ḫarābāta varup pīr-i muġāndan istedüm himmet / Virür ḳalbe ṣafā her dem anuñ tek ehl-i ḥāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 4). [istedüm, -dü, -m ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde bir gül yüzlü gülzār isterüz / Karşusında şevḳ-ıle dil bülbülin zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 1). [isterüz, -r, -üz ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde bir gül yüzlü gülzār isterüz / Karşusında şevḳ-ıle dil bülbülin zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 1). [isterüz, -r, -üz ] 

İy ṭabīb-i cān buyur la‘l-i lebüñden bir cevāb / Ḫastayuz hicrān şebinde derde tīmār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 2). [isterüz, -r, -üz ] 

Zāhidā sanma senüñ uçmaguña biz ṭālibüz / Çöpe saymaz ravża-i ‘ışḳ-ıla dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 3). [isterüz, -r, -üz ] 

Sırr-ı ‘ışḳı çünki fāş itdi göñül Manṣūr-veş / Zülfi dārında anuñ olmaga ber-dār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 4). [isterüz, -r, -üz ] 

Çārsū-yı ‘ışḳda gördük metā‘-ı būseñi / Naḳd-i cān u dil ile geldük ki bāzār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 5). [isterüz, -r, -üz ] 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 6). [isterüz, -r, -üz ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 7). [isterüz, -r, -üz ] 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi / Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 2). [istemez, -mez ] 

Şem‘-i ḥüsne yanagör pervāne-veş āh eyleme / ‘Āşıḳ-ı s̱ābit-ḳadem ‘ışḳ içre feryād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 3). [istemez, -mez ] 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 4). [istemez, -mez ] 

Bu Muḥibbī şīşe-i nāmūsı çalsa taşlara / Dōstlar ‘ayb olmasun ‘ışḳ ehli çün ad istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 5). [istemez, -mez ] 

Ko uzansun şāne eyle zülfüñe ‘ömrümdür ol / ‘Ömrinüñ uzunlıgın bir kimse var mı istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 4). [istemez, -mez ] 

Eger ‘ābid eger zāhid senüñ ḥüsnüñ ziyād ister / Ki korkarlar ḳarār itmez zemīn ü āsümān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 3). [ister, -r ] 
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Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu / Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 6). [ister, -r ] 

Zāhid egerçi cennet ü ḥavrā kılur heves / Ben isterem viṣālini ‘ālem içinde bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 1). [isterem, -r, -em ] 

İstemem dārāt-ı dünyāyı gerekmez ‘izz ü cāh / Bu-durur ancak murādum ḥāṣıl ola pāy-ı būs (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1387, Beyit 4). [istemem, -me, -m ] 

Dilā yitmez mi bir peşmīne jende / N’idersin isteyüp dībā vü aṭlas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 3). 
[isteyüp, -y, -üp ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [istemeñ, -me, -ñ ] 

‘Āşıḳam dīdāruña gözüme gelmez hīç kes / İstemem ki ayru olam ‘ışḳdan ben bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1395, Beyit 1). [istemem, -me, -m ] 

Senden ayru istemezdüm ola idüm bir karış / Ḥasret oldu niçe yıllardur cemālüñ görmege (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1405, Beyit 3). [istemezdüm, -mez, -dü, -m ] 

Ger ister-iseñ iki cihān devletin iy dil / Dermānde vü dil-ḫastelerüñ ḥāline tut gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 6). [ister-iseñ, -r, -i, -se, -ñ ] 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 3). [ister, -r ] 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 4). [istemem, -me, -m ] 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 4). [isterem, -r, -em ] 

Eger cān ister-iseñ başum üzre / İdeyim anı kim saña gele ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 3). [ister-

iseñ, -r, --i, -se, -ñ ] 

Ḫaste-i ‘ışḳam ṭabīb-i dilden istedüm devā / Bir cevāb-ıla sagaltdı lebleri dārū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 3). [istedüm, -dü, -m ] 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 5). [ister, -r ] 

Muḥibbī irmek isterdi ser-i zülfine dildāruñ / Aña deyr-i cihānda dinmese zünnāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 6). [isterdi, -r, -di ] 

Ḫāk eyle özüñ var der-i dildāra Muḥibbī / Ger ister iseñ cür’a-i yāri idesin nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 5). [ister, -r ] 

İster iseñ jengden ṣāf ola dil āyīnesi / Āyīne gibi gerek olmak Muḥibbī ḫırḳa-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1445, 
Beyit 5). [ister, -r ] 

İstedüm dīvāne göñlüm ḥālini bilmek yine / Bulımadum ol cünūn deştinde nā-peydā imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1448, Beyit 2). [istedüm, -dü, -m ] 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 3). [ister, -r ] 
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Bilmek isterseñ Muḥibbī sīnesin çāk eylegil / Ġamzelerden göresin āzürde cānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 5). [isterseñ, -r, -se, -ñ ] 

Ṭabībā istemez derdine dermān / Gelür ‘ışḳ ehline derd ü belā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 4). 
[istemez, -mez ] 

Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül / Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 5). [ister, -r ] 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1472, Beyit 2). [isteyen, -y, -en ] 

Sāġar-ı gülgūnı bir dem komak elden itmesün / Kim ki olmak isteye endūh-ı devrāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 4). [isteye, -y, -e ] 

İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 2). [ister-iseñ, -r, -i, -se, -ñ ] 

Bulmak eger ki ister-iseñ genc-i vaṣlını / Dil ḫānesini eyle Muḥibbī ḫarābe bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 5). [ister-iseñ, -r, -i, -se, -ñ ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [isteme, -me ] 

Būse istersek lebüñden aña bulınmaz ‘ivaż / Bārī gel eyle Muḥibbī cānuñı cānāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1486, Beyit 6). [istersek, -r, -se, -k ] 

Geh vefā ister dilüm gāhī cefā / Her ne gelürse ṣafādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 2). [ister, 
-r ] 

İster asılmak Muḥibbī boynuña / İtdügi zülf-i dü-tādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 5). [ister, -

r ] 

Gice gündüz gülşen-i ḥüsninde efġāndan murād / İtmek ister ḥālini bu bülbül-i bī-çāre ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 2). [ister, -r ] 

 

istiġnā: Kayıtsızlık, nazlanma, isteksizlik, umursamazlık. 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1020, Beyit 1). [istiġnāsı, -sı ] 

Bunca istiġnā ile görmez misin şems-i felek / Pāyuña yüzler sürüp yoluñda ḫāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 2). [istiġnā, ] 

‘Āşıḳuz gerçi Muḥibbī dutduk istiġnā yüzin / Ne vefā-yı yār u ne ḫod ḳahr-ı aġyār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 5). [istiġnā, ] 

Şol ki istiġnā serīrinde oturdı şāh-vār / Ser-te-ser olmaga heft iḳlīme sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 2). [istiġnā, ] 

 

istiġnā ider: Bir şeye karşı nazlı davranma, tenezzül etmeme. 

Aglayup zārīlık ile eylesem yüz biñ niyāz / Yār nāzın arturur biñ dürlü istiġnā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1171, Beyit 2). [istiġnā ider, -er ] 
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istiġnā satar: Naz ve umursamazlık göstermek. 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 5). [istiġnā satar, -ar ] 

Gūşe-i ġamda Muḥibbī faḳrı iden iḫtiyār / Gāh olur şāh-ı cihān olana istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1082, Beyit 5). [istiġnā satar, -ar ] 

 

iştihār buldı: Meşhur olmak, tanınmak, ün salmak. 

‘Uzlet idüp kim kanā‘at birle buldı iştihār / Pādişāh-ı dehr olup ol hūy u hāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 4). [iştihār buldı, -dı ] 

 

iştirā: Satın alma, alınma. 

Cān naḳdi ile geldi kapuña yine göñül / Virdi metā vuṣlatuñı iştirā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 

4). [iştirā-durur, --durur ] 

 

işüg: Eşik II sevgilin kapısının eşiği. 

İdesin diyü ḳıyām iy serv ḳāmet beklerüz / İşügüñden gitmeyüp biz tā ḳıyāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1307, Beyit 1). [işügüñden, -üñ, -den ] 

 

işüm gücüm: Iş güç: yapılıp edilen şeyler, uğraşı, meşgale. 

İşüm gücüm āh-ıla vāh günden güne ḥālüm tebāh / Olmam muḳarrer ḫāk-i rāh ol dilsitānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 5). [işüm gücüm, -üm + üm ] 

 

işüm gücüm: Iş güç: yapılıp edilen şeyler, uğraşı, meşgale. 

Sensüz eger sorarsañ niçe geçer şeb ü rūz / Gice işüm gücüm āh gündüz irişe vehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 4). [işüm gücüm, -üm , -üm ] 

 

‘işve: Güzelin gönül çekici ve şuh hâli, cilvesi, naz ve edâsı. 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 

6). [‘işve, ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 2). [‘işve, ] 

Nāvek-i ġamzesine döymeye sīnem siperi / Kaşı yasını kaçan ‘işve ile yār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 4). [‘işve, ] 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 

Beyit 1). [‘işve, ] 

Gāh ‘işve gāh ḫışm u gāh nāz / Cümlesinden ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 3). 

[‘işve, ] 
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Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 3). [‘işve, ] 

 

‘işve vü nāz-ıla: İşve ve naz. 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 6). [‘işve vü nāz-ıla, --ıla ] 

 

īs̱ār: Dökme, saçma. 

Gözlerüm īs̱ār içün pāyına sīm ü zer tutar / Ḫūn-ı dilden ḥāṣıl olmış la‘lüñe gevher tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 1). [īs̱ār, ] 

İy Muḥibbī ayagı topragına īs̱ār içün / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm baña sīm ü zer yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 7). [īs̱ār, ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 5). [īs̱ār, ] 

 

īs̱ār eylemez: Dökmek, saçmak. 

Kāse-i çeşmi Muḥibbī’nüñ cevāhirler tolu / Dem mi vardur ki şehā pāyuña īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1342, Beyit 5). [īs̱ār eylemez, -mez ] 

 

īs̱ār eylemez: Saçmak, dağıtmak. 

Bu Muḥibbī gözleri cevherlerin / Yoluña sanma ki īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 7). [īs̱ār 

eylemez, -mez ] 

 

īs̱ār itmege: Saçmak, dağıtmak. 

Ġoncanuñ pāyına īs̱ār itmege iy gül‘iẕār / Kīse-i surḫı içinde zerleri mestūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1097, 

Beyit 3). [īs̱ār itmege, -meg, -e-mege ] 

 

īs̱ār itmege: Saçmak, dağıtmak. 

Sen güzeller şāhınuñ pāyına īs̱ār itmege / Bāġda eyler agaçlar dirhem ü dīnār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 4). [īs̱ār itmege, -meg, -e ] 

 

īs̱ār itmek: Saçmak, dağıtmak. 

Seyre gele diyü īs̱ār itmek içün pāyına / Dāmenini tolu güller eylemiş yaylaglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 
Beyit 6). [īs̱ār itmek, -mek ] 

 

it: Etmek, eylemek. 

Ne günāh itdüm ola elüm alup çarḫ-ı felek / Ol perīden ne içün itdi cüdā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 4). [itdüm, -dü, -m ] 
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Sīnemi ben gülşen itdüm kılsun ol dildār seyr / Cūy-ı eşküm eylesün ol serv-i ḫoş-reftār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 1). [itdüm, -düm ] 

Kuluñam boynı baglu pādişāham / Her ne itseñ bu bende fermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 7). 
[itseñ, -señ ] 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [itmiş, -miş ] 

Ola kim raḥm idüp meyl ide dildār / Gözüñ yaşını sīm it yüzüñi zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 6). [it, ] 

Gözlerüm yaşın şarāb u bagrumı itdüm kebāb / Ḫayl-i dilde çün ḫayāl-i dilrübā mihmān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 3). [itdüm, -dü, -m ] 

Özini baña dilber hem-ser itmez / Niçe kerre dimiş ammā dir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 1). 

[itmez, -mez ] 

Özini baña dilber hem-ser itmez / Niçe kerre dimiş ammā dir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 1). 

[itmez, -mez ] 

Muḥībbī olma dünyānuñ muḥibbi / ‘Acūzeye göñül virmek er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 5). 
[itmez, -mez ] 

Ben belā kūhınuñ açdum yolların dırnag-ıla / İtdügümi Bī-sütūn kūhında Ferhād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 3). [itdügümi, -düg, -üm, -i ] 

Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1291, Beyit 3). [itmez, -mez ] 

İy yār-ı cefā-ḫū Muḥibbī göz[i] yaşın / Teskīn iden ḫāk-i derüñdür diger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 5). [itmez, -mez ] 

Cürmüme benüm bakmayuban itdi şefā‘at / Bu luṭf-ıla bu keremi bir beşer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 7). [itmez, -mez ] 

Muṭī‘ itdi cihān ḫalḳını cümle / Gözi itdügi siḥri sāḥir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 3). [itdügi, -

düg, -i ] 

Baña itdügini zülf[i] hemīşe / Dinen ayruksı hīç bir kāfir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 2). [itdügini, 

-düg, -i, -n, -i ] 

Yüzümi gösterem dir āḫir itmez / Muḳarrer bildüm anı ẓāhir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 1). 
[itmez, -mez ] 

Baña itdügini zülf[i] hemīşe / Dinen ayruksı hīç bir kāfir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 2). [itmez, -
mez ] 

Muṭī‘ itdi cihān ḫalḳını cümle / Gözi itdügi siḥri sāḥir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 3). [itmez, -mez 
] 

Dil ü cāna meṭā‘ bir būseñ aldum / Benüm bu assumı bir tācir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 4). 
[itmez, -mez ] 

Vefāmı ‘ışḳı yolında İlāhī besbeter eyle / Bilürem itmedi itmez o meh terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1310, Beyit 3). [itmez, -mez ] 

Levḥ-i dilde yazmışam cānā ḫayālüñ naḳşını / İtdügüm naḳşı benüm Mānī de taṣvīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 3). [itdügüm, -düg, -üm ] 
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Muḥibbī leblerüñ ẕikrin miyānuñ vaṣfını itse / Diyeler böyle bir şīrīn kelām ince ḫayāl olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1355, Beyit 5). [itse, -se ] 

‘Azm-i şikār eyledi ol zülfi ‘anberīn / İtse olur Muḥibbī’ye zülfinden ol meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 5). [itse, -se ] 

Cānum aldı dün gice bir būse iḳrār eyleyüp / Döndi inḳār eyledi itdügi beñzer lāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 3). [itdügi, -düg, -i ] 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 5). [itseñ, -se, -ñ ] 

Gāhī gözüm bu yaş-ıla geh kanla tolar / Ḫāk-i derüñi gönderüp it tūtīyā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

2). [it, ] 

İy āfitāb-ı ḥüsn gitmedi sāyem yanumdan āh / Tā itmeyince ‘Arbede anuñ-ıla savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1432, Beyit 4). [itmeyince, -me, -y, -ince ] 

Sāġar-ı gülgūnı bir dem komak elden itmesün / Kim ki olmak isteye endūh-ı devrāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 4). [itmesün, -me, -sün ] 

İster asılmak Muḥibbī boynuña / İtdügi zülf-i dü-tādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 5). [itdügi, 
-düg, -i ] 

 

it: Etmek, eylemek // halletmek, çözmek. 

Yüzüm zer eyleyüp buldum viṣālin / Cihānda var mı bir iş kim zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 3). 

[itmez, -mez ] 

 

it: Etmek, eylemek // ... haline getirmek, ... olarak kullanmak. 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 6). [idesin, -e, -sin ] 

 

it: Köpek II sevgilinin kapısında bekleyenler, rakipler. 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 5). [itleri, -ler, -i ] 

Bir gördi yine itleri ile bizi ḥabīb* / Devlet irişdi başa dilā oşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 7). 
[itleri, -ler, -i ] 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben / Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1459, Beyit 2). [itleriyle, -ler, -i, -y, -le ] 

Āsitānuñdan revā mı ‘āşıḳı dūr eyleyüp / İt raḳībi idesin lāyıḳ mıdur yanuñda ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1481, 
Beyit 5). [it, ] 

 

it: Köpek II âşık. 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 5). [iti, -i ] 
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Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 6). [itüm, -üm ] 

Bulurdum dünyada göñül murādın / İtüm diyü baña bir kez diseñ oş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 4). 
[itüm, -üm ] 

 

it: Köpek II avlanma sırasında köpek kullanmak bağlamında II âşığın gönlü. 

Esb-i nāz-ıla kaçan ‘azm-i şikār itseñ şehā / İtlerüñden olmaga cān-ıla dil eyler heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 4). [itlerüñden, -ler, -üñ, -den ] 

 

‘itāb: Azarlama, tersleme, paylama. 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1490, Beyit 3). [‘itāb, ] 

 

‘itāb ider: Ayıplamak, azarlamak II eziyet etmek. 

Cānāne kaçan ġamzelerin mest-i ḫˇāb ider / Her bir naẓarda cānuma yüz biñ ‘itāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1051, Beyit 1). [‘itāb ider, -er ] 

 

i‘timād itme: İnanmak, güvenmek. 

Zülfine dil baglayup itme iñende i‘timād / Kimse başa çıkmamış anuñla birçok başludur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1084, Beyit 4). [i‘timād itme, -me ] 

 

‘ivaż: Bir şeye karşılık olarak verilen veya alınan şey, bedel, karşılık. 

Būse istersek lebüñden aña bulınmaz ‘ivaż / Bārī gel eyle Muḥibbī cānuñı cānāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1486, Beyit 6). [‘ivaż, ] 

Her ki derdüñi koyup aña devā kıldı ‘ivaż / ‘Āḳıbet oldı peşīmān ki cezā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 1). [‘ivaż, ] 

Her ki derdüñi koyup aña devā kıldı ‘ivaż / ‘Āḳıbet oldı peşīmān ki cezā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 1). [‘ivaż, ] 

Dil-i dervīş-i cefā-keş ki giriftāruñ ola / Miḥnet ü derd ü ġama ṣabr u rıżā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 2). [‘ivaż, ] 

Ġam-ı ‘ışḳuñ deleli nā gibi bagrumı benüm / Nāleler eyledi dil ṣiyt u ṣadā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 3). [‘ivaż, ] 

Zülf[i] sevdāsı sevād-ı dil [ü] ‘aḳlumı alup / Başuma derd ü belā ile hevā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 4). [‘ivaż, ] 

Yāruñ aldı būsesin sanmañ Muḥibbī rāyegān / Yolına anuñ dil ü cānı fedā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 5). [‘ivaż, ] 

La‘lüñe olmaya bir gevher ‘ivaż / Mülk-i dünyā cümle ser-tā-ser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 1). 

[‘ivaż, ] 
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Būseñe ger cān virem ‘ayb eyleme / Az olur iḥsāna çün eks̱er ‘ivāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 2). 
[‘ivāż, ] 

Gözlerüm yaşı ser-ā-ser ḫil‘atüm / Dūd-ı āhum başuma efser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 4). 
[‘ivaż, ] 

 

‘ivāż al: Bir şeye karşılık olarak almak, bedel olarak almak, tahsis etmek. 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 3). [‘ivāż al, ] 

 

‘ivaż itmege: Karşılık, bedel vermek. 

İtdi pāyuña Muḥibbī cān nis̱ār / İtmege ḳādir degül bihter ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 5). [‘ivaż 

itmege, -meg, -e ] 

 

‘ivaż olmaya: Karşılık, bedel olmak. 

La‘lüñe olmaya bir gevher ‘ivaż / Mülk-i dünyā cümle ser-tā-ser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 1). 

[‘ivaż olmaya, -ma, -y, -a ] 

 

‘ivaż olmışdur: Karşılık, bedel olmak. 

Būseye cān naḳdin aldı yār bāzār eyledi / Di Muḥibbī ya ne ḫışm eyler çün olmışdur ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 5). [‘ivaż olmışdur, -mış, -dur ] 

 

‘ivaż vir: Karşılık, bedel olarak vermek. 

‘Aḳlum aldı sāḳiyā cām-ı lebüñ / Kıl kerem vir baña bir sāġar ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 3). 

[‘ivaż vir, ] 

 

‘ivaż virsün: Karşılık, bedel olarak vermek. 

Ġamzesin gönderdi dilber cān giderse ġam degül / Tek baña cānum yirine tīrini virsün ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 2). [‘ivaż virsün, -sün ] 

 

iy: Seslenme edatı, ey. 

Sīne-i mecrūḥa ursañ iy ṣanem ġamz okların / Tīr-i peykānuñ bu ben dil-ḫasteye merhem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 2). [iy, ] 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [iy, ] 

İy güzeller şāhı kapuñdan Muḥibbī bendeñi / Redd idüp anı saña bīgāneler maḥrem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 6). [iy, ] 

Bu Muḥibbī dil ü cān yakdugını ḥasret-ile / Sen bilürsin anı iy bār-ı Ḫudā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 5). [iy, ] 
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İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür / Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 
Beyit 1). [iy, ] 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1004, Beyit 5). [iy, ] 

‘Işḳ-ıla olduñsa Mecnūn’a mu‘ādil iy göñül / Her neye baksañ yazılmış ṣūret-i Leylā’yı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 3). [iy, ] 

Jeng-i ġamdan ister-iseñ ṣāf ola mir’āt-ı dil / İy Muḥibbī bir dem elden koma sen ṣahbāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 5). [iy, ] 

Salma beni dāyimā ferdālara / Yarına kim çıkabilmez iy püser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 4). [iy, ] 

İy Muḥibbī şükr kıl lā-büd gelür / Her ne kim başa yazıldı ḫayr u şer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 5). [iy, 

] 

İy dōst iñen itme Muḥibbī’ye cefālar / Korkmaz mısın andan ki çok āh-ı seḥeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 5). [iy, ] 

İy göñül kūhkenüñ nālişini yāda getür / Sen daḫı nāle kılup sengi de feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1014, 
Beyit 1). [iy, ] 

Dīdeden akdı gözüñ yaşı revān oldı yine / İy dil-i ġam-zede ol serv-ḳadi yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 2). [iy, ] 

İy cefā-ḫū cevri āyīn eyledüñ ‘āşıḳlara / Korkaram kim ‘ālem içre ben bu āyīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1015, Beyit 4). [iy, ] 

Sorma sırr-ı dehānını iy dil / Kimse fehm eylemez mu‘ammādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 3). [iy, ] 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā / Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1018, Beyit 5). [iy, ] 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 1). [iy, ] 

Su sepüp iy dīde sula ḫāk-i pāy-ı dilberi / Dimesünler aramuzda anuñ-ıla gerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1021, 
Beyit 3). [iy, ] 

Ḳāfile togrıldı gitdi rāh-ı ‘ışḳa iy göñül / Cān u ser virmek gereksin uşbu yoluñ bācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1023, Beyit 3). [iy, ] 

İy Muḥibbī mülk-i dil küllī ḫarāb olsa ne tañ / Zülfi kāfir ġamzeler Tātār-veş yagmacıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 5). [iy, ] 

İy gözüm gel bir naẓar ol ṭal‘at-i zībāyı gör / Zülfinüñ bendinde bend olmış dil-i şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 1). [iy, ] 

Ḥüsnüñ bahārına göre iy lāle-ruḫ senüñ / Neşv ü nemā-yı bāġ-ı irem bir numūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1034, Beyit 3). [iy, ] 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid / Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 
Beyit 4). [iy, ] 

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 5). [iy, ] 
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İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1037, Beyit 5). [iy, ] 

Bilsem eşküm n’içün itmez göñline yāruñ es̱er / Dirler elmās iy Muḥibbī seng-i ḫārādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1038, Beyit 4). [iy, ] 

İy Muḥibbī niçe olmasun perīşān bu göñül / Şānesin elden komayup baña saçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 5). [iy, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 7). [iy, ] 

Gel iy serv-i ḫırāmānum gözüm yaşına raḥm eyle / Ki merdüm-zādedür āḫir görürsin pāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 3). [iy, ] 

İy kaşı ya atagör iç ḳabżadan ġamz okların / Sīnemi delsün varup bagrumda itsün yirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 3). [iy, ] 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 4). [iy, ] 

Cihān ḫalḳı muṭī‘üñdür senüñ iy ḫusrev-i ḫūbān / Kemāle ṣaf tutup ġamzeñ çeküp leşker ṭavāf eyler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 4). [iy, ] 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1055, Beyit 3). [iy, ] 

İy Muḥibbī söyle söz virsün ḥaḳīḳatden ḫaber / Şimdiki şā‘irlerüñ her bir sözi ẓāhir geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1055, Beyit 5). [iy, ] 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 4). [iy, ] 

Düşüp yoluñ ki kūyına ugrar-ısañ iy ṣabā / Ḫāk-i derin getür ki gözüm tūtiyā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 3). [iy, ] 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [iy, ] 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 3). [iy, ] 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 2). [iy, ] 

Rāhı keçdür zāhidüñ ‘ışḳuñ velīkin müstaḳīm / İy Muḥibbī ‘āşıḳam yolum ṭarīḳum togrudur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 5). [iy, ] 

Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 5). [iy, ] 

Öldürürse ġam degüldür tīġ-ı ġamzeñ ‘āşıḳı / Dirgürür iy dil ṭabībi leblerüñ ‘Īsā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1067, Beyit 2). [iy, ] 

İy ṣabā misk-ile ‘anber kokusından ne ḫaber / Getürürseñ baña ol zülf-i semensāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1070, Beyit 2). [iy, ] 
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İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1070, Beyit 5). [iy, ] 

Getür iy muġbeçe cāmı muġāna / Ki ender deyr ne-tevān būd mestūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 4). [iy, 
] 

Jeng-i ġamdan niçe demlerdür ki dil bī-tābdur / Aña ṣayḳal iy göñül ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 1). [iy, ] 

İy göñül bir dem temāşā eyle eşküm cūyını / Ādemüñ göñlin açan ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1072, Beyit 2). [iy, ] 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [iy, ] 

Ebed gitmeye bu serden hevā-yı zülfüñ iy dilber / Anuñçün levh-i sīnemde anuñ naḳşı muṣavverdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 4). [iy, ] 

Gitdi ‘ömrüm iy Muḥibbī bir daḫı girmez ele / Hafta geçer ay u yıllar alımam andan ḫaber (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [iy, ] 

Felekden yücedür dirler egerçi ḳaṣruñ iy meh-rū / Elümde bir kemend-i āh çıkılur nerdübānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 4). [iy, ] 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [iy, ] 

Ḥasret-i rūy u firāḳ-ı zülfüñ-ile iy perī / Kalmadı ṣabr u ḳarārum iñlerem leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1086, Beyit 3). [iy, ] 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş / Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 3). [iy, ] 

Beni bülbülleyin her dem getüren āh u feryāda / Senüñ iy lebleri ġonca yüzüñüñ gülsitānıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1087, Beyit 4). [iy, ] 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb / Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1088, Beyit 2). [iy, ] 

La‘l-i nābı leẕẕetin bulmak eger / İy Muḥibbī ister-iseñ kanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 4). [iy, ] 

İy Muḥibbī zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olur meydān-ı ‘ışḳ içinde niçe başlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1092, Beyit 5). [iy, ] 

‘Ārıżuñ içre niçedür didüm iy meh-rū ḫaṭuñ / Güldi didi kaplu kāfūra du‘ā-yı nūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 2). [iy, ] 

Ġoncanuñ pāyına īs̱ār itmege iy gül‘iẕār / Kīse-i surḫı içinde zerleri mestūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1097, 
Beyit 3). [iy, ] 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 4). [iy, ] 

Bezm ara tā ṣubḥ olınca iy Muḥibbī nāle kıl / Çalınur mıżrāb-ı ġamla çün göñül ṭanbūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 7). [iy, ] 
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Cānuma hātif seḥergehden bunı ilhām ider / İy ḫumār-ālūd ancak saña dermān cām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1100, Beyit 1). [iy, ] 

Sen koma ṭarf-ı meygedeyi elden iy göñül / Bu sāġar-ıla saña çün ol rehnümūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 2). [iy, ] 

Ten göziyle görmez-isem n’ola iy dilber seni / Cān gözi dāyim cemālüñe senüñ bakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 3). [iy, ] 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ / N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1106, Beyit 4). [iy, ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin görüp her kim çevürse yüzini / İy Muḥibbī bil anı āḫirde bī-īmān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1109, Beyit 5). [iy, ] 

Ṭālib olma iy göñül zāhid gibi sen cennete / Dūn-himmet olma cidd ü cehd idüp dīdārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 3). [iy, ] 

Zülfini elde gehī zencīr ider gāhī kemend / İy dil-i dīvāne taksun boynuña yalvarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1110, Beyit 4). [iy, ] 

Bencileyin la‘l-i nābuñ yādına iy ġonca fem / Gülşen içre lāleyi gördüm mey-i ḥamrā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 3). [iy, ] 

İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi / Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1115, Beyit 5). [iy, ] 

İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter / Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 1). [iy, ] 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 5). [iy, ] 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 4). [iy, ] 

Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1120, Beyit 1). [iy, ] 

İy ecel ten şehrini ısmarla seyl-i eşküme / Anı vīrān itmege gözümden akan mā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1120, Beyit 6). [iy, ] 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ / Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 2). [iy, ] 

Döne döne yanmayan bilmez nedür aḥvāl-i ‘ışḳ / İy Muḥibbī ḥālüñi bagrı kebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 7). [iy, ] 

İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 5). [iy, ] 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū / Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 4). [iy, ] 
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İy güzeller şāhı ẓulm itme bugün ‘uşşāḳa gel / Bu mes̱eldür her ne kim kılsa kişi yarın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 3). [iy, ] 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1132, Beyit 5). [iy, ] 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 1). [iy, ] 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 5). [iy, ] 

Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst / Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 3). [iy, ] 

İy Muḥibbī yüzine bakmaga yokdur ṭāḳat / Tagıdup ‘aḳlumı kendüm yitirem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1136, Beyit 5). [iy, ] 

Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [iy, ] 

Atarsın ġamzeñ okını baña iy kaşı ya her dem / Dil-i ṣad pāre anuñçün kızıl kana boyanukdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1138, Beyit 4). [iy, ] 

Bir bencileyin şem‘ gibi odlara yanmış / Şem‘-i ruḫuñuñ şevḳıne iy yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 8). [iy, ] 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 6). [iy, ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1142, Beyit 2). [iy, ] 

İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1142, Beyit 5). [iy, ] 

İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 4). [iy, ] 

Dime iy zāhid-i ḫodbīn ben irdüm menzile ancak / Sen aña vāḳıf olmaduñ göñülden rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 2). [iy, ] 

İñen cevr itme ‘uşşāḳa vefā kıl iy şeh-i ḫūbān / Ġarībüñ āhını yirde komaz Allāh’umuz vardur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1145, Beyit 3). [iy, ] 

Yoluñda ölmek iy dilber sa‘ādet / Bu dehr-i bī-vefā-y-ıçun ne ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 4). 
[iy, ] 

Ger semend-i nāz-ıla iy dōst cevlān eyleseñ / Zülfüñüñ çevgānına top olmaga bu ser yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 4). [iy, ] 

İy Muḥibbī ayagı topragına īs̱ār içün / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm baña sīm ü zer yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 7). [iy, ] 

Var iy ṭabīb ḫasta-i ‘ışḳa ‘ilācı ko / İtmez ḳabūl derdi anuñ bī-devā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 3). 

[iy, ] 
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Kimdür Muḥibbī dir-iseñ iy pādişāh-ı ‘ışḳ / Bir derdmend bende vü bir ḫāk-i pā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 5). [iy, ] 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 3). [iy, ] 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī niçe ṭāḳat getüre kişver-i dil / Şāh-ı ġam leşkerini üstine her bār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 5). [iy, ] 

Sormaduñ iy dil ṭabīb[i] bu Muḥibbī derdini / Niçe yıl derdini ‘arż itmege kapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı / Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1154, Beyit 5). [iy, ] 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1159, Beyit 4). [iy, ] 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [iy, ] 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [iy, ] 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına / Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1167, Beyit 5). [iy, ] 

İster-iseñ dür dişin dök acı yaşlar iy göñül / Ḳa‘r-ı deryāda Muḥibbī bulınur dür-dāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1170, Beyit 5). [iy, ] 

Dilerseñ iy kemān ebrū neden döndi yaşum kana / Müjeñ tīrini gönder gel anı ḫūnīn cigerden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 2). [iy, ] 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1174, Beyit 3). [iy, ] 

Gerd-i rāhın iy ṣabā dūr eyleme / Gözlerüme tūtiyāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 3). [iy, ] 

İy Muḥibbī ‘āleme şāh olmadan / Dilberüñ olmak gedāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 6). [iy, ] 

Atma belālu göñlüme iy çarḫ belā okın / Başda hevā-yı kākül-i dilber belā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 6). [iy, ] 

Ser-i zülfinden iy dil gel ḥaẕer kıl / Anuñ her bir kılı dām-ı belādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 2). [iy, ] 

İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür / Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1183, Beyit 1). [iy, ] 

Yüzüm üzre umaram iy māh-rū kim basasın / Ḫāk idüp cismüm reh-i kūyuñda ḳaṣdum düşmedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 3). [iy, ] 

İy Muḥibbī iḫtiyār-ı dil eger gitse ne tañ / Dil-rübālar işi dāyim nāz-ıla kirişmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1183, 
Beyit 5). [iy, ] 
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Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1184, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 5). [iy, ] 

İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer / İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 1). [iy, ] 

İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer / İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 1). [iy, ] 

Cānum n’ola virsem saña iy rūḥ-ı revānum / Gūr-ı ġamda baña hemān cānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 3). [iy, ] 

‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar derde dermān istemez / İy ṭabībā ko meni derdüm baña dermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 5). [iy, ] 

Didüm iy serv-ḳad pāyuña her dem / İki çeşmüm iki cūy-ı revāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 5). [iy, ] 

 İy zülfi siyeh ebrūsı çīn çeşmi Tatar / Niçe feryād ideyin karşuña iy dōst-ı hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ا )
1205, Beyit 1). [iy, ] 

 İy zülfi siyeh ebrūsı çīn çeşmi Tatar / Niçe feryād ideyin karşuña iy dōst-ı hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ا )
1205, Beyit 1). [iy, ] 

 La‘l oldugıyçün leblerüñ iy dōst senüñ / Meyi lā‘lüñ yirine nūş iderem vaḳt-i ḫumār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ل)
1205, Beyit 23). [iy, ] 

 Nūn olalıdan ḳāmetüm iy dōst benüm / Beni hicrüñ yakısardur bilürem āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ن)
1205, Beyit 25). [iy, ] 

 ,Vardukça ser-i kūyuña iy dōst beni / Ger ḳabūl eyleyesin eyleyeyim cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (و)
Beyit 26). [iy, ] 

Didüm dil derdine iy cān ṭabībi / Leb-i la‘lüñden özge emsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 3). [iy, 

] 

‘Uşşāk kanın içmiş ġamzeñ işitdüm iy dōst / Biñ kan içerse günde hergiz o kanagelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1207, Beyit 2). [iy, ] 

Müşkilüm çok benüm iy zühre-cebīnüm sāḳī / Cām-ı la‘lüñle meger ḥall ola bu müşkilümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1208, Beyit 3). [iy, ] 

Bīgāne gibi bakma bugün iy perī-ṣıfat / Rūz-ı ezelde çünki saña āşinālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, Beyit 
4). [iy, ] 

Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz / Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 1). [iy, ] 

İy Muḥibbī ‘ālemüñ seyr ü temāşāsını ko / Gel göñül seyrini kıl göz görmedük ‘ālemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī ister-iseñ bulasın genc-i viṣāl / Ara dil vīrānesin dime ḫarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī dürişüp ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī ṭaleb it / Sözlerüm cümle ḥaḳīḳīdür anı sanma mecāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 7). [iy, ] 
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Cür‘a-i cām-ı elesti içeli mest olmışuz / İy Muḥibbī ḥaşre dek sanma bizi ayıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 5). [iy, ] 

İy kaşı ya cānı her kim saña ḳurbān eylemez / Müşkil olur işi günden güne āsān eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1218, Beyit 1). [iy, ] 

Sen ḫarāb itmek neden iy ġam dil-i vīrānemi / Ḫānesin kendü eliyle kimse vīrān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 2). [iy, ] 

İy Muḥibbī kim görürse āfitāb-ı ḥüsnini / Göz yumar hīç ārzū-yı māh-ı tābān eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1218, Beyit 6). [iy, ] 

Niçe yıldur bu Muḥibbī derdüñ-ile ḫastadur / İtmedüñ iy dil ṭabībi aña tīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1220, Beyit 5). [iy, ] 

Saz-ı ‘ışḳa dem-be-dem iy dōstlar āheng-içün / Tārlardur tende her reg dest-i ġam mıżrābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 4). [iy, ] 

Akarak çün başdan aşdı iy Muḥibbī göz yaşı / Ġarḳ ider āḫir seni bu çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 5). [iy, ] 

İy bād-ı ṣabā ḫāk-i derin iki gözümçün / Luṭf eyle getür kim anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 4). [iy, ] 

İy ṭabībā çek elüñ bu sīne-i mecrūḥdan / Merhem-i vaṣlı gerek özge devāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 2). [iy, ] 

İy ṣabā zülfine el sun kıl anı ‘ānber-feşān / Kim meşām-ı cān ‘ıṭr-ı müşg-sāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 3). [iy, ] 

Ḫayālüñ gitmez iy dilber gözümden / Gerekmez dü cihānı baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 3). 

[iy, ] 

Ṭabīb-i dilsin iy ārām-ı cānum / ‘İlāc it göñlüme merhemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 2). [iy, ] 

İy Muḥibbī ṣabr u ṭāḳat cümle bir yirden gidüp / İtdi bir yüzden füsūn u siḥr ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 5). [iy, ] 

Āhum tolanur gice vü gündüz ser-i kūyın / İy bād-ı ṣabā sanma ki sensüz es̱er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 2). [iy, ] 

Kapuñ dārü’ş-şifā iy dil ṭabībi / Dem-ā-dem anda bīmār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 3). [iy, 
] 

Mu‘tekif olsam n’ola kūyuñda iy ārām-ı cān / Bir nefes senden cüdā bir kimse tecvīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 4). [iy, ] 

İy ṭabībā ser-i kūyuñda yatan ḫastalara / İtmedüñ çāre yatur cümlesi bī-çāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1239, 
Beyit 3). [iy, ] 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1241, Beyit 2). [iy, ] 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan / Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1241, Beyit 5). [iy, ] 

Virmedi ol māh-rū bir kez zekāt-ı ḥüsnini / İy Muḥibbī niçe yıl kūyında biz sā‘illerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1243, Beyit 5). [iy, ] 
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Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 5). [iy, ] 

Leşker-i eşki çeküp āhuñ livāsın kaldurup / İy Muḥibbī şāh-ı ‘ışḳ olduk vilāyet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1253, Beyit 7). [iy, ] 

Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak / Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 4). [iy, ] 

Ciger ḫūnını saklamaga iy dil / Gözümden ġayrı aña şīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 5). [iy, ] 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 2). [iy, ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifāsından cevāb ister göñül / İy ṭabīb-i dil ölürse olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 3). [iy, ] 

Serv ḳaddüñ tāze ter olsun diyü iy ġonca leb / Seyl-i eşkümi döker her dem olup ṭolāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 2). [iy, ] 

İy Muḥibbī faḳr-ıla iden ḳanā‘at iḫtiyār / Sīm ü zerden yapılan ḳaṣr-ıla eyvān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1266, Beyit 5). [iy, ] 

Saçuñla ‘ārıżuñ iy ‘ālem-efrūz / Birisi Ḳadrdür birisi Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 1). [iy, ] 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 8). [iy, ] 

Gökler yüzine bir gün irişür şerārumuz / Sakla cemālüñ ayını iy āfitāb-ı ḥüsün (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 4). [iy, ] 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 5). [iy, ] 

Acımazdum öldügüme iy ṣanem hicrüñle ger / İledürse bū ṣabā kūyuña āḫir ḫākümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1276, Beyit 2). [iy, ] 

Sakın cemāl ü ḥüsnüñi iy āfitāb-ı ḥüsn / Gökler yüzine irişe nāgeh şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 4). [iy, ] 

Öpmek isterdüm ruḫından ḫaṭṭın iẓhār eyledi / Didüm iy ārām-ı cān hīç gül olur mı ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 3). [iy, ] 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i / Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 4). [iy, ] 

Vādi-i ġamda Sikender gibi bu dil teşnedür / Çıkmadan cānum meded iy çeşme-i ḥayvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 4). [iy, ] 

İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 7). [iy, ] 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 1). [iy, ] 

İy bād-ı ṣabā getüresin ḫāk-i derinden / Sanma ki Muḥibbī anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 
Beyit 5). [iy, ] 
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İy yār-ı cefā-ḫū Muḥibbī göz[i] yaşın / Teskīn iden ḫāk-i derüñdür diger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 5). [iy, ] 

Şem‘-i ḫüsne iy Muḥibbī cān u ser itme dirīġ / Bāl ü per yakdı diye dilber bizüm pervānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 5). [iy, ] 

Ḫırām ol yüri iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 1). [iy, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 5). [iy, ] 

Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 1). [iy, ] 

Va‘de-i vaṣl eyledi çünki bize cānānumuz / İy ecel bir dem tevaḳḳuf eyle alma cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1302, Beyit 1). [iy, ] 

İy Muḥibbī olmasak biz Ḫusrev-i mülk-i suḫen / Böyle raġbet bulmaz idi defter ü dīvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1302, Beyit 6). [iy, ] 

Döne döne āteş-i hicre yanup yakılmışam / İy Muḥibbī göñlüme ḳebāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 5). [iy, ] 

İdesin diyü ḳıyām iy serv ḳāmet beklerüz / İşügüñden gitmeyüp biz tā ḳıyāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1307, Beyit 1). [iy, ] 

Ḳatlüme ḳaṣd eyledi beñzer yine şehlā gözüñ / İy kaşı ya sīneme dek tīrüñ olsun degmeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 3). [iy, ] 

Gönder ilerü ġamzeñi iy yār-ı cefā-cū / Çeşmüñ gibi kan döküci ḥūn-ḫˇār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 3). [iy, ] 

İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [iy, ] 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [iy, ] 

Bakmaz oldı āh kim küsdi bize cānānumuz / İy dirīġā gidiserdür ḫasta tenden cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 1). [iy, ] 

Va‘de-i vaṣl ider-idüñ bir zamān iy dil-firīb / Bāda mı virdi ‘aceb kim bilmezem peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1321, Beyit 3). [iy, ] 

Lāle gibi koma elden dāyimā peymāneyi / İy Muḥibbī çün bilürsin tolısar peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 5). [iy, ] 

İy göñül virdüm naṣīḥat saña anı dutmaduñ / Her ne deñlü ‘ışḳ-ıla çekseñ cefālar saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1323, Beyit 4). [iy, ] 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 5). [iy, ] 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Bıraksa yok bu ḫāke çok eger az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 1). [iy, ] 
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İy cefā-ḫū niçeye dek idesin cevr ü sitem / Yiter itdüñ tīġ-ı hicrān-ıla cismüm rīze rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 2). [iy, ] 

İy ṭabībā çek elüñ Ḳānūn-ıla olmaz şifā / Lā‘l-i nāb-ı dilber olmışdur hemān dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 3). [iy, ] 

İy Muḥibbī olmışuz ‘ālemde dīdār ‘āşıḳı / Vuṣlata meyl eyleyüp būs u kenārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1334, Beyit 5). [iy, ] 

İy dīde göz yaşın dök virsün ciḥānı ġarḳa / Ol cevri çok vefāsuz çünki yaşuñı silmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 2). [iy, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāydur göñlüm benüm / Ol sebebden söz ü sāz u çeng ü nāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 5). [iy, ] 

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 8). [iy, ] 

Çāre yok şimden girü dil derdine olmaz devā / İy Muḥibbī ol gözi mekkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī muṣḥaf-ı ḥüsninde yāruñ dir gören / Ḫaṭṭ u ḫāle noḳṭa vü i‘rāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 7). [iy, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 5). [iy, ] 

Durma iy dil yüzüñi sür yirlere eyle niyāz / Kılınur çünki bilürsin bunı her yirde namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 1). [iy, ] 

Bu Muḥibbī bāġ-ı ḥüsnüñ her kaçan medḥ eylese / İy gül-i ra‘nā aña kim bülbül-i gūyā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 5). [iy, ] 

İy ṭabīb-i cān buyur la‘l-i lebüñden bir cevāb / Ḫastayuz hicrān şebinde derde tīmār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 2). [iy, ] 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 6). [iy, ] 

Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz / İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 1). [iy, ] 

Göreli zülfüñde ḥüsnüñ şem‘ine pervāne-veş / Cān u dilden yanmaga iy māh nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 3). [iy, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [iy, ] 

Dem-i vaṣla irenler iy Muḥibbī / Didiler bundan özge ‘ālem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 6). [iy, ] 

Kākül-i dilber kemendi elde çevgāndur henūz / Başuñı top eyle iy dil çünki meydāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 1). [iy, ] 

Bülbül oldı çün çemende naġme-sāz / İy yüzi gül sen daḫı kıl bezme sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 1). 
[iy, ] 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1370, Beyit 4). [iy, ] 
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Bu Muḥibbī la‘l-i nābuñ ḫastasıdur iy ṣanem / Bir soragel ölür ise olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 5). [iy, ] 

Ḥˇāba varmışken nigāruñ nergis-i mestānesi / İy dil-i şūrīde efġān eyleme gel sesi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1373, Beyit 6). [iy, ] 

İy büt-i Çīn rence virme nālemi gūş eyleyüp / İşigüñ büt-ḫānedür efġānumı kıldum ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1374, Beyit 4). [iy, ] 

İy güzeller ḫusrevi cevr itmege kılma heves / Bir naẓardur itdügi ‘ışḳ ehli senden mültemes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 1). [iy, ] 

Būy-ı zülfüñi getürdüñ tāze cān buldum yine / Müstedām ol iy ṣabā dünyā içinde durma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 4). [iy, ] 

Ḫˇāba varmış ḫastadur beñzer nigāruñ gözleri / Ḫˇābdan bīdār olur gel itme iy dil anda ses (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 5). [iy, ] 

Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi / İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 7). [iy, ] 

Zülfinüñ būyın getürdüñ ḫoş-dimāġ itdüñ bizi / Müstedām ol iy ṣabā ‘ālem turınca turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 4). [iy, ] 

İy Muḥibbī ‘ışḳ bünyādına bennā olmışam / Gelmeyiserdür ḫalel zīrā ki muḥkemdür esās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 5). [iy, ] 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1380, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī ne ḳadar āh eyleseñ gūş eylemez / Seng-i ḫārādan katıdur göñli gel feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1380, Beyit 6). [iy, ] 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 2). [iy, ] 

Ārzū itdüm lebin kıldum ser-i zülfin heves / Didi iy bī-çāre olmaz uşbu sevdā mültemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 1). [iy, ] 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 2). [iy, ] 

İrmedüñ ol serv-ḳaddüñ vaṣlına iy cūy-ı eşk / Yüz suyın dökdüñ bu yolda nite kim kılduñ heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 4). [iy, ] 

‘İyş ü nūş it iy göñül irdüñ gülüñ eyyāmına / Furṣatı fevt itme iy ‘ömr-i ‘azīzüm bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1382, Beyit 6). [iy, ] 

‘İyş ü nūş it iy göñül irdüñ gülüñ eyyāmına / Furṣatı fevt itme iy ‘ömr-i ‘azīzüm bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1382, Beyit 6). [iy, ] 

Niçe bir hicrān elinden çok şikāyet ideyin / Söz tamām vallāhu a‘lem iy Muḥibbī sözi kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 5). [iy, ] 

İremezsin bī-vefālar vuṣlatına iy göñül / Ger firāḳıyla yanarsañ hem-dem olmaz bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 3). [iy, ] 
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Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 1). [iy, ] 

Ger refīḳ ola seg-i kūyuñ iy dōst baña / Eyleyem gerdānına rişte-i cānumı meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1391, 
Beyit 2). [iy, ] 

Her şeb iy meh irdi eflāke Muḥibbī nālesi / İy meh-i nā-mihr olmaduñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1392, Beyit 5). [iy, ] 

Her şeb iy meh irdi eflāke Muḥibbī nālesi / İy meh-i nā-mihr olmaduñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1392, Beyit 5). [iy, ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden dāyim iy nā-mihribān / Bezm-i ġamda ḫūn-ı dildür içdügüm ben ṭās ṭās (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 4). [iy, ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [iy, ] 

İy Muḥibbī būsesine naḳd-i cān-ıla ḫarīd / Olmışam dürlü bahāya yār bāzār eylemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 5). [iy, ] 

‘Āşıḳ iseñ iy göñül mihr ü vefā kılma heves / Derdi ḫoş gör ‘ışḳ ara hergiz devā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 1). [iy, ] 

Ruḫları devrinde varma iy Muḥibbī gülşene / La‘l-i nābı var-iken cām-ı ṣafā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 5). [iy, ] 

Giceler tā ṣubḥ olınca iñleseñ olmaz ‘aceb / Kār-ı ‘ışḳ āsān mı sanduñ bilmedüñ iy bu‘l-heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 2). [iy, ] 

Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül / Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 4). [iy, ] 

Kārubān-ı dil revāndur çün melāmet rāhına / İy Muḥibbī nāleler kıl sen de mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 5). [iy, ] 

Kūy-ı yāra ugraduñ beñzer yine iy bād-ı ṣubḥ / Eyledüñ ‘ālem dimāġını mu‘aṭṭar turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 4). [iy, ] 

İy Muḥibbī sīnede gören ḥabāb-ı eşkümi / Konmaga ġam şāhına yir yir didi otāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 7). [iy, ] 

Tār-ı zülfinüñ ḫayāli sīne-i sūzānda / Āteş içre iy Muḥibbī mārdur in eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 
Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī çün şarāb-ı ‘ışḳı nūş itdüñ ezel / Tā ḳıyāmet tañ degüldür idesin cūş u ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 5). [iy, ] 

İşidürdüm māh-rūlar bī-vefā olur velī / İy Muḥibbī her ne dirlerse biñ anca var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 5). [iy, ] 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş / Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

1). [iy, ] 

Dil ‘ışḳuñ-ıla ḫasta yatur iy ṭabīb-i cān / Dārū-yı la‘lüñ-ile bulısar şifā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

3). [iy, ] 
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Hep ümmet-i Muḥammed’e itdüñ şefā‘ati / Mücrim Muḥibbī bendeñe iy Muṣṭafā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1404, Beyit 5). [iy, ] 

Fikr eyleme iy dil yüri vuṣlat ele girmez / Cān gibi nihāndur kim ider anı derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 2). [iy, ] 

Dīdāruña ṭāḳat mı olur iy meh-i enver / Kim oldı ırakdan göñül āşüfte vü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 4). [iy, ] 

Ger ister-iseñ iki cihān devletin iy dil / Dermānde vü dil-ḫastelerüñ ḥāline tut gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 6). [iy, ] 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 3). [iy, ] 

Servden gördüm nigārā ḳāmetüñ bālā-y-ımış / İy hümā-ṭal‘at saña menzil felek-fersā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 1). [iy, ] 

İy Muḥibbī bī-emāndur öldürür virmez emān / Anuñ-ıçun sürme ile tīġ-ı çeşmin zāġlamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1415, Beyit 5). [iy, ] 

Ehl-i diller iy Muḥibbī mest ü şādān oldılar / İtdiler vuṣlat ḫumından çünki anlar bāde nūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 5). [iy, ] 

Eyle ṭulū‘ gün gibi bulsun żiyā cihān / İy burc-ı āsümān-şeref aḫteri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 2). 
[iy, ] 

Gel cilve eyle gözlerümüñ çeşmesārına / Bir dem vaṭan kıl anda hemān iy perī yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1419, Beyit 3). [iy, ] 

Oldum ża‘īf derdüñ-ile iy ṭabīb-i dil / Bir üstüḫˇān kaldı bile bir deri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 4). 

[iy, ] 

Ḫayālüñ gitmedi iy dōst dilden / Günāhum ne beni kılduñ ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 3). [iy, ] 

Sözüñ gevher olaldan iy Muḥibbī / İdindi cümle yārān anı mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī bu ne ḥikmetdür ki bir yirde ḳarār / İtmeyüp ‘ālem turaldan beri devr eyler güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 7). [iy, ] 

Gelse ġam Ye‘cūci yagmaya vire dil kişverin / İy Muḥibbī var mıdur karşu aña der baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī cān göziyle kūhsāra kıl naẓar / İñleyüp Ferhād içün döker gözinden kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1425, Beyit 5). [iy, ] 

Āh u efġānuñ feleklerde senüñ yir eyledi / İy Muḥibbī sanma kim dildāra te‘s̱īr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 5). [iy, ] 

Gitdi ṣabr u ‘aḳl u fikrüm bir daḫı girmez ele / İy Muḥibbī görmeyeydüm ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 5). [iy, ] 

İy āfitāb-ı ḥüsn gitmedi sāyem yanumdan āh / Tā itmeyince ‘Arbede anuñ-ıla savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1432, Beyit 4). [iy, ] 

Yüz kerre eger ḥālümi dirsem saña iy dōst / İdersin anı bir nefes içinde ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 3). [iy, ] 
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La‘l-i nābından nigāruñ daḫı kāma irmedi / Ez-berāy-ı ḳatlüm iy ġamze müsta‘cil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 2). [iy, ] 

Kaşı yayından gelür ġamz okları kan içmege / İy dil-i şūrīde ḳaṣdı sañadur ġāfil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 4). [iy, ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [iy, ] 

Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 1). [iy, ] 

İy Muḥibbī derd ü miḥnet başuma yazu imiş / Görmeyeydüm bir naẓar ben ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 5). [iy, ] 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 5). [iy, ] 

Gitdükçe ‘adem mülkine iy rūḥ-ı revānum / Zād-ı ġamuñı eylemişem kendüme yoldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 2). [iy, ] 

İñen ra’nādur ol gül yüzlü dilber / Naẓīrüñ görmedüm ben iy ḳabā-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 2). 
[iy, ] 

Muḥibbī’yi ferāmūş itdüñ iy dōst / Ölürse ol seni itmez ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 5). [iy, ] 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [iy, ] 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [iy, ] 

Serv-ḳaddüñ yādına gülşende iy serv-i ḫırām / Bu Muḥibbī’nüñ iki çeşmini gördüm cū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 5). [iy, ] 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1459, Beyit 5). [iy, ] 

Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc / Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 2). [iy, ] 

Eyle Muḥibbī ḫastaya iy dil ṭabībi em / Yıllarla derdüñ-ile yatur mübtelā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 5). [iy, ] 

Yakma cevr-ile cefā-y-ıla beni iy bagrı taş / Çünki raḥmuñ yok baña n’içün olursın dil-ḫırāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 1). [iy, ] 

İy benüm serv-i revānum sorma ḥālüm sensüzin / Eşk-i çeşmüm eyledi bu gizlü rāzum cümle fāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1465, Beyit 3). [iy, ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ iy dil-firib / ‘Ālemi kendüye tesḫīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 2). [iy, ] 

İy Muḥibbī olalı bu dil nişān / Kaşların ya ġamzesin tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 6). [iy, ] 

Leblerüñden bu Muḥibbī’ye buyur şāfī cevāb / İy ṭabīb-i dil meded oldum katı ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 5). [iy, ] 
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Vefā umma gel iy dil mihr-i ruḫsārından ol māhuñ / Çü virmez teşneye ḫāsiyyet-i āb-ı revān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 4). [iy, ] 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 6). [iy, ] 

İy refīḳān reh-i ġam içre du‘ādan añasız / Benüm içün umaram okıyasız siz İḫlāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1476, 
Beyit 4). [iy, ] 

İy Muḥibbī her kaçan gönderse dilber tīrini / Anı ta‘ẓīm eyleyüben dilden alup cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1477, Beyit 5). [iy, ] 

İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār / Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1479, Beyit 5). [iy, ] 

Rāh-ı ġamda iy refīḳān cān virürsem derd-ile / Benüm içün sūre-i İḫlāṣı okuñ ez-ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1480, Beyit 4). [iy, ] 

İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 2). [iy, ] 

Dīdār-ı yāra ṭālib-iseñ āḫir iy göñül / Eyle niyāz su gibi rūyuñ türāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 2). 
[iy, ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [iy, ] 

Yakma iy dil nār-ı hicre bu Muḥibbī ḫastayı / Ḫayra gir cevr ü cefādan kıl bu miskīni ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 5). [iy, ] 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini / Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1484, Beyit 2). [iy, ] 

İy Muḥibbī her kaçan varsañ ḥarīm-i kūyına / Ola kim ide ḳabūl it cānuñı ḳurbāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1484, Beyit 5). [iy, ] 

Aglamakla kalmadı iy dīde yaşuñ kan-ıla / Yüri var şimden girü ḫūn-ı cigerden eyle ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 3). [iy, ] 

İy meh-i nā-mihribān senden vefādur çün ġaraż / Mihr ü mehden ‘ālem içinde żiyādur çün ġaraż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1490, Beyit 1). [iy, ] 

İy Muḥibbī kim ki ‘ışḳ yolında cān terk itmedi / Ḥāṣıl-ı ‘ömrine virilen hevādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 5). [iy, ] 

Ḫūn-ı bülbülden-durur her dem gülüñ surḫ oldugı / Ḫūn-ı bagrum iy ṣabā itseñ n’ola dildāra ‘arż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1492, Beyit 3). [iy, ] 

Dil derdini iy dōst saña niçe idem ‘arż / Āhumla yaşumdan toludur çün felek ü ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 1). [iy, ] 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 1). [iy, ] 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 1). [iy, ] 
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Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider / Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 5). [iy, ] 

Cān-ıla gel iy göñül şimden girü kıl el-vedā‘ / Ḫaṭ getürdi ḳatlüme ruḫsār-ı yāra geldi ḫaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 4). [iy, ] 

İy Muḥibbī yār cevr ‘ilmin be-ġāyet ḫoş bilür / Līk fenn-i mihri bilmez okısa eyler ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1497, Beyit 5). [iy, ] 

İy bülbül-i dil eyleme gül gibi gel neşāṭ / Bād-ı ḫazānı yād idüben eyle iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 1). [iy, ] 

İy Muḥibbī tevbe kıl tā kalmaya bār-ı günāh / Tā sebük-pā olmayınca anda geçilmez ṣırāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 5). [iy, ] 

 

‘iyd: Bayram. 

‘İydde niçelerüñ irdi eli yāra henūz / Kaldı ortada dirīġā dil-i āvāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1239, Beyit 

1). [‘iydde, -de ] 

Rūze-i hicrān içinde eyledüm bir sözi gūş / Müjde kim togdı hilāl ebrūsı oldı ‘iyde duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 1). [‘iyde, -e ] 

 

‘iyd ayını: Bayram zamanı II bayramı müjdeleyen ay, yeni ay. 

Rūze-dār olan ider ‘iyd ayını görmek heves / Baña ol gün ‘iyd olur görsem hilāl ebrūñı bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 1). [‘iyd ayını, -n, -ı-nı ] 

 

‘iyd olıcak: Bayram olmak II bayram gibi sevinçli bir zaman olmak. 

‘İyd olıcak seyr ider her kes yürür ḫandān olur / ‘İyd-i vaṣlı olmasa ol gün baña zindān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 1). [‘iyd olıcak, -ıcak ] 

 

‘iyd olur: Bayram olmak II bayram gibi sevinçli bir zaman olmak. 

Rūze-dār olan ider ‘iyd ayını görmek heves / Baña ol gün ‘iyd olur görsem hilāl ebrūñı bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 1). [‘iyd olur, -ur ] 

 

‘iydgeh: Bayram yeri. 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 4). [‘iydgehde, -de ] 

 

‘iyd-i vaṣla: Kavuşma bayramı. 

‘İyd-i vaṣla çünki irişdi Muḥibbī derdmend / Merḥabā eyle elüñi sun anuñla gel iriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 5). [‘iyd-i vaṣla, -a ] 

 

‘iyd-i vaṣlı: Kavuşma bayramı. 
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‘İyd olıcak seyr ider her kes yürür ḫandān olur / ‘İyd-i vaṣlı olmasa ol gün baña zindān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 1). [‘iyd-i vaṣlı, -ı ] 

 

‘iyş: Yaşam, eğlence. 

Ġam beni ḫāk itdi savurdı ġubārum rūzigār / Sen ferāġat gülşeninde ‘iyşde leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 6). [‘iyşde, -de ] 

 

‘iyş ide: Hayatın zevkini çıkarma, yeyip içme, zevk u safa etmek, eğlenmek. 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 2). [‘iyş ide, -e ] 

 

‘iyş idelüm: Hayatın zevkini çıkarma, yeyip içme, zevk u safa etmek, eğlenmek. 

Gel bugün ‘iyş idelüm ṣaḥn-ı çemen eyyāmıdur / Çarḫ-ı ẓālim kimler ile irte işret saz olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1158, Beyit 2). [‘iyş idelüm, -e, -lüm ] 

 

‘iyş ider: Hayatın zevkini çıkarma, yeyip içme, zevk u safa etmek, eğlenmek. 

Cem‘ olup bir araya derd ü belā ile elem / Bezm-i ġamda ‘iyş ider bir niçe ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1246, Beyit 2). [‘iyş ider, -er ] 

 

‘iyş ider: Hayatın zevkini çıkarma, yeyip içme, zevk u safa etmek, eğlenmek. 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere / Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 2). [‘iyş ider, -er ] 

 

‘iyş ü ‘işret: Eğlence, zevk ve safa. 

Reşk-i firdevs-i berin oldı yine ṣaḥn-ı çemen / ‘İyş ü ‘işret vaḳtidür it bir kenārı iḫtiyār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 6). [‘iyş ü ‘işret, ] 

Niçe bir ḳaṣruñ yaparsın ḫışt-ı sīm ü zer ile / Yā niçe bir ‘iyş ü ‘işret çün döşersin sen bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1499, Beyit 2). [‘iyş ü ‘işret, ] 

 

‘iyş ü ‘işretüm: Eğlence, zevk ve safa. 

Bīmār-ı zehr-i firḳatüm yokdur ümīd-i sıḥḥatüm / Telḫ oldı ‘iyş ü ‘işretüm şīrīn dehānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 2). [‘iyş ü ‘işretüm, -üm ] 

 

‘iyş ü neşāṭ eyler-idüm: Yeyip içip eğlenmek, neşelenmek. 

Ben senüñ ‘ışḳuñ-ıla eyler-idüm ‘iyş ü neşāṭ / Olmadan çarḫ daḫı ḫil‘at-i zerle melbūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1387, Beyit 2). [‘iyş ü neşāṭ eyler-idüm, -r-, -i, -dü, -m-r, -i, -dü, -m ] 

 

‘iyş ü nūş: Yeyip içmek // Zevk, safa, eğlence. 
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İdenler vaḳt-i gülde geşt-i gülşen / Didiler ‘iyş ü nūş olmaz çemensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 2). 

[‘iyş ü nūş, ] 

 

‘iyş ü nūş it: Yeyip içmek, eğlenmek, safa sürmek. 

‘İyş ü nūş it iy göñül irdüñ gülüñ eyyāmına / Furṣatı fevt itme iy ‘ömr-i ‘azīzüm bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1382, Beyit 6). [‘iyş ü nūş it, ] 

 

‘iẕār: Yüz, yanak. 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 3). [‘iẕārın, -ın ] 

‘İẕārı nārına düşmiş ġıdādur dāne-i ḫāli / Yimez pervā ol āteşden göñül murġı semenderdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 4). [‘iẕārı, -ı ] 

‘İẕārına müşābih oldugıyçun / Kamu meh-rūda la‘lüñ raġbeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 2). 
[‘iẕārına, -ı, -n, -a ] 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1440, Beyit 3). [‘iẕāruña, -uñ, -a ] 

 

‘iẕār-ı yārı: Sevgilinin yanağı. 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1110, Beyit 1). [‘iẕār-ı yārı, -ı ] 

 

iẓhār eyledi: Açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek, âşikar etmek. 

Öpmek isterdüm ruḫından ḫaṭṭın iẓhār eyledi / Didüm iy ārām-ı cān hīç gül olur mı ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 3). [iẓhār eyledi, -di ] 

 

iẓhār eyledi: Açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek, âşikar etmek. 

Yār sandum baña didüm sırr-ı ‘ışḳı göñlüme / Anı iẓhār eyledi bildüm o da aġyār-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1403, Beyit 2). [iẓhār eyledi, -di ] 

 

iẓhār eyledüm: Açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek, âşikar etmek. 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 4). [iẓhār eyledüm, -dü, -m ] 

 

iẓhār eyledüm: Açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek, âşikar etmek. 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 4). [iẓhār eyledüm, -dü, -m ] 

 

iẓhār eylemez: Açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek, âşikar etmek. 
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Anuñ-ıçun ġonca gibi yār güftār eylemez / Kim dehānı oldugın ‘uşşāḳa iẓhār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1333, Beyit 1). [iẓhār eylemez, -mez ] 

 

iẓhār ider: Açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek, âşikar etmek. 

‘Işḳ ṣaḥrāsına düşen ‘āḳıbet ol güm olur / Bu kelāmı çagurup iẓhār ider dāyim ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 4). [iẓhār ider, -er ] 

 

iẓhār idüp: Açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek, âşikar etmek. 

Dil saklar sırr-ı ‘ışḳı sīnede cānı gibi / Öldüreler rāzını iẓhār idüp aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1297, 

Beyit 4). [iẓhār idüp, -üp ] 

 

iẓhār itdi: Açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek, âşikar etmek. 

Sakladum esrār-ı ‘ışḳı līk iẓhār itdi āh / Kanlu yaşumı gören didi ki rūy-ı zerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1149, Beyit 2). [iẓhār itdi, -di ] 

 

iẓhār itme: Açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek, âşikar etmek. 

Muḥibbī sırr-ı ‘ışḳı itme iẓhār / Sakın Manṣūr-veş ber-dār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 5). [iẓhār 

itme, -me ] 

 

iẓhār kılmaz: Açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek, âşikar etmek. 

Gerekdür ‘ışḳ cānum gibi gizlü / Çü cān kendüzini iẓhār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 4). [iẓhār 

kılmaz, -maz ] 

 

iẓhār olmaz: Ortaya çıkmak, görünmek, âşikar olmak. 

‘Işḳum benüm genc idi olmaz idi iẓhār / Yaşumla eger çehre-i zerd eylemese fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 

Beyit 3). [iẓhār olmaz, -maz ] 

 

iẓhār olup: Ortaya çıkmak, görünmek, âşikar olmak. 

Bir şeref virdi cihāna irişüp faṣl-ı rebi‘ / Her diken tāze görindi olup iẓhār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 

Beyit 2). [iẓhār olup, -up ] 

 

‘izz ü cāh: Makam ve mevki. 

İstemem dārāt-ı dünyāyı gerekmez ‘izz ü cāh / Bu-durur ancak murādum ḥāṣıl ola pāy-ı būs (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1387, Beyit 4). [‘izz ü cāh, ] 

 

‘izz ü nāz olur: Yücelik ve naz etmek, nazlanmak. 

Bilmezem cevr ü cefāyı yāḫūd ‘izz ü nāz olur / Gel benüm çok sevdügüm didükçe meylüñ az olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 1). [‘izz ü nāz olur, -ur ] 
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‘izz ü vaḳār: Kıymet ve haysiyet // İtibar ve şeref... 

 Hebā oldı yoluña [her] ne ki ben çekdüm-ise / Terk-i cān eylemişem baña ne ‘izz ü ne vaḳār (Muhibbî (ه)

Dîvânı, Gazel 1205, Beyit 27). [‘izz ü vaḳār, ] 

 

‘izzet: Değer, ululuk, yücelik. 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [‘izzet, ] 
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jāle: Sabahları yaprak ve çiçeklerde görülen su damlaları, çiy, şebnem. 

Dāġ-ı ḥasretden bitüpdür sīnem üzre lāleler / Yagdurur çeşmüm seḥergeh anuñ üzre jāleler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1167, Beyit 1). [jāleler, -ler ] 

 

jende: Eski, eski püskü, yamalı, hırka. 

Dilā yitmez mi bir peşmīne jende / N’idersin isteyüp dībā vü aṭlas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 3). 

[jende, ] 

 

jende-pūş olmak: Yamalı, eski, yırtık hırka örtünmek, giymek. 

Şāh olup kim geydi-y-ise aṭlas u dībā ḥarīr / Yig-durur saña ḳalender gibi olmak jende-pūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 2). [jende-pūş olmak, -mak ] 

 

jeng: Pas, küf, kir. 

İster iseñ jengden ṣāf ola dil āyīnesi / Āyīne gibi gerek olmak Muḥibbī ḫırḳa-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1445, 

Beyit 5). [jengden, -den ] 

 

jeng ider: Pas tutmak / Kirlenip paslanmasına yol açmak. 

Sāḳiyā cām-ı ṣafā sun tā vire ḳalbe cilā / Ġam buḫārı yoksa dil āyīnesini jeng ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1159, 

Beyit 2). [jeng ider, -er ] 

 

jeng oldı: Paslanmak, pas tutmak. 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı / Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1047, Beyit 3). [jeng oldı, -dı ] 

Göreli ḫaṭṭuñı jeng oldı göñül āyīnesi / Ezelī yazu-y-ımış başa pes elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1155, 
Beyit 3). [jeng oldı, -dı ] 

 

jeng ü ġubār oldı: Pas ve toz olmak. // pas ve toz tutmak. 

 ,Ġāyetde enīs oldı baña āh u fiġān / Oldı dil āyīnesi āhum-ıla jeng ü ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (غ)

Beyit 19). [jeng ü ġubār oldı, -dı ] 

 

jeng-i ġam: Gam pası, gam kiri. 

İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1142, Beyit 5). [jeng-i ġam, ] 

 

jeng-i ġamdan: Gam pası, gam kiri. 
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Jeng-i ġamdan ister-iseñ ṣāf ola mir’āt-ı dil / İy Muḥibbī bir dem elden koma sen ṣahbāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 5). [jeng-i ġamdan, -dan ] 

Jeng-i ġamdan niçe demlerdür ki dil bī-tābdur / Aña ṣayḳal iy göñül ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 1). [jeng-i ġamdan, -dan ] 

Jeng-i ġāmdan var idi āyīne-i ḳalbümde dūş / Ṣāf kıldı bir ḳadeḥ meyle keremden mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 1). [jeng-i ġāmdan, -dan ] 
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ḳabā: Üste giyilen elbise, önü daima açık duran kaftan, cüppe. 

Tecrīd-i ‘ışḳ ol yüri terk eyle cānuñı / Saña Muḥibbī penbe-i dāġuñ ḳabā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 8). [ḳabā, ] 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 1). [ḳabāsı, -sı ] 

 

ḳabā-pūş: Kaftan giyinmiş, cübbe örtünen II sevgili. 

Tenhāca gezer gördüm ben ol servi ḳabā-pūş / ‘Aḳlum tagılup kalmadı başumda benüm hūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1434, Beyit 1). [ḳabā-pūş, ] 

İñen ra’nādur ol gül yüzlü dilber / Naẓīrüñ görmedüm ben iy ḳabā-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 2). 
[ḳabā-pūş, ] 

 

ka‘be: Bütün Müslümanların kıblesi ve ziyâret yeri olan Mekke şehrindeki mukaddes binâ, beytullah II mukaddes 

sayılan yer II sevgilinin mahallesi. 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 3). [ka‘be, ] 

Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 4). [ka‘be, ] 

 ,Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini / Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (Muhibbî Dîvânı (ط)
Gazel 1205, Beyit 16). [ka‘besini, -si, -n, -i ] 

Ka‘be’dür kūyına varduk bizi bismil eylesün / Cānı tuḥfe eyledük itsün ḳabūl ḳurbānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 4). [ka‘be’dür, -dür ] 

Ser-i kūyuñ olaldan baña Ka‘be / Gözümüñ yaşı anda zemzem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 2). 
[ka‘be, ] 

 

ka‘be: Bütün Müslümanların kıblesi ve ziyâret yeri olan Mekke şehrindeki mukaddes binâ, beytullah II mukaddes 

sayılan yer II sevgilinin güzelliği. 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi / Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1154, Beyit 4). [ka‘besi, -si ] 

 

ka‘be: Bütün Müslümanların kıblesi ve ziyâret yeri olan Mekke şehrindeki mukaddes binâ, beytullah II mukaddes 

sayılan yer. 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi / Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1154, Beyit 4). [ka‘be’ye, -y, -e ] 

 

ka‘be: Bütün Müslümanların kıblesi ve ziyâret yeri olan Mekke şehrindeki mukaddes binâ, beytullah II mukaddes 

sayılan yer II sevgilinin yanağı. 



 1314 

‘Ārıżı ka‘be’sine irgür eger ister-iseñ / Şām-ı zülfine iriş tā bulasın ‘ömr-i dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1215, 

Beyit 4). [ka‘be’sine, -si, -n, -e ] 

 

ka‘be ḥaḳḳıyçün: Ka'be hakkı için anlamında bir yemin sözü II Ka'be hürmetine. 

Şikeste-ḫāṭır olmışdur Muḥibbī göñlüñi sa‘y it / Ele al Ka‘be ḥaḳḳıyçün buña beñzer s̱evāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 7). [ka‘be ḥaḳḳıyçün, ] 

 

kā‘be-i kūyında: (Sevgilinin) Kabe'ye benzetilen mahallesi, bulunduğu yer. 

Kā‘be-i kūyında ḳurbān oldum dimiş ṣalā / Hey müselmānlar meded ‘uşşāḳa i‘lām eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 4). [kā‘be-i kūyında, -ı, -n, -da ] 

 

ka‘be-i maḳṣūd: İstek, emel Ka'besi // Sevgilinin makamı. 

Kārbān-ı ‘ışḳa uydum Ka‘be-i maḳṣūd içün / Nāle eyler vādi-i ġamda bu dil hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 3). [ka‘be-i maḳṣūd, ] 

 

ka‘be-i vaṣluña: Kavuşma Ka'be'si; sevgilinin mekanı, yanı. 

Ka‘be-i vaṣluña mahmil baglasa dil ḥācı-vār / Bu Muḥibbī iñler ol vādīde mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1395, Beyit 5). [ka‘be-i vaṣluña, -uñ, -a ] 

 

ḳabr: Kabir, mezar. 

Dikse ḳabrüm üzre duranlar melāmet taşını / Görüben bir ‘āşıḳ-ı şeydā mezārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 4). [ḳabrüm, -üm ] 

 

ḳabūl eyle: Kabul etmek, razı olmak, geri çevirmemek. 

Kullıga mūy-ı sefīd ile didüm eyle ḳabūl / Didi pīr olsa efendi kulın āzād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 7). [ḳabūl eyle, ] 

 

ḳabūl eyleyesin: Kabul etmek, razı olmak, geri çevirmemek. 

 ,Vardukça ser-i kūyuña iy dōst beni / Ger ḳabūl eyleyesin eyleyeyim cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (و)

Beyit 26). [ḳabūl eyleyesin, -y, -e, -sin ] 

 

ḳabūl ide: Kabul etmek, razı olmak, geri çevirmemek. 

İy Muḥibbī her kaçan varsañ ḥarīm-i kūyına / Ola kim ide ḳabūl it cānuñı ḳurbāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 5). [ḳabūl ide, -e ] 

 

ḳabūl itdük: Kabul etmek, razı olmak, geri çevirmemek. 

‘Āşıḳuz derdüñ ḳabūl itdük devāya bakmazuz / Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1337, Beyit 1). [ḳabūl itdük, -dü, -k ] 



 1315 

 

ḳabūl itmez: Kabul etmek, razı olmak, geri çevirmemek. 

Var iy ṭabīb ḫasta-i ‘ışḳa ‘ilācı ko / İtmez ḳabūl derdi anuñ bī-devā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 3). 

[ḳabūl itmez, -mez ] 

 

ḳabūl itmez: Kabul etmek, razı olmak, geri çevirmemek. 

Bir būseye cān naḳdin cānāne ḳabūl itmez / Bir cān nedür virseñ biñ cāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 1). [ḳabūl itmez, -mez ] 

 

ḳabūl itmez: Kabul etmek, razı olmak, geri çevirmemek. 

Bir būseye cān naḳdin cānāne ḳabūl itmez / Bir cān nedür virseñ biñ cāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 1). [ḳabūl itmez, -mez ] 

 

ḳabūl itmez: Kabul etmek, razı olmak, geri çevirmemek. 

Rüsvā-yı cihān oldum mescidde yirüm yokdur / Meyḫāneye de varsam meyḫāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1258, Beyit 2). [ḳabūl itmez, -mez ] 

 

ḳabūl itmez: Kabul etmek, razı olmak, geri çevirmemek. 

Nāṣiḥ sözüñi bildüm cümlesi kamu nesīh / Naḳd isteyüben göñlüm efsāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 3). [ḳabūl itmez, -mez ] 

 

ḳabūl itmez: Kabul etmek, razı olmak, geri çevirmemek. 

Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak / Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 4). [ḳabūl itmez, -mez ] 

 

ḳabūl itmez: Makamına, huzuruna varmayı onaylamak, huzuruna kabul etmek. 

Suçını Muḥibbī’nüñ ‘afv eyle disem dilber / Sürer kapudan anı dīvāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 5). [ḳabūl itmez, -mez ] 

 

ḳabūl itsün: Kabul etmek, razı olmak, geri çevirmemek. 

Ka‘be’dür kūyına varduk bizi bismil eylesün / Cānı tuḥfe eyledük itsün ḳabūl ḳurbānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 4). [ḳabūl itsün, -sün ] 

 

kaç: (Birinden veya bir şeyden) Kurtulmak için süratle uzaklaşmak. 

Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele / Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 5). [kaçsa, -sa ] 

 

kaç: Çekinmek, uzak durmak, sakınmak. 
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Mescide dönmiş iken vardum yine meyḫāneye / ‘Āşıḳı ‘ayb itme ṣūfī çünki ġavġādan kaçar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 3). [kaçar, -ar ] 

Berre düşmiş sanmañuz Mecnūn bir dīvānedür / Gördi yok būy-ı vefā insanda anuñçün kaçar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 3). [kaçar, -ar ] 

Hāy u hūdan dil kaçar ancak virür başa ṣudā‘ / Olmaga cümle cihān mülkine sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 2). [kaçar, -ar ] 

 

kaçan: Ne zaman. 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 3). [kaçan, ] 

Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını / Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1018, Beyit 2). [kaçan, ] 

Şeb-i hicr içre kaçan bu dil-i maḥzūn iñiler / Bile yanup tutuşup derd-ile gerdūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 1). [kaçan, ] 

Kanlu yaşum ḫil‘atine dāġumı itdüm nişān / Raġbeti artar kumāşuñ kim kaçan tamgası var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 4). [kaçan, ] 

Gözlerüm yaşı gibi aksa kaçan āb iñiler / Olıcak bir kişinüñ gözleri bī-ḫˇāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 1). [kaçan, ] 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [kaçan, ] 

Bu Muḥibbī dişleri vaṣfın kaçan medḥ eylese / İşiden cān riştesi üzre sanur dürler dizer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 5). [kaçan, ] 

Olam Ḳanber gibi öñce piyāde / Süvār olsa ḳaçan dilber ‘Alī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 4). 

[ḳaçan, ] 

Cānāne kaçan ġamzelerin mest-i ḫˇāb ider / Her bir naẓarda cānuma yüz biñ ‘itāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1051, Beyit 1). [kaçan, ] 

Kaçan çevgān ide zülfin süvār-ı esb-i nāz-ıla / Muḥibbī ‘ışḳ meydānın ser-ā-ser top olan serdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 6). [kaçan, ] 

Buluram ṣıḥḥat kaçan ḥüsnüñ temāşā eylesem / Açılur göñli gözi kılsa kaçan bīmār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 4). [kaçan, ] 

Buluram ṣıḥḥat kaçan ḥüsnüñ temāşā eylesem / Açılur göñli gözi kılsa kaçan bīmār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 4). [kaçan, ] 

Pāre pāre n’ola togransa göñül şāne mis̱āl / Ser-i zülfine kaçan el uzada şāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 2). [kaçan, ] 

Kaçan ol ḳahramān gözler eline ḫançerin alsa / Amān virmez döker kanum benüm ol bī-amān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 6). [kaçan, ] 

Bezm-i ḥüsninde kaçan zülfi gelür ‘ārıżına / Meclise ziynet içün sünbül ü reyḥān getürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1115, Beyit 3). [kaçan, ] 
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Nāvek-i ġamzesine döymeye sīnem siperi / Kaşı yasını kaçan ‘işve ile yār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 4). [kaçan, ] 

Zülfi çevgānın kaçan ‘uşşāḳa dilber gösterür / Top idüp meydān-ı ‘ışḳ içre bulur ser gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 1). [kaçan, ] 

Binse semend-i nāza kaçan cilve eylese / Dutar elinde zülfini san tāziyānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 6). [kaçan, ] 

 ,Şem‘-i ruḫuña cānumı virsem ne ‘aceb / Şem‘i pervāne kaçan görse ider cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı ( ش )
Gazel 1205, Beyit 13). [kaçan, ] 

Kaçan nālişler itsem bezm-i ġamda / Fiġān u nāle kılmak nāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 3). 

[kaçan, ] 

Kılur Ya‘ḳūb-veş dil āh u zārı / Kaçan ol Yūsuf-ı Ken‘ān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 2). 
[kaçan, ] 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 2). 
[kaçan, ] 

Şūrīde olup söze kaçan başlaruz biz / Bülbül ile gūyā ki sabaḳdaşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 
1). [kaçan, ] 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 4). 
[kaçan, ] 

Niyāz itsem kaçan dildāra karşu / Yüzini çevürüp ider baña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 2). [kaçan, 
] 

Leşker-i ‘ışḳ kaçan eyleye dil mülkine ḫīz / Sipeh-i ‘aḳl hemān-demde tutar rāh-ı girīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 1). [kaçan, ] 

Esb-i nāz-ıla kaçan ‘azm-i şikār itseñ şehā / İtlerüñden olmaga cān-ıla dil eyler heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1380, Beyit 4). [kaçan, ] 

Kaçan görine ol ṭāḳ-ı Mıṣr pes / Ola ḳıblem ḫam-ı ebrū-yı muḳavves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 1). 
[kaçan, ] 

Ḫāl-i siyehi eyleye bu baḫtumı tīre / Salınsa kaçan boynına ol zülf-i siyeh-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 2). [kaçan, ] 

Şerār-ı ‘ışḳuñı cānā ‘aceb mi dursa sīnemde / Bulınur küller altında kaçan olsa nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 2). [kaçan, ] 

Key perīşān ḥāl olupdur bu Muḥibbī hicr-ile / Pes kaçan olur göñül zülf-i perīşāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 5). [kaçan, ] 

 

kaçan kim: Ne zaman ki. 

Eylerem ben ġamzesine sīnem içre dil nişān / Tīr-i müjgāna kaçan kim kaşlarını ya kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 3). [kaçan kim, ] 

Kaçan kim bād-ı āhumdan o zülf-i ‘anber-feşān ditrer / Gidüp ‘aḳlum gelür ḥayret bu cismüm içre cān ditrer 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 1). [kaçan kim, ] 
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Ol kemān ebrū kaçan kim nāz-ıla çeşmin süzer / Sīnede turmaz ḫadeng-i ġamzesi eyler güẕer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1036, Beyit 1). [kaçan kim, ] 

Düşüp öñine ġāşiyesin götürür ṣabā / Şeb-dīz-i zülfe yār kaçan kim süvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 4). [kaçan kim, ] 

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın / Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 5). [kaçan kim, ] 

Deyr-i ‘ālemde kaçan kim bir ṣanem peydā olur / ‘Işḳa düşüp niçeler Mecnūnlayın şeydā olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1156, Beyit 1). [kaçan kim, ] 

İder bülbül kılur āh u fiġānı / Kaçan kim güller açılup ola yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 4). [kaçan 

kim, ] 

 

kaçan ola kim: Ne zaman olur ki, ne zaman ki, ne zaman olsa. 

Zülf-i dildāra tolaşdı yine dīvāne göñül / Kaçan ola kim ola ḳayd-ıla benden o ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 2). [kaçan ola kim, ] 

 

ḳad: Boy, kâmet. 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). 

[ḳadüm, -üm ] 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). 
[ḳadüm, -üm ] 

 

ḳad ü bālāña: Sevgilinin boyu ve yüceliği. 

Mu‘āvin olmasa āhum ḳad ü bālāña irmezdüm / Felek ṭāḳına çıkmaga benüm müşgīn kemendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 3). [ḳad ü bālāña, -ña ] 

 

ḳadar: Ölçüsünde, derecesinde, gibi, dek, miktarda. 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [ḳadar, ] 

Biñ kerre eger ḥālümi ‘arż eylesem ol yār / Bir laḥẓada eyler bu ḳadar ḥāli ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 3). [ḳadar, ] 

 

ḳadd: Boy II sevgilinin boyu. 

Serv ḳaddüñ ile da‘vā eylemiş / Bīd işidüp yüzine ḫançer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 2). 
[ḳaddüñ, -üñ ] 

 

ḳadd: Boy, kâmet. 

Serverā ḳaddüñ görüp derd-ile ger āh eylesem / Eşk-i çeşmüm cūş idüp emvāc-ı deryādan geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1038, Beyit 5). [ḳaddüñ, -üñ ] 
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Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 2). [ḳaddini, -ini ] 

Gül ruḫlarındandur ḫacīl ḳaddi olaldan mu‘tedil / Ṭūbī olupdur münfā‘il serv-i revānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 2). [ḳaddi, -i ] 

Bükilmiş ḳaddümi görüp anı sen māh-ı nev sanduñ / Ġurāb-ı çarḫuñ agzından düşürmiş üstüḫˇānumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 3). [ḳaddümi, -ümi ] 

Ḳaddümi dü-tā eyleyüp āh okların atdum / Rengīn yaşumı eyledüm ol yaya kirişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1139, Beyit 4). [ḳaddümi, -üm, -i ] 

Niçe teşbīh idem ḳaddine servi / Ki servüñ kimse dimez ġabġabı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 2). 

[ḳaddine, -i, -n, -e ] 

Sakın bu āhum okından i çarḫ-ı keç-i dūn-perver / Naẓar kıl ḳaddüme ol da benüm kaşı kemānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 4). [ḳaddüme, -üm, -e ] 

Ḳaddüñi çevgān idüp top it Muḥibbī başuñı / Çünki meh-rūlar iderler top u çevgāna heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 5). [ḳaddüñi, -üñ, -i ] 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 1). [ḳaddi, -i ] 

Bār-ı ġamdan hicr ara bu ḳaddüm olaldan kemān / İñlesem olmaz ‘aceb sīne rebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 3). [ḳaddüm, -üm ] 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 5). [ḳaddüñi, -üñ, -i ] 

Naḫl ḳaddüñ yādına serv-i ḫırāmānum benüm / Göz yaşı pāyuña her dem cūlar olup çaglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1415, Beyit 2). [ḳaddüñ, -üñ ] 

San serv-i sehī ḳaddi arar āb-ı revāndur / Bu çeşme-i çeşmümden akar anuñ-ıçun yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 2). [ḳaddi, -i ] 

Baş çekmiş serv-ḳaddüñ ḫusrevā / Sidreden ḳaddini bālā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 3). 
[ḳaddini, -i, -n, -i ] 

‘Arṣa-i ‘ışḳ içre diksem tañ mı eflāke nişān / Atmaga āh oklarına uş bu ḳaddüm ya imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 4). [ḳaddüm, -üm ] 

Ḳaddümi çeng eyleyüp ḳānūna āheng eyledi / Buralı gūşum Muḥibbī dest-i ġam ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 5). [ḳaddümi, -üm, -i ] 

Ḳaddüñe naẓar eyleye secde ide bu dil / Ḳāmet ki olur lā-büd olur anda namāz farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 4). [ḳaddüñe, -üñ, -e ] 

 

ḳadd-i bülendin: Sevgilinin yüce boyu. 

Salınur her yaña biñ nāz-ıla āh eyler-isem / Nite kim serv-i sehī ḳadd-i bülendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1338, Beyit 3). [ḳadd-i bülendin, -i, -n ] 

 

ḳadd-i dil-cūñı: Gönül çeken boy. Gönül alan endam. 
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 Temāşā ideliden ḳadd-i dil-cūñı şehā / Ḫıdmete bagladı bil karşuña el tutdı çınār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ت)

1205, Beyit 3). [ḳadd-i dil-cūñı, -ñ, -ı ] 

 

ḳadd-i reftāruñ: Yürüyen endam // boy pos. 

Muḥibbī eşk-i çeşmidür nihālüñ eyleyen tāze / Anuñçün ḳadd-i reftāruñ ki ṭubīden bülend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 5). [ḳadd-i reftāruñ, -uñ ] 

 

ḳadd-i yāra: Sevgilinin boyu. 

Çü servüñ ḳadd-i yāra nisbeti var / Yüce olsun kim ‘ālī himmeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 1). 

[ḳadd-i yāra, -a ] 

 

ḳadd-i yārı: Sevgilinin boyu. 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme / Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 3). [ḳadd-i yārı, -ı ] 

 

ḳaddüm bükdi: Belini bükmek, belini eğmek, büyük üzüntü içinde bırakmak ve bir şey yapamaz duruma getirmek. 

Gerçi felek bükdi ḳaddüm rūzigār ile / Şükrüm budur ki ben daḫı egmedüm aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1441, Beyit 2). [ḳaddüm bükdi, -üm ] 

 

ḳadeḥ: Içki içmekte kullanılan küçük bardak, cam, piyâle II şarap. 

Ben ṣürāḥī gibi yanuñda senüñ baş egdürem / Sāḳiyā senden ḳadeḥ iḥsān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 2). [ḳadeḥ, ] 

Zāhidā ister-iseñ pīr-i muġāndan ḳadeḥi / Rehn içün ḫırḳa vü tesbīḥ ile seccāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 3). [ḳadeḥi, -i ] 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 2). [ḳadeḥ, ] 

Gül mevsiminde sāḳī elinden ḳadeḥ sunar / Nūş ide anı zehr ise kim ictināb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 3). [ḳadeḥ, ] 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [ḳadeḥ, ] 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1104, Beyit 4). [ḳadeḥ, ] 

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter / Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 1). [ḳadeḥ, ] 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 3). [ḳadeḥ, ] 

Ḳadehler meclis içre sanki güldür / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 3). 

[ḳadehler, -ler ] 
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Leblerüñ meyḫānesinden bir ḳadeḥ mey içmeden / Olmamışdur şaḥne-i zülfüñ giriftārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 3). [ḳadeḥ, ] 

Ḫayl-i rindāna Muḥibbī tañ mı olsam tācdār / Bir ḳadeḥ meydür başumda efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 4). [ḳadeḥ, ] 

Tācdārıyuz Muḥibbī gūşe-i meyḫānenüñ / Oldı serde bir ḳadeḥ mey efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1315, Beyit 5). [ḳadeḥ, ] 

Öpdügin gördüm ḳadeḥ agzında ol meh-pārenüñ / Ol sebebdendür akar her dem bu gözden kanumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1321, Beyit 2). [ḳadeḥ, ] 

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 8). [ḳadeḥ, ] 

Vaḳtidür kim sāḳiyā devr eylesün la‘līn ḳadeḥ / Devr-i gül vaḳt-i cevānī dilde yok bīm-i ‘ases (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 4). [ḳadeḥ, ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 5). [ḳadeḥ, ] 

Jeng-i ġāmdan var idi āyīne-i ḳalbümde dūş / Ṣāf kıldı bir ḳadeḥ meyle keremden mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 1). [ḳadeḥ, ] 

Keşf oldı Muḥibbī’ye cihān bir ḳadeḥ ile / Bulmadı girüp erba‘īne zāhid-i murtāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 5). [ḳadeḥ, ] 

 

ḳadem basa: Ayak basmak, adım atmak II gelmek, buyurmak, teşrif etmek. 

Ol yār-ı nāzenīn ola kim bir ḳadem basa / Yolları üzre eyleyeyim yüzümi bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 4). [ḳadem basa, -a ] 

 

ḳadem basduñ: Ayak basmak, adım atmak II bir işe girişmek, bir şeye başlamak. 

‘Işḳa çün basduñ ḳadem urmak gerek ser terkini / Urmayup meydān-ı ‘ışḳ içre girenler er midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 5). [ḳadem basduñ, -du, -ñ-duñ ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [ḳadem basduñ, -du, -ñ ] 

 

ḳadem bassañ: Ayak basmak, adım atmak II gelmek, buyurmak, teşrif etmek. 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [ḳadem bassañ, -sa, -ñ-sañ ] 

 

ḳadem bassun: Ayak basmak, adım atmak II gelmek, buyurmak, teşrif etmek. 

Ol perī-rū yüzüm üzre bir ḳadem bassun diyü / Yüzümi ḫāk eyledüm yollarda pā-mālem henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1300, Beyit 4). [ḳadem bassun, -sun ] 

 

ḳadīmī: Eskiden beri, öteden beri, daimî. 
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Beni derd-ile öldürdüñ lebüñden būse iḥsān it / Ḳadīmī böyledür ‘ādet ki her kes kana kan gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 5). [ḳadīmī, ] 

Muḥibbī kūyuña varsa gelür karşu seg-i kūyuñ / Ḳadīmī āşināmuzdur diyüben ḥaḳḳ-ı nān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 7). [ḳadīmī, ] 

 

ḳādir: Kudret ve kuvvet sâhibi, yapabilme gücüne mâlik olan (kimse), muktedir. 

Kimseler ḳādir degüldür ‘ışḳdan baḥs̱ itmege / Feylesof-ı dehr olanlar eylemişlerdür ḥirās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 2). [ḳādir, ] 

Cehd kılma idesin ‘ayb-kesānı āşikār / Ḳādir iseñ ol cihān içinde sen de ‘ayb-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1402, 

Beyit 4). [ḳādir, ] 

İtdi pāyuña Muḥibbī cān nis̱ār / İtmege ḳādir degül bihter ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 5). [ḳādir, ] 

 

ḳadr: Kadir gecesi. 

Saçuñla ‘ārıżuñ iy ‘ālem-efrūz / Birisi Ḳadrdür birisi Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 1). [ḳadrdür, 

-dür ] 

Görüp cānā yüzüñi ‘ālem-efrūz / Gicem Ḳadr olsa günüm tañ mı Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 
1). [ḳadr, ] 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 5). [ḳadr, ] 

 

ḳadr: Değer, itibar, haysiyet. 

Her kim ki tutar kendüzini ḫāke berāber / Ḳadri ne tañ irse anuñ eflāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 1). [ḳadri, -i ] 

 

ḳadrin bilür: Kadrini bilmek: gereken değeri vermek, kıymetini bilmek, bir şeye gereken değeri vererek 

yararlanmak. 

Sāġar-ı mey ḳıymetin mest ü ḫarābīler bilür / Lācerem meyḫānenüñ ḳadrin şarābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 1). [ḳadrin bilür, -ür ] 

 

ḳadrin gözlerüz: Kadrini gözlemek (bilmek): gereken değeri vermek, kıymetini bilmek, bir şeye gereken değeri 

vererek yararlanmak. 

Meygede ādābını mest ü ḫarāb olan bilür / Gözlerüz meyḫāne ḳadrin rind ü ḳallāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1366, Beyit 3). [ḳadrin gözlerüz, -i, -n-r, -üz ] 

 

ḳadrin ḳıymetin bilmez: Kadrini kıymetini bilmek: gereken değeri vermek, kıymetini bilmek, bir şeye gereken değeri 

vererek yararlanmak. 

Katıdur kaşlaruñ yası anı nā-ehle gel sunma / Baña sun ḳıymetin ḳadrin kemāndār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 3). [ḳadrin ḳıymetin bilmez, -i, -n-mez ] 
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ḳadrini bilmez: Kadrini bilmek: gereken değeri vermek, kıymetini bilmek, bir şeye gereken değeri vererek 

yararlanmak. 

Vuṣlat içre hīç kes bilmez viṣālüñ ḳadrini / Ḳıymetin ol dem bilür kim arada hicrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1095, Beyit 3). [ḳadrini bilmez, -mez ] 

 

ḳadrini bilür: Kadrini bilmek: gereken değeri vermek, kıymetini bilmek, bir şeye gereken değeri vererek 

yararlanmak. 

Kūyuña koma raḳībi dūzāḫīdür dōstum / Ancak anuñ ḳadrini dārü’s-selāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1154, Beyit 3). [ḳadrini bilür, -ür ] 

 

ḳadrini bilür: Kadrini bilmek: gereken değeri vermek, kıymetini bilmek, bir şeye gereken değeri vererek 

yararlanmak. 

Bu Muḥibbī şi‘rinüñ herkes ne bilsün ḳıymetin / Ehl-i derd olan bilür ḳadrini aña söyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 6). [ḳadrini bilür, -i, -n, -i-ür ] 

 

ḳadrini ne bilsün: Değerini nereden bilsin? II kadrini bilmek: gereken değeri vermek, kıymetini bilmek, bir şeye 

gereken değeri vererek yararlanmak. 

Āsitān-ı ‘ışḳuñuñ zāhid ne bilsün ḳadrini / Biz bilürüz ḳıymetin anda sa‘ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1252, Beyit 4). [ḳadrini ne bilsün, -i, -n, -i ] 

 

ḳāf: Kaf dağı. 

Dil çeker hicrān yükin itmez taḥammül Ḳāf aña / Mest-i üştürdür anuñçün kendüzin ner gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 2). [ḳāf, ] 

 

ḳafes: Hayvanlar için aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme. 

‘Aynuma almam cihānı dōstlar ben yārsuz / Gözine ‘ālem ḳafeṣdür bülbülüñ gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1320, Beyit 1). [ḳafeṣdür, -dür ] 

Şerḥa şerḥa sīnede cān bir nefes itmez ḳarār / Murġ ārām eylemez pervāz ider sınsa ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 3). [ḳafes, ] 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 5). [ḳafes, ] 

Murġ-ı tīrüñ sīne-i rīşümi çün kıldı ḳafes / Oldı bu cāna bedel kalmadı bir ġayrı heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 1). [ḳafes, ] 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 2). [ḳafes, ] 

Dil derūn-ı sīne-i ṣad-çākde kılmaz ḳarār / Murġ pervāza gelür turmaz uşanıcak ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1398, Beyit 2). [ḳafes, ] 

 

ḳafes: Hayvanlar için aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme. II zindan. 
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İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 5). [ḳafes, ] 

 

ḳafes: Beden, vücut. // Göğüs kafesi. 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Niçe nālān olmasun ġāyet de teng oldı ḳafes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1378, Beyit 1). [ḳafes, ] 

 

ḳafes-i tende: Ten kafesi. 

Turmaz ḳafes-i tende şehā murġ-ı dil ü cān / Kūyuña senüñ uçmag-ıçun bāl ü per ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 3). [ḳafes-i tende, -de ] 

 

ḳāf-ı istiġnāda: Umursamazlık, tok gözlülük dağı. 

Ser-te-ser bu kā‘inātı almazuz bir ḥabbeye / Ḳāf-ı istiġnāda biz ‘Ānḳā-y-ıla maḥremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 2). [ḳāf-ı istiġnāda, -da ] 

 

ḳāf-ı istiġnāda: Umursamazlık, tok gözlülük dağı. 

Yimezüz dünyā ġamın meyl itmezüz hem çün meges / Ḳāf-ı istiġnāda ‘Anḳā-veş ḳanā‘at beklerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1253, Beyit 2). [ḳāf-ı istiġnāda, -da ] 

 

ḳāfile: Katar, kervan // birlikte hareket eden topluluk. 

Ḳāfile togrıldı gitdi rāh-ı ‘ışḳa iy göñül / Cān u ser virmek gereksin uşbu yoluñ bācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1023, Beyit 3). [ḳāfile, ] 

 

kāfir: Müslüman olmayanlara genel olarak verilen ad. 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 

Beyit 4). [kāfir, ] 

İctināb eyler ẓulümden dōstum kāfir daḫı / Ya nedendür zülf ü ġamzeñ ẓulm ider dād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 2). [kāfir, ] 

Baña itdügini zülf[i] hemīşe / Dinen ayruksı hīç bir kāfir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 2). [kāfir, ] 

 

kāfir: Müslüman olmayanlara genel olarak verilen ad II sevgili. 

Deyr-i ḥüsninde kaşı peyvestesi ol kāfirüñ / Cānib-i şarḳa bakar san kāfiri miḥrābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1072, Beyit 4). [kāfirüñ, -üñ ] 

Çīn-i zülfüñde didüm n’içün dil ü cān baglanur / Didi kāfir destine girse müselmān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 1). [kāfir, ] 

 

kāfir: Müslüman olmayanlara genel olarak verilen ad II sevgili (siyahlık yönüyle sevgilinin saçı). 

İy Muḥibbī mülk-i dil küllī ḫarāb olsa ne tañ / Zülfi kāfir ġamzeler Tātār-veş yagmacıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 5). [kāfir, ] 
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Tañ degül cānuma ger ḳaṣd ider-ise ġamzeler / Zülfi kāfir çeşmi ḫūnī dilberüm ya kaşludur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1084, Beyit 3). [kāfir, ] 

 

kāfir: Müslüman olmayanlara genel olarak verilen ad II sevgilinin ayva tüyleri. 

Zülf-y-ile beñzer el bir eyledi kāfir ḫaṭı / Her ṭarafdan yüridi ḳaṣdı meger īmānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 2). [kāfir, ] 

Ḫaṭṭını gördüm ḫalel virmek diler ruḫsārına / Hey ne kāfirdür görüñ ḳaṣd-ı dil ü dīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1400, Beyit 4). [kāfirdür, -dür ] 

 

kāfir: Müslüman olmayanlara genel olarak verilen ad II sevgilinin gözü. 

Süzdi çeşmini görüp zülfini ol sīm-beden / Çeşmi kāfirdür iderse n’ola zünnāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 2). [kāfirdür, -dür ] 

 

kāfir-i bed-mest: Kendini bilmeyecek derecede sarhoş olan kafir II Sevgili. 

Mey yirine kanumı ḫūnī gözi her dem içer / Kāfir-i bed-mest olanuñ işi dāyim kanadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 5). [kāfir-i bed-mest, ] 

 

kāfir-i bed-mest: Kendini bilmeyecek derecede sarhoş olan kafir II Sevgili. 

Ġamzesi kanum içerse dōstlar olmaz ‘aceb / Kāfir-i bed-mest olanuñ meyli dā’im kanadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 4). [kāfir-i bed-mest, ] 

 

kāfiri bünyād eyler: Kafirlerin yaptığı gibi sağlam, dayanıklı bina yapmak. 

Zülfi ṭarḥ itdi cefā sengini dil buḳ‘asına / Muḥkem olsun diyü san kāfiri bünyād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 5). [kāfiri bünyād eyler, -i-r ] 

 

kāfiri miḥrābdur: Kafirlerin yaptığı mihrap (bina) II sağlam, dayanıklı yapı. 

Deyr-i ḥüsninde kaşı peyvestesi ol kāfirüñ / Cānib-i şarḳa bakar san kāfiri miḥrābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1072, Beyit 4). [kāfiri miḥrābdur, -dur ] 

 

kāfırlıg: Kafirlik // Zalimlik, kan dökücülük. 

Kosun kāfırlıgın ġamzeñ yiter ḳaṣd eyledi ḫūna / Tamar kanlar kılıcından sakınsun şāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 4). [kāfırlıgın, -ı, -n ] 

 

kāfūr: Hindistan dolaylarında defneye benzer bir ağacın zamkından ibaret olan pek beyaz ve güzel, sert kokulu bir 

tabii madde. İlaç olarak kullanılır; pek beyaz şey II sevgilinin yanağı. 

‘Ārıżuñ içre niçedür didüm iy meh-rū ḫaṭuñ / Güldi didi kaplu kāfūra du‘ā-yı nūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1097, Beyit 2). [kāfūra, -a ] 

 

kāh: Saman, saman çöpü. 
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Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 5). [kāha, -a ] 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi / Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1455, Beyit 4). [kāh, ] 

 

ḳahr: Dert, sıkıntı, keder. 

Cefā vü cevr ü zecr ü ḳahr u ḳudret / Ne kim senden gelür luṭf u keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 
2). [ḳahr, ] 

 

ḳahramān: Yiğit, cesur kimse. 

Kaçan ol ḳahramān gözler eline ḫançerin alsa / Amān virmez döker kanum benüm ol bī-amān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 6). [ḳahramān, ] 

 

ḳahr-ı aġyār: Rakibin kahrı, rakibin aşığa acı veren, onu kahreden varlığı, sevgiliye yakınlığı. 

‘Āşıḳuz gerçi Muḥibbī dutduk istiġnā yüzin / Ne vefā-yı yār u ne ḫod ḳahr-ı aġyār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 5). [ḳahr-ı aġyār, ] 

 

kā‘ināt: Âlem, evren, bütün mahlukat. 

Ser-te-ser bu kā‘inātı almazuz bir ḥabbeye / Ḳāf-ı istiġnāda biz ‘Ānḳā-y-ıla maḥremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 2). [kā‘inātı, -ı ] 

 

ḳaḳnūs: Rüzgâr estikçe çok delikli gagasından nağmeler çıktığına ve sesinin verdiği şevk ile kendisini yaktığına 

inanılan çok iri bir masal kuşu. 

Āteş-i ‘ışḳa Muḥibbī yana ḫākister ola / Nār-ı ‘ışḳ ile nite yanup kül oldı Ḳaḳnūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 

Beyit 5). [ḳaḳnūs, ] 

 

kākül: Alna düşen kısa saç demeti, perçem. 

Muḥibbī olsa dīvāne ‘aceb mi / Görür zencīre beñzer kāküli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 5). [kāküli, 

-i ] 

Şol deñlü itdi cevri ‘uşşāḳa ol cefā-cū / Boynında görinenler kākül degül günehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 3). [kākül, ] 

Giderme zülfüñi gel gül yüzüñden / Kim ola diye kim kākül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 2). 

[kākül, ] 

İtdi ol zülfi mu‘anber kākülin zencīrümüz / Ġam yimek dīvāneler oldı bizüm tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 1). [kākülin, -i, -n ] 

Berg-i gül üzre yine kāküllerin cedvel çeküp / Gül yüzüñ vaṣfında cānā tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 3). [kāküllerin, -ler, -i, -n ] 

Mu‘aṭṭar zülfine yāruñ n‘ola baglansa cān u dil / Mu’anber kāküli mihr ü mehe çünki kemend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 2). [kāküli, -i ] 
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kākül-i dilber: Sevgilinin perçemi, saçı. 

Kākül-i dilber kemendi elde çevgāndur henūz / Başuñı top eyle iy dil çünki meydāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 1). [kākül-i dilber, ] 

 

kākül-i dildāra: Sevgilinin alına düşen kısa saç demeti, perçemi. 

‘Işḳ eri olmak dilerseñ ayaguñ merdāne bas / Kendüñi Manṣūr-vār vir kākül-i dildāra as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 1). [kākül-i dildāra, -a ] 

 

kal: Durumunu korumak, bir halde bulunmaya devam etmek, sürmek II Olduğu yerde durmak. 

Kim ki bildiyse ḥaḳīḳī ‘ışḳı olsun ol feraḥ / Kim mecāzīde kalur āḫir nedāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 4). [kalur, -ur ] 

Bend-i belāda kalsa bu göñlüm ‘aceb degül / Sevdā-yı zülf-i dilbere çün mübtelā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1173, Beyit 2). [kalsa, -sa ] 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [kalur, -ur ] 

Dilde peykānuñ kalur geldükçe ġamzeñ okları / Anuñ-ıçun oldı āhen-dil dil-i bī-bākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 3). [kalur, -ur ] 

Nār-ı hicrān içre kala çıkmaya bu cān u dil / Olmaya ger devlet-i vaṣluñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1395, Beyit 2). [kala, -a ] 

 

kal: Bir mekanda bulunmak, durmak, hareket etmemek. 

Kūh-ı ġamda kalmışamdur rūz u şeb āh eylerem / Bilmezem kim n’olısar ḥālüm benüm dildārsuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1320, Beyit 2). [kalmışamdur, -mış, -am, -dur ] 

 

kal: (Bir iş bir kimseye) Görev olarak düşmek, terettüp etmek. 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 2). [kalursa, -ur, -sa ] 

 

kal: Var durumda olmak, mevcut bulunmak. 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 3). [kalmadı, -ma, -dı ] 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [kalmadı, -ma, -dı ] 

Dehenüñ fikri-y-ile ince bilüñ ẕikri-y-ile / ‘Aḳlumuz teng olup kalmadı hergiz bilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1208, Beyit 4). [kalmadı, -ma, -dı ] 

Dükendi kalmadı yolında varum / Kalursam ġam degül āḫir kefensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 3). 

[kalmadı, -ma, -dı ] 
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Gösterelden gün yüzin ol mihr-i ‘ālem-tābumuz / Āh kim kalmadı dilde ṣabr u gözde ḫˇābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 1). [kalmadı, -ma, -dı ] 

Dil tekyesinde yakalı ‘ışḳuñ çerāġını / Yandı eridi kalmadı yürekde yagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 2). [kalmadı, -ma, -dı ] 

Ṣabr eylemege çünki Muḥibbī’de yok mecāl / Gitdi dükendi kalmadı dilde ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1272, Beyit 5). [kalmadı, -ma, -dı ] 

Çün ġamdan özge kalmadı bir ġam-güsārumuz / Geçse ‘aceb mi nāle ile rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1278, Beyit 1). [kalmadı, -ma, -dı ] 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Kalmadı ḫūn-ı cigerden akmag-ıla kanumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 3). [kalmadı, -ma, -dı ] 

Sen tenūr-ı ‘ışḳ-ıla yanup kül olalı göñül / Bezm-i ġamda kalmadı ekl itmege biryānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 3). [kalmadı, -ma, -dı ] 

Niçe yıllar eyledüm dīdāruñı görmek heves / Görmedüm yüzüñ nigārā kaldı bende bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 1). [kaldı, -dı ] 

Murġ-ı tīrüñ sīne-i rīşümi çün kıldı ḳafes / Oldı bu cāna bedel kalmadı bir ġayrı heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 1). [kalmadı, -ma, -dı ] 

‘Işḳı yolında çeşmüm şol deñlü dökdi eşki / Kalmadı āḫir oldı ḫūn-ı cigerden ol ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 3). [kalmadı, -ma, -dı ] 

Aglamakla kalmadı iy dīde yaşuñ kan-ıla / Yüri var şimden girü ḫūn-ı cigerden eyle ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 3). [kalmadı, -ma, -dı ] 

İy Muḥibbī tevbe kıl tā kalmaya bār-ı günāh / Tā sebük-pā olmayınca anda geçilmez ṣırāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 5). [kalmaya, -ma, -y, -a ] 

 

kal: Var olmaya devam etmek, bitmeden sürmek, sürüp gitmek. 

Bu güni ḫoş görelüm irte günüñ issisi var / Kalmadı kalmayısar kimseneye gün gicedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 3). [kalmadı, -ma, -dı ] 

Bu güni ḫoş görelüm irte günüñ issisi var / Kalmadı kalmayısar kimseneye gün gicedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1040, Beyit 3). [kalmayısar, -ma, -y, -ısar ] 

Mecnūn eger kalsa Muḥibbī bu zamāna / Olmazdı belā deştine gitsem baña pādaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 5). [kalsa, -sa ] 

 

kal: Yanında bulunmak, refâkat etmek. 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1004, Beyit 5). [kaladur, -adur ] 

 

kal: (Tasarlanan bir iş) Olmamak, gerçekleşmemek. 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1124, Beyit 3). [kalur, -ur ] 
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kal: … durumuna gelmek, … durumda olmak. 

Dükendi kalmadı yolında varum / Kalursam ġam degül āḫir kefensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 3). 

[kalursam, -ur, -sa, -m ] 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [kalur, -ur ] 

Nev-bahār eyyāmı geldi kim olursa yārsuz / Bülbül-i bī-çāredür kim kalısar gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 1). [kalısar, -ısar ] 

 

kal: Olumsuz bir isim-fiilden sonra ve olumsuz olarak kullanıldığında bahsedilen şeyin tamâmıyle yapıldığını, 

görüldüğünü, söylendiğini, hiçbir şeyin eksik bırakılmadığını anlatır. 

Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [kalmadı, -ma, -dı ] 

Çeşmüñe dirsem n’ola āḫir zamān fettānıdur / Fitne mi kaldı anı ol fitne-engīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1237, Beyit 2). [kaldı, -dı ] 

Cihānda yir mi kaldı kim nem olmaz / Cemāli dūr olalı gözlerümden (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 2). 
[kaldı, -dı ] 

 

kal: (Bir yerde) Olmak veya bulunmak. 

Beni sürdüñ kapuñdan kaldı aġyār / Tutar mı hīç şīrüñ yirini mūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 3). [kaldı, 

-dı ] 

 

ḳāl eyledi: Eritmek, eritilmek II maden külçesinin eritilip tasfiye olunması II kâl, madenleri saflaştırma maksadıyla 

yapılmaktadır. Bu nedenle kâl olmak hem "şiddetli aşk ateşi ile erimeyi ve bu iştiyakla sâfiyâne olmayı" ifade eder. 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1174, Beyit 3). [ḳāl eyledi, -di ] 

 

ḳāl olmayınca: Erimek, eritilmek II maden külçesinin eritilip tasfiye olunması II kâl, madenleri saflaştırma 

maksadıyla yapılmaktadır. Bu nedenle kâl olmak hem "şiddetli aşk ateşi ile erimeyi ve bu iştiyakla sâfiyâne olmayı" 

ifade eder. 

Āteş-i ‘ışḳa yananlar ġıll ü ġışdan pāk olur / Pūtede ḳāl olmayınca sīm ü zer olmaz ‘ayār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 3). [ḳāl olmayınca, -ma, -y, -ınca ] 

 

kālā: Kumaş, bez, dokuma; mal varlığı, sermâye. 

Cānı gibi eylesün pinhān Muḥibbī ‘ışḳını / Sīne ṣandūḳında saklar her kimüñ kālāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1020, Beyit 5). [kālāsı, -sı ] 

 

ḳalb: Yürek, gönül. 

Yāra ‘arż-ı ḥāl içün āh eyleyüp kan aglasam / Hīç te’s̱īr eylemez ḳalbin meger mermer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 4). [ḳalbin, -in ] 
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Şol ḳadar bārān-ı eşk āhum seḥābından yagar / Ḳalbine yāruñ es̱er itmez ‘aceb mermer midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1049, Beyit 4). [ḳalbine, -ine ] 

Umaram gözlerüm yaşı mürūr-ıla ide te’s̱īr / Egerçi ḳalbini dirler nigāruñ ḳatı mermerdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 2). [ḳalbini, -ini ] 

Ḳalbine āhum es̱er kılmaz benüm / Seng-i ḫārādur yāḫūd pūlāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 4). 
[ḳalbine, -i, -n, -e ] 

Cevri iden baña ol şūḥumdur / Ḳalbüm içre velī ki rūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 1). [ḳalbüm, -
üm ] 

Eksük itme göz yaşını ḳalbi mermerse daḫı / Bir zamān-ıla Muḥibbī sanma kim pīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 5). [ḳalbi, -i ] 

Bülbül āşüfte olup gül şevḳıne / Cümle dökdi ne ki var ḳalbinde rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 3). 
[ḳalbinde, -i, -n, -de ] 

 

ḳalbe cilā vire: Gönle ferahlık ve mutluluk vermek. 

Sāḳiyā cām-ı ṣafā sun tā vire ḳalbe cilā / Ġam buḫārı yoksa dil āyīnesini jeng ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1159, 

Beyit 2). [ḳalbe cilā vire, -e ] 

 

ḳalbe ṣafā virür: Kalbe neş'e vermek, gönül rahatlığına ulaşmak. 

Ḫarābāta varup pīr-i muġāndan istedüm himmet / Virür ḳalbe ṣafā her dem anuñ tek ehl-i ḥāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 4). [ḳalbe ṣafā virür, -e-ür ] 

 

ḳalbi āhendür: Demir kalpli, kalbi demir kadar sert olan, katı yürekli // merhametsiz sevgili. 

Āhum ile gözlerüm yaşı benüm / Ḳalbi āhendür aña kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 5). [ḳalbi 

āhendür, -dür ] 

 

ḳalb-i sipihrümden: Kalbin gökyüzü / Engin gönül. 

Leblerüñ fikri nigārā sanma fikrümden çıkar / Gün yüzüñ fikri yaḫūd ḳalb-i sipihrümden çıkar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 1). [ḳalb-i sipihrümden, -ümden ] 

 

kaldur: Bulunduğu yerden yukarıya doğru hareket ettirmek. 

Cāmi‘-i ḥüsninde yāruñ ṭāḳ-ı ebrūsın gören / Secdeden kaldurmayup başın anı miḥrāb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 2). [kaldurmayup, -ma, -y, -up ] 

Kellesin kaldurmaga yirden ‘adūnuñ her zamān / Komaz elden nīzeyi ḥāżır tutar her birümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 3). [kaldurmaga, -mag, -a ] 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī / Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 4). [kalduruban, -uban ] 

 

ḳalem: Bir çeşit siyahımsı ve sert kamışın yazı yazmak üzere özel bir biçimde yontulup açılmışı; her çeşit yazı yazan 

alet, kamış. 
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Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını / Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 2). [ḳalemle, -le ] 

Bu Muḥibbī ḥālini taḥrīre almışdur ḳalem / Niçe defter toldı şerḥ olmadı aḥvālüm henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 5). [ḳalem, ] 

Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc / Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 2). [ḳalem, ] 

 

ḳalender: Dünya malına önem vermeyen, müsâmahakâr, yumuşak huylu, alçak gönüllü, olur olmaz şeyin üstünde 

durmayan kimse, derviş. 

Şāh olup kim geydi-y-ise aṭlas u dībā ḥarīr / Yig-durur saña ḳalender gibi olmak jende-pūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 2). [ḳalender, ] 

 

kalk: Oturur veya yatar durumdan çıkarak ayakları üzerinde doğrulmak, ayak üstü durmak // Ölünün mezarından 

doğrulması, mahşer günü ölülerin dirilip mezarından kalkması. 

Nāle kılsam mürdeler kalkar ḳıyāmetdür sanur / Tañlaram nāz uyḫusından yārı bī-dār eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1333, Beyit 3). [kalkar, -ar ] 

 

ḳallāş: Kalleş, hileci, dönek, Çapkın, baldırı çıplak, müflis. // Aşık. 

Cān virem yāra dir-iseñ yüri ḳallāş olıgör / Kanda bulursa cefā tīġını ḳallāşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 

Beyit 4). [ḳallāş, ] 

Cān virem yāra dir-iseñ yüri ḳallāş olıgör / Kanda bulursa cefā tīġını ḳallāşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 
Beyit 4). [ḳallāşa, -a ] 

Efġān ile zārī kıluruz gice vü gündüz / Bir oñmayası ġam-zede ḳallāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 
Beyit 5). [ḳallāşlaruz, -lar, -uz ] 

Oldı Muḥibbī ‘ışḳ-ıla rind ü melāmetī / Sanmañ anuñ her işi ḳallāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 5). [ḳallāşa, -a ] 

 

kām: Arzu, meram, maksat, istek. // Mutluluk, eğlence. 

Vaṣl-ıla şādān olup hicr-ile ġamgīn olmazuz / ‘Āşıḳ u rind-i ḫarābātuz bizüm yok kāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 3). [kāmumuz, -umuz ] 

 

kām bulmadum: Umduğuna ve istediğine erişmek II mutluluk bulmak, mutluluğa erişmek. 

İntiẓār-ıla lebüñden bulmadum bir ẕerre kām / Bir söz-miş ṣabr-ıla dirler koruk ḥelvā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 2). [kām bulmadum, -ma, -du, -m ] 

 

kāma irmedi: Umduğuna ve istediğine erişmek II mutluluk bulmak, mutluluğa erişmek. 

La‘l-i nābından nigāruñ daḫı kāma irmedi / Ez-berāy-ı ḳatlüm iy ġamze müsta‘cil mebāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1439, Beyit 2). [kāma irmedi, -me, -di ] 

 

ḳamer: Ay, mâh. 
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Teşbīh kim ider gün yüzine mihr-ile māhı / Gün yüzine ‘ālemde muḳābil ḳamer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 5). [ḳamer, ] 

 

ḳamer: Ay, mâh // Sevgili. 

Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1300, Beyit 1). [ḳamer, ] 

 

ḳamer: Ay, mah // sevgilinin parlak alnı. 

Didüm alnuñ ḳamer midür yüzüñ gün / Didi görmiş eyü ola gözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 2). 

[ḳamer, ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 7). [ḳamer, ] 

Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [ḳamer, ] 

Gün yüzüñe alnuña dirsem ḳamer ma‘ẕūr tut / Gāh olur eyler tekellüm ebleh ü dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 4). [ḳamer, ] 

Gün yüzine olmasa āşüfte alnına ḳamer / Yā n’içün anlar yürür ‘ālemde sergerdān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1195, Beyit 4). [ḳamer, ] 

Gün yüzüñ birle ḳamer alnuñ yiter ‘āşıḳlara / Gice gündüz āfitāb u māh-tāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 3). [ḳamer, ] 

Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 1). [ḳamer, ] 

 

ḳamer: Ay, mâh II sevgilinin yüzü. 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [ḳamer, ] 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 2). [ḳamer, ] 

Yüzine ben ḳamer didüm ne dirsiz / Lebine gül-şeker didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 1). 
[ḳamer, ] 

 

ḳamer ṭal‘at: Ay yüzlü (sevgili). 

Bi-ḥamdi’llāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur / Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 1). [ḳamer ṭal‘at, ] 

 

ḳāmet: Boy, endam. 

Olaldan ‘ārıżuñ gül ḳāmetüñ serv / Akar kūyuñda yaşum ‘ayn-ı mādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 2). 

[ḳāmetüñ, -üñ ] 
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Dāla dönse ḳāmetüm olsa ‘aceb midür dü-tā / Taglar ṭāḳat getürmez bār-ı ġam arḳamda var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 3). [ḳāmetüm, -üm ] 

Saçı sünbül ‘ārıżı yāruñ gül-i ḥamrā geçer / Bāġ ara serv-i sehīden ḳāmeti a‘lā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1067, Beyit 1). [ḳāmeti, -i ] 

Bezm-i ġamda ḳāmetüm çeng ideli bār-ı belā / İñler ol meclisde bu göñlüm benüm ḳānūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 6). [ḳāmetüm, -üm ] 

Olalı bār-ı ġamdan ḳāmetüm çeng / Sirişk-i çeşmüm anda tāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 4). 
[ḳāmetüm, -üm ] 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1124, Beyit 3). [ḳāmet, ] 

Açup çün muṣḥaf-ı ḥüsnin tefe’’ül eyledüm yāruñ / Elifdür ḳāmeti geldi yine ferḫūnde fālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 5). [ḳāmeti, -i ] 

Nigārā ḳāmetüñ serv olalıdan / Görüp pest oldı ‘ar‘arla ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 3). 
[ḳāmetüñ, -üñ ] 

 Nūn olalıdan ḳāmetüm iy dōst benüm / Beni hicrüñ yakısardur bilürem āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ن)
1205, Beyit 25). [ḳāmetüm, -üm ] 

Sidreden ḳāmetüñi biz daḫı bālā bilürüz / Gülşen-i ḥüsnüñi de ravżā’dan a‘lā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 1). [ḳāmetüñi, -üñ, -i ] 

Nār-ı ġamdan yandı bagrum döndi çenge ḳāmetüm / Sīnede her bir kılum efġānlar eyler hem çü saz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 2). [ḳāmetüm, -üm ] 

Servden gördüm nigārā ḳāmetüñ bālā-y-ımış / İy hümā-ṭal‘at saña menzil felek-fersā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 1). [ḳāmetüñ, -üñ ] 

 

ḳāmet: (Ar. ḳāmet “namaza durulmak, namaz başlamak”tan) Bilhassa cemâatle kılınan farz namazlardan önce, 

“namaz başladı” anlamına gelen Kad kāmeti’s-salâ cümlesi ilâve edilerek okunan ezan. 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1124, Beyit 3). [ḳāmetden, -den ] 

Ḳaddüñe naẓar eyleye secde ide bu dil / Ḳāmet ki olur lā-büd olur anda namāz farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 4). [ḳāmet, ] 

 

ḳāmet getürdüm: Ayakta durmak, ayağa kalkmak, boylanmak, yürümek II (cemaatin namaza kalkması için) 

müezzinin, "namaza kalkınız" anlamındaki sözleri de ilave etmesiyle kısa bir ezan okuması. 

Kaşuñ miḥrābına ḳāmet getürdüm / Görüp yüzüñ didüm Allāhu ekber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 3). 

[ḳāmet getürdüm, -dü, -m ] 

 

ḳāmet ide: Ayakta durmak, ayağa kalkmak, boylanmak, yürümek II (cemaatin namaza kalkması için) müezzinin, 

"namaza kalkınız" anlamındaki sözleri de ilave etmesiyle kısa bir ezan okuması. 

Göreli ol serv-ḳaddi cāmi‘-i ḥüsn içre āh / Ḳāmet ide diyü nāgāh biz iḳāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 5). [ḳāmet ide, -e ] 
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ḳāmet it: Ayakta durmak, ayağa kalkmak, boylanmak, yürümek II (cemaatin namaza kalkması için) müezzinin, 

"namaza kalkınız" anlamındaki sözleri de ilave etmesiyle kısa bir ezan okuması. 

Ḫāk-i pāyüñle pür itdük şīşe-i çeşmi henūz / Hey ḳıyāmet ḳāmet it vaḳt oldı sā‘at beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 6). [ḳāmet it, ] 

 

ḳāmet itdüñ: Ayakta durmak, ayağa kalkmak, boylanmak, yürümek II (cemaatin namaza kalkması için) müezzinin, 

"namaza kalkınız" anlamındaki sözleri de ilave etmesiyle kısa bir ezan okuması. 

Ḳāmet itdüñ gözlerüñ ‘uşşāḳa çün oldı imām / Gerçi uydum bilmedüm geçdi namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 5). [ḳāmet itdüñ, -dü, -ñ ] 

 

ḳāmet itse: Ayağı kalkmak, boylanmak, yürümek. 

Ḳāmet itse ol sehī servüm ḳıyāmetler kopar / Ehl-i diller her ṭaraf āh eyleyüp yügrişmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1183, Beyit 4). [ḳāmet itse, -se ] 

 

ḳāmet-i bālāyı: Uzun boy. 

Bāġbāna nisbet itme serv ü ‘ar‘ardan n’olur / Bāġ-ı ḥüsn içre biten ol ḳāmet-i bālāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 4). [ḳāmet-i bālāyı, -y, -ı-yı ] 

 

ḳāmet-i servüñi: Servi boy. || Servi ağacı gibi uzun ve düzgün boylu sevgili. 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür / Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 1). [ḳāmet-i servüñi, -üñi ] 

 

ḳāmetüñi büker: Belini bükmek, belini eğmek, büyük üzüntü içinde bırakmak ve bir şey yapamaz duruma getirmek. 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1159, Beyit 4). [ḳāmetüñi büker, -er-üñ, -i ] 

 

kāmil: 1. Noksansız, tam, bütün 2. Olgunluk yaşında olan (kimse). 3. İlim, fazîlet ve hüner sâhibi, mânevî meziyetleri 

bakımından belli bir olgunluğa erişmiş (kimse). 

Okımaduk gerçi kim üstāddan bir ḥarf-i rāst / Fenn-i ‘ışḳ içre velī her vech-ile kāmillerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1243, Beyit 3). [kāmillerüz, -ler, -üz ] 

 

ḳamış: Sert gövdesi olan bitkilere verilen ad. 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme / Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 3). [ḳamış, ] 

 

kamu: Hep, hepsi, tamamı, bütün, bütünü, her şey. 

Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 4). [kamu, ] 
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Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1029, Beyit 4). [kamu, ] 

Ortada ‘ışḳa esīr sanmañ olam ben yaluñuz / Miḥnet ü derd ü maḥabbet kamu uçdan ucadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 2). [kamu, ] 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1092, Beyit 1). [kamu, ] 

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup / Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 4). [kamu, ] 

Maḥabbet gencine çün mālik olduk / Kamu bay u gedā muḥtācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 3). 

[kamu, ] 

Cem‘ olsa eger bir yire Ceyḥūn u Aras Nīl / Olmaya kamu dīde-i nemnāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1125, Beyit 2). [kamu, ] 

Ṣabr u ‘aḳl u dil kamu benden gidüp dūr oldılar / ‘Işḳ bir ḥālet-durur elbette tenhālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 2). [kamu, ] 

Yüzini görse gele īmāna küfr ehli kamu / Kuşana zünnār-ı zülfin zāhid-i ṣad-sāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1167, Beyit 4). [kamu, ] 

‘İẕārına müşābih oldugıyçun / Kamu meh-rūda la‘lüñ raġbeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 2). [kamu, 
] 

Düşüren sevdā-yı zülfidür beni sevdālara / Anuñ içün göñlümüñ fikri kamu kāşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 3). [kamu, ] 

Nāṣiḥ sözüñi bildüm cümlesi kamu nesīh / Naḳd isteyüben göñlüm efsāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 3). [kamu, ] 

Muḥibbī bendesi olup cihān içinde dildāra / Kamu yārānı terk eyler ḳarār itmez bir ān sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1371, Beyit 5). [kamu, ] 

‘Işḳuñ yolında ger urasın terk-i cān u baş / ‘Işḳ ehli kamu indürürler saña cümle baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1432, Beyit 1). [kamu, ] 

 

ḳāmūs: Bir dilin bütün kelimelerini içine alan büyük sözlük, büyük lugat kitabı; bir konuyle ilgili maddeleri alfabe 

sırasına göre toplayan geniş eser [Meşhur âlim Fîrûzâbâdî’nin (XV. yüzyıl) büyük Arapça lugatının ismi olup aslında 

“deniz, denizin en derin yeri, deryâ, okyanus” anlamında olan kelime bu esere isim olduktan sonra “sözlük” 

mânâsında kullanılmaya başlanmıştır]. 

Vāḳıf olmaz ehl-i ‘ışḳuñ ḥāline ‘allāmeler / Ger Ṣıḥāḥ-ıla okurlarsa hezārān ḳāmūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1387, Beyit 3). [ḳāmūs, ] 

 

kan: Vücuttaki hayati sıvı. 

Muḥibbī’yi didi öldürmelüdür / Didüm öldür nigārā kanı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 5). [kanı, -

ı ] 

Eline ol kemān ebrū ḫadeng-i ġamzesin alsa / Nişān itdükçe bu sīnem damarlar içre kan ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1026, Beyit 2). [kan, ] 
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Beni aglatma gel ḫanum ḥaẕer kıl / Bulanuk kan-ıla çeşmüm sili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 3). 
[kan-ıla, --ıla ] 

Kanumı nūş eyleyen ol nergis-i mestānedür / Ol sebebden ḫūn-ı dilden gözlerüm peymānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 1). [kanumı, -umı ] 

Ġamzesi kanum içerse dōstlar olmaz ‘aceb / Kāfir-i bed-mest olanuñ meyli dā’im kanadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 4). [kanadur, -a, -dur ] 

Mey yirine kanumı ḫūnī gözi her dem içer / Kāfir-i bed-mest olanuñ işi dāyim kanadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 5). [kanadur, -a, -dur ] 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 4). [kandur, -dur ] 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Kalmadı ḫūn-ı cigerden akmag-ıla kanumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 3). [kanumuz, -umuz ] 

Ola ki baka raḥm ide yüzüñe / Muḥibbī kan-ıla ruḫsāruña yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 5). [kan-ıla, -
-ıla ] 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1367, Beyit 3). [kandur, -dur ] 

Öldürür her dem beni dönüp yine inkār ider / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 4). [kandur, -dur ] 

Gāhī gözüm bu yaş-ıla geh kanla tolar / Ḫāk-i derüñi gönderüp it tūtīyā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 
Beyit 2). [kanla, -la ] 

Umaram pertāb idesin tīr-i ġamzeñ sīneme / Saçıla her yaña kanum ben olam naḥcīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 2). [kanum, -um ] 

Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 2). [kanum, -um ] 

Ḳatl-i ‘uşşāḳ eylegil hīç itme kanından ḥaẕer / Bu ṭarīḳ-i ‘ışḳdur konılmadı bunda ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1477, Beyit 3). [kanından, -ı, -n, -dan ] 

Aglamakla kalmadı iy dīde yaşuñ kan-ıla / Yüri var şimden girü ḫūn-ı cigerden eyle ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 3). [kan-ıla, -ıla ] 

 

kan: (Bir yiyecek veya içecekten) Daha fazlasına ihtiyaç hissettirmeyecek kadar yemek veya içmek sûretiyle doymak, 

yeme veya içme isteğini doyasıya karşılamak. 

Çeşm-i pür-ḫūnı ele ḫançer alaldan dōstlar / Ḳaṣdı budur bagrum içre kanum içüp kanalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 2). [kanalar, -a, -lar ] 

 

kan agladum: Kanlı gözyaşı dökmek II büyük bir üzüntü içinde bulunmak II derinden acı duymak, çok üzülmek. 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Kalmadı ḫūn-ı cigerden akmag-ıla kanumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 3). [kan agladum, -du, -m ] 

 

kan agladum: Kanlı gözyaşı dökmek II büyük bir üzüntü içinde bulunmak II derinden acı duymak, çok üzülmek. 
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Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Ser-te-ser mülk-i cihānı ġarḳ idüp oldı denīz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1308, Beyit 2). [kan agladum, -du, -m ] 

 

kan aglaram: Kanlı gözyaşı dökmek II büyük bir üzüntü içinde bulunmak II derinden acı duymak, çok üzülmek. 

Şem‘-veş kan aglaram tā ṣubḥa dek dildārsuz / Bülbül-i şūrīdeyem kim düşmişem gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 1). [kan aglaram, -r, -am ] 

 

kan aglaram: Kanlı gözyaşı dökmek II büyük bir üzüntü içinde bulunmak II derinden acı duymak, çok üzülmek. 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥa dek kan aglaram / Ṣoḥbet eyler gice gündüz yār-ıla her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 2). [kan aglaram, -r, -am ] 

 

kan aglasam: Kanlı gözyaşı dökmek II büyük bir üzüntü içinde bulunmak II derinden acı duymak, çok üzülmek. 

Yāra ‘arż-ı ḥāl içün āh eyleyüp kan aglasam / Hīç te’s̱īr eylemez ḳalbin meger mermer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 4). [kan aglasam, -sa, -m ] 

 

kan döküci: Yaralamak ya da ölüme yol açmak, cana kıymak. 

Gönder ilerü ġamzeñi iy yār-ı cefā-cū / Çeşmüñ gibi kan döküci ḥūn-ḫˇār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 3). [kan döküci, -üci ] 

 

kan eylemesün: Yaralamak, kanatmak II cinayet işlemek, adam öldürmek II keder, ızdırap vermek. 

 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)

1205, Beyit 17). [kan eylemesün, -me, -sün ] 

 

kan içer: Öldürmek, kanlar içinde bırakmak II acı ve sıkıntı vermek. 

Kan içer çeşmi n’ola ḫūnī disem / Didügüm isme ol müsemmādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 4). [kan 

içer, -er ] 

 

kan içerse: Öldürmek, kanlar içinde bırakmak II acı ve sıkıntı vermek. 

‘Uşşāk kanın içmiş ġamzeñ işitdüm iy dōst / Biñ kan içerse günde hergiz o kanagelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1207, Beyit 2). [kan içerse, -er, -se ] 

 

kan içmege: Öldürmek, kanlar içinde bırakmak II acı ve sıkıntı vermek. 

Yalmanur kan içmege her dem-be-dem şemşīrümüz / Togrulup gitdi ‘adūnuñ cānın ala tīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1213, Beyit 1). [kan içmege, -meg, -e ] 

 

kan içmege: Öldürmek, kanlar içinde bırakmak II acı ve sıkıntı vermek. 

Kaşı yayından gelür ġamz okları kan içmege / İy dil-i şūrīde ḳaṣdı sañadur ġāfil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1439, Beyit 4). [kan içmege, -meg, -e ] 
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kan ider: Yaralamak, kanatmak II cinayet işlemek, adam öldürmek II keder, ızdırap vermek. 

Kan ider ol yār beñzer geydi gülgūnī libās / Ḳaṣr-ı ḥüsne baş açup karşu tururlar cümle nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 1). [kan ider, -er ] 

 

kan iderse: Yaralamak, kanatmak II cinayet işlemek, adam öldürmek II keder, ızdırap vermek. 

Leblerüñ emsem disem ġamzeñ diler kanum döke / Kan iderse tañ mı çeşmüñ çün şarāb üstindedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 2). [kan iderse, -er, -se ] 

 

kan istemez: Kan istemek II öldürmek istemek. 

Didüm öldürsün koñuz kūyındaki ‘āşıḳları / Nev-civāndur didiler nā-ḥaḳ yire kan istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 4). [kan istemez, -mez ] 

 

kan olmadan: Kan olmak, kanlanmak, kan dolmak II çok acı çekmek. 

Devrān eliyle toptolu kan olmadan bu dil / Pīr-i muġān dergehine var şarāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 4). [kan olmadan, -madan ] 

 

kan olur: Kan çıkmak, kan dökülmek, cinayet işlenmek II kavga ve kargaşa meydana gelmesi. 

Cām-ı la‘lin isteme gel eyle çeşminden ḥaẕer / Kim ki bed-meste uyarsa lā-büd anda kan olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 2). [kan olur, -ur ] 

 

kan olursa: Kan çıkmak, kan dökülmek, cinayet işlenmek II kavga ve kargaşa meydana gelmesi. 

Kim severse ẓulm idersin öldürürsin cevr-ile / Günde kapuñda senüñ biñ kan olursa çok mıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 4). [kan olursa, -ur, -sa-ursa ] 

 

kan saçılur: Kanın saçılması, sıçraması II kan dökülmek, cinayet işlenmek. 

Başlar kesilür kan saçılur līk sorılmaz / Bu nev‘e olur rāh-ı maḥabbetde çok işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 6). [kan saçılur, -ur ] 

 

kan yaşını: Kanlı gözyaşı II kan ağlamak. 

Eksük itmez her gice benüm içün kan yaşını / Müstedām olsun ki ol bu dīde-i ḫūn-bār imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1470, Beyit 3). [kan yaşını, -ı, -n, -ı ] 

 

kan yudar: Acıya ve eziyete dayanmak, tahammül etmek; bir sebeple çok acı ve eziyet çekmek. 

Görüp ol la‘l-i şīrīni ne kan yudar Muḥibbī’nüñ / Belā kūhında ger yoluñ düşerse kūhkenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 7). [kan yudar, -ar ] 

 

kana girme: Öldürmek, birinin kanını dökmek, elini kana bulamak. 
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Nāvek-i ġamzeñ niçe bī-dilleri itdi helāk / Kana girme şimdiden soñra kaşuñ yayını yas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 4). [kana girme, -me ] 

 

kana kan gözler: Kana kan istemek: öldürülen bir kimsenin öcünün alınmasını istemek, kısas yapılmasını istemek II 

birinin öldürülmesine karşı, öldürenin ya da bir yakınının öldürülmesini istemek. 

Beni derd-ile öldürdüñ lebüñden būse iḥsān it / Ḳadīmī böyledür ‘ādet ki her kes kana kan gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 5). [kana kan gözler, -r ] 

 

ḳanā‘at: Elindekinden hoşnut olup fazlasını istememe, kısmetine, kendisine verilene râzı olma, tok gözlülük. 

Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet / Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 2). [ḳanā‘at, ] 

‘Uzlet idüp kim kanā‘at birle buldı iştihār / Pādişāh-ı dehr olup ol hūy u hāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 4). [kanā‘at, ] 

Yimezüz dünyā ġamın meyl itmezüz hem çün meges / Ḳāf-ı istiġnāda ‘Anḳā-veş ḳanā‘at beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1253, Beyit 2). [ḳanā‘at, ] 

İy Muḥibbī faḳr-ıla iden ḳanā‘at iḫtiyār / Sīm ü zerden yapılan ḳaṣr-ıla eyvān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1266, Beyit 5). [ḳanā‘at, ] 

 

ḳanā‘at idesin: Elindekinden hoşnut olup fazlasını istememek, kısmetine, kendisine verilene râzı olmak. 

Her ne gelse saña yigdür ki ḳanā‘at idesin / Bir görine gözüñe bakar-ısañ çog-ıla az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 3). [ḳanā‘at idesin, -e, -sin ] 

 

kanagel: Kanmak. doymak // (Bir yiyecek veya içecekten) Daha fazlasına ihtiyaç hissettirmeyecek kadar yemek veya 

içmek sûretiyle doymak, yeme veya içme isteğini doyasıya karşılamak. 

‘Uşşāk kanın içmiş ġamzeñ işitdüm iy dōst / Biñ kan içerse günde hergiz o kanagelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1207, Beyit 2). [kanagelmez, -mez ] 

 

ḳanber: Hazret-i Ali'nin kölesi. II âşık. 

Olam Ḳanber gibi öñce piyāde / Süvār olsa ḳaçan dilber ‘Alī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 4). 
[ḳanber, ] 

 

ḳand: Şeker, şeker kamışı usâresi. 

Sāye-i zülfi midür ḫaddinde yāruñ yoḫsa ḫaṭ / Lebleri ḳandında cem‘ olmış ve yāḫūd mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 3). [ḳandında, -ında ] 

La‘l-i nābı leẕẕetin bulmak eger / İy Muḥibbī ister-iseñ kanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 4). 
[kanda, -a ] 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 4). [ḳand, ] 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere / Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 2). [ḳand, ] 
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ḳand ü nebāt: Şeker ve (şekerin elde edildiği) bitki. 

Leẕẕet-i vaṣlı tatanlar didiler ḳand ü nebāt / Līk hicre zehr-ile tīz-āb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1347, Beyit 5). [ḳand ü nebāt, ] 

 

ḳand ü nebāt: Şeker ve (şekerin elde edildiği) bitki. 

Gerçi vaṣluñ leẕẕetine beñzemez ḳand ü nebāt / Hicrüñ ammā şerbetin içen bilür kim acıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 2). [ḳand ü nebāt, ] 

 

kanda: Nerede. 

Cān virem yāra dir-iseñ yüri ḳallāş olıgör / Kanda bulursa cefā tīġını ḳallāşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 

Beyit 4). [kanda, ] 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1027, Beyit 5). [kanda, ] 

Göñlüm beni terk itmede ārām-ı cānum kandadur / Mihrin velī berk itmede cān u cihānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 1). [kandadur, -dur ] 

Göñlüm beni terk itmede ārām-ı cānum kandadur / Mihrin velī berk itmede cān u cihānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 1). [kandadur, -dur ] 

Gül ruḫlarındandur ḫacīl ḳaddi olaldan mu‘tedil / Ṭūbī olupdur münfā‘il serv-i revānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 2). [kandadur, -dur ] 

Zaḫmum benüm bed olmada ḫunāb-ı bī-ḥad olmada / Derdüm biri ṣad olmada zaḫm-ı sinānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 3). [kandadur, -dur ] 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [kandadur, -dur ] 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [kandadur, -dur ] 

Gül ġonca ḫandāndur çemen serv-i revānum kandadur / Olmadı rāḥat cān u ten ārām-ı cānum kandadur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 1). [kandadur, -dur ] 

Gül ġonca ḫandāndur çemen serv-i revānum kandadur / Olmadı rāḥat cān u ten ārām-ı cānum kandadur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 1). [kandadur, -dur ] 

Bīmār-ı zehr-i firḳatüm yokdur ümīd-i sıḥḥatüm / Telḫ oldı ‘iyş ü ‘işretüm şīrīn dehānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 2). [kandadur, -dur ] 

Cān ez-cihān āvāredür ṣabrum yakası pāredür / Ġamla göñül bī-çāredür cān u cihānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 3). [kandadur, -dur ] 

Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [kandadur, -dur ] 

İşüm gücüm āh-ıla vāh günden güne ḥālüm tebāh / Olmam muḳarrer ḫāk-i rāh ol dilsitānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 5). [kandadur, -dur ] 
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Zülfi ḫande-i destedür göñlüm aña peyvestedür / Çokdan Muḥibbī ḫastadur rūḥ-ı revānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 6). [kandadur, -dur ] 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 2). [kanda, ] 

Gördügince gün yüzüñ ‘āşıḳlaruñ nālān olur / Kanda kim açıla gül anda hezār elḥān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 1). [kanda, ] 

Āsitānuñda Muḥibbī tañ mı efġān eylese / Kanda kim gülşen ola bülbülden efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 5). [kanda, ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 1). 

[kanda, ] 

Kanda kim şīrīn-zebān bir dilber-i fettān kopar / Karşusında ehl-i diller zār u sergerdān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 1). [kanda, ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 1). 
[kanda, ] 

Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1191, Beyit 3). [kanda, ] 

Ten göziyle görmez isem ġam degül cānān yüzin / Cān göziyle kanda baksam görinen cānānedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1202, Beyit 2). [kanda, ] 

 ,Kanda bulam kim ire elüm dāmānuña / Ben meger toprak olam ilte bu gerdüm rūzigār (Muhibbî Dîvânı (ق)
Gazel 1205, Beyit 21). [kanda, ] 

Ḫāk-i derini gözlerüme küḥl ideyordum / Kandadur ‘aceb bād-ı seḥergāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 3). [kandadur, -dur ] 

Bakarsın kanda bir güzel görürseñ / Dilā bu deñlü miḥnetler saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 4). 

[kanda, ] 

Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 2). [kanda, ] 

Yarak itdüm bugün gülgūn-ı eşküm / Koşar mı kandadur ol zülf-i şebdīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 
2). [kandadur, -dur ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül / Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 5). [kanda, ] 

Tañ degüldür ger raḳīb olmazsa yanuñdan cüdā / Kanda kim gül açıla lā-büd bulınur ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 4). [kanda, ] 

 

kanda: Nerede? nasıl?. 

Māha diñ öykünmesün yāruñ hilāl ebrūsına / Kanda beñzer aña anuñ kaşları peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1132, Beyit 3). [kanda, ] 

 

kanda kaldı: Nerede kaldı, nerede kaldı ki... 
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Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [kanda kaldı, ] 

 

ḳand-i la‘li: Sevgilinin şeker dudağı. 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 4). [ḳand-i la‘li, -i ] 

 

ḳand-i mükerrer: Tekrar tekrar kaynatılarak özenle yapılmış şeker, tatlı // Süzülmüş şeker. // Sevgilinin iki dudağı. 

Muḥibbī ẕīkr ider şekker lebüñ çün / Olur her bir sözi ḳand-i mükerrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 8). 

[ḳand-i mükerrer, ] 

 

ḳandīl: Sıvı hâlindeki yağa batırılmış bir fitilin yanması sûretiyle ışık veren aydınlatma âleti, çerağ, meşale. 

Cāmi‘-i ḥüsn içre yanar ruḫları ḳandīldür / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1347, Beyit 2). [ḳandīldür, -dür ] 

Tekye-i ‘ışḳa göñül ḳandīl cānumdur fitil / Anı rūşen eyleyen bagrumda olan yag-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 5). [ḳandīl, ] 

Āhdan zencīr idüp bu göñlümüñ ḳandīline / Yakmaga ġam meclisinde ya‘nī micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 4). [ḳandīline, -i, -n, -e ] 

Zülfi zencīrine asmış san ẕaḳan ḳandīlini / Cān u diller yakmaga ya‘nī ki micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 2). [ḳandīlini, -i, -n, -i ] 

 

ḳandīl-i ‘ışḳ: Aşk kandili. 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1415, Beyit 4). [ḳandīl-i ‘ışḳ, ] 

 

kandur: İçme isteğini tamamen karşılayacak kadar içirmek, doya doya içirip susuzluğunu gidermek. 

‘Ālemi la‘l-i zülālinden ser-ā-ser kandurur / Bu Muḥibbī teşneye geldükçe bir kez mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 5). [kandurur, -ur ] 

 

kangı: Soru sıfatı, hangi. 

Nāz-ıla el ursa dilber zülfinüñ çevgānına / Kangı bī-dil top idüp başını ġalṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 4). [kangı, ] 

 

ḳāni‘: Kanaat eden, elindekini yeterli bulup fazlasını istemeyen, kendisine verilene râzı olan. 

Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1054, Beyit 2). [ḳāni‘, ] 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 5). [ḳāni‘, ] 
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Sāġar-ı çeşmüm tolu nūş eylerüz ḫūn-ı ciger / Ḳāni‘üz aña anuñçün bu şarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 2). [ḳāni‘üz, -üz ] 

 

kanı: Hani, nerede. 

 ,Merdümlik idüp gel bu Muḥibbī’ye şehā / Kanı bu bendeñ ile eyledügüñ ḳavl ü ḳarār (Muhibbî Dîvânı (م)

Gazel 1205, Beyit 24). [kanı, ] 

 

ḳāni‘ oldılar: Kanaat etmek, yeterli bulmak. 

Taḥammül yig tecemmülden diyenler sāye-i ḫārı / Bulıcak oldılar ḳāni‘ dimeñ siz sāyebān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 4). [ḳāni‘ oldılar, -dı, -lar-dılar ] 

 

kāni‘ olıcak: Kanaat etmek, yeterli bulmak. 

Sanmañ ki göñül meyl ide dünyā-yı ‘acūza / Kāni‘ olıcak ültifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 4). [kāni‘ olıcak, -ıcak ] 

 

kan-ıla gözler: Kan ile gözlemek, kan ile takip etmek, kanı takip etmek II avcının yaralı avı kan ile takip etmesi. 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū / Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 4). [kan-ıla gözler, -r ] 

 

kanın içmiş: Kanını içmek: öldürmek, kanlar içinde bırakmak II acı ve sıkıntı vermek. 

‘Uşşāk kanın içmiş ġamzeñ işitdüm iy dōst / Biñ kan içerse günde hergiz o kanagelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1207, Beyit 2). [kanın içmiş, -miş ] 

 

kanını içer: Kanını içmek: öldürmek, kanlar içinde bırakmak II acı ve sıkıntı vermek. 

Çeşm-i ḫun-rīzüñ içer her laḥẓa ‘āşıḳ kanını / Anuñ-ıçun ġamze-i mestüñ olur maḫmūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 4). [kanını içer, -er-ı, -n, -ı, -er ] 

 

kankı: Hangi. 

Kimden ögrendüñ nigārā bu göñüller almasın / Soñra cevr-ile anı öldürme kankı fende var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 6). [kankı, ] 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 2). [kankı, ] 

İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [kankı, ] 

Vār-iken gül gibi ‘ālemde şarāb-ı erġuvān / Kankı aḥmaḳdur varur ḥayrānlık ister beng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 3). [kankı, ] 

Nāle eyler bu Muḥibbī bezm-i ġamda ney gibi / Kankı bī-dil bu hevālarda nevāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1224, Beyit 5). [kankı, ] 
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Zāhidā ‘ışḳ ehlinüñ gel meẕhebi yokdur dime / Kankı mescidde senüñle kıldı bunlar di namāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1248, Beyit 4). [kankı, ] 

Niçe yıldur ki bugün mātem-i Mecnūn tutaruz / Kankı ‘āşıḳ tutısar biz ölicek mātemümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 5). [kankı, ] 

Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 3). [kankı, ] 

Kankı dil kim baglanup zülfüñe ide iḫtiṣāṣ / Bulmayısardur ebed zencīr-i ġamdan ol ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1473, Beyit 1). [kankı, ] 

Āh kim olmadı bu cān nār-ı hicrāndan ḫalāṣ / Kankı dil bend ola olmaz zülf-i cānāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1478, Beyit 1). [kankı, ] 

 

kanlar dökerse: Yaralamak ya da ölüme yol açmak, cana kıymak. 

Gözleri ḫançer çeküp kanlar dökerse ġam degül / Lebleri cānlar bagışlar yāra düşdi göñlümüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1341, Beyit 2). [kanlar dökerse, -lar, -er, -se ] 

 

kanlar tamar: Kan damlamak. 

Kosun kāfırlıgın ġamzeñ yiter ḳaṣd eyledi ḫūna / Tamar kanlar kılıcından sakınsun şāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 4). [kanlar tamar, -ar ] 

 

kanlu: Kanlı, kana bulanmış II katil. 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid / Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 4). [kanlu, ] 

Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1091, Beyit 3). [kanlu, ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 
Beyit 4). [kanlu, ] 

 

kanlu yaş akar: Gözden kanlı yaş akmak II çok ağlamaktan gözleri kızarmak. 

Ḥasret ile dem-be-dem çıkar benüm bagrumda baş / Anuñ içün turmayup akar gözümden kanlu yaş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 1). [kanlu yaş akar, -ar ] 

 

kanlu yaş akmayaydı: Gözden kanlı yaş akmak II çok ağlamaktan gözleri kızarmak. 

Olmaz-ıdı dōstlar ‘ışḳ-ı nihānum eyle fāş / Gözlerümden akmayaydı dem-be-dem bu kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 1). [kanlu yaş akmayaydı, -ma, -y, -a, -y, -dı ] 

 

kanlu yaş dökdügümi: Kanlı gözyaşı dökmek II çok ağlamak, çok ağlamaktan gözleri kızarmak. 

Kanlu yaş dökdügümi sorma gözümden ne bilür / Anı sor ḫūnī gözi göz göre kanum içedur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 4). [kanlu yaş dökdügümi, -düg, -üm, -i ] 
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kanlu yaş döker: Kanlı gözyaşı dökmek II çok ağlamak, çok ağlamaktan gözleri kızarmak. 

İy Muḥibbī cān göziyle kūhsāra kıl naẓar / İñleyüp Ferhād içün döker gözinden kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 5). [kanlu yaş döker, -er ] 

 

kanlu yaş gelmeseydi: Kanlı gözyaşı akmak II çok ağlamak, çok ağlamaktan gözlerin kan dolması, kızarması. 

Ḫūn-ı dilden gelmeseydi gözlerümden kanlu yaş / Sırr-ı ‘ışḳum olmaz idi bu cihān ḫalḳına fāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1444, Beyit 1). [kanlu yaş gelmeseydi, -me, -se, -y, -di ] 

 

kanlu yaşı: Kanlı gözyaşı, kan dolu gözyaşı II çok ağlamak, çok ağlamaktan gözlerin kan dolması, kızarması. 

‘Āşıḳuñ taglarca bagrı üzre başı var-ımış / İki ‘aynından kesilmez kanlu yaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1423, Beyit 1). [kanlu yaşı, -ı ] 

 

kanlu yaşı: Kanlı gözyaşı, kan dolu gözyaşı II çok ağlamak, çok ağlamaktan gözlerin kan dolması, kızarması. 

İki nesne ‘ışḳuma şāhid degül mi kıl naẓar / Birisidür gözümüñ kanlu yaşı biri beñiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1327, Beyit 4). [kanlu yaşı, -ı ] 

 

kanlu yaşından: Kanlı gözyaşı, kan dolu gözyaşı II çok ağlamak, çok ağlamaktan gözlerin kan dolması, kızarması. 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [kanlu yaşından, -ı, -n, -dan ] 

 

kanlu yaşıyla: Kanlı gözyaşı, kan dolu gözyaşı II çok ağlamak, çok ağlamaktan gözlerin kan dolması, kızarması. 

Dilā bu rūy-ı zerdümle niçe inkār idem ‘ışḳa / Gözümüñ kanlu yaşıyla iki ḥāżır güvāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 2). [kanlu yaşıyla, -ı, -y, -la ] 

 

kanlu yaşum: Kanlı gözyaşı, kan dolu gözyaşı II çok ağlamak, çok ağlamaktan gözlerin kan dolması, kızarması. 

Āhum eflāke irüp oldı melā’ik gözi nem / Sanmañuz kanlu yaşum taḫt-ı s̱erādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1345, Beyit 4). [kanlu yaşum, -um ] 

 

kanlu yaşum: Kanlı gözyaşı, kan dolu gözyaşı II çok ağlamak, çok ağlamaktan gözlerin kan dolması, kızarması. 

Kanlu yaşum ḫil‘atine dāġumı itdüm nişān / Raġbeti artar kumāşuñ kim kaçan tamgası var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 4). [kanlu yaşum, -um ] 

 

kanlu yaşumı: Kanlı göz yaşı, kan dolu gözyaşı II çok ağlamak, çok ağlamaktan gözlerin kan dolması, kızarması. 

Kanlu yaşumı sīnemüñ üstinde dir gören / Ṣaḥrā-yı belā vādisinüñ lālezārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 

Beyit 2). [kanlu yaşumı, -um, -ı ] 

 

kanlu yaşumı: Kanlı gözyaşı, kan dolu gözyaşı II çok ağlamak, çok ağlamaktan gözlerin kan dolması, kızarması. 
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Sakladum esrār-ı ‘ışḳı līk iẓhār itdi āh / Kanlu yaşumı gören didi ki rūy-ı zerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1149, Beyit 2). [kanlu yaşumı, -um, -ı ] 

 

kanum döke: Yaralamak ya da ölüme yol açmak, cana kıymak. 

Leblerüñ emsem disem ġamzeñ diler kanum döke / Kan iderse tañ mı çeşmüñ çün şarāb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 2). [kanum döke, -um, -e ] 

 

kanum döker: Yaralamak ya da ölüme yol açmak, cana kıymak. 

Kaçan ol ḳahramān gözler eline ḫançerin alsa / Amān virmez döker kanum benüm ol bī-amān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 6). [kanum döker, -um, -er ] 

 

kanum içdi: Kanını içmek: öldürmek, kanlar içinde bırakmak II acı ve sıkıntı vermek. 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 4). [kanum içdi, ] 

 

kanum içedur: Kanını içmek: öldürmek, kanlar içinde bırakmak II acı ve sıkıntı vermek. 

Kanlu yaş dökdügümi sorma gözümden ne bilür / Anı sor ḫūnī gözi göz göre kanum içedur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 4). [kanum içedur, ] 

 

kanum içerse: Kanını içmek: öldürmek, kanlar içinde bırakmak II acı ve sıkıntı vermek. 

Ġamzesi kanum içerse dōstlar olmaz ‘aceb / Kāfir-i bed-mest olanuñ meyli dā’im kanadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 4). [kanum içerse, -um, -er, -se ] 

 

kanum içerse: Kanını içmek: öldürmek, kanlar içinde bırakmak II acı ve sıkıntı vermek. 

İçerse nergisi kanum ‘aceb mi / Şarāb-ı nāz-ıla mestāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 2). [kanum 

içerse, -um, -er, -se ] 

 

kanum içüp: Kanını içmek: öldürmek, kanlar içinde bırakmak II acı ve sıkıntı vermek. 

Çeşm-i pür-ḫūnı ele ḫançer alaldan dōstlar / Ḳaṣdı budur bagrum içre kanum içüp kanalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 2). [kanum içüp, -um, -üp ] 

 

kanumı dökdi: Yaralamak ya da ölüme yol açmak, cana kıymak. 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū / Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 4). [kanumı dökdi, -um , -ı, -di-um, -ı, -di ] 

 

kanumı içer: Kanını içmek: öldürmek, kanlar içinde bırakmak II acı ve sıkıntı vermek. 

Mey yirine kanumı ḫūnī gözi her dem içer / Kāfir-i bed-mest olanuñ işi dāyim kanadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 5). [kanumı içer, -um, -ı, -er ] 
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ḳānūn: Sol köşesi kesik dikdörtgen biçimindeki tahta bir tabla üzerine geçirilmiş tellerden meydana gelen ve yatık 

durumda dizler üzerine konarak iki elin işâret parmağındaki yüksüklere tutturulmuş birer mızrapla çalınan çalgı. 

Bezm-i ġamda ḳāmetüm çeng ideli bār-ı belā / İñler ol meclisde bu göñlüm benüm ḳānūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 6). [ḳānūn, ] 

Üstüḫˇānum nāya döndi dem-be-dem eyler fiġān / Anuñ-ıçun ‘ūd u ḳānūn u rebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 4). [ḳānūn, ] 

Ḳaddümi çeng eyleyüp ḳānūna āheng eyledi / Buralı gūşum Muḥibbī dest-i ġam ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 5). [ḳānūna, -a ] 

 

ḳānūn: İbn Sina'nın tıpla ilgili ünlü yapıtı: El-Kanun fi't-tıb. 

İy ṭabībā çek elüñ Ḳānūn-ıla olmaz şifā / Lā‘l-i nāb-ı dilber olmışdur hemān dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 3). [ḳānūn-ıla, -ıla ] 

 

ḳānzil: Kendinden geçmiş, körkütük sarhoş olmuş. 

İçeli ‘ışḳuñ şarābın bu Muḥibbī ḫasta-dil / Giceden gündüzi farḳ itmez yatur ḳānzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 5). [ḳānzil-durur, --durur ] 

Cām-ı ‘ışḳı nūş kılduk mest-i lā-ya‘ḳıllerüz / Kendümüzden geçmişüz tā ḥaşre dek kanzillerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1243, Beyit 1). [kanzillerüz, -ler, -üz ] 

 

kap: Kapmak, çalmak, yakalamak. 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [kapar, -ar ] 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [kapar, -ar ] 

Ġam degüldür gözleri bīmār iderse göñlümi / Leblerinden bir cevāb alsam bu cānum em kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 2). [kapar, -ar ] 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1037, Beyit 5). [kapar, -ar ] 

Göñlümi her dem benüm ol māh-ı ġonca-fem kapar / Sanasın ḫurşīde gülşende seḥer şebnem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 1). [kapar, -ar ] 

Göñlümi her dem benüm ol māh-ı ġonca-fem kapar / Sanasın ḫurşīde gülşende seḥer şebnem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 1). [kapar, -ar ] 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [kapar, -ar ] 

Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [kapar, -ar ] 

Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [kapsam, -sam ] 
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Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [kapduñ, -du, -ñ ] 

Minḳārına aldukda göñül didi Muḥibbī / Beñzer ki göñül murġını kapdı gözi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 5). [kapdı, -dı ] 

Kapsa tañ mı bu kebūter göñlümi / Zülfine dirler anuñ çün şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 2). 
[kapsa, -sa ] 

Hīç ḫalāṣ olmak baña mümkin degül / Kapdı dil murġın Muḥib bir şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 
5). [kapdı, -dı ] 

 

kap: Yakalamak, etkisi altına almak. 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [kapar, -ar ] 

 

kapış: Kapışmak, paylaşamamak. 

Bikr-i fikrinden Muḥibbī iḫtirā‘ itse ġazel / Kapışurlar sanasın kim gevher agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 5). [kapışurlar, -ur, -lar ] 

 

kaplan: Kedigillerden çevik ve yırtıcı bir hayvan. // Aşık (şair). 

Geh Muḥibbī dāġ-ıla kūh-ı belā kaplanıdur / Rūy-ı zerd-ile gehī deşt-i ġama ḍayġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 5). [kaplanıdur, -ı, -dur ] 

 

kaplu: Kabı olan, kap geçirilmiş, kaplanmış. // Bir şeyin dış yüzünü oluşturan tabaka. 

‘Ārıżuñ içre niçedür didüm iy meh-rū ḫaṭuñ / Güldi didi kaplu kāfūra du‘ā-yı nūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1097, Beyit 2). [kaplu, ] 

 

kapu: Kapı, eşik // Makam, huzur. 

İy güzeller şāhı kapuñdan Muḥibbī bendeñi / Redd idüp anı saña bīgāneler maḥrem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 6). [kapuñdan, -ñ, -dan ] 

Kim severse ẓulm idersin öldürürsin cevr-ile / Günde kapuñda senüñ biñ kan olursa çok mıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 4). [kapuñda, -ñ, -da ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [kapuñda, -ñda ] 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 6). [kapuña, -ña ] 

Gerçi kim cānā kapuñdan uşbu bendeñ dūrdur / Sīnede līkin ḫayālüñle göñül mesrūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 1). [kapuñdan, -ñdan ] 

Cān naḳdi ile geldi kapuña yine göñül / Virdi metā vuṣlatuñı iştirā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 4). 

[kapuña, -ñ, -a ] 
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Sormaduñ iy dil ṭabīb[i] bu Muḥibbī derdini / Niçe yıl derdini ‘arż itmege kapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 5). [kapuya, -y, -a ] 

Kapuñda niçe yüz biñ ‘āşıḳuñ var / İçinde yok Muḥibbī gibi kemter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 5). 
[kapuñda, -ñ, -da ] 

Kapuñdan cürmüm ile itme maḥrūm / Kerīmüñ işi çün dāyim keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 6). 
[kapuñdan, -ñ, -dan ] 

 ,Revā görme kapuñda baña cevr ide felek / Luṭf olmaya yoluñda ben olam şöyle ġubār (Muhibbî Dîvânı ( ر)
Gazel 1205, Beyit 10). [kapuñda, -ñ, -da ] 

Beni redd eyleme varsam kapuña / Kerīm olan kişi bend-i der itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 2). 

[kapuña, -ñ, -a ] 

Kapuñ dārü’ş-şifā iy dil ṭabībi / Dem-ā-dem anda bīmār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 3). 
[kapuñ, -ñ ] 

Suçını Muḥibbī’nüñ ‘afv eyle disem dilber / Sürer kapudan anı dīvāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 5). [kapudan, -dan ] 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 4). [kapuma, -m, -a ] 

Rūyını zer eyleyüp kim ola kapuñda gedā / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1288, Beyit 4). [kapuñda, -ñ, -da ] 

Senden umar Muḥibbī derdlü diline dermān / Koyup kapuñı cānā ġayrı kapuya gitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 5). [kapuñı, -ñ, -ı ] 

Senden umar Muḥibbī derdlü diline dermān / Koyup kapuñı cānā ġayrı kapuya gitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 5). [kapuya, -y, -a ] 

İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ / Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 2). [kapuñdan, -ñ, -dan ] 

Kapuña varmaga koma raḳībi / Melek dīv-ile hergiz maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 4). 
[kapuña, -ñ, -a ] 

Kūy-ı nigāra deyr-i muġān dir-isem revā / Çün kapusında āh u fiġānum olur ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1386, Beyit 3). [kapusında, -sı, -n, -da ] 

Beni sürdüñ kapuñdan kaldı aġyār / Tutar mı hīç şīrüñ yirini mūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 3). 
[kapuñdan, -ñ, -dan ] 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 4). [kapuñda, -ñ, -da ] 

Özin bilmez katı dil-ḫastedür āh / Ṭabībā kapuña dermāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 2). 
[kapuña, -ñ, -a ] 

Yudı yüzüm karasını āb-ı luṭf-ıla / Ak saçı görüp didi kapumda geçürdi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 

4). [kapumda, -m, -da ] 

Cān u dilden kapuña geldüm beni reddeyleme / Degme kez bende bulınmaz kim ola bu resme ḫāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 2). [kapuña, -ñ, -a ] 
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kapuş: Üzerine üşüşüp kapmak, kapıp tüketmek. 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin / ‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1446, Beyit 4). [kapuşup, -up ] 

 

kār: İş, fiil, amel. 

Muḥibbī muḥkem işdür ‘ışḳ bāzı / Bu kārı sanma ayruk kāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 5). 
[kāra, -a ] 

Muḥibbī muḥkem işdür ‘ışḳ bāzı / Bu kārı sanma ayruk kāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 5). 

[kārı, -ı ] 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 1). [kār, ] 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 1). [kār, ] 

Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 1). [kārını, -ı, -n, -ı ] 

Bī-vefā dildār sevmek hey ne müşkil kār-ımış / Kim giriftār-ı belā-yı ‘ışḳ ola nā-çār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 1). [kār-ımış, -ı, -mış ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 1). [kār, ] 

 

kār eylemez: İşlemek, etki etmek, tesirde bulunmak, iz bırakmak, fayda etmek. 

Āhum ile gözlerüm yaşı benüm / Ḳalbi āhendür aña kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 5). [kār 

eylemez, -mez ] 

 

kār eylemez: İşlemek, etki etmek, tesirde bulunmak, iz bırakmak, fayda etmek. 

Āheni nerm eyledi yir itdi seng-i ḫāreye / Āhum ammā katı göñline anuñ kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1333, Beyit 4). [kār eylemez, -mez ] 

 

kār itmedi: İşlemek, etki etmek, tesirde bulunmak, iz bırakmak, fayda etmek. 

 Ḍarb ursa yiridür baña bu çarḫ-ı felek / Dil-i āşüfteye pend eylediler itmedi kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ض)

1205, Beyit 15). [kār itmedi, -me, -di ] 

 

kār itmedi: İşlemek, etki etmek, tesirde bulunmak, iz bırakmak, fayda etmek. 

 Ḍarb ursa yiridür baña bu çarḫ-ı felek / Dil-i āşüfteye pend eylediler itmedi kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ض)

1205, Beyit 15). [kār itmedi, -me, -di ] 

 

kara: Kara, siyah. 
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Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1049, Beyit 1). [kara, ] 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 1). [kara, ] 

Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm / Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 3). [kara, ] 

Göz karasın ḥall idüp dildāra yazdum nāmeyi / Dōstlar luṭf eyleyüp eşkümle taḥrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 4). [karasın, -sı, -n ] 

Kara zülfüñ şeb-i tārdür velī aña ḥicāb olmaz / Cemālüñ ‘ālem-ārādur muḳābil āfitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1318, Beyit 1). [kara, ] 

 

kara cāhil-durur: Çok cahil, hiç okumamış. 

Baña sor ‘ışḳuñ rumūzın vireyim bir bir ḫaber / Sorma Mecnūn’a ne bilsün bir kara cāhil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 4). [kara cāhil-durur, -durur ] 

 

kara yazu-y-ımış: Kara yazı; kötü yazıldığına inanılan alın yazısı, kara talih, kara baht. 

Çekmek içün zülfüñüñ sevdālarını cān u dil / Başum üzre bir kara yazu-y-ımış ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 4). [kara yazu-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

 

ḳaranfil: Bu ağacın karanfil yağı elde edilen ve baharat olarak kullanılan, ağız kokusunu gideren, acımsı, koyu 

renkli, küçük çivi biçimindeki tomurcuğu . 

Zülfi ucını alur agzına mest olsa nigār / Def‘-i būy-ı mey içün ya‘nī ḳaranfil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1083, Beyit 4). [ḳaranfil, ] 

 

ḳarār: Değişmez olma, devamlı ve sürekli olma, sebat, istikrar II rahat, huzur. 

Nāṣiḥā pend eyleme itmez Muḥibbī’ye es̱er / Māh-rūlar çün ezel dilden ḳarārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1058, Beyit 5). [ḳarārum, -um ] 

Ṣabr eylemege çünki Muḥibbī’de yok mecāl / Gitdi dükendi kalmadı dilde ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1272, Beyit 5). [ḳarārumuz, -umuz ] 

 

ḳarār itmege: Karar kılmak, sabit durmak, oturmak, yerleşmek II rahat olmak, huzurlu olmak. 

Ḫayāl-i mār-ı zülfeyni dem-ā-dem göñlüme gelsün / Ḳarār itmege sīnem gibi hergiz aña īn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 5). [ḳarār itmege, -meg, -e ] 

 

ḳarār itmeyüp: Karar kılmak, sabit durmak, oturmak, yerleşmek II rahat olmak, huzurlu olmak. 

İy Muḥibbī bu ne ḥikmetdür ki bir yirde ḳarār / İtmeyüp ‘ālem turaldan beri devr eyler güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 7). [ḳarār itmeyüp, -me, -y, -üp ] 

 

ḳarār itmez: Karar kılmak, sabit durmak, oturmak, yerleşmek II rahat olmak, huzurlu olmak. 
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Gāh kūhsār u gehī vādī göñül eglencesi / Degme yirlerde ḳarār itmez dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1277, Beyit 2). [ḳarār itmez, -mez ] 

 

ḳarār itmez: Karar kılmak, sabit durmak, oturmak, yerleşmek II rahat olmak, huzurlu olmak. 

Göñül bir dem ḳarār itmez eyā rūḥ-ı revān sensüz / Fiġān u nāle vü zār ile tenüm içre cān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 1). [ḳarār itmez, -mez ] 

 

ḳarār itmez: Karar kılmak, sabit durmak, oturmak, yerleşmek II rahat olmak, huzurlu olmak. 

Eger ‘ābid eger zāhid senüñ ḥüsnüñ ziyād ister / Ki korkarlar ḳarār itmez zemīn ü āsümān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 3). [ḳarār itmez, -mez ] 

 

ḳarār itmez: Karar kılmak, sabit durmak, oturmak, yerleşmek II rahat olmak, huzurlu olmak. 

Muḥibbī bendesi olup cihān içinde dildāra / Kamu yārānı terk eyler ḳarār itmez bir ān sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1371, Beyit 5). [ḳarār itmez, -mez ] 

 

ḳarār itmez: Karar kılmak, sabit durmak, oturmak, yerleşmek II rahat olmak, huzurlu olmak. 

Şerḥa şerḥa sīnede cān bir nefes itmez ḳarār / Murġ ārām eylemez pervāz ider sınsa ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 3). [ḳarār itmez, -mez ] 

 

ḳarār kılmaz: Karar kılmak, sabit durmak, oturmak, yerleşmek II rahat olmak, huzurlu olmak. 

Dil derūn-ı sīne-i ṣad-çākde kılmaz ḳarār / Murġ pervāza gelür turmaz uşanıcak ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1398, Beyit 2). [ḳarār kılmaz, -maz ] 

 

ḳarārı kalmaz: Karar verecek gücü kalmamak, kararını bitirmek, düşünemez olmak. 

Gül mevsiminde murġ-ı çemen zār zār olur / Kalmaz ḳarārı şevḳ-ile bī-iḫtiyār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 1). [ḳarārı kalmaz, -maz ] 

 

kārbān: Kârvan, kervan, tüccar ve yolcu kafilesi. 

‘Aḳl u ṣabr u hūş gitdiler dilā gel eyle ses / Kārbān çünkim revān ola figān eyler ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1380, Beyit 1). [kārbān, ] 

Her kārbān ki konsa bugün irtesi göçer / Dār-ı cihāna anuñ-ıçun didiler ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 3). [kārbān, ] 

Bu ribāṭ-ı köhnede kılma ikāmet fikrini / Gün-be-gün her kārbāna mesken olur bu ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 3). [kārbāna, -a ] 

 

kārbān-ı ḫalḳ: Insan kervanı, kafilesi. 

Kārbān-ı ḫalḳ bir bir göçiyor çalındı kūs / Biz daḫı göçmege geldük anda nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 4). [kārbān-ı ḫalḳ, ] 
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kārbān-ı ‘ışḳa: Aşk kervanı. 

Kārbān-ı ‘ışḳa uydum Ka‘be-i maḳṣūd içün / Nāle eyler vādi-i ġamda bu dil hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 3). [kārbān-ı ‘ışḳa, -a ] 

 

kardaş: Aynı fikir ve inancı taşıyan, değer verilen ortak bir bağın birbirine bağladığı kimselerden her biri // Yaşları 

yakın kimseler için kullanılan hitap sözü. 

Sanma ki cihān-ı fānīdesin kurtarasın baş / Pes böyle iken buña maḥabbet niye kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 1). [kardaş, ] 

Cihānuñ ḫalḳına sakın inanma / Yüze güler dir-ise saña kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 6). [kardaş, 
] 

 

ḳa‘r-ı deryāda: Denizin dibi / Denizin derinliği. 

İster-iseñ dür dişin dök acı yaşlar iy göñül / Ḳa‘r-ı deryāda Muḥibbī bulınur dür-dāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 5). [ḳa‘r-ı deryāda, -da ] 

 

kār-ı ‘ışḳ: Aşk işi. 

Giceler tā ṣubḥ olınca iñleseñ olmaz ‘aceb / Kār-ı ‘ışḳ āsān mı sanduñ bilmedüñ iy bu‘l-heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 2). [kār-ı ‘ışḳ, ] 

 

kār-ı ‘ışḳa: Aşk işi. 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1117, Beyit 1). [kār-ı ‘ışḳa, -a ] 

 

ḳa‘r-ı zemīn: Yeryüzünün dibi , derinliği. 

Meyl-i dünyā-y-ıla cem‘ itdügiçün sīm ü zeri / Düşüben ḳa‘r-ı zemīn içine Ḳārūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 4). [ḳa‘r-ı zemīn, ] 

 

ḳarīn olmaz: Yakın olmak; ulaşmak, erişmek. 

‘Aceb olmaya ger yārum benümle hem-nişīn olmaz / Gedālar olı-gelmişdür ki şehlerle ḳarīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 1). [ḳarīn olmaz, -maz ] 

 

karış: Parmakları açık ve gergin durumdaki bir elin baş parmağı ile serçe parmağının uçları arasındaki mesâfe. 

Senden ayru istemezdüm ola idüm bir karış / Ḥasret oldu niçe yıllardur cemālüñ görmege (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1405, Beyit 3). [karış, ] 

 

karşu: Karşılık olarak, mukābil. 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 1). [karşu, 

] 
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Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 1). [karşu, 
] 

 

karşu: Bir yerin yüzü ve cephesi karşısında bulunan. // İçin, hakkında. 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [karşu, ] 

Niyāz itsem kaçan dildāra karşu / Yüzini çevürüp ider baña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 2). [karşu, 
] 

 

karşu: Bir yerin yüzü ve cephesi karşısında bulunan II -e doğru. 

Dün gice şem‘-i ruḫına karşu ol meh-pārenüñ / Ṣubḥ olınca yakmışam pervāne-veş bāl-ıla per (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 3). [karşu, ] 

Ruḫlarına karşu çeşm almış ele ebrūsını / Atışıyla san kemāndārdur kemānın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1064, Beyit 3). [karşu, ] 

Bahār-ı ḥüsnüñe karşu benüm serv-i ḫırāmānum / Akar cūlar gibi her dem gözüm yaşı bulanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 2). [karşu, ] 

Bir sencileyin ḥüsn gülistānına karşu / Bülbüllerini eyleyici zār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 
3). [karşu, ] 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 4). [karşu, ] 

Ruḫlaruña karşu zülfüñ dem-be-dem efzūn olur / Günde yatsa kuvveti artmagla olur mār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 4). [karşu, ] 

Kaşları yasına karşu sīnemi kıldum siper / Deldi geçdi tutmadı müjgānı ġāyet tīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 3). [karşu, ] 

 

karşu: Bir yerin yüzü ve cephesi karşısında bulunan II tedbir olarak. 

Gelse ġam Ye‘cūci yagmaya vire dil kişverin / İy Muḥibbī var mıdur karşu aña der baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 5). [karşu, ] 

 

karşu: Bir yerin yüzü ve cephesi karşısında bulunan II kat, ön, huzur, makam. 

Kanda kim şīrīn-zebān bir dilber-i fettān kopar / Karşusında ehl-i diller zār u sergerdān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 1). [karşusında, -sı, -n, -da ] 

Pīr-i ‘ışḳ oldum baña ‘ışḳ ehli oldılar mürīd / Her biri diyüp belī karşumda kulagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 6). [karşumda, -m, -da ] 

Muḥibbī n’ola karşuñda iderse nāle vü efġān / Velī şūrīde bülbüldür yüzüñ gül gülsitānumdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1185, Beyit 5). [karşuñda, -ñ, -da ] 

 ,Söyler ruḫuñuñ medḥin okur bülbül-i dil / Yüzüñe karşu olur şām u seḥer ḫoş-güftār (Muhibbî Dîvânı ( س)

Gazel 1205, Beyit 12). [karşu, ] 
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 İy zülfi siyeh ebrūsı çīn çeşmi Tatar / Niçe feryād ideyin karşuña iy dōst-ı hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ا )
1205, Beyit 1). [karşuña, -ñ, -a ] 

 Temāşā ideliden ḳadd-i dil-cūñı şehā / Ḫıdmete bagladı bil karşuña el tutdı çınār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ت)
1205, Beyit 3). [karşuña, -ñ, -a ] 

Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz / Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 1). [karşuña, -ñ, -a ] 

Her kaçan görseñ Muḥibbī nāz ider ol nāzenīn / Karşusında yüzüñi sür yirlere eyle niyāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1352, Beyit 5). [karşusında, -sı, -n, -da ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde bir gül yüzlü gülzār isterüz / Karşusında şevḳ-ıle dil bülbülin zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 1). [karşusında, -sı, -n, -da ] 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere / Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 2). [karşusından, -sı, -n, -dan ] 

Dirīġā gitdi benden ṭāḳat ü hūş / Görelden karşuda sīmīn binā gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 1). 
[karşuda, -da ] 

‘Ārıżını ben niçe gülzāra teşbīh eyleyem / Açılur gül ruḫları karşumda benüm yaz u kış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 3). [karşumda, -m, -da ] 

 

karşu çıkar: Karşı çıkmak: karşısına çıkmak, dışarıdan gelen kimseyi karşılamaya gitmek. 

Şāh-ı ġam gelse göñül şehrine cān karşu çıkar / Gözlerüm pīşkeş içün dirhem ü dīnār çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1150, Beyit 3). [karşu çıkar, -ar ] 

 

karşu çıkup: Karşı çıkmak: karşısına çıkmak, dışarıdan gelen kimseyi karşılamaya gitmek. 

İşitdüm meclise cānāne gelmiş / Çıkup ‘uşşāḳı karşu cāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 1). [karşu 

çıkup, -up ] 

 

karşu çıkup: Karşı çıkmak: karşısına çıkmak, dışarıdan gelen kimseyi karşılamaya gitmek. 

İşitdüm meclise cānāne gelmiş / Çıkup ‘uşşāḳı karşu cāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 1). [karşu 

çıkup, -up ] 

 

karşu gelür: Karşı çıkmak, karşısına gelmek: karşısına çıkmak, dışarıdan gelen kimseyi karşılamaya gitmek. 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 5). [karşu gelür, -ür ] 

 

karşu gelür: Karşı çıkmak, karşısına gelmek: karşısına çıkmak, dışarıdan gelen kimseyi karşılamaya gitmek. 

Muḥibbī kūyuña varsa gelür karşu seg-i kūyuñ / Ḳadīmī āşināmuzdur diyüben ḥaḳḳ-ı nān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 7). [karşu gelür, -ür ] 

 

karşu gelür: Karşı çıkmak, karşısına gelmek: karşısına çıkmak, dışarıdan gelen kimseyi karşılamaya gitmek. 
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Nigārā kūyuña varsam seg-i kūyuñ gelür karşu / Ezelden āşinā diyü tuz ekmek ḥaḳḳını gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1129, Beyit 3). [karşu gelür, -ür ] 

 

karşu turur: Karşı durmak, karşısında durmak, direnmek, engel olmaya çalışmak. 

Men‘ eyleye mi kūyına varmaga raḳībüñ / Kim karşu turur ‘āşıḳ-ı bī-bāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1125, Beyit 4). [karşu turur, -ur ] 

 

karşu tururlar: Karşısında durmak. 

Kan ider ol yār beñzer geydi gülgūnī libās / Ḳaṣr-ı ḥüsne baş açup karşu tururlar cümle nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 1). [karşu tururlar, -ur, -lar ] 

 

karşu tutaruz: Karşısına (yoluna) tutmak, hedefte olmak, siper etmek. 

Ġamze okların kemān ebrūlarından dem-be-dem / Atsa dilber ‘āşıḳuz karşu tutaruz sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 2). [karşu tutaruz, -ar, -uz-aruz ] 

 

kārubān-ı dil: Gönül kervanı. 

Kārubān-ı dil revāndur çün melāmet rāhına / İy Muḥibbī nāleler kıl sen de mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 5). [kārubān-ı dil, ] 

 

ḳārūn: Kur'ân'da adı Firavun ve Hâmân'la birlikte anılan, Mûsâ Peygamber zamanında yaşamış, zenginliği, 

cimriliği, Allah'a olan isyanıyla ünlenip sonunda malı ve mülküyle birlikte yere geçmiş İsrailoğullarından biridir. 

Meyl-i dünyā-y-ıla cem‘ itdügiçün sīm ü zeri / Düşüben ḳa‘r-ı zemīn içine Ḳārūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 4). [ḳārūn, ] 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ / N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1106, Beyit 4). [ḳārūn’a, -’a ] 

 

ḳarż eyle: Ödünç almak, temin etmek. 

Ḳarż eyle yine dīdelerüm ḫūn-ı cigerden / Sanma dükene dirhem ü dīnār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 2). [ḳarż eyle, ] 

 

ḳarż eyle: Ödünç almak, temin etmek. 

Aglamakla kalmadı iy dīde yaşuñ kan-ıla / Yüri var şimden girü ḫūn-ı cigerden eyle ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 3). [ḳarż eyle, ] 

 

ḳarż idinür: Ödünç almak, temin etmek. 

Yaşum ki dilā ger dükene ġam yime çeşmüm / Ḫūn-ı cigerüñden idinür kendüzine ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 3). [ḳarż idinür, -ür ] 

 

ḳarż oldı: Ödünç olmak, ödünç alınmak. 
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‘Işḳı yolında çeşmüm şol deñlü dökdi eşki / Kalmadı āḫir oldı ḫūn-ı cigerden ol ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 3). [ḳarż oldı, -dı ] 

 

ḳarż virmiş-durur: Ödünç, borç vermek. 

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir / Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1485, Beyit 5). [ḳarż virmiş-durur, -miş, -durur ] 

 

kaş: Gözün üzerindeki siyah ve kalın kemerli kıllar. 

Eylerem ben ġamzesine sīnem içre dil nişān / Tīr-i müjgāna kaçan kim kaşlarını ya kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 3). [kaşlarını, -lar, -ı, -nı ] 

‘Ālemi maḥkūm iden her dem berāt-ı ḥüsnidür / Kim muṭī‘ olmaz çekilmiş kaşları ṭuġrāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 5). [kaşları, -lar, -ı ] 

Çeşmi eline kuralı ya kaşların tutup / Atsa ḫadeng-i ġamzesi ṣāfī derūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, Beyit 
2). [kaşların, -lar, -ı, -n ] 

İy kaşı ya atagör iç ḳabżadan ġamz okların / Sīnemi delsün varup bagrumda itsün yirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 3). [kaşı, -ı ] 

Baş çatar çeşmüñle kaşuñ bu Muḥibbī ḳatline / Anı hicrüñ öldürür ḥācet degül tedbīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 5). [kaşuñ, -uñ ] 

Yüzüñ ḳıble kaşuñ miḥrāb olaldan / Gözüm gözler anı ḳıble-nümādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 3). 
[kaşuñ, -uñ ] 

Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1063, Beyit 5). [kaşı, -ı ] 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 2). [kaşın, -ın ] 

Ya kaşuñdan tīr-i ġamzeñ gelse buña acıram / Birisi sīnemde turmaz cümle ẓahrumdan çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 3). [kaşuñdan, -uñdan ] 

Deyr-i ḥüsninde kaşı peyvestesi ol kāfirüñ / Cānib-i şarḳa bakar san kāfiri miḥrābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1072, Beyit 4). [kaşı, -ı ] 

Tañ degül cānuma ger ḳaṣd ider-ise ġamzeler / Zülfi kāfir çeşmi ḫūnī dilberüm ya kaşludur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1084, Beyit 3). [kaşludur, -ludur ] 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1092, Beyit 1). [kaşlar, -lar ] 

Bilmedüm zülfüñ midür boynumdaki dām-ı belā / Cānuma ḳaṣd eyleyen ġamzeñ midür ya kaşlar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1092, Beyit 3). [kaşlar, -lar ] 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1097, Beyit 4). [kaşı, -ı ] 

Sen güzellik kişverinüñ pādişāhısın diyü / Kaşlaruñ almış berāt-ı ḥüsnüñe ṭuġrā çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1114, Beyit 2). [kaşlaruñ, -lar, -uñ ] 
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Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 1). [kaşlar, -lar ] 

Māha diñ öykünmesün yāruñ hilāl ebrūsına / Kanda beñzer aña anuñ kaşları peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1132, Beyit 3). [kaşları, -lar, -ı ] 

Nāvek-i ġamzesine döymeye sīnem siperi / Kaşı yasını kaçan ‘işve ile yār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 4). [kaşı, -ı ] 

Kaşuñ miḥrābına ḳāmet getürdüm / Görüp yüzüñ didüm Allāhu ekber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 3). 
[kaşuñ, -uñ ] 

Ya kaşlarıyla alsa ele ġamze okların / Sīnem içinde konmış aña dil nişānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 5). [kaşlarıyla, -lar, -ı, -y, -la ] 

Ḥüsn eyvānında gördüm kaşları dīvān kurup / Cem‘ idüp ‘uşşāḳını her yaña asma basmadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 4). [kaşları, -lar, -ı ] 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 3). [kaşlaruñ, -lar, -uñ ] 

Sakın bu āhum okından i çarḫ-ı keç-i dūn-perver / Naẓar kıl ḳaddüme ol da benüm kaşı kemānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 4). [kaşı, -ı ] 

Tīri çün sehm-i sa‘ādetdür naṣīb ola diyü / Bu Muḥibbī kaşları yasın görüp ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 5). [kaşları, -lar, -ı ] 

Kaşı yasına cān iderse ḳurbān / Muḥibbī’nüñ muḳarrer devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 10). 
[kaşı, -ı ] 

Geçid virmez gözümüñ yaşı taşdı / Kaşumdan özge aña pül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 4). 

[kaşumdan, -um, -dan ] 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1263, Beyit 2). [kaşlaruñ, -lar, -uñ ] 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 3). [kaşlaruña, -lar, -uñ, -a ] 

Gözi üstinde gören kaşlarını / İki teldür sanur dakındı şehbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 3). [kaşlarını, 
-lar, -ı, -n, -ı ] 

Mescid-i ḥüsnin[i] seyr iden ṣafālar kesb ider / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 3). [kaşlarınuñ, -lar, -ı, -nuñ ] 

Didiler gözlerinüñ ālını terk itdi nigār / Dil didi gözlerine hey dise kaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 2). [kaşın, -ı, -n ] 

Cāmi‘-i ḥüsn içre yanar ruḫları ḳandīldür / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 2). [kaşlarınuñ, -lar, -ı, -nuñ ] 

Āfitāb-ı ḥüsne kim mihr-i cihān-ārā dimez / Ya muḳavves kaşlaruñ görüp aña kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 1). [kaşlaruñ, -lar, -uñ ] 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez / Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 1). [kaşa, -a ] 
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Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez / Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 1). [kaşı, -ı ] 

Katıdur kaşlaruñ yası anı nā-ehle gel sunma / Baña sun ḳıymetin ḳadrin kemāndār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 3). [kaşlaruñ, -lar, -uñ ] 

Çekmek içün zülfüñüñ sevdālarını cān u dil / Başum üzre bir kara yazu-y-ımış ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1425, Beyit 4). [kaş, ] 

Kaşları yasına karşu sīnemi kıldum siper / Deldi geçdi tutmadı müjgānı ġāyet tīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1426, Beyit 3). [kaşları, -lar, -ı ] 

Meşveret itmege gelse bir yire ol iki kaş / Māh-rūlar her ṭarafdan indürürler aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1431, Beyit 1). [kaş, ] 

Ser fitnedür gözler-ile kaşlar senüñ / Müjgān tīrüñe katı yadur ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 3). 
[kaş, ] 

Ser fitnedür gözler-ile kaşlar senüñ / Müjgān tīrüñe katı yadur ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 3). 
[kaşlar, -lar ] 

Kaşı yayından gelür ġamz okları kan içmege / İy dil-i şūrīde ḳaṣdı sañadur ġāfil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 4). [kaşı, -ı ] 

Delmek içün sīnemi yir yir benüm / Ġamzesin ok kaşların ya eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 5). 
[kaşların, -lar, -ı, -n ] 

Ḫaṭṭuña yazmış berāt-ı ḥüsnüñi / Kaşlaruñ üstine tugrā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 2). 
[kaşlaruñ, -lar, -uñ ] 

Komış ebrūları birbirine baş / Danışuk mı ider ola iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 1). [kaş, ] 

İy Muḥibbī olalı bu dil nişān / Kaşların ya ġamzesin tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 6). 
[kaşların, -lar, -ı, -n ] 

Nāvek-i ġamzeñ niçe bī-dilleri itdi helāk / Kana girme şimdiden soñra kaşuñ yayını yas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 4). [kaşuñ, -uñ ] 

 

kaş: Keşke. 

Gitdi ṣabr u ‘aḳl u fikrüm bir daḫı girmez ele / İy Muḥibbī görmeyeydüm ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 5). [kāş, ] 

Kalmadı ‘akl gitdi fikir zār u mübtezel / Kaldum dirīġ görmeye idüm nigār[ı] kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 
Beyit 5). [kāş, ] 

İy Muḥibbī derd ü miḥnet başuma yazu imiş / Görmeyeydüm bir naẓar ben ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 5). [kāş, ] 

Dimiş kūyında ḳurbān idem anı / Muḥibbī’nüñ murādı ol-durur kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 5). [kāş, 
] 

 

kaş u göz: Kaş ve göz. 

Bir naẓarla ḫūn-ı dil cūş itdi oldı yaş göz / Döndürür deryāya āḫir yaşumı bu kaş u göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 1). [kaş u göz, ] 
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Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim göre ḥayret basar döker anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 1). [kaş u göz, ] 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim görür ḥayret basar tolar anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 1). [kaş u göz, ] 

 

kāşāne: (Fars. kāşāne “camlı oda; kuş yuvası”) Büyük, süslü köşk, mükellef ev [Bu anlamı Türkçe’de kazanmıştır]. 

Düşüren sevdā-yı zülfidür beni sevdālara / Anuñ içün göñlümüñ fikri kamu kāşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 3). [kāşānedür, -dür ] 

Āteş-i miḥnetle her şeb berḳ urur kāşānemüz / Sanasın bir ejder olmışdur dil-i vīrānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 1). [kāşānemüz, -müz ] 

Tīredür zülfüñ ġamından bu dil-i vīrānemüz / Gün yüzüñ ‘arż eyle tā rūşen ola kāşānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 1). [kāşānemüz, -müz ] 

 

ḳaṣd: Niyet, istek, amaç, gāye. 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña / Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 5). [ḳaṣdı, -ı ] 

Çeşm-i pür-ḫūnı ele ḫançer alaldan dōstlar / Ḳaṣdı budur bagrum içre kanum içüp kanalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 2). [ḳaṣdı, -ı ] 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1182, Beyit 3). [ḳaṣdı, -ı ] 

Yüzüm üzre umaram iy māh-rū kim basasın / Ḫāk idüp cismüm reh-i kūyuñda ḳaṣdum düşmedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 3). [ḳaṣdum, -um ] 

Göñlümi şeb-rū diyü zülf[i] şebinde bend ider / Ḳaṣdını bildüm anuñ zülfinde āḫir asmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 2). [ḳaṣdını, -ı, -n, -ı ] 

Çün felek taḫtına geçdi ḫusrev -i ḫāver güneş / Ḳaṣdı bu ide sipāh-ı encümi çāker güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 1). [ḳaṣdı, -ı ] 

Dün gice gördüm Muḥibbī şu‘le-i pervāneyi / Ḳaṣdı yanmagmış meger sandum savaşı var-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 5). [ḳaṣdı, -ı ] 

Leblerin ẕikr eylesem ḳaṣdum nedür eyler ḫayāl / ‘Ārife bir söz yiter ḥācet degül tekrār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1487, Beyit 3). [ḳaṣdum, -um ] 

 

ḳaṣd: Niyet, istek, amaç, gāye II öldürme, yaralama veya zarar vermeye teşebbüs etme. 

‘Āşıḳ-ı bī-dil yoluñda terk iderse ‘aḳl u dil / Zülfinüñ ḳaṣdı eger īmān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1032, Beyit 3). [ḳaṣdı, -ı ] 

Virdi dil mülkin ḫarāba şimdi ḳaṣdı cānadur / Çeşm-i kāfir eylemiş müjgānların şemşīrler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1045, Beyit 2). [ḳaṣdı, -ı ] 

Zülf-y-ile beñzer el bir eyledi kāfir ḫaṭı / Her ṭarafdan yüridi ḳaṣdı meger īmānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 2). [ḳaṣdı, -ı ] 
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Kaşı yayından gelür ġamz okları kan içmege / İy dil-i şūrīde ḳaṣdı sañadur ġāfil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 4). [ḳaṣdı, -ı ] 

 

ḳaṣd itsem: Niyetlenmek, harekete geçmek, teşebbüs etmek. 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [ḳaṣd itsem, -se, -m-sem ] 

 

ḳaṣd-ı dil ü dīn eylemiş: Gönle ve dine kast etmek. 

Ḫaṭṭını gördüm ḫalel virmek diler ruḫsārına / Hey ne kāfirdür görüñ ḳaṣd-ı dil ü dīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1400, Beyit 4). [ḳaṣd-ı dil ü dīn eylemiş, -miş ] 

 

ḳaṣd-ı muḥibbī: Muhibbi'nin kastı, amacı, arzusu. 

Bezm-i ġam içre nālelerüm nāyı pest idüp / Ḳaṣd-ı Muḥibbī şimdi hemān erġanūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1034, Beyit 5). [ḳaṣd-ı muḥibbī, ] 

 

ḳaṣd-ıla: Kasten, bile bile. 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 4). [ḳaṣd-ıla, ] 

 

kāse: Kadeh II Göz kapağı. 

Belā bezminde derd-ile ciger ḫūnını nūş itsem / Gözümüñ kāsesin elde tolu peymānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 2). [kāsesin, -sin ] 

 

kāse-i çeşmi: Gözün çanağı , göz çukuru. 

Kāse-i çeşmi Muḥibbī’nüñ cevāhirler tolu / Dem mi vardur ki şehā pāyuña īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1342, Beyit 5). [kāse-i çeşmi, -i ] 

 

kāse-i çeşmüm: Gözün çanağı , göz çukuru. 

Bezm-i ġamda kāse-i çeşmüm benüm devr itdügin / Hīç kes vāḳıf degül ancak mey-i gülgūna sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1106, Beyit 3). [kāse-i çeşmüm, -üm ] 

Niçe yıldur cevher-i eşküm yolında ḫarc olur / Kāse-i çeşmüm tolu yāḳūt u mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 5). [kāse-i çeşmüm, -üm ] 

 

kāse-i faġfūrdur: Çin porseleninden yapılan kâse. 

Müdde‘īnüñ acı sözinden Muḥibbī bu yürek / Zehre döymez yarılur san kāse-i faġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 7). [kāse-i faġfūrdur, -dur ] 

 

kāse-i zerden: Altın kase. 
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Ḫūn-ı dil-ile dīde olaldan ayagumuz / Vardur mey ile kāse-i zerden ferāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 

Beyit 1). [kāse-i zerden, -den ] 

 

kaşı hilālüm: Hilal kaşlı, kaşı hilale benzeyen güzel. 

Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [kaşı hilālüm, -üm ] 

 

kaşı ya: Yay kaşlı (sevgili). 

Atarsın ġamzeñ okını baña iy kaşı ya her dem / Dil-i ṣad pāre anuñçün kızıl kana boyanukdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1138, Beyit 4). [kaşı ya, ] 

Ugrın ugrın ġamzelerle sīnem üzre yaralar / Ol kaşı ya ġamzesi ok yādigārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 3). [kaşı ya, ] 

 

kaşı ya: Yay kaşlı (sevgili). 

İy kaşı ya cānı her kim saña ḳurbān eylemez / Müşkil olur işi günden güne āsān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 1). [kaşı ya, ] 

Ugrın ugrın ġamzelerle sīnem üzre yaralar / Ol kaşı ya ġamzesi ok yādigārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 3). [kaşı ya, ] 

 

kaşı ya: Yay kaşlı (sevgili). 

Ḳatlüme ḳaṣd eyledi beñzer yine şehlā gözüñ / İy kaşı ya sīneme dek tīrüñ olsun degmeñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 3). [kaşı ya, ] 

 

kaşı ya: Yay kaşlı (sevgili). 

Sakla Muḥibbī sīnede tīrini cān gibi / Çünki saña ol kaşı ya yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 5). 

[kaşı ya, ] 

 

kaşı yadan: Yay kaşlı (sevgili). 

Cevr okı cāna irüp itdi Muḥibbī’yi helāk / Daḫı bu ḫasta göñül ol kaşı yadan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 5). [kaşı yadan, -dan ] 

 

kaşı yadan: Yay kaşlı (sevgili). 

Cānuma geçdi okı dil kaşı yadan geçemez / Zülfine bend olalı daḫı belādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 1). [kaşı yadan, -dan ] 

 

kāşif-i rāz: Sırrı ortaya çıkaran. 

Gözüm yaşıyla āh āhum elinden / Olupdur bu ikisi kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 7). [kāşif-i 

rāz, ] 
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kāşif-i rāz olduġıyçün: Sırrı ortaya çıkarmak, ifşa etmek. 

Anuñçün kesdiler şem‘üñ başını / Muḥibbī olduġıyçün kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 5). [kāşif-i 

rāz olduġıyçün, -duġıyçün ] 

 

ḳāṣır: Eksik, kusurlu, kısa, âciz. 

Bilüñ-ile agzuñuñ vaṣfında ‘āciz ḫāmeler / Sırr-ı ġaybı bilmede ḳāṣır-durur ‘allāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1172, Beyit 1). [ḳāṣır-durur, --durur ] 

 

kaşlaruñı çīn idüp: Kaşlarını çatmak: Kaşlarını birbirine yaklaştırarak öfkesini belli etmek. 

Ḫışm-ıla naẓar kılma idüp kaşlaruñı çīn / Kim didi saña kim gözüñ üstinde kaşuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 3). [kaşlaruñı çīn idüp, -üp ] 

 

ḳaṣr: Köşk, küçük saray, kâşâne. 

Felekden yücedür dirler egerçi ḳaṣruñ iy meh-rū / Elümde bir kemend-i āh çıkılur nerdübānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 4). [ḳaṣruñ, -uñ ] 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 2). 
[ḳaṣrına, -ı, -n, -a ] 

İy Muḥibbī faḳr-ıla iden ḳanā‘at iḫtiyār / Sīm ü zerden yapılan ḳaṣr-ıla eyvān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1266, Beyit 5). [ḳaṣr-ıla, --ıla ] 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 4). 

[ḳaṣrına, -ı, -n, -a ] 

Per ü bāl açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / İrüp ḳaṣrına Şīrīn itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 4). 

[ḳaṣrına, -ı, -n, -a ] 

Niçe bir ḳaṣruñ yaparsın ḫışt-ı sīm ü zer ile / Yā niçe bir ‘iyş ü ‘işret çün döşersin sen bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1499, Beyit 2). [ḳaṣruñ, -uñ ] 

 

ḳaṣr-ı ‘aḳl: Akıl köşkü. 

Binā-yı ṣabr u ḳaṣr-ı ‘aḳl katı muḥkem-durur ammā / İrişse zelzele ‘ışḳuñ hevāsından hemān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 4). [ḳaṣr-ı ‘aḳl, ] 

 

ḳaṣr-ı ḥüsne: Güzellik köşkü. 

Kan ider ol yār beñzer geydi gülgūnī libās / Ḳaṣr-ı ḥüsne baş açup karşu tururlar cümle nās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1393, Beyit 1). [ḳaṣr-ı ḥüsne, -e ] 

 

ḳaṣṣāb: Hayvanları kesen veya kesilmiş hayvanları parçalayarak satan kimse // mec. Kan dökücü, hunhar kimse. 

Ġamzesi ḫançer çeküp ‘āşıḳların ḳurbān ider / Çeşm-i cellādına hīç ḳaṣṣāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 2). [ḳaṣṣāb, ] 
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kat: Huzur, makam, nezd, yan, ön. 

Cānān lebi katında lā‘l seng pāredür / Gül ruḫlarını gördügi dem şermesār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 3). [katında, -ı, -n, -da ] 

Olmadı benüm sözüm katuñda revā henūz / Bu derd-i ‘ışḳa olmaz imiş āh devā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 1). [katuñda, -uñ, -da ] 

Oda yanar şu‘lesinden āhumuñ bu nüh felek / Gözlerüm yaşı katında ḳaṭredür bu heft deñiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1327, Beyit 3). [katında, -ı, -n, -da ] 

Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1448, Beyit 1). [katında, -ı, -n, -da ] 

Sevdüm didükçe cevrini arturdı ol perī / Sevmek katında dilberüñ ulu günāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 2). [katında, -ı, -n, -da ] 

 

ḳaṭār: Katar, sıra, dizi. 

Şāh-ı ġam gelse Muḥibbī konmaga dil mülkine / Öñce bu eşküm ḳaṭārı yürür otagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 7). [ḳaṭārı, -ı ] 

 

katı: Sert, merhametsiz. 

Umaram gözlerüm yaşı mürūr-ıla ide te’s̱īr / Egerçi ḳalbini dirler nigāruñ ḳatı mermerdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 2). [ḳatı, ] 

Geçer āhum oḫı çarḫ-ı felekden / ‘Acebdür katı göñlüñe yir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 4). [katı, 

] 

Āheni nerm eyledi yir itdi seng-i ḫāreye / Āhum ammā katı göñline anuñ kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1333, Beyit 4). [katı, ] 

Āhum odından umar idüm eyleye es̱er / Āhen gibi göñül katı[dur] taşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 4). [katı[dur], -[dur] ] 

İy Muḥibbī ne ḳadar āh eyleseñ gūş eylemez / Seng-i ḫārādan katıdur göñli gel feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1380, Beyit 6). [katıdur, -dur ] 

 

katı: Sert, gergin. 

Katıdur kaşlaruñ yası anı nā-ehle gel sunma / Baña sun ḳıymetin ḳadrin kemāndār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 3). [katıdur, -dur ] 

Ser fitnedür gözler-ile kaşlar senüñ / Müjgān tīrüñe katı yadur ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 3). 
[katı, ] 

 

katı: Katı, sert, dayanıklı, sağlam. 

Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [katı, ] 
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katı: Çok, pek, pek çok, fazla II iyice. 

Bir dem ārām eyle göz yaşıyla pāyum gil-durur / Kıl teraḥḥum dōstum ḥālüm katı müşkil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 1). [katı, ] 

Ger fedā cānān yolında cān olursa çok mıdur / Başa devletdür katı imkān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1032, Beyit 1). [katı, ] 

Binā-yı ṣabr u ḳaṣr-ı ‘aḳl katı muḥkem-durur ammā / İrişse zelzele ‘ışḳuñ hevāsından hemān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 4). [katı, ] 

Şad ol dilā ki añdı seni cevr-ile nigār / Dirdük anı ki katı ferāmūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 

6). [katı, ] 

Korkaram kim sırr-ı ‘ışḳuñ genci bir gün açıla / Key katı vīrān olupdur bu dil-i vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 2). [katı, ] 

Ezelden ‘ışḳ cāmın eyledüm nūş / Katı mest itdi bende kalmadı hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 1). 
[katı, ] 

Özin bilmez katı dil-ḫastedür āh / Ṭabībā kapuña dermāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 2). [katı, 
] 

Leblerüñden bu Muḥibbī’ye buyur şāfī cevāb / İy ṭabīb-i dil meded oldum katı ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 5). [katı, ] 

Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 5). [katı, ] 

 

kātib: Kitabet eden, yazan, yazıcı;usta yazıcı. 

Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre eşk-i çeşmüm kātibi / Ḫūn-ı dilden bu derūnum ḥālini turmaz yazar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 4). [kātibi, -i ] 

Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi / Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 4). [kātibi, -i ] 

 

kātib-i ḳudret: Kudret sahibi kâtip, Allah. 

Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını / Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 2). [kātib-i ḳudret, ] 

 

ḳatl: Öldürme, öldürülme. 

Baş çatar çeşmüñle kaşuñ bu Muḥibbī ḳatline / Anı hicrüñ öldürür ḥācet degül tedbīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 5). [ḳatline, -ine ] 

Gāh olur çeşmi Muḥibbī eline tīġın alur / Geh döner ḳatlüm içün ḫançer-i kābil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1083, Beyit 5). [ḳatlüm, -üm ] 

Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin / Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 4). [ḳatlüme, -üm, -e ] 



 1366 

Ḳatlüm içün ḫaṭ getürmiş ol şeh-i ḫūbān yine / Ġam beni şimden girü öldürdi taḳdīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 3). [ḳatlüm, -üm ] 

Baş çatup ebrūlar el bir eylemiş / Ḳatlüme beñzer ki tedbīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 1). 
[ḳatlüme, -üm, -e ] 

Gāh ‘işve gāh ḫışm u gāh nāz / Cümlesinden ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 3). 
[ḳatlümedür, -üm, -e, -dür ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 3). [ḳatlümedür, -üm, -e, -dür ] 

Cān-ıla gel iy göñül şimden girü kıl el-vedā‘ / Ḫaṭ getürdi ḳatlüme ruḫsār-ı yāra geldi ḫaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 4). [ḳatlüme, -üm, -e ] 

 

ḳatl itsün: Öldürmek. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde göñül düzdin giriftār eyledüñ / Çeşm-i cellāduñ ya ḳatl itsün anı ya zülfe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1480, Beyit 3). [ḳatl itsün, -sün ] 

 

ḳatl-i ‘uşşāḳ eylegil: Âşıkları katletmek, öldürmek. 

Ḳatl-i ‘uşşāḳ eylegil hīç itme kanından ḥaẕer / Bu ṭarīḳ-i ‘ışḳdur konılmadı bunda ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1477, Beyit 3). [ḳatl-i ‘uşşāḳ eylegil, -gil ] 

 

ḳatlüme ḳaṣd eyledi: Öldürmeye niyetlenmek, öldürmeye hazırlanmak. 

Ḳatlüme ḳaṣd eyledi beñzer yine şehlā gözüñ / İy kaşı ya sīneme dek tīrüñ olsun degmeñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 3). [ḳatlüme ḳaṣd eyledi, -di-üm, -di ] 

 

ḳatlüme ḳaṣd itdi: Öldürmeye niyetlenmek, öldürmeye hazırlanmak. 

Egerçi ḳatlüme ḳaṣd itdi ġamzeñ / Ve līkin la‘l-i nābuñ emsem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 3). 

[ḳatlüme ḳaṣd itdi, -di-üm, -di ] 

 

ḳaṭre: Damla. 

Oda yanar şu‘lesinden āhumuñ bu nüh felek / Gözlerüm yaşı katında ḳaṭredür bu heft deñiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1327, Beyit 3). [ḳaṭredür, -dür ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1373, Beyit 5). [ḳaṭredür, -dür ] 

Āteş-i āhum yanında bir şerer nār-ı Ḫalīl / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 3). [ḳaṭredür, -dür ] 

 

ḳaṭre kaṭre: Damla damla. 

Her kaçan fikr eylesem la‘l-i leb-i meygūnını / Şādılıkdan gözlerümden ḳaṭre ḳaṭre kan tamar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 4). [ḳaṭre ḳaṭre, ] 
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ḳaṭre kaṭre: Damla damla. 

Ol gül-i ḥamrāda şebnem mi seḥergeh görinen / Yoḫsa ruḫsārında yāruñ ḳaṭre kaṭre der midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 3). [ḳaṭre kaṭre, ] 

 

ḳaval: Genellikle kamıştan yapılan, daha çok çobanların çaldığı, yumuşak sesli, üflemeli bir çalgı. 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet / Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 5). [ḳavalum, -um ] 

 

ḳavl: Söz, kelâm // Sözleşme, anlaşma. 

Sakın aldanma raḳīb-i rū-siyāhuñ ḳavline / Bir ġurāb ötetura niçe şer agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1025, Beyit 2). [ḳavline, -i, -n, -e ] 

Dün lebinden būse ‘ahd itmişdi dildārum bugün / Gör yine ḳavline inkār eyler ol iḳrārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 4). [ḳavline, -i, -n, -e ] 

 

ḳavl ü ḳarār eyledügüñ: Söz ve karar eylemek // Sözleşmek, kararlaştırmak. 

 Merdümlik idüp gel bu Muḥibbī’ye şehā / Kanı bu bendeñ ile eyledügüñ ḳavl ü ḳarār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (م)

1205, Beyit 24). [ḳavl ü ḳarār eyledügüñ, -düg, -üñ ] 

 

ḳavl ü ḳarārumuz: Söz ve karar eylemek // Sözleşmek, kararlaştırmak. 

Her dem viṣāle va‘de ider eylemez vefā / Vardur egerçi yār-ıla ḳavl ü ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1282, Beyit 2). [ḳavl ü ḳarārumuz, -umuz ] 

 

ḳayd: Bağ, zincir. 

Zülf-i dildāra tolaşdı yine dīvāne göñül / Kaçan ola kim ola ḳayd-ıla benden o ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 2). [ḳayd-ıla, -ıla ] 

 

ḳayd-ı ‘ālemden: Dünya bağı. 

Sanduñuz Mecnūn gezer ṣaḥrāda bir dīvānedür / Ḳayd-ı ‘ālemden ferāġat itmiş ol dānā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 3). [ḳayd-ı ‘ālemden, -den ] 

 

kaygu: Üzücü bir şey olacak korkusundan doğan endîşe, gam, keder, tasa. 

Yetīmāne benefşe başın egmiş / Bu kaygular aña bilsem nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 3). 
[kaygular, -lar ] 

Dōstum ḳısmet baña kaygu saña şādī-y-imiş / Çāre ne rūz-ı ezelden başa bu yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1468, Beyit 1). [kaygu, ] 

 

ḳāyil: Râzı olmuş, boyun eğmiş // İnanmış, kabul etmiş. 
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Kūy-ı yārı n’eylerem görmek dilerem yārı ben / Bu Muḥibbī cennete ḳāyil degül dīdārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 5). [ḳāyil, ] 

Eyleseñ cevr ü cefā gelür Muḥibbī’ye vefā / Ḳāyilüz senden gelen hergiz ‘āẕāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 5). [ḳāyilüz, -üz ] 

 

ḳāyil mebāş: Razı olma, rıza gösterme, boyun eğme. 

Saña cevr ide Muḥibbī yār aġyāra vefā / Ko seni itsün helāk bu ḳısmete ḳāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 5). [ḳāyil mebāş, ] 

 

kāyil olur: Rıza göstermek, kabul etmek. 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 2). [kāyil olur, -ur ] 

 

kāyināt: Ar. Var olan şeylerin cümlesi. 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [kāyinātuñ, -uñ ] 

 

kayna: Yerden fışkırmak, nebean etmek. 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 2). [kaynayup, -y, -up ] 

 

ḳays: Leyla ve Mecnun hikayesinin erkek kahramanı Mecnun. 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [ḳays’a, -a ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [ḳays, ] 

‘Işḳ-ıla Ḳays’uñ egerçi bilselerdi ḥālini / Aña mecnūn dimeyüp dirlerdi ol uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 2). [ḳays’uñ, -uñ ] 

 

kebāb: Ateşe karşı kızartılmış et, büryân. 

‘Işḳ āteşine yandugumı ancak o bilür / ‘Işḳuñ odına cān u göñül kim kebāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 4). [kebāb, ] 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [kebāb, ] 

Dil diler dāyim Muḥibbī’den gözi mestāneler / Serḫoşuñ meyl[i] bilürsiz kim kebāb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 5). [kebāb, ] 

Gözlerüm yaşın şarāb u bagrumı itdüm kebāb / Ḫayl-i dilde çün ḫayāl-i dilrübā mihmān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 3). [kebāb, ] 
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Döne döne āteş-i hicre yanup yakılmışam / İy Muḥibbī göñlüme ḳebāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 5). [ḳebāb, ] 

Bezm-i ġamda çeşmümüñ gülgūn şarābı var-ımış / ‘Işḳ odıyla bişmiş anda dil kebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 1). [kebābı, -ı ] 

 

kebābī: Kebap yapan, satan // Bağrı kebap olan -çok acı çeken. 

Döne döne yanmayan bilmez nedür aḥvāl-i ‘ışḳ / İy Muḥibbī ḥālüñi bagrı kebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 7). [kebābīler, -ler ] 

 

kebkeb: İz / Ayak izi. // Ayakkabının altına çakılan çivinin izi. // Ayak patırtısı. 

Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [kebkebüñ, -üñ ] 

 

kebūter: Güvercin. II dil bağlamında gönül kuşu. 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 4). [kebūter, ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 4). [kebūter, ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şah-bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 6). [kebūter, ] 

Kapsa tañ mı bu kebūter göñlümi / Zülfine dirler anuñ çün şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 2). 
[kebūter, ] 

 

kec: Eğri, çarpık, mukavves, ters. 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 2). [kec, ] 

Rāhı keçdür zāhidüñ ‘ışḳuñ velīkin müstaḳīm / İy Muḥibbī ‘āşıḳam yolum ṭarīḳum togrudur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 5). [keçdür, -dür ] 

 

kec-ṭab‘: Ters yaratılışlı, kötü huylu, kötü mizaçlı. 

Zāhidā ‘ışḳūñ ṭarīḳın añlamaz kec-ṭab‘sın / Diñlemezsin Ḥaḳ sözi sende meger var saḫt gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 4). [kec-ṭab‘sın, -sın ] 

 

kefen: Ölüye sarılan bez, kefen. 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 5). [kefenüñdür, -üñ, -dür ] 

Mürde-i cānā Muḥibbī olmadan cismüñ kefen / Göñlüñ ü gözüñ açılsun çın seḥergeh bāġa var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 8). [kefen, ] 

Dükendi kalmadı yolında varum / Kalursam ġam degül āḫir kefensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 3). 
[kefensüz, -süz ] 
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Şehīd olsam eger ‘ışḳıyla yārān / İdesiz penbe-i dāġum kefen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 2). [kefen, 
] 

 

kelām: Tek kelime veya kelimelerden meydana gelmiş söz, ifâde // Söyleyiş, söyleme. 

‘Işḳ ṣaḥrāsına düşen ‘āḳıbet ol güm olur / Bu kelāmı çagurup iẓhār ider dāyim ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 4). [kelāmı, -ı ] 

 

kelle: Baş, kafa. 

Kellesin kaldurmaga yirden ‘adūnuñ her zamān / Komaz elden nīzeyi ḥāżır tutar her birümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 3). [kellesin, -si, -n ] 

Ḫūnını ḫaṣmuñ şarāb u kellesin sāġar kılup / Ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege meydān olupdur yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 4). [kellesin, -si, -n ] 

 

kelle-i ‘uşşāḳ: Aşıkların başı. 

Belā kuhsārı olmışdur Muḥibbī kelle-i ‘uşşāḳ / Görinür yir yir üstinde ġamāmı dūd-ı āhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 5). [kelle-i ‘uşşāḳ, ] 

 

kelle-i ‘uşşāḳdan: Aşıkların başı. 

Her kaçan kim zülfi çevgānına el ursa ol nigār / Kelle-i ‘uşşāḳdan ser-cümle meydān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 5). [kelle-i ‘uşşāḳdan, -dan ] 

Şehr-i ‘ışḳuñ resmini urdukda ressām-ı ezel / Kelle-i ‘uşşāḳdan sūrını bünyād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1413, Beyit 3). [kelle-i ‘uşşāḳdan, -dan ] 

 

kem: Kötü, fenâ, değersiz, âdî // Eksik, noksan, az. 

Muḥibbī devletinde şāh-ı ‘ışḳuñ / Belā vü derd ü miḥnetden ne kemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 5). 

[kemdür, -dür ] 

Baḥr oldı gözüm yaşı ṭelāṭumlar iderse / Āhum yilidür dokına kemdür eser itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 6). [kemdür, -dür ] 

 

kem naẓarı itmezüz: Kötü niyetle bakmak. 

İtmezüz kimseye bir ẕerrece biz kem naẓarı / Çünki biz kendümüzi cümleden ednā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1210, Beyit 2). [kem naẓarı itmezüz, -ı, -mez, -üz ] 

 

kem olmaz: Kötü olmamak, yerinde olmak II az olmamak, çok gelmek. 

Sun agzuma dehānuñ şekkerini / Benüm boynuma ol şekker kem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 5). 

[kem olmaz, ] 

 

kemāl: 1. En olgun, en yetişkin döneminde olma, olgunluk 2. Bir şeyin tam ve noksansız dereceye erişmiş olması 

durumu, mükemmellik, tamlık. 
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Cihān ḫalḳı muṭī‘üñdür senüñ iy ḫusrev-i ḫūbān / Kemāle ṣaf tutup ġamzeñ çeküp leşker ṭavāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 4). [kemāle, -e ] 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak / Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 5). [kemālüm, -üm ] 

 

kemāl bulsa: Kemâle ermek; olgunlaşmak. 

Tañ mı Muḥibbī bulsa maḥabbetle ger kemāl / İtdi henūz müftī-i ‘ışḳa çün irtibāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 5). [kemāl bulsa, -sa ] 

 

kemāl bulsa: Kemâle ermek; olgunlaşmak. 

Tañ mı Muḥibbī bulsa maḥabbetle ger kemāl / İtdi henūz müftī-i ‘ışḳa çün irtibāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 5). [kemāl bulsa, -sa ] 

 

kemān: Yay, kavis; yaya benzer II sevgilinin kaşı. 

Ruḫlarına karşu çeşm almış ele ebrūsını / Atışıyla san kemāndārdur kemānın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1064, Beyit 3). [kemānın, -ın ] 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [kemānum, -um ] 

Sakın bu āhum okından i çarḫ-ı keç-i dūn-perver / Naẓar kıl ḳaddüme ol da benüm kaşı kemānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 4). [kemānumdur, -um, -dur ] 

Ġamze okların kemān ebrūlarından dem-be-dem / Atsa dilber ‘āşıḳuz karşu tutaruz sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 2). [kemān, ] 

Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān / Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 2). [kemān, ] 

 

kemān ebrū: Keman kaşlı (sevgili). 

Eline ol kemān ebrū ḫadeng-i ġamzesin alsa / Nişān itdükçe bu sīnem damarlar içre kan ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1026, Beyit 2). [kemān ebrū, ] 

 

kemān ebrū: Keman kaşlı (sevgili). 

Ol kemān ebrū kaçan kim nāz-ıla çeşmin süzer / Sīnede turmaz ḫadeng-i ġamzesi eyler güẕer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 1). [kemān ebrū, ] 

 

kemān ebrū: Keman kaşlı (sevgili). 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū / Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 4). [kemān ebrū, ] 

 

kemān ebrū: Keman kaşlı (sevgili). 
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Dilerseñ iy kemān ebrū neden döndi yaşum kana / Müjeñ tīrini gönder gel anı ḫūnīn cigerden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 2). [kemān ebrū, ] 

 

kemān ebrū: Keman kaşlı (sevgili). 

Bir naẓarla sīnesin bagrın delen ‘āşıḳlaruñ / Şol kemān ebrū güzelüñ ġamzekārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1340, Beyit 3). [kemān ebrū, ] 

 

kemān ebrūnuñ: Keman kaşlı (sevgili). 

Çeşm-i bīmārın görelden ol kemān ebrūnuñ āh / Olmışam derdā anuñ hicriyle bīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 2). [kemān ebrūnuñ, -nuñ ] 

 

kemān olaldan: Keman şeklinde olmak, iki büklüm olmak. 

Bār-ı ġamdan hicr ara bu ḳaddüm olaldan kemān / İñlesem olmaz ‘aceb sīne rebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 3). [kemān olaldan, -al, -dan ] 

 

kemāndār: Yay tutan, yay çeken, yay (ok atma) ustası. 

Ruḫlarına karşu çeşm almış ele ebrūsını / Atışıyla san kemāndārdur kemānın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1064, Beyit 3). [kemāndārdur, -dur ] 

Katıdur kaşlaruñ yası anı nā-ehle gel sunma / Baña sun ḳıymetin ḳadrin kemāndār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 3). [kemāndār, ] 

 

kemān-ebrū: Keman kaşlı, yay gibi kaşları olan. 

Didiler yaralar n’eyler Muḥibbī sīne vü dilde / Didüm ki bir kemān-ebrū nigāruñ yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 5). [kemān-ebrū, ] 

 

kem-āzār ol: Zarar vermemek, zararsız olmak. 

Muḥibbī bāz olup olma ziyānkār / Kem-āzār ol bulasın ‘ömr-i kerkes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 5). 

[kem-āzār ol, ] 

 

kemend: Kement, ucu ilmekli uzun ip II âşığın âhı. 

Mu‘āvin olmasa āhum ḳad ü bālāña irmezdüm / Felek ṭāḳına çıkmaga benüm müşgīn kemendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 3). [kemendümdür, -üm, -dür ] 

Serv-ḳaddüñ göreli göz yaşı kendin yiñemez / Dūd-ı āh-ıla bu dil nāle kemendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 1). [kemendin, -i, -n ] 

 

kemend: Kement, ucu ilmekli uzun ip II sevgilinin saçı. 

Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 4). [kemend, ] 
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Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 5). [kemendi, -i ] 

Zülfini elde gehī zencīr ider gāhī kemend / İy dil-i dīvāne taksun boynuña yalvarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1110, Beyit 4). [kemend, ] 

(  iflüz imüle mudnuS (صkemendine irem / Bilmedüm siḥr-ile her tārını kılmış ol mār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1205, Beyit 14). [kemendine, -i, -n, -e ] 

Mu‘anber zülfüñüñ cānā kemendi / Neden bilsem bu ben şeydāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 
2). [kemendi, -i ] 

Kākül-i dilber kemendi elde çevgāndur henūz / Başuñı top eyle iy dil çünki meydāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 1). [kemendi, -i ] 

 

kemend olmış: Ip olmak, bağ olmak. 

Mu‘aṭṭar zülfine yāruñ n‘ola baglansa cān u dil / Mu’anber kāküli mihr ü mehe çünki kemend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 2). [kemend olmış, -mış ] 

 

kemend-endāz: Kemend atan, avcı. 

Zülfüñ-ile beñlerüñ el bir iderler dil almaga / Vāy niçe ‘ayyār u mekkār u kemend-endāz olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1158, Beyit 4). [kemend-endāz, ] 

 

kemend-i āh: Aşığın ahının kemendi. Kement (ucu ilmekli uzun ip). 

Felekden yücedür dirler egerçi ḳaṣruñ iy meh-rū / Elümde bir kemend-i āh çıkılur nerdübānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 4). [kemend-i āh, ] 

 

kemend-i zülfinüñ: Sevgilinin saçının bağı. 

Kemend-i zülfinüñ müşgīn teli var / Göñülden baglu anda biñ dili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 1). 

[kemend-i zülfinüñ, -inüñ ] 

 

kemer: Bele bir kere dolandıktan sonra bağlanan veya tokalanan bel bağı. 

Sen şeh-i ‘ālī-cenābı kuçmaga bir el ile / Pul pul itdüm dāġlarla kolumı bir zer kemer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1081, Beyit 4). [kemer, ] 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1182, Beyit 3). [kemer, ] 

 

kemter: (Fars. kem “kötü, değersiz” ve -ter ekiyle kem-ter) Çok değersiz, çok aşağı, pek îtibarsız, en hakir. 

Kapuñda niçe yüz biñ ‘āşıḳuñ var / İçinde yok Muḥibbī gibi kemter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 5). 

[kemter, ] 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 4). [kemter, ] 
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kenār: Kıyı, köşe. 

Görinen ṣubḥ-dem sanmañ şafaḳ gökler kenārında / Yakan bu dāmen-i çarḫı bu āh-ı ṣubḥgāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 3). [kenārında, -ında ] 

Reşk-i firdevs-i berin oldı yine ṣaḥn-ı çemen / ‘İyş ü ‘işret vaḳtidür it bir kenārı iḫtiyār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 6). [kenārı, -ı ] 

Kenārında görinenler bu çarḫuñ siz şafaḳ sanmañ / Derūn-ı sīnede yir yir çıkan her dem duḫānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 2). [kenārında, -ında ] 

Çalkamañ bu eşk-i ġāfil virdi ‘ummāndan nişān / Sāḥil-i çeşmüm görüp deryā kenārıdur diñüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1330, Beyit 4). [kenārıdur, -ı, -dur ] 

 

kendi: Kendi, dönüşlülük zamiri. 

Gerçi bir āzādedür ammā salınsañ nāz-ıla / Saña kul olmaga kendin serv-i ḫoş-bālā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 2). [kendin, -n ] 

Cām-ı la‘line irem diyü ider cūş u ḫurūş / Dāyimā meyḫānede kendin mey-i ṣahbā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 3). [kendin, -n ] 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer / Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 6). [kendin, -n ] 

Düg dilüñi kendi ḫaddüñden tecāvüz eyleme / Ulularuñ sözleridür bu benüm sözüme nāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 4). [kendi, ] 

 

kendin yiñemez: Kendini yenmek, kendine söz geçirebilmek, hareketlerini kontrol altına alabilmek. 

Kim ki dolaşa ser-i zülfine dīvāne gibi / Aña pend eylemeñüz çünki o kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1338, Beyit 2). [kendin yiñemez, -e, -mez-emez ] 

 

kendin yiñemez: Kendini yenmek, kendine söz geçirebilmek, hareketlerini kontrol altına alabilmek. 

Cām-ı ‘ışḳı bu Muḥibbī içeli rūz-ı ezel / Çāk ider sīne girībānını kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1338, 

Beyit 6). [kendin yiñemez, -e, -mez-emez ] 

 

kendin yiñemez: Kendini yenmek, kendine söz geçirebilmek, hareketlerini kontrol altına alabilmek. 

Serv-ḳaddüñ göreli göz yaşı kendin yiñemez / Dūd-ı āh-ıla bu dil nāle kemendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1338, Beyit 1). [kendin yiñemez, -e, -mez ] 

 

kendü: Kendi, dönüşlülük zamiri. 

Tīmār-ı ġamda cem‘ kılup naḳd-i eşki dil / Ġam ḥāṣılını kendüye bād-ı hevā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 2). [kendüye, -ye ] 

‘Āşıḳ-ısañ kendüñi efgende gör / Pādişāh-ısañ özüñi bende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 1). 

[kendüñi, -ñi ] 
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Ġarra olma sebzezār-ı ‘ömrüñe / Dāne gibi kendüñi ḫarmanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 5). 
[kendüñi, -ñi ] 

İtmezüz kimseye bir ẕerrece biz kem naẓarı / Çünki biz kendümüzi cümleden ednā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1210, Beyit 2). [kendümüzi, -müz, -i ] 

Bu Muḥibbī anuñ içün şi‘rini itdi bülend / Şimdiki şā‘irleri kendüye aḳrān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 7). [kendüye, -y, -e ] 

İḫtiyār-ı faḳr iden dergāh u eyvān istemez / Zād-ı ġamdan özge hergiz kendüye nān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 1). [kendüye, -y, -e ] 

Dilrübālar yolına dil nite kim kıldı heves / Bulmadı ‘ālemde hergiz kendüye feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1385, Beyit 1). [kendüye, -y, -e ] 

Okumış gerçi vefā fennin velī ögrenmemiş / Kendüye cevr ü cefā resmini āyīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1400, Beyit 2). [kendüye, -y, -e ] 

Gitdükçe ‘adem mülkine iy rūḥ-ı revānum / Zād-ı ġamuñı eylemişem kendüme yoldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 2). [kendüme, -m, -e ] 

Şem‘-i ḥüsnine nigāruñ bakmak içün dün gice / Bāl ü per yakdum kül itdüm kendümi pervāne-veş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 2). [kendümi, -m, -i ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ iy dil-firib / ‘Ālemi kendüye tesḫīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 2). 
[kendüye, -y, -e ] 

 

kendü eliyle: Kendi iradesiyle, kendi isteğiyle, başkasının etkisi ve dahli olmadan. 

Sen ḫarāb itmek neden iy ġam dil-i vīrānemi / Ḫānesin kendü eliyle kimse vīrān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 2). [kendü eliyle, -y, -le ] 

 

kendüden bī-ḫaber olmış: Kendini kaybetmek, kendinden geçmek. 

Bir kerre naẓar eyledi gün yüzüñe bu dil / Ḥayret basuban kendüden ol bī-ḫaber olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 3). [kendüden bī-ḫaber olmış, -mış ] 

 

kendüm yitirem: Kendini yitirmek, kendini kaybetmek, kendinden geçmek, düşünemez olmak. 

İy Muḥibbī yüzine bakmaga yokdur ṭāḳat / Tagıdup ‘aḳlumı kendüm yitirem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 5). [kendüm yitirem, -e, -m ] 

 

kendümüzden geçmişüz: Kendinden geçmek: bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek II sarhoş olmak. 

Cām-ı ‘ışḳı nūş kılduk mest-i lā-ya‘ḳıllerüz / Kendümüzden geçmişüz tā ḥaşre dek kanzillerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1243, Beyit 1). [kendümüzden geçmişüz, ] 

 

kendüñi vir: Bütün varlığı ile bağlanmak. 

‘Işḳ eri olmak dilerseñ ayaguñ merdāne bas / Kendüñi Manṣūr-vār vir kākül-i dildāra as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1481, Beyit 1). [kendüñi vir, ] 



 1376 

 

kendüñi yüksek görme: Kendini yüksek görmek, büyüklenmek, kibirlenmek. 

Tekebbür eyleyüp kendüñi yüksek görme alçak gör / Ezelden kibr olan yirde dimişlerdür ki dīn olmaz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 6). [kendüñi yüksek görme, ] 

 

kendüñi yüksek görme: Kendini yüksek görmek, büyüklenmek, kibirlenmek. 

Tekebbür eyleyüp kendüñi yüksek görme alçak gör / Ezelden kibr olan yirde dimişlerdür ki dīn olmaz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 6). [kendüñi yüksek görme, -me ] 

 

kendüyi: Kendisini. 

Kim ki ‘āşıḳdur Muḥibbī āsitān-ı yārda / Pādişāh-ı dehr ise kendüyi çāker gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1153, Beyit 7). [kendüyi, ] 

 

kendüzi: Kendisi. 

Beñzetdi çünki ‘ārıżuña kendüzini gün / Gün başına anuñ-ıçun işi zevāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

4). [kendüzini, -ni ] 

 

kendüzin: Kendini, kendisini. 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 7). [kendüzin, ] 

Dil çeker hicrān yükin itmez taḥammül Ḳāf aña / Mest-i üştürdür anuñçün kendüzin ner gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 2). [kendüzin, ] 

Bu Muḥibbī zülfi zencīrüñ görüp / Kendüzin dīvāne şeydā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 8). 

[kendüzin, ] 

 

kendüzine: Kendisine. 

Yaşum ki dilā ger dükene ġam yime çeşmüm / Ḫūn-ı cigerüñden idinür kendüzine ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 3). [kendüzine, ] 

 

kendüzini: Kendini, kendisini. 

Her kim ki tutar kendüzini ḫāke berāber / Ḳadri ne tañ irse anuñ eflāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 1). [kendüzini, ] 

Gerekdür ‘ışḳ cānum gibi gizlü / Çü cān kendüzini iẓhār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 4). 
[kendüzini, ] 

 

kendüzini bilmez: Kendisini bilmez, kendisini bilmemek: gerektiği gibi davranmayan, yersiz ve yanlış hareket eden, 

münâsebetsiz II etraflı düşünebilecek durumda olmayan, aklı başında olmayan, kendini kaybetmiş kimse. 

Cām-ı maḥabbet içmiş bir kendüzini bilmez / Yıllar-durur yatur mest tā ḥaşre dek ayılmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1335, Beyit 1). [kendüzini bilmez, ] 
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kerāmet: Akıl sınırlarını aşan tabiat üstü iş, hârikulâde hal. 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1440, Beyit 3). [kerāmet, ] 

 

kerāmet gösterür: Doğaüstü olaylar ortaya koymak. 

Ābdār eyler Muḥibbī şi‘rini hem sūzināk / Āteş-ile ābı cem‘ itmiş kerāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 5). [kerāmet gösterür, -ür ] 

 

kerem: Iyilik, ululuk, ihsan, ikram, cömertlik, şefkat, merhamet. 

Ḫıżr eger arayarak buldı ise āb-ı ḥayāt / Pīr-i meyḫāne keremden anı her an getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1115, Beyit 4). [keremden, -den ] 

Kapuñdan cürmüm ile itme maḥrūm / Kerīmüñ işi çün dāyim keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 6). 
[keremdür, -dür ] 

Cürmüme benüm bakmayuban itdi şefā‘at / Bu luṭf-ıla bu keremi bir beşer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 7). [keremi, -i ] 

Jeng-i ġāmdan var idi āyīne-i ḳalbümde dūş / Ṣāf kıldı bir ḳadeḥ meyle keremden mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 1). [keremden, -den ] 

 

kerem eyle: Cömertlik etmek, iyilik etmek, lutfetmek, ihsanda bulunmak. 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1004, Beyit 5). [kerem eyle, ] 

 

kerem kıl: Cömertlik etmek, iyilik etmek, lutfetmek, ihsanda bulunmak. 

‘Aḳlum aldı sāḳiyā cām-ı lebüñ / Kıl kerem vir baña bir sāġar ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 3). 

[kerem kıl, ] 

 

keremler eylersin: Cömertlik etmek, iyilik etmek, lutfetmek, ihsanda bulunmak. 

Öldürürseñ keremler eylersin / Dirgürürseñ de luṭf u iḥsāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 6). [keremler 

eylersin, -ler, -r, -sin ] 

 

kerīm: Kerem sahibi kimse, cömert II ulu büyük, şerefli. 

Kapuñdan cürmüm ile itme maḥrūm / Kerīmüñ işi çün dāyim keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 6). 
[kerīmüñ, -üñ ] 

 

kerīm olan: Cömert olmak. 

Beni redd eyleme varsam kapuña / Kerīm olan kişi bend-i der itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 2). 

[kerīm olan, -an ] 
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Kūyuña varsam nedendür baña eylersin cefā / Çün kerīm olan bilürsin ẓulm-ı mihmān eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1218, Beyit 4). [kerīm olan, -an ] 

 

kerre: Defa, kez. 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 4). [kerre, ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [kerre, ] 

 

kes: Bırakmak, vaz geçmek. 

Recā-yı būse iderler tecāvüz / Keseyin mi lisānuñ sebḳati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 5). [keseyin, -

e, -y, -in ] 

 

kes: Kişi, kimse. 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [kes, ] 

Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı / Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 4). [kese, -e ] 

 

kes: Bırakmak, vazgeçmek. // Başlanmış bir işi bitirmek, sonlandırmak. 

İy Muḥibbī ne ḳadar āh eyleseñ gūş eylemez / Seng-i ḫārādan katıdur göñli gel feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1380, Beyit 6). [kes, ] 

Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 1). [kes, ] 

Māh-rūlar mihri dilden zāyil olmaz pend-ile / Nāṣiḥā virür ṣudā’ luṭf eylegil bu sözi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1397, Beyit 3). [kes, ] 

 

kes: (Bıçak, makas, balta vb. bir âletle) İkiye ayırmak, kat’etmek. 

Başumı kesdi gözüm yaşına raḥm itmedi hīç / Kılıcın ḫūnī olan kurıya vü yaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 3). [kesdi, -di ] 

Tīġını aldı helāk itmek-içün taşa çalar / Kesmeyicek başumı tīġın alup taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 
Beyit 1). [kesmeyicek, -me, -y, -icek ] 

Muḥibbī kesmege bu sīne kūhın / Elüñde ġamdan özge tīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 6). 
[kesmege, -meg, -e ] 

Anuñçün kesdiler şem‘üñ başını / Muḥibbī olduġıyçün kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 5). 

[kesdiler, -di, -ler ] 

Bezm-i ġamda āferīn ol ‘āşıḳ-ı ser-bāza kim / Şem‘-veş başın keserseñ sırrını aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 3). [keserseñ, -er, -se, -ñ ] 
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İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 2). [kesdükçe, -dükçe ] 

 

kesb: Edinmek, elde etmek, kazanmak. 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ / Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 2). [kesb, ] 

 

kesb ider: Kazanmak, edinmek, elde etmek. 

Mescid-i ḥüsnin[i] seyr iden ṣafālar kesb ider / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 3). [kesb ider, -er ] 

 

keşf eylemez: (Gizli, bilinmeyen veya tanınmayan bir şeyi) Anlamak, tanımak, öğrenmek, ne olduğunu anlayıp 

bilmek. 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [keşf eylemez, -mez ] 

 

keşf itse: Açmak, meydana çıkarmak. 

Zülfi-y-ile yüzini örtdükçe göñlüm teng ider / Āh kılsam zülfini keşf itse ‘aḳlum deng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 1). [keşf itse, -se ] 

 

keşf kıl: Açmak, meydana çıkarmak. 

Keşf kıl yüzden niḳābuñ kılsun ‘uşşāḳuñ naẓar / Ḫalḳ-ı ‘ālem bakmadan gelmez çü ḫurşīde żarar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1081, Beyit 1). [keşf kıl, ] 

 

keşf oldı: Anlaşılmak, bilinmek; açığa çıkmak, görünür olmak. 

Keşf oldı Muḥibbī’ye cihān bir ḳadeḥ ile / Bulmadı girüp erba‘īne zāhid-i murtāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 5). [keşf oldı, -dı ] 

 

keşf-i burḳa‘ eyle: (Yüzden) peçeyi, örtüyü açmak. 

Keşf-i burḳa‘ eyle yüzden nūra ġarḳ it ‘ālemi / Tā görenler diyeler mihr-i cihān-ārā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 2). [keşf-i burḳa‘ eyle, ] 

 

keşf-i rāz eylemez: Bir sırrı açığa vurmak, başkasına söylemek, ifşa etmek. 

Dutalum ben sırr-ı ‘ışḳı dilde pinhān eylesem / Rūy-ı zerdüm surḫ-ı eşküm eylemez mi keşf-i rāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 2). [keşf-i rāz eylemez, -mez ] 

 

keşf-i rāz ider-iseñ: (Aşk) sırrını bilmek, anlayıp idrak etmek. 

Sakla ‘ışḳuñ sırrını sīneñde cānuñdan ‘azīz / Terk-i ser itmek gerekdür ider-iseñ keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1352, Beyit 4). [keşf-i rāz ider-iseñ, -er-, -i, -se, -ñ-er, -i, -se, -ñ ] 
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keşf-i rāz itdi: Bir sırrı açığa vurmak, başkasına söylemek, ifşa etmek. 

Saklayam dirdüm şehā ‘ışḳuñ rumūzın sīnede / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm itdi āḫir keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1248, Beyit 3). [keşf-i rāz itdi, -di ] 

 

keşf-i rāz oldugı-y-ıçun: Sırrı açığa çıkarmak. 

Sakla esrāruñı her demde ḥużūr eyleyesin / N’oldı Manṣūr’ı gör oldugı-y-ıçun keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 2). [keşf-i rāz oldugı-y-ıçun, -dug, -ı, --y-, -ıçun-dug, -ı, -y, -ıçun ] 

 

kesil: 1. (Bıçak, makas, balta vb. bir âletle) İkiye ayrılmak, kat’edilmek 2. (Kesici bir âletle) Bulunduğu yerden 

ayrılmak, çıkarılmak. 

Başlar kesilür kan saçılur līk sorılmaz / Bu nev‘e olur rāh-ı maḥabbetde çok işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 6). [kesilür, -ür ] 

Kesilür şem‘ gibi itme zebānuñı dırāz / ‘Āḳil-iseñ bu sözüm levḥ-i dilüñ üstine yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 1). [kesilür, -ür ] 

‘Uşşāḳı işigüñde öldürmegil ḥabībüm / Meşhūr bu mes̱eldür kesilse baş bitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1292, 
Beyit 3). [kesilse, -se ] 

Niçe başlar kesilüp her yaña ḫūn ola revān / Ġamzelerden eline yār ala çün ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 2). [kesilüp, -üp ] 

 

kesil: Akışı durmak, sona ermek, bitmek. 

‘Āşıḳuñ taglarca bagrı üzre başı var-ımış / İki ‘aynından kesilmez kanlu yaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1423, Beyit 1). [kesilmez, -mez ] 

 

kesme: Temrenli büyük ok. 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 3). [kesmedür, -dür ] 

 

keştī-yi nūḥ’umdur: Nuh'un gemisi. 

Baḥr-i eşk içre sefīne-i dil / Seyr ider keştī-yi Nūḥ’umdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 2). [keştī-yi 

nūḥ’umdur, -’um, -dur ] 

 

ketm: Bir sözü, bir haberi, bir sırrı saklama, gizli tutma. 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 5). [ketm, ] 

 

ketm eyle: Saklamak, gizlemek. 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi çün yaşum yañılmaz ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 4). [ketm eyle, ] 
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ketm eyle: Saklamak, gizlemek. 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi kim yaşum yiñilmez ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1349, Beyit 4). [ketm eyle, ] 

 

ketm eyledüm: Saklamak, gizlemek. 

Ne ḳadar esrār-ı ‘ışḳı sīnede ketm eyledüm / Girye ile bu cihān ḫalḳına kıldı fāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1233, Beyit 3). [ketm eyledüm, -dü, -m ] 

 

kevkeb: Yıldız. 

Yummaz gözini ṣubḥa degin her gice kevkeb / Beñzer ki anuñ āhum odından ḥaẕeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 4). [kevkeb, ] 

 

kevkeb-i kūyuñda: (Sevgilinin) mahallesinin yıldızları. 

Kevkeb-i kūyuñda didüm bu ser-i ġalṭān nedür / Eyledi zülfe işāret didi bu çevgāna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1069, Beyit 3). [kevkeb-i kūyuñda, -uñda ] 

 

kevn ü mekān: Varlık âlemi ‖ dünya. 

Nüh felekden geçer ‘āşıḳ idicek derd-ile āh / Sanmañ āh-ı seḥere kevn ü mekān ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 3). [kevn ü mekān, ] 

 

kevs̱er: Cennette bir nehir veya havuz. 

Kūyına varmaz göñül eyler viṣālin ārzū / ‘Āşıḳ-ı dīdāra sanmañ cennet ü kevs̱er yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 6). [kevs̱er, ] 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [kevs̱erse, -se ] 

 

key: Pek, çok, iyice, gayet II o kadar, öyle. 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1037, Beyit 5). [key, ] 

Nāzükāne el salar yārāna yelken taḳyesi / Nāz-ıla başına alsa anı key mevzūn geyer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1062, Beyit 2). [key, ] 

Zīver-i dünyāya aldanma görüp dil baglama / Sen gözüñ açup yumınca key sakın dünyā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 4). [key, ] 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [key, ] 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına / Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 4). [key, ] 
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Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1091, Beyit 3). [key, ] 

Niçeye dek eylesün cevr ü cefā ḫışm u sitem / Key sakın ḫaṭṭuñ gelür āḫir olursın şermsār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 7). [key, ] 

Korkaram kim sırr-ı ‘ışḳuñ genci bir gün açıla / Key katı vīrān olupdur bu dil-i vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 2). [key, ] 

Baña beñzer key perīşān-ḥāl gördüm dil seni / Zülf sevdāsına düşmiş ṭālib-i pür-ḥamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1348, Beyit 3). [key, ] 

Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 5). [key, ] 

Mest çeşmi ḫˇāba varmışken dilā āh eyleme / Key sakın pür-fitnedür uyarma anı uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 4). [key, ] 

Key perīşān ḥāl olupdur bu Muḥibbī hicr-ile / Pes kaçan olur göñül zülf-i perīşāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 5). [key, ] 

Nefs ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳ u menzil olmışdur ribāṭ / Key sakın başdan çıkarsın itmez iseñ iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 1). [key, ] 

 

keyḫusrev: Keyhusrev. (Keyhusrev: İran Keyaniyan sülalesinin ilki olup Keykavus’un torunu, Siyavuş'un oğludur. 

Mecazi olarak derecesi pek yüksek padişah manasına da kullanılmıştır.). 

Efseri Dārā’ya virmez ḫil‘ati Keyḫusrev’e / Tāc-ı ‘ışḳ-ıla maḥabbet ḫil‘atin Mecnūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 4). [keyḫusrev’e, -’e ] 

 

kez: Defa, kere. 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [kez, ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 2). [kez, ] 

 

ki: Ki bağlacı. 

Vādī-i miḥnet ü ġamdaki olan ḫastalara / Leb-i la‘linden ider mi ki devā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 2). [ki, ] 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 3). [ki, ] 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

2). [ki, ] 

Maḥabbetden ola bir dil ki ḫālī / O şehre beñzeye sulṭānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 2). [ki, ] 

Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 4). [ki, ] 
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Yoldaş oldur ki koparmaya kılın yoldaşınuñ / Bu zamān yoldaşı gör tīġını yoldaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 2). [ki, ] 

Gördüm ki yine bād-ı ṣabānuñ es̱eri var / Ugradı meger kūy-ı nigāra ḫaberi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 
Beyit 1). [ki, ] 

Yummaz gözini ṣubḥa degin her gice kevkeb / Beñzer ki anuñ āhum odından ḥaẕeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 4). [ki, ] 

İy dōst iñen itme Muḥibbī’ye cefālar / Korkmaz mısın andan ki çok āh-ı seḥeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 5). [ki, ] 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 1). [ki, ] 

Dil virdüm eger ister-iseñ cānı da almak / Kıl ġamzeñ ucıyla bir işāret ki senüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 3). [ki, ] 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 4). [ki, ] 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 
Beyit 5). [ki, ] 

Ol siyeh saçuñ ki müşg-i sārādur / Bir dükenmez başumda sevdādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 1). [ki, 
] 

Leylī zülfüñi fikr ideli senüñ / Dil-i Mecnūn ki ‘aceb ki şeydādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 2). [ki, ] 

Leylī zülfüñi fikr ideli senüñ / Dil-i Mecnūn ki ‘aceb ki şeydādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 2). [ki, ] 

Yāra ‘arż eyledükçe derd-i dilüm / Dir Muḥibbī ki bu ne ġavgādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 5). [ki, ] 

Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup / Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 2). [ki, ] 

Olmayınca kimsede ‘ışḳdan es̱er / Bil ki ḥayvāndur anı sanmañ beşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1027, Beyit 2). [ki, 
] 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa / Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 
Beyit 2). [ki, ] 

Esrār-ı ‘ışḳ gerçi ki gizlü ḫazīnedür / Korkum budur ki āhum ile āşikār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

2). [ki, ] 

Esrār-ı ‘ışḳ gerçi ki gizlü ḫazīnedür / Korkum budur ki āhum ile āşikār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

2). [ki, ] 

Mümkin midür ki görine genc-i cemāl-i yār / Zülf-i siyāhı her yaña biñ başlu mār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1030, Beyit 3). [ki, ] 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña / Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1040, Beyit 5). [ki, ] 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña / Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1040, Beyit 5). [ki, ] 
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Gel iy serv-i ḫırāmānum gözüm yaşına raḥm eyle / Ki merdüm-zādedür āḫir görürsin pāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 3). [ki, ] 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [ki, ] 

Olsañ Muḥibbī derd-ile ger isteseñ cevāb / Ol dil ṭabībi sanma ki saña cevāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 5). [ki, ] 

Niçe yıldur ki ḫarc olur yolında ol cefākāruñ / ‘Aceb bu kīse-i çeşmüm dükenmez sīm-ile zerdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 5). [ki, ] 

Bād-ı müşg-āmīzi ‘anber yagdurur / Zülfüñe beñzer ki dāyim şānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 3). 

[ki, ] 

Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 1). [ki, ] 

Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 1). [ki, ] 

Düşüp yoluñ ki kūyına ugrar-ısañ iy ṣabā / Ḫāk-i derin getür ki gözüm tūtiyā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 3). [ki, ] 

Düşüp yoluñ ki kūyına ugrar-ısañ iy ṣabā / Ḫāk-i derin getür ki gözüm tūtiyā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 3). [ki, ] 

Hicrān şebinde ḫasta olupdur Muḥibbī āh / Bir derdi var ki derdini ancak Ḫudā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1060, Beyit 5). [ki, ] 

Ol ki bī-mis̱l ü cismi çün cāndur / Rāstī ‘ışḳ ehline ol cāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 1). [ki, ] 

Getür iy muġbeçe cāmı muġāna / Ki ender deyr ne-tevān būd mestūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 4). [ki, 
] 

Jeng-i ġamdan niçe demlerdür ki dil bī-tābdur / Aña ṣayḳal iy göñül ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1072, Beyit 1). [ki, ] 

‘Işḳ-ıla cānın virüp kūyında kim medfūn ola / Yazılur anuñ mezārında ki bu maġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1073, Beyit 5). [ki, ] 

Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 3). [ki, ] 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 3). [ki, ] 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 3). [ki, ] 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [ki, ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda senüñ çokdan ġubār oldı / Yañılup dimedüñ bir kez ki ḫāk-i üstüḫˇānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 5). [ki, ] 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb / Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1088, Beyit 2). [ki, ] 



 1385 

Gördüñ gözüm yaşını bu sīnem otagına / Girüp taḥammül eyle ki bārān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1088, Beyit 3). [ki, ] 

Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 2). [ki, ] 

Beni derd-ile öldürdüñ lebüñden būse iḥsān it / Ḳadīmī böyledür ‘ādet ki her kes kana kan gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 5). [ki, ] 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 6). [ki, ] 

Yiridür dir-isem şīrīn lebüñe / Ki Ferhād’a dil-i āvāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 3). [ki, ] 

Dōstlar āġāz u encām-ı cihān bir nüktedür / Şol ki virmez dil cihāna fikri ol encām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1100, Beyit 4). [ki, ] 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 4). [ki, ] 

Ġam şebinde cān u dil sanmañ ki bir dem ḫˇāb ider / Gözlerüm yaşı cihānı bil ki ġarḳ-ı āb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 1). [ki, ] 

Ġam şebinde cān u dil sanmañ ki bir dem ḫˇāb ider / Gözlerüm yaşı cihānı bil ki ġarḳ-ı āb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 1). [ki, ] 

‘Ālemi ġarḳ idiserdür ser-be-ser eşküm benüm / Ḥasretiyle uşbu çeşmümden ki bārānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 2). [ki, ] 

İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [ki, ] 

İstemez zāhid gibi cennet temāşāsın göñül / Ṭālib-i dīdār olan bilür ki dīdar özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 5). [ki, ] 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1124, Beyit 3). [ki, ] 

Deşt-i belādadur beni senden gören cüdā / Cānından ayrudur ki yatur kurı gevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 2). [ki, ] 

Sāḳī şarāb-ı köhneyi ko tāzesin getür / Bilmez misin ki leẕẕet-i dünyāyı nevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 3). [ki, ] 

Giren dilüñe leşker-i ġamdan ḫalāṣ olur / Anuñ içün ki ol aña āhen ḥiṣār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 2). [ki, ] 

Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1127, Beyit 5). [ki, ] 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 2). [ki, ] 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [ki, ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1142, Beyit 2). [ki, ] 
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İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 4). [ki, ] 

Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer / Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 6). [ki, ] 

Sakladum esrār-ı ‘ışḳı līk iẓhār itdi āh / Kanlu yaşumı gören didi ki rūy-ı zerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, 
Beyit 2). [ki, ] 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 5). [ki, ] 

Derd-i dil ḥālini ‘arż eyleme bī-derd olana / Saglar añlayımaz anı ki bīmār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 

Beyit 2). [ki, ] 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın / Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1155, Beyit 4). [ki, ] 

Niçe teşbīh idem ḳaddine servi / Ki servüñ kimse dimez ġabġabı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 2). [ki, 
] 

Viṣālüñ çünki bāḳīdür firāḳı / Muḳarrerdür ki her rūzuñ şebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 4). [ki, ] 

Görinen ḫaṭ mıdur yā leşker-i mūr / Ki tutdı kişver-i ḥüsni ser-ā-ser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 7). [ki, ] 

Görenler seyl-i eşkümi diye ṣaḥrā-yı sīnemde / Bahār eyyāmıdur beñzer ki ırmaklar bulanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 2). [ki, ] 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 4). [ki, ] 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [ki, ] 

Āteş-i ‘ışḳuñ rumūzın niçe taḥrīr eyleyem / Söylesem ‘ālem yanar sanmañ ki ancak nāmeler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1172, Beyit 3). [ki, ] 

Mecnūn ki ‘ışḳ kişverine pādişā geçer / Ḥükmi anuñ cemī‘-i vuḥūşa revā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 1). [ki, ] 

Oldı Muḥibbī çünki cihānda gedā-yı ‘ışḳ / Yigdür aña ki ‘āleme ol pādişā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 6). [ki, ] 

Didüm ki yārumuñ yokdur naẓīri / Eger var-ısa eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 2). [ki, ] 

Kurılmışdur zenaḫdānı ki san top / Ḫaṭı yāruñ ḥiṣār-ı rīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 4). [ki, ] 

Dür dişleri firāḳıyla sünbül saçın añup / Āh eyledükçe yaş ki dökem dāne dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 2). [ki, ] 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1182, Beyit 3). [ki, ] 

Cān naḳdı-y-ıla ṭālib olup būse istedüm / Didüm ki lebüñ öpmege cānā bahā nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1182, Beyit 4). [ki, ] 
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Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 1). [ki, ] 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 4). [ki, ] 

Cevri iden baña ol şūḥumdur / Ḳalbüm içre velī ki rūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 1). [ki, ] 

Leblerinden alıcak ṣāf cevāb cān sevinür / Anuñ içün ki bu dil derdine dermān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 2). [ki, ] 

Bülbül çemende sanma ki dāyim sür[ū]d ider / Gül şevḳı-y-ile bülbülüñ işi āh u nāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 2). [ki, ] 

Devrān içinde kim göre ẓulmı Muḥibbiyā / Varsun muġān deyre ki dār-ı ‘adāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1192, Beyit 5). [ki, ] 

Ger olursa bugün olsa vefāsı / Ki ferdāya salanuñ ‘illeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 7). [ki, ] 

Didiler yaralar n’eyler Muḥibbī sīne vü dilde / Didüm ki bir kemān-ebrū nigāruñ yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 5). [ki, ] 

 Cān gülşeninüñ berg-i gül-i aḥmerisin / Ne revādur ki şehā dāmenüñe tokına ḥār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ج )

1205, Beyit 5). [ki, ] 

 ,Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini / Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (Muhibbî Dîvânı (ط)
Gazel 1205, Beyit 16). [ki, ] 

 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)
1205, Beyit 17). [ki, ] 

Biz dimezüz ki mihr ü yāḫūd maḥabbet it / Cevr ü cefālaruñla senüñ pür-ṣāfālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 2). [ki, ] 

Her ne gelse saña yigdür ki ḳanā‘at idesin / Bir görine gözüñe bakar-ısañ çog-ıla az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 3). [ki, ] 

Kūhsār-ı ‘ışḳ pīşesinüñ nerre-şīriyüz / Sanma ki bizi ḫırṣ-ıla biz mūşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 4). [ki, ] 

Şad ol dilā ki añdı seni cevr-ile nigār / Dirdük anı ki katı ferāmūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 

6). [ki, ] 

Şad ol dilā ki añdı seni cevr-ile nigār / Dirdük anı ki katı ferāmūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 
6). [ki, ] 

Yıllar geçer üftādeye dilber naẓar itmez / Beñzer ki dil-i saḫtına yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 1). [ki, ] 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [ki, ] 

Muḥibbī ḫoş görür ‘ışḳ ‘ālemini / Ki bundan özge hergiz ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 6). 
[ki, ] 

Āhum tolanur gice vü gündüz ser-i kūyın / İy bād-ı ṣabā sanma ki sensüz es̱er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 2). [ki, ] 
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Kimdür ki diye ‘ışḳı Muḥibbī başa iltdüm / ‘Ālemde bugün andan ulu derd-i ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 8). [ki, ] 

‘Aceb olmaya ger yārum benümle hem-nişīn olmaz / Gedālar olı-gelmişdür ki şehlerle ḳarīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 1). [ki, ] 

Çıkarsa dūd-ı dil başdan ta‘accüb itmeñüz hergiz / Sanur mısız ki sīnem içre āh-ı āteşīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 4). [ki, ] 

Tekebbür eyleyüp kendüñi yüksek görme alçak gör / Ezelden kibr olan yirde dimişlerdür ki dīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 6). [ki, ] 

Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 2). [ki, ] 

Raḥm eyle disem yāra ider nāza ser-āġāz / ‘Āşıḳ ki niyāz eyleye ma‘şūḳa kılur nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 1). [ki, ] 

Minḳārına aldukda göñül didi Muḥibbī / Beñzer ki göñül murġını kapdı gözi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 5). [ki, ] 

Ger öldürseñ beni cān bīm kılmaz / Olur mı dil ki cān teslīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 1). [ki, 
] 

Cehd itme dilā yār-ı vefādār ele girmez / Sanma ki velī cevr ü cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 1). [ki, ] 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 4). [ki, ] 

Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine / Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1263, Beyit 5). [ki, ] 

Ol ki dest-i himmet-ile cāme-i cān çāk ide / Zer libās u aṭlas u dībā-yı sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1266, Beyit 2). [ki, ] 

Kim ki nūr-ı Ḥaḳḳ-ıla dil ḫānesin rūşen kılur / Yiter aña hergiz ol şem‘-i şebistān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 3). [ki, ] 

Ol ki yaşın sīm ü derd-ile yüzin zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1268, Beyit 3). [ki, ] 

Çün terk eyledi bizi ol gül‘-iẕārumuz / Bülbül gibi ne tañ ki ola āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 1). [ki, ] 

İlte meger kūyuña ol dem ki ġubārumuz / Bir gün eger muvāfıḳ esse rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 3). [ki, ] 

Gerçi yolında nigāruñ cān u dil kılduk sebīl / Müstedām olsun ki cevrüñ eylemez taḳṣīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 2). [ki, ] 

Gözlerüm yaşı yañılmaz gice vü gündüz akar / Müstedām ola ki artar anuñ-ıla demümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1274, Beyit 4). [ki, ] 

Niçe yıldur ki bugün mātem-i Mecnūn tutaruz / Kankı ‘āşıḳ tutısar biz ölicek mātemümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 5). [ki, ] 
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Yār bir gün dimedi ḥāl-i Muḥibbī niçedür / Niçe yıldur ki varur yāra bizüm ādemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 6). [ki, ] 

Şūrīde olup söze kaçan başlaruz biz / Bülbül ile gūyā ki sabaḳdaşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 
1). [ki, ] 

Aglamayınca gelüp sen gül gibi açılmaduñ / Bāġ-ı ḥüsnüñ dōstum sanma ki bārān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 5). [ki, ] 

Urur ‘āşıḳ olanlar baş terkin / Diyen kimdür ki ‘āşıḳ ölmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 4). [ki, ] 

Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 5). [ki, ] 

Muḥibbī şi‘rüñi gören ḥasen dir / Ki anda gizlü var ma‘nā ciger-sūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 5). [ki, 

] 

İy bād-ı ṣabā getüresin ḫāk-i derinden / Sanma ki Muḥibbī anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 

Beyit 5). [ki, ] 

Hem-rāh olam ten didi cānum gider olsa / Cān şöyle gider ḫafīce ki hergiz ḫaber itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1291, Beyit 2). [ki, ] 

Sanmañ ki göñül meyl ide dünyā-yı ‘acūza / Kāni‘ olıcak ültifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 4). [ki, ] 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 2). [ki, ] 

Kūyuña gelmiş senüñ ṣaf ṣaf durur ‘āşıḳlaruñ / Kullardur dir ki gelsün görelüm sulṭānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 2). [ki, ] 

Ol ki yaşı sīm ü derd-ile yüzi zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1294, Beyit 3). [ki, ] 

Didüm yüzüñi görsem andan ayaguñ öpsem / Didi ki bundan aḳdem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 2). [ki, ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [ki, ] 

İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 5). [ki, ] 

Gerek dilden dehānı rāz-ı pinhān / Ki dīvāne degüldür maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 4). [ki, 
] 

Bu Muḥibbī gözleri cevherlerin / Yoluña sanma ki īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 7). [ki, ] 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [ki, ] 

İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ / Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 2). [ki, ] 

İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [ki, ] 
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Dilüm āvāredür yā Rab ki bir ān eylemez ārām / Ġamı bir laḥẓa dūr olmaz gözümde çünki ḫˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 4). [ki, ] 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [ki, ] 

Cüdā olsa Muḥibbī nāle kılmaz / Ki zīrā küştelerden gelmez āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 5). [ki, ] 

Görüben çeşm-i şehlāsını yāruñ / Ki āhū-yı Ḫıṭā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 2). [ki, ] 

Egerçi ki belādur ‘ışḳ-ı ḫūbān / Muḥibbī’ye belā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 5). [ki, ] 

Seni uyḫuda görmege olupdur çeşmüm rāżī / Bunı bilmez ‘aceb bu ki göz-i ‘āşıḳda ḥˇāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1328, Beyit 3). [ki, ] 

Günāhum bu-durur ‘ışḳuñ Ḫudā’dan istedüm irdüm / Günāhkāruñ du‘āsı[nı] dimeñ ki müstecāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 6). [ki, ] 

Kim ki ögrenmek diler ‘ışḳuñ rumūzın ser-te-ser / Okusun görsün Muḥibbī defter ü dīvānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1331, Beyit 5). [ki, ] 

Kim ki dolaşa ser-i zülfine dīvāne gibi / Aña pend eylemeñüz çünki o kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 2). [ki, ] 

Şol ki istiġnā serīrinde oturdı şāh-vār / Ser-te-ser olmaga heft iḳlīme sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 2). [ki, ] 

Ol ki ‘ışḳ ehlidür olur kūy-ı dilberde muḳīm / Eyleyüp dīvānelik tag u beyābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 4). [ki, ] 

Ol ki dildāruñ cefāsını vefādan yig bilür / Minnet itmez kimseye derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 6). [ki, ] 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 2). [ki, ] 

Kāse-i çeşmi Muḥibbī’nüñ cevāhirler tolu / Dem mi vardur ki şehā pāyuña īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1342, Beyit 5). [ki, ] 

Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1345, Beyit 2). [ki, ] 

Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1345, Beyit 2). [ki, ] 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [ki, ] 

Ne kılsun ‘āşıḳuñ baḫt-ı siyāhı şām-ı miḥnetde / Şeb-i hicre nihāyet yok ki hīç ṣubḥ-ı viṣāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 3). [ki, ] 

Çārsū-yı ‘ışḳda gördük metā‘-ı būseñi / Naḳd-i cān u dil ile geldük ki bāzār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 5). [ki, ] 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 1). [ki, ] 
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Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [ki, ] 

Gözüñden sor dil ü cānum niçe bīmār-ı ‘ışḳ oldı / Mes̱eldür ḫasta aḥvālin ki bīmār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 4). [ki, ] 

Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz / İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 1). [ki, ] 

Eger ‘ābid eger zāhid senüñ ḥüsnüñ ziyād ister / Ki korkarlar ḳarār itmez zemīn ü āsümān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 3). [ki, ] 

Cihān içre baña kūyuñ çemen bes / Ki zīrā herkese ḥubb-ı vaṭan bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 1). [ki, 

] 

Degül hicrān şebinde şem‘e ḥācet / Ki āhum şem‘a-i beytü’l-ḥazān bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 4). 
[ki, ] 

Didüm dile ki zülfine meyl itme dilberüñ / Dīvānedür n’idem ki es̱er eylemez nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1386, Beyit 2). [ki, ] 

Didüm dile ki zülfine meyl itme dilberüñ / Dīvānedür n’idem ki es̱er eylemez nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1386, Beyit 2). [ki, ] 

‘Āşıḳam dīdāruña gözüme gelmez hīç kes / İstemem ki ayru olam ‘ışḳdan ben bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1395, Beyit 1). [ki, ] 

‘Işḳ-ı şāhī ḫaymesin kuralı dil ṣaḥrāsına / Kim görürse dir ki bu mülküñ ḫarābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 2). [ki, ] 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 5). [ki, ] 

Senden cefā ki gelse baña ol vefā gelür / Bārī vefāyı kılmaz-ısañ kıl cefā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 

Beyit 4). [ki, ] 

Yüzüñ güldür ideyin ben de feryād / Ki bülbül olımaz gül vaḳti ḫāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 2). 
[ki, ] 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 5). [ki, ] 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 5). [ki, ] 

Zāhidā vā‘iẓleri gördüm ki ḥırṣ-ı cām içün / Rehne aldı her birinüñ ḫırḳasını mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1417, Beyit 3). [ki, ] 

Zülfi zencīrine asmış san ẕaḳan ḳandīlini / Cān u diller yakmaga ya‘nī ki micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 2). [ki, ] 

Muḥibbī eşk-i çeşmidür nihālüñ eyleyen tāze / Anuñçün ḳadd-i reftāruñ ki ṭubīden bülend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 5). [ki, ] 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [ki, ] 
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Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 3). [ki, ] 

Kūyuña dārü’ş-şifā dirler ya n‘içün dōstum / Niçe yıllardur ki anda kalmışam ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1431, Beyit 3). [ki, ] 

Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 1). [ki, ] 

Bīgāne sanup eyleme red bu Muḥibbī’yi / Bilmez misin ki ‘ışḳuñ ile āşinā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 5). [ki, ] 

Sanma ki cihān-ı fānīdesin kurtarasın baş / Pes böyle iken buña maḥabbet niye kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 1). [ki, ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [ki, ] 

Gerçi felek bükdi ḳaddüm rūzigār ile / Şükrüm budur ki ben daḫı egmedüm aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 2). [ki, ] 

Varam meyḫāneye da‘vet kılasız / Ki vā‘iẓ sözine ben dutmazam gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 3). 
[ki, ] 

Niçe dil bil ki aña cān virelüm / Olıcek ol meh-i nev tāze tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 2). [ki, ] 

İlāhī nār-ı āhumdan gül-i terdür ki sen sakla / Ki āhumdan benüm pürdür zemīn ü āsümān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 4). [ki, ] 

İlāhī nār-ı āhumdan gül-i terdür ki sen sakla / Ki āhumdan benüm pürdür zemīn ü āsümān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 4). [ki, ] 

‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla / Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 2). [ki, ] 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [ki, ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ eyle zülfinden ḥaẕer / Basma dünbālini ejderdür ki yatmış uyumış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 4). [ki, ] 

Baş çatup ebrūlar el bir eylemiş / Ḳatlüme beñzer ki tedbīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 1). [ki, ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 1). [ki, ] 

Eksük itmez her gice benüm içün kan yaşını / Müstedām olsun ki ol bu dīde-i ḫūn-bār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 3). [ki, ] 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 6). [ki, ] 

Nükte-i şi‘r-ile ger ola Muḥibbī’ye sü‘āl / Bir cevāb eyle ki anda ola çok ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 5). [ki, ] 

Bulmak eger ki ister-iseñ genc-i vaṣlını / Dil ḫānesini eyle Muḥibbī ḫarābe bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 5). [ki, ] 
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Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 3). [ki, ] 

Her ki derdüñi koyup aña devā kıldı ‘ivaż / ‘Āḳıbet oldı peşīmān ki cezā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 1). [ki, ] 

Dil-i dervīş-i cefā-keş ki giriftāruñ ola / Miḥnet ü derd ü ġama ṣabr u rıżā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 2). [ki, ] 

Derd-i dilümi ‘arż ideyin dime ḥekīme / Bak yār liḳāsına ki tā kim gide emrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 2). [ki, ] 

Yaşum ki dilā ger dükene ġam yime çeşmüm / Ḫūn-ı cigerüñden idinür kendüzine ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 3). [ki, ] 

Ḳaddüñe naẓar eyleye secde ide bu dil / Ḳāmet ki olur lā-büd olur anda namāz farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 4). [ki, ] 

Her kārbān ki konsa bugün irtesi göçer / Dār-ı cihāna anuñ-ıçun didiler ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, Beyit 
3). [ki, ] 

 

ḳıble: Sığınılan, baş vurulan, mukaddes tutulan yer, şey veya makam. 

Yüzüñ ḳıble kaşuñ miḥrāb olaldan / Gözüm gözler anı ḳıble-nümādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 3). 

[ḳıble, ] 

Kaçan görine ol ṭāḳ-ı Mıṣr pes / Ola ḳıblem ḫam-ı ebrū-yı muḳavves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 1). 
[ḳıblem, -m ] 

 

ḳıble-nümā: Kıbleyi gösteren alet, pusula. 

Yüzüñ ḳıble kaşuñ miḥrāb olaldan / Gözüm gözler anı ḳıble-nümādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 3). 

[ḳıble-nümādur, -dur ] 

 

kibr: Gurur, benlik, büyüklenme. 

Görse zāhid saçınuñ küfrini zünnār idine / Kibr eger baksa yüzi nūrına īmān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1115, Beyit 2). [kibr, ] 

 

kibr olan yirde dīn olmaz: Kibrin bulunduğu yerde din olmaz. // Kibir bulunan gönülde imanın sağlam olması da 

mümkün değildir. 

Tekebbür eyleyüp kendüñi yüksek görme alçak gör / Ezelden kibr olan yirde dimişlerdür ki dīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 6). [kibr olan yirde dīn olmaz, ] 

 

kıl: Kıl, saç teli. 

Cān gözin aç bir naẓar ol zülf-i ‘anber-ṣāyı gör / Her kılında baglu yüz biñ ‘āşıḳ-ı şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 1). [kılında, -ı, -n, -da ] 

Yoldaş oldur ki koparmaya kılın yoldaşınuñ / Bu zamān yoldaşı gör tīġını yoldaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 2). [kılın, -ı, -n ] 
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Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 3). [kılında, -ı, -n, -da ] 

Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın / Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 7). [kıluñ, -uñ ] 

Depredürse zülfinüñ her bir kılın cānlar kopar / Her ṭarafdan niçe yirden āh u efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 1). [kılın, -ı, -n ] 

Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür / Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 2). [kılın, -ı, -n ] 

Her kaçan kim ruḫları üstinde zülfin tār ider / Her kılında niçe biñ ‘āşıḳları ber-dār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1165, Beyit 1). [kılında, -ı, -n, -da ] 

Ser-i zülfinden iy dil gel ḥaẕer kıl / Anuñ her bir kılı dām-ı belādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 2). [kılı, 
-ı ] 

Nār-ı ġamdan yandı bagrum döndi çenge ḳāmetüm / Sīnede her bir kılum efġānlar eyler hem çü saz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 2). [kılum, -um ] 

Hezārān cevr ider zülfi kılınuñ her biri cānā / Velī bir mū ḳadar kılmaz baña mihr ü vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 2). [kılınuñ, -ı, -nuñ ] 

Bir ḳılıyla bend idüp zülfi dutar bu göñlümi / Bend ü zencīr dutmaz iken bu dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 2). [ḳılıyla, -ı, -y, -la ] 

Bende olsun zülfüñüñ her bir kılında cān u dil / Zülfi sevdāsından özge gel hevā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 3). [kılında, -ı, -n, -da ] 

 

kıl: Kıl, tüy // İnce, kıl kadar ince. 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 2). [kıl, ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [kıl, ] 

Noḳṭadur agzı didük kıldur bili fehm eyledük / Dūrbīn olsa Muḥibbī tañ mıdur idrākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 5). [kıldur, -dur ] 

 

kıl: Yapmak, etmek, eylemek. 

Her ne deñlü yār düşmenlik ide / Baña ne kılsa gelür ol dōst er (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 3). [kılsa, -

sa ] 

Dimezüz cevr ü cefā eyleme yā eyle vefā / Rāżıyuz her ne kılursañ bizi tek yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 4). [kılursañ, -ur, -sa, -ñ ] 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [kıl, ] 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [kılursañ, -ursañ ] 
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Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 2). [kılsun, -sun ] 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 2). [kılursa, -ursa ] 

Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi / Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 4). [kılmış, -mış ] 

Baña dermān iderseñ kıl demidür / Beni rüsvāy iden ‘ışḳuñ ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 1). [kıl, 
] 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 3). [kılur, -ur ] 

 Sundum elümi zülfi kemendine irem / Bilmedüm siḥr-ile her tārını kılmış ol mār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ص )
1205, Beyit 14). [kılmış, -mış ] 

Ḫūnını ḫaṣmuñ şarāb u kellesin sāġar kılup / Ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege meydān olupdur yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 4). [kılup, -up ] 

İy ṣabā zülfine el sun kıl anı ‘ānber-feşān / Kim meşām-ı cān ‘ıṭr-ı müşg-sāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 3). [kıl, ] 

Cihānda var mı bir şem‘-i şeb-efrūz / Yakup pervānesini nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 2). 
[kılmaz, -maz ] 

Gelen andan baña cevr ü sitemdür / Maḥabbet şarṭını dildār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 3). 
[kılmaz, -maz ] 

Geçer mi bir dem ol serv ayagına / Yaşum çün çeşmümi bıñar kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 2). 

[kılmaz, -maz ] 

Komaz gül dāmenini hergiz elden / Ne kaldı bülbüle kim ḫār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 3). 

[kılmaz, -maz ] 

Beni kül eyledi bu āteş-i ‘ışḳ / Bu nev‘e yanmagı bir nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 4). [kılmaz, 
-maz ] 

Murġ-ı tīrüñ sīne-i rīşümi çün kıldı ḳafes / Oldı bu cāna bedel kalmadı bir ġayrı heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 1). [kıldı, -dı ] 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 1). [kıldum, -du, -m ] 

Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān / Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 2). [kılmışsın, -mış, -sın ] 

Beni Mecnūn-ṣıfat kıldı nigāruñ zülf-i leylāsı / Dil-i dīvāne deprenmez sanasın pāy-bend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 4). [kıldı, -dı ] 

 

kıl ḳalemle: Eski ressam ve minyatür sanatçılarının kullandıkları ince samur fırça. 

Levḥ-i dilde kıl ḳalemle māh-rūlar naḳşını / Resm ider naḳşında māhirdür olup naḳḳāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 2). [kıl ḳalemle, -le ] 
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ḳīl ü ḳālüm: Dedikodu, boş söz. 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [ḳīl ü ḳālüm, -üm ] 

 

kılca: Kıl kadar, kıl ölçüsünde. 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 4). [kılca, ] 

 

kılıc: Kılıç. 

Başumı kesdi gözüm yaşına raḥm itmedi hīç / Kılıcın ḫūnī olan kurıya vü yaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 3). [kılıcın, -ın ] 

Kosun kāfırlıgın ġamzeñ yiter ḳaṣd eyledi ḫūna / Tamar kanlar kılıcından sakınsun şāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 4). [kılıcından, -ı, -n, -dan ] 

 

kim: Ki bağlacı. 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [kim, ] 

Ḥaḳ bilür kim gözyaşın ben bir yumup biñ dökmişem / Tā kim ol meh-rū melek-ruḫsārı gördüm bir naẓar 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 4). [kim, ] 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1003, Beyit 7). [kim, ] 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür / Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 

Beyit 1). [kim, ] 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1007, Beyit 6). [kim, ] 

Kanlu yaşum ḫil‘atine dāġumı itdüm nişān / Raġbeti artar kumāşuñ kim kaçan tamgası var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 4). [kim, ] 

Gerçi vaṣluñ leẕẕetine beñzemez ḳand ü nebāt / Hicrüñ ammā şerbetin içen bilür kim acıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 2). [kim, ] 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer / Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1025, Beyit 1). [kim, ] 

Er odur kim ṣabr idüp çeke cefā vü cevrini / Sanmañuz itmek şikāyet söz er agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1025, Beyit 4). [kim, ] 

Bikr-i fikrinden Muḥibbī iḫtirā‘ itse ġazel / Kapışurlar sanasın kim gevher agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 5). [kim, ] 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 2). [kim, ] 
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Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 3). [kim, ] 

Göñülden bir nefes gitmez leb-i ḥamrāsı dildāruñ / Hemān ol rinde beñzer kim mey-i ḥamrāya düşmişdür 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 2). [kim, ] 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [kim, ] 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim / Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1044, Beyit 3). [kim, ] 

İrişüp cānān viṣāline bulur maṭlūbını / Ten libāsından şu cān kim soyınup ‘üryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 4). [kim, ] 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [kim, ] 

Ṭavḳ idüp āhını zencīr idinüp göz yaşını / Dil-i dīvāneyi gör kim niçe şīrāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 3). [kim, ] 

Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1057, Beyit 4). [kim, ] 

Şem‘-veş dūd-ı dilüm çıksa depemden ne ‘aceb / Kim Muḥibbī giceler ṣubḥa degin yana geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1057, Beyit 5). [kim, ] 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 4). [kim, ] 

Eksük olmaz maḫzen-i dilden ma‘ānī gevheri / Anuñ-ıçun kim Muḥibbī genc der-vīrānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1059, Beyit 5). [kim, ] 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [kim, ] 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [kim, ] 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña / Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 5). [kim, ] 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 1). [kim, ] 

Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [kim, ] 

Degme nākes cāna kıymaz ‘ışḳ ara ber-dār ola / Ehl-i ‘ışḳuñ cümlesini sanma kim Manṣūr’dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1073, Beyit 2). [kim, ] 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [kim, ] 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 1). [kim, ] 
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Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 2). [kim, ] 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 2). [kim, ] 

Gelmesün daḫı Muḥibbī ser-i kūyuma dimiş / Görüñ ol luṭf issi kim bendesini yād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 8). [kim, ] 

Gördügince gün yüzüñ ‘āşıḳlaruñ nālān olur / Kanda kim açıla gül anda hezār elḥān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 1). [kim, ] 

Vuṣlat içre hīç kes bilmez viṣālüñ ḳadrini / Ḳıymetin ol dem bilür kim arada hicrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1095, Beyit 3). [kim, ] 

Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer / Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 1). 
[kim, ] 

Āsitānuñda Muḥibbī tañ mı efġān eylese / Kanda kim gülşen ola bülbülden efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 5). [kim, ] 

Kanda kim şīrīn-zebān bir dilber-i fettān kopar / Karşusında ehl-i diller zār u sergerdān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 1). [kim, ] 

Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [kim, ] 

Sāḳiyā gör dehri bī-bünyāddur / Bāde sun kim ‘ömr hem berbāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 1). 
[kim, ] 

Bir ġamze ile sīneñi çāk itdi Muḥibbī / Kim tīġ urur ol merdüm-i çālāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 5). [kim, ] 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 3). [kim, ] 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 1). [kim, ] 

Her kişiye kim ugraya göñlüm ḫaber ister / Cānā çü seni cān u göñülden sever ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 1). [kim, ] 

Derd ü miḥnet ḫāne-i dilden varupdur rāḥata / Seslilik itme dilā kim hücrede yārān uyur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1144, Beyit 3). [kim, ] 

İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 4). [kim, ] 

Nigārā gözlerüm yaşı baḳamdur / Anuñçün kim yidügüm derd ü ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 1). 
[kim, ] 

Gönderür seng-i cefā yār belā topragını / Dil-i vīrānı sanur kim daḫı yapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1152, 

Beyit 4). [kim, ] 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer / Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1153, Beyit 6). [kim, ] 
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Eyledi dehrüñ dimāġını mu‘aṭṭar būy-ıla / Kim meger bād-ı ṣabā zülfindeki bagın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 4). [kim, ] 

Ḫışm-ıla naẓar kılma idüp kaşlaruñı çīn / Kim didi saña kim gözüñ üstinde kaşuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1163, Beyit 3). [kim, ] 

Muḥibbī gülşen-i dilde müdām aksun gözüm yaşı / Kim anda cilveler eyler ḫayāl-i serv-i dālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 6). [kim, ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 2). [kim, ] 

Öldürür her dem Muḥibbī’yi anuñçün ol ḥabīb / Bildi yazılmaz günāhı kim daḫı nev-restedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 5). [kim, ] 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak / Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 5). [kim, ] 

Sorma ‘ışḳuñ ḥāletin Mecnūn’a bir dīvānedür / Açma ‘ışḳuñ sırrını Ferhād’a kim efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 1). [kim, ] 

Bahār eyyāmı gül devri irişdi / Geçürme ‘ömri meysüz kim hebādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 5). 
[kim, ] 

Dil diler dāyim Muḥibbī’den gözi mestāneler / Serḫoşuñ meyl[i] bilürsiz kim kebāb üstindedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 5). [kim, ] 

İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür / Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1183, Beyit 1). [kim, ] 

Yüzüm üzre umaram iy māh-rū kim basasın / Ḫāk idüp cismüm reh-i kūyuñda ḳaṣdum düşmedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 3). [kim, ] 

Anuñ gibi benüm yok pādişāhum / Benüm tek niçe biñ biñ kim kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 4). 

[kim, ] 

Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1191, Beyit 3). [kim, ] 

Kūy-ı dilber çevresinde cūş iden Ceyḥūn gibi / Gözlerümüñ yaşıdur kim ırmag olup çaglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 2). [kim, ] 

Her raḳībi öldüreyin didügüm her dem bu kim / Derisine müşterīyüz didiler ṭabbāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 8). [kim, ] 

Yār Muḥibbī ḫūblar içre eyle maḥbūb ola kim / Ḫalḳ-ı ‘ālem ḥayretinden ısırur barmaglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 9). [kim, ] 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Geçürme furṣatı kim dem bu demdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 2). [kim, 
] 

Çü servüñ ḳadd-i yāra nisbeti var / Yüce olsun kim ‘ālī himmeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 1). 

[kim, ] 

Şeker-veş leblerin vaṣf iden anuñ / Mükerrer eylesün kim şöhreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 3). 

[kim, ] 
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Gözi ḫūn-rīzlik inkār itmesün kim / Yanında ḫançerinüñ ḥumreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 4). 
[kim, ] 

Gül ü mül ṣoḥbetin fevt itme sāḳī / Bilürsin kim bahāruñ sür‘ati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 8). 
[kim, ] 

N’ola yasdansam eger taş işigini ṣubḥa dek / Kim sa‘ādet kişiye vaḳt-ı seḥerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 3). [kim, ] 

 Bir gün ola mı kim yüzüm üzre basasın / Ayaguñ topragına eyleyeyin cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ب )
1205, Beyit 2). [kim, ] 

 ,Kanda bulam kim ire elüm dāmānuña / Ben meger toprak olam ilte bu gerdüm rūzigār (Muhibbî Dîvânı (ق)

Gazel 1205, Beyit 21). [kim, ] 

 ,Göñlüm evi bir vech-ile vīrān oldı / Kim eṭibbā aña cem‘ olsa devā yok zinhār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (ك)
Beyit 22). [kim, ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe bu göñlüm çarḫ urur / Hīç diyebilür miyüz kim āsiyāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 2). [kim, ] 

Geh şecā‘at gösterüp gāhī Muḥib merdānelık / Kim ezelden böyle telḳīn eylemişdür pīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 6). [kim, ] 

Yüzüm zer eyleyüp buldum viṣālin / Cihānda var mı bir iş kim zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 3). 
[kim, ] 

Şehā oldı Muḥib derdüñle mūnis / Ola mı kim ola bir cān bedensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 5). [kim, 
] 

İy Muḥibbī kim görürse āfitāb-ı ḥüsnini / Göz yumar hīç ārzū-yı māh-ı tābān eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1218, Beyit 6). [kim, ] 

İy bād-ı ṣabā ḫāk-i derin iki gözümçün / Luṭf eyle getür kim anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 4). [kim, ] 

Giderme zülfüñi gel gül yüzüñden / Kim ola diye kim kākül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 2). 
[kim, ] 

Gözümüñ yaşıdur revnak viren bu gülsitānuña / Dime kim olıcak bārān bitüp gül lālezār olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1231, Beyit 3). [kim, ] 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 3). [kim, ] 

Okımaduk gerçi kim üstāddan bir ḥarf-i rāst / Fenn-i ‘ışḳ içre velī her vech-ile kāmillerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1243, Beyit 3). [kim, ] 

Bulınmaz gül enīs-i ḫār kılmaz / Ya bülbül var mıdur kim zār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 1). 
[kim, ] 

Āh yıllar geçdi dilber göñlümi şād eylemez / Şāh kim zālim ola mülkini ābād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1245, Beyit 1). [kim, ] 

Her ne dirse ḥaḳḳuma uyma raḳībüñ sözine / Bilürem kim ol seni ḫayr işe irşād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1245, Beyit 4). [kim, ] 
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Gülşen-i ḥüsnüñde zār itme Muḥibbī’yi didüm / Didi bir gül var mıdur kim bülbülin zār istemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1247, Beyit 5). [kim, ] 

Var mıdur bir ‘ışḳ eri kim vaṣl-ı cānān istemez / Ya belāya mübtelā derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 1). [kim, ] 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 4). [kim, ] 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [kim, ] 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i / Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 4). [kim, ] 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Kalmadı ḫūn-ı cigerden akmag-ıla kanumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 3). [kim, ] 

Her ne söz kim söyledüñ virür ḥaḳīḳatden ḫaber / Līk gūş itmege anı degme nādān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 6). [kim, ] 

Gördüm yüzüñi kaldı gözüm gitmedi andan / Kim göre anı gayrı yire bir naẓar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 4). [kim, ] 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Ser-te-ser mülk-i cihānı ġarḳ idüp oldı denīz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 2). [kim, ] 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla cān terkin ur kim / Olasın cümle ‘uşşāk içre mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 5). 
[kim, ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste kim işigüñi bālin ide / Başını kaldurmayup derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 3). [kim, ] 

Kūh-ı ġamda kalmışamdur rūz u şeb āh eylerem / Bilmezem kim n’olısar ḥālüm benüm dildārsuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1320, Beyit 2). [kim, ] 

Āhum odından sakın kim bir nihāl-i tāzesin / Sīne pür-sūzam benüm ḫālī degüldür nārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 4). [kim, ] 

Va‘de-i vaṣl ider-idüñ bir zamān iy dil-firīb / Bāda mı virdi ‘aceb kim bilmezem peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1321, Beyit 3). [kim, ] 

Şem‘-veş kan aglaram tā ṣubḥa dek dildārsuz / Bülbül-i şūrīdeyem kim düşmişem gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 1). [kim, ] 

Dilerem kim küfr-i zülfinden anuñ dūr olmayam / Olur-ısam bu cihānda olmayam zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 4). [kim, ] 

İşigüñde yüzini ḫāk itmek ister bu Muḥib / Umar anı kim olasın bāde içseñ cür‘a-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 5). [kim, ] 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār / Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 2). [kim, ] 

Eyleseñ cevr ü cefāyı sanma kim yüz döndürem / Derdüñ-ile ġuṣṣāñı şāḍī bilüp ḫurremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 2). [kim, ] 
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Anuñ-ıçun ġonca gibi yār güftār eylemez / Kim dehānı oldugın ‘uşşāḳa iẓhār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1333, Beyit 1). [kim, ] 

Kūyına varmaga sanmañ kim beni yārum komaz / Ṭāli‘ümdür dōstlar baḫt-ı siyehkārum komaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 1). [kim, ] 

Şu‘le-i āhı kimüñ kim ‘āleme pertev salar / Ẕerreye almaz güni ol māh-ı tābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 3). [kim, ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 1). [kim, ] 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseye oldum ḫarīd / Korkum oldur kim benümle dōst bāzār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1342, Beyit 3). [kim, ] 

Dōstum cevr ü cefādan sanma kim yüz döndürem / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳda s̱ābit-ḳadem muḥkemlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 2). [kim, ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi kim yaşum yiñilmez ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 4). [kim, ] 

Eksük itme göz yaşını ḳalbi mermerse daḫı / Bir zamān-ıla Muḥibbī sanma kim pīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 5). [kim, ] 

Bezm-i ġamda āferīn ol ‘āşıḳ-ı ser-bāza kim / Şem‘-veş başın keserseñ sırrını aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 3). [kim, ] 

Komaz gül dāmenini hergiz elden / Ne kaldı bülbüle kim ḫār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 3). 
[kim, ] 

Cihānda yir mi kaldı kim nem olmaz / Cemāli dūr olalı gözlerümden (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 2). 

[kim, ] 

Muṭribā al sāzuñı eyle ‘amel / Kim Muḥayyer ola sözüñden Ḥicāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 2). [kim, 

] 

Dem-be-dem feryād ider bī-çāre dil dildārsuz / Bülbül-i üftādedür kim zār olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 1). [kim, ] 

Sen melek-rūyı niçe teşbīh idem aṣnāma kim / Bir kurı ṣūretdür ol güftārsuz reftārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1369, Beyit 3). [kim, ] 

Ṭāḳati kalmadı kim sensüz Muḥibbī söz diye / Cāndan ayrılsa beden lā-büd kalur güftārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 5). [kim, ] 

Nev-bahār eyyāmı geldi kim olursa yārsuz / Bülbül-i bī-çāredür kim kalısar gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 1). [kim, ] 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 4). [kim, ] 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ / Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 2). [kim, ] 

Nāleler eyler Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳuñda senüñ / Gelmedi dilüñe bir kez diyesin kim bu çi kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 5). [kim, ] 
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Hem-nefes kılup raḳībi eyleseñ yanuñda ḫāṣ / Kim ‘acablar gül yanında eksük olmaz ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 2). [kim, ] 

İtdi pervāne göñül yine ruḫ-ı yāra heves / Yakmayınca komaz āḫir kim ider nāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 1). [kim, ] 

La‘l-i nābuñ dileye ḫasta göñül eyleme ‘ayb / Var mı bīmār kim ol itmeye tīmāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 5). [kim, ] 

Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 3). [kim, ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül / Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 5). [kim, ] 

Vaḳtidür kim sāḳiyā devr eylesün la‘līn ḳadeḥ / Devr-i gül vaḳt-i cevānī dilde yok bīm-i ‘ases (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 4). [kim, ] 

Niçe demler iñleyüp nā gibi kıldum ben nefes / Ḥamdü-lillāh kim viṣāl-i yāra buldum dest-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 1). [kim, ] 

Tañ degüldür ger raḳīb olmazsa yanuñdan cüdā / Kanda kim gül açıla lā-büd bulınur ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 4). [kim, ] 

Nāḳa-i leylī ne vādīlerde kim itdi mekān / Lālesi ḫūn-ı dil oldı nāle-i Mecnūn ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 3). [kim, ] 

Şöyle müşkil oldı bu mīm dehānuñ sırrı kim / Fehm-i esrārına vāḳıf olmamışdı hīç kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 4). [kim, ] 

Ḫāk-i pāyın başuma tāc itmek itdüm mültemes / Gör dil-i dīvāneyi kim salṭanat eyler heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 1). [kim, ] 

Şām-ı hicrüñde Muḥibbī ārzū-yı vaṣl ider / Var mıdur bīmār kim ol itmeye ṣıḥḥat heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1398, Beyit 5). [kim, ] 

Murġ-ı dil pervāz urup āḫir irişdi kūyuña / Şimdi bildüm kim murādı kūyumuñ uçmag-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 6). [kim, ] 

Rūze-i hicrān içinde eyledüm bir sözi gūş / Müjde kim togdı hilāl ebrūsı oldı ‘iyde duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 1). [kim, ] 

Dīdāruña ṭāḳat mı olur iy meh-i enver / Kim oldı ırakdan göñül āşüfte vü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 4). [kim, ] 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 4). [kim, ] 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 4). [kim, ] 

Eger cān ister-iseñ başum üzre / İdeyim anı kim saña gele ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 3). [kim, ] 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 2). [kim, ] 

Saldı dil fülkin Muḥibbī rūzigār-ı āh-ıla / Bilmedi emvāc-ı ‘ışḳı kim belā-engīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 5). [kim, ] 
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Āh u efġānuñ feleklerde senüñ yir eyledi / İy Muḥibbī sanma kim dildāra te‘s̱īr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 5). [kim, ] 

Niçe kim eyledüm pend ü naṣīḥat tutmadı göñlüm / Yürür kūyında dildāruñ ‘acāyib derdmend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 3). [kim, ] 

Nār-ı āhumdan nigārā sebze-i ḫaṭṭuñ sakın / Bu mes̱eldür kim yanar kurı yanınca bile yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1444, Beyit 3). [kim, ] 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [kim, ] 

Kim ki el komak dilerse zülf-i ‘anber-bārına / Göreyim kim pāralansun bagrı anuñ şāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 4). [kim, ] 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 5). [kim, ] 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 5). [kim, ] 

Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [kim, ] 

Kankı dil kim baglanup zülfüñe ide iḫtiṣāṣ / Bulmayısardur ebed zencīr-i ġamdan ol ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1473, Beyit 1). [kim, ] 

Ġamze-i cellādına dirsem ḫalāṣ itgil beni / Dir kim ölmeyince olmaz ḥükm-i sulṭāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 3). [kim, ] 

Olmadı baña müyesser kim olam meclisde ḫāṣ / Ya olam derd ü belā vü mihnet ü ġamdan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 1). [kim, ] 

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum / Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 2). [kim, ] 

Ruḫlaruñ üstinde n’eyler uşbu zülf-i ‘anberīn / Kim görüpdür kim günüñ yüzini ẓāhir duta pas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 2). [kim, ] 

Ḫaṭṭını ḫadi üzre gören diye gerekdür / Kim cevher-i insānda ne zībā-y-ımış a‘rāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 4). [kim, ] 

 

kim: "Hangi kimse" anlamında soru zamiri. 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 1). [kim, ] 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 1). [kim, ] 

Vādī-i miḥnet ü ġamdaki olan ḫastalara / Leb-i la‘linden ider mi ki devā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 2). [kim, ] 

Niçe gün hicri-y-ile cān u ciger taglamışam / Umaram Ḥaḳ’dan ire vaṣlı baña kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 3). [kim, ] 
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Ne günāh itdüm ola elüm alup çarḫ-ı felek / Ol perīden ne içün itdi cüdā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 4). [kim, ] 

Bu Muḥibbī dil ü cān yakdugını ḥasret-ile / Sen bilürsin anı iy bār-ı Ḫudā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 5). [kim, ] 

Bu ‘ālemde kimüñ cānānı yokdur / Muḳarrer kurı tende cānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 1). 
[kimüñ, -üñ ] 

Kim bilem dir ḥāl-i Mecnūn’ı baña sorsun baña / Vādi-i ġamda anuñla itmişem bī-ḥad sefer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1007, Beyit 4). [kim, ] 

Naḳd-i dil virüp metā‘-ı ḥüsne kim ola ḫarīd / Aña bu yolda belā vü derd ü ġam ḥāṣıl-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 3). [kim, ] 

Salma beni dāyimā ferdālara / Yarına kim çıkabilmez iy püser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 4). [kim, ] 

Giderüp zülfi seḥābın gün yüzin peydā kılur / Kim aña ide naẓar āşüfte vü şeydā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 1). [kim, ] 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [kime, -e ] 

Bugün iḳlīm-i ‘ışḳ içre Muḥibbī’yi diseñ kimdür / Şikeste beste bī-çāre faḳīrüñdür ḥaḳīrüñdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1027, Beyit 4). [kimdür, -dür ] 

‘Ālemi maḥkūm iden her dem berāt-ı ḥüsnidür / Kim muṭī‘ olmaz çekilmiş kaşları ṭuġrāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 5). [kim, ] 

Kimüñ yolına cān u seri virdi Muḥibbī / Mecnūn ṣıfat ‘Īsī-nefes ḫulḳı ḥasendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 
Beyit 5). [kimüñ, -üñ ] 

Leblerüñden kim bugün sāġar çeker / Sanma ferdā minnet-i kevs̱er çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 1). 
[kim, ] 

Kim severse ẓulm idersin öldürürsin cevr-ile / Günde kapuñda senüñ biñ kan olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 4). [kim, ] 

Kim ‘āşıḳ ola derdine dermāna çāre yok / Dermāna çāre olmaya derde ne çāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 4). [kim, ] 

Ser-i zülfinde kim görse Muḥibbī göñlini eydür / Dükenmez bir olur olmaz uzun sevdāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 7). [kim, ] 

‘Işḳ cāmından Muḥibbī kime olmışdur naṣīb / Bulmaz ol huşyārlık tā ḥaşre dek sekrān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1044, Beyit 5). [kime, -e ] 

Gül mevsiminde sāḳī elinden ḳadeḥ sunar / Nūş ide anı zehr ise kim ictināb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 3). [kim, ] 

‘Işḳ āteşine yandugumı ancak o bilür / ‘Işḳuñ odına cān u göñül kim kebāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 4). [kim, ] 

Assı ziyān gözede sermāyesin virüp / ‘Ömrini kimdür ol ‘ömrden ḥisāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 2). [kimdür, -dür ] 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 

Beyit 4). [kim, ] 
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Zülfi zencīrine kim dil vire dīvāne geçer / Şem‘-i ruḫsārına kim per yaka pervāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 1). [kim, ] 

Zülfi zencīrine kim dil vire dīvāne geçer / Şem‘-i ruḫsārına kim per yaka pervāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 1). [kim, ] 

Bilsem cefā kitābını kimden okur ‘aceb / Şimdi cihānda sencileyin yok cefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 4). [kimden, -den ] 

Kimden ögrendüñ nigārā bu göñüller almasın / Soñra cevr-ile anı öldürme kankı fende var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 6). [kimden, -den ] 

Kim elif gibi reh-i ‘ışḳında yāruñ togrudur / Bakışından çeşmi aña ġamze okın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1064, Beyit 1). [kim, ] 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 2). [kim, ] 

Ġāret iden göñlini kimdür Muḥibbī’nüñ didüm / Çünki bilmezsin didi ol nergis-i fettāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 5). [kimdür, -dür ] 

‘Işḳ-ıla cānın virüp kūyında kim medfūn ola / Yazılur anuñ mezārında ki bu maġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 5). [kim, ] 

Ol ġazālı arayu gitdi Muḥibbī derdmend / Kim şikār eyler ṭaleb ser-keşte-yi Hāmūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 7). [kim, ] 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür / Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 1). [kim, ] 

Zāhidā ol sen selāmet biz melāmet ehliyüz / Kim görüpdür gözleye ‘āşıḳ olan nāmūs u ‘ār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 4). [kim, ] 

Niẓāmī pençesin burdum benümle kim tutar pençe / Muḥibbī ‘arṣa-i naẓmuñ bugün şīr-i zebānıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 5). [kim, ] 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 2). [kim, ] 

Āh kim şīvelerle dilberler / Kim göre ḥūr veyā melek dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 1). [kim, ] 

Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer / Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 1). 
[kim, ] 

Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer / Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 1). 
[kimdür, -dür ] 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 5). [kim, ] 

Kim ezel bezminde nūş itdi maḥabbet cāmını / ‘Işḳ-ı mestī görine maḥşerde de ayık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 3). [kim, ] 

Kim ki bildiyse ḥaḳīḳī ‘ışḳı olsun ol feraḥ / Kim mecāzīde kalur āḫir nedāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 4). [kim, ] 

Men‘ eyleye mi kūyına varmaga raḳībüñ / Kim karşu turur ‘āşıḳ-ı bī-bāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 4). [kim, ] 
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İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 5). [kim, ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 7). [kim, ] 

Bir sencileyin būseye cān u dil alan kim / Bu resme ‘aceb dünyede bāzār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 9). [kim, ] 

Bir sencileyin yār-ı cefākār kimüñ var / Bī-raḥm u dil-figār u sitemkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 1). [kimüñ, -üñ ] 

Bir sencileyin yār-ı cefākār kimüñ var / Bī-raḥm u dil-figār u sitemkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 1). [kimüñ, -üñ ] 

Bir bencileyin bezm-i belā vü ġam içinde / Zārīlık ider derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 2). [kimüñ, -üñ ] 

Bir sencileyin ḥüsn gülistānına karşu / Bülbüllerini eyleyici zār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 
3). [kimüñ, -üñ ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsına tolaşmış / Āşüfte vü ser-keşte giriftār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 4). [kimüñ, -üñ ] 

Bir sencileyin ‘āşıḳı ferdāya salar āh / Yüze gülici āl-ıla ‘ayyār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 
5). [kimüñ, -üñ ] 

Bir bencileyin hicrüñ-ile ḫasta dil olmış / Bī-çāre yatur derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 6). [kimüñ, -üñ ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 7). [kimüñ, -üñ ] 

Bir bencileyin şem‘ gibi odlara yanmış / Şem‘-i ruḫuñuñ şevḳıne iy yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 8). [kimüñ, -üñ ] 

Bir sencileyin būseye cān u dil alan kim / Bu resme ‘aceb dünyede bāzār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 9). [kimüñ, -üñ ] 

Bir bencileyin sīne siper seng-i cefāya / Bu kūh-ı maḥabbetde belā yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 10). [kimüñ, -üñ ] 

Bir sencileyin gāh çelīpā ide zülfin / Geh göstere ‘uşşāḳına zünnār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 11). [kimüñ, -üñ ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsıyla Muḥibbī / Dildāde vü āvāre siyehkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 12). [kimüñ, -üñ ] 

Sīnesi bāġında kim dikdi maḥabbetden nihāl / Görmedi derd ü belā vü ġamdan özge berg ü bār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 2). [kim, ] 

Tañ mı cūş itse Muḥibbī āh-ıla deryā-yı eşk / Rūzigār esdükçe kim dir baḥr-i bī-pāyān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 7). [kim, ] 

Kimdür Muḥibbī dir-iseñ iy pādişāh-ı ‘ışḳ / Bir derdmend bende vü bir ḫāk-i pā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1148, Beyit 5). [kimdür, -dür ] 
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Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür / Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 2). [kimden, -den ] 

Şi‘r-ile çünki Muḥibbī niçe dilber kuçılur / Bunı kim diyebilür şi‘r ü ġazelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 6). [kim, ] 

Kirpügüm göz yaşına sedd eyledüm sedd olmadı / Ḫār u ḫesle kim görüpdür rāh-ı ‘ummān baglanur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1157, Beyit 3). [kim, ] 

Gel bugün ‘iyş idelüm ṣaḥn-ı çemen eyyāmıdur / Çarḫ-ı ẓālim kimler ile irte işret saz olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1158, Beyit 2). [kimler, -ler ] 

Egerçi kim yapar dil ḫānesin yār / Döner ol dem yıkar yine ṣabī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 3). 

[kim, ] 

Ḫışm-ıla naẓar kılma idüp kaşlaruñı çīn / Kim didi saña kim gözüñ üstinde kaşuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1163, Beyit 3). [kim, ] 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [kim, ] 

Didüm ki yārumuñ yokdur naẓīri / Eger var-ısa eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 2). 
[kime, -e ] 

Eger cevr ü eger miḥnet eger ġam / Anı kim yār ider ‘ayn-ı ṣafādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 4). [kim, 
] 

Perīde görmedüm ḥūrīde hergiz / Beşerde var mı eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 4). 
[kime, -e ] 

Dünyā kime mihr itdi saña ide Muḥibbī / Cevr-ile cefā kılmada cānānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 

Beyit 5). [kime, -e ] 

Devrān içinde kim göre ẓulmı Muḥibbiyā / Varsun muġān deyre ki dār-ı ‘adāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1192, Beyit 5). [kim, ] 

Kime taḳrīr eyleyem kime bu dil esrārını / Gūş iden aḥvālümi benden beter ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 4). [kime, -e ] 

Kime taḳrīr eyleyem kime bu dil esrārını / Gūş iden aḥvālümi benden beter ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 4). [kime, -e ] 

Miyānından ḫaber kim var dir ise / Sözi taṣdīḳ olınmaz çün gümāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 4). 
[kim, ] 

 Ḥayātı ebedīdür saña kim vāṣıl ola / N’ola Manṣūr gibi zülfüñe kılsañ ber-dār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ح )
1205, Beyit 6). [kim, ] 

 Zamānuñ işi budur kime bir an vire yüz / Dönüp aglatmayıcak komaz anı āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ز)
1205, Beyit 11). [kime, -e ] 

Şem‘-i cemāl-i yāra pervāne-veş tutışdum / Kimdür diyen benümçün ol şem‘e yanagelmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1207, Beyit 3). [kimdür, -dür ] 

Dōstlar hicrān şebinde kim rehāyı istemez / Görüben cānān yüzini rūşenāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 1). [kim, ] 
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İy ṣabā zülfine el sun kıl anı ‘ānber-feşān / Kim meşām-ı cān ‘ıṭr-ı müşg-sāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 3). [kim, ] 

‘Uzlet idüp kim kanā‘at birle buldı iştihār / Pādişāh-ı dehr olup ol hūy u hāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 4). [kim, ] 

Hevā-yı nefse kim uysa Muḥibbī soñı ḫacletdür / Bu pendi cān-ıla kim gūş iderse şermsār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 5). [kim, ] 

Hevā-yı nefse kim uysa Muḥibbī soñı ḫacletdür / Bu pendi cān-ıla kim gūş iderse şermsār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 5). [kim, ] 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 1). [kim, ] 

Teşbīh kim ider gün yüzine mihr-ile māhı / Gün yüzine ‘ālemde muḳābil ḳamer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 5). [kim, ] 

Kimdür ki diye ‘ışḳı Muḥibbī başa iltdüm / ‘Ālemde bugün andan ulu derd-i ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 8). [kimdür, -dür ] 

Bu Muḥibbī’ye niçe bir atasın seng-i cefā / Kim bütün ide uşandı bu dil-i āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1254, Beyit 5). [kim, ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 5). [kim, ] 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 1). [kim, ] 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 1). [kim, ] 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 3). [kim, ] 

Māhı gördüm gün yüzüñden dem-be-dem alur żiyā / Kim ola bilsem saña mihr-i cihān-ārā dimez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 4). [kim, ] 

Göñlümüñ feryād elinden kime varup dād idem / İrmek ister gördügi zülfe uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 2). [kime, -e ] 

Kim ki nūr-ı Ḥaḳḳ-ıla dil ḫānesin rūşen kılur / Yiter aña hergiz ol şem‘-i şebistān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 3). [kim, ] 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [kimdür, -dür ] 

Urur ‘āşıḳ olanlar baş terkin / Diyen kimdür ki ‘āşıḳ ölmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 4). 
[kimdür, -dür ] 

Rūyını zer eyleyüp kim ola kapuñda gedā / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1288, Beyit 4). [kim, ] 

Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1291, Beyit 3). [kim, ] 

Geldi dehāna mīmüñ irem gibi murāda / Muṣḥaf cemālüñ açup kimdür tefe’’ül itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 4). [kimdür, -dür ] 
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Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 7). [kim, ] 

Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 2). [kim, ] 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim göre ḥayret basar döker anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 1). [kim, ] 

Āh it Muḥibbī her dem kim gördi yār[ı] maḥrem / ‘Āşıḳ olur mı bī-ġam oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 5). [kim, ] 

Kim-durur cānā dir-iseñ derd-i hicre mübtelā / Ġāyet ile ḫasta-dildür bu Muḥibbī bendeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 5). [kim-durur, --durur ] 

Kim ki ögrenmek diler ‘ışḳuñ rumūzın ser-te-ser / Okusun görsün Muḥibbī defter ü dīvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 5). [kim, ] 

Kim ki dolaşa ser-i zülfine dīvāne gibi / Aña pend eylemeñüz çünki o kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1338, Beyit 2). [kim, ] 

Şu‘le-i āhı kimüñ kim ‘āleme pertev salar / Ẕerreye almaz güni ol māh-ı tābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 3). [kimüñ, -üñ ] 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim görür ḥayret basar tolar anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 1). [kim, ] 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [kim, ] 

Sırr-ı ‘ışḳ[ı] sor baña ‘allāmeler ḥall eylemez / Kim görüpdür bu cihānda ola düşvār iş geñez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 1). [kim, ] 

Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [kim, ] 

Nev-bahār eyyāmı geldi kim olursa yārsuz / Bülbül-i bī-çāredür kim kalısar gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 1). [kim, ] 

Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler / Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 2). [kim, ] 

‘Işḳ-ı şāhī ḫaymesin kuralı dil ṣaḥrāsına / Kim görürse dir ki bu mülküñ ḫarābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 2). [kim, ] 

Bī-vefā dildār sevmek hey ne müşkil kār-ımış / Kim giriftār-ı belā-yı ‘ışḳ ola nā-çār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 1). [kim, ] 

Fikr eyleme iy dil yüri vuṣlat ele girmez / Cān gibi nihāndur kim ider anı derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 2). [kim, ] 

Gerek ‘āşıḳ olan ser-pā bürehne / Anı kim gördi mecnūn ola ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 2). 
[kim, ] 

Kim saña bu ḥüsni virdiyse eyā şīrīn-dehen / Kūḥ-ı ġamda ben belā-perverdi Ferhād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 2). [kim, ] 

Şāh olup kim geydi-y-ise aṭlas u dībā ḥarīr / Yig-durur saña ḳalender gibi olmak jende-pūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 2). [kim, ] 
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Ser-i kūyumda feryād u fiġān her şeb iden kimdür / Didi didem Muḥibbī ḫasta-dildür ḫˇābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 4). [kimdür, -dür ] 

Yüzüñe kim gün dimiş rā eylemiş / Ḫoş naẓar kılmış ne ḫoş rā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 1). 
[kim, ] 

Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür / Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 4). [kim, ] 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1450, Beyit 3). [kim, ] 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [kim, ] 

Yüzüñi kimdür görüp dil virmeye / Dest-i ḳudret çünki taṣvīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 3). 
[kimdür, -dür ] 

Kim göre ‘ārıżuñı olmaya ġamdan o ḫalāṣ / Yazılu ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla göñülde bu ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 1). [kim, ] 

Cān u dilden kapuña geldüm beni reddeyleme / Degme kez bende bulınmaz kim ola bu resme ḫāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 2). [kim, ] 

Kim ḥarīm-i ḥürmet-i ġamla Muḥīb maḥrem ola / Olamaz tā rūz-ı maḥşer miḥnet ü ḫırmāndan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1478, Beyit 5). [kim, ] 

Naḳd-i cān[ı] kim virüp aldı nigāruñ būsesin / Eylemedi kimsene dünyāda bunuñ gibi as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1481, Beyit 3). [kim, ] 

Ruḫlaruñ üstinde n’eyler uşbu zülf-i ‘anberīn / Kim görüpdür kim günüñ yüzini ẓāhir duta pas (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 2). [kim, ] 

 

kim dimez: Hangi kişi söylemez // Söylemeyecek olan yoktur, herkes bunu söyler. 

Bu Muḥibbī bāġ-ı ḥüsnüñ her kaçan medḥ eylese / İy gül-i ra‘nā aña kim bülbül-i gūyā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 5). [kim dimez, ] 

 

kim dimez: Hangi kişi söylemez // Söylemeyecek olan yoktur, herkes bunu söyler. 

Āfitāb-ı ḥüsne kim mihr-i cihān-ārā dimez / Ya muḳavves kaşlaruñ görüp aña kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 1). [kim dimez, ] 

 

kim dimez: Hangi kişi söylemez // Söylemeyecek olan yoktur, herkes bunu söyler. 

Āfitāb-ı ḥüsne kim mihr-i cihān-ārā dimez / Ya muḳavves kaşlaruñ görüp aña kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 1). [kim dimez, ] 

 

kim ki: Hangi kimse ki. 

Cām-ı la‘lin isteme gel eyle çeşminden ḥaẕer / Kim ki bed-meste uyarsa lā-büd anda kan olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 2). [kim ki, ] 
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Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 7). [kim ki, ] 

Kim ki bildiyse ḥaḳīḳī ‘ışḳı olsun ol feraḥ / Kim mecāzīde kalur āḫir nedāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 4). [kim ki, ] 

Eks̱erī ‘āşıḳlaruñ tā ṣubḥa dek bī-dār olur / Kim ki ‘ışḳdan bī-ḫaberdür ol yatur her ān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 2). [kim ki, ] 

Kim ki ‘āşıḳdur Muḥibbī āsitān-ı yārda / Pādişāh-ı dehr ise kendüyi çāker gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1153, Beyit 7). [kim ki, ] 

Şem‘-i ḥüsne kim ki ‘āşıḳdur yanar pervāne-veş / Maḥv olur ol ‘āteş-i ‘ışḳ içre nā-peydā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 4). [kim ki, ] 

Kim ki dünyā ni‘metine aldanup meyl eyleye / Aña ḥayvāndur disünler dimesünler aña nās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 4). [kim ki, ] 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış / Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 1). [kim ki, ] 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 2). [kim ki, ] 

Kim ki ‘āşıḳdur gerekdür āsiyā-veş çarḫ urup / Gice gündüz dögine eline alup iki daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1444, Beyit 2). [kim ki, ] 

Kim ki el komak dilerse zülf-i ‘anber-bārına / Göreyim kim pāralansun bagrı anuñ şāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1457, Beyit 4). [kim ki, ] 

Sāġar-ı gülgūnı bir dem komak elden itmesün / Kim ki olmak isteye endūh-ı devrāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 4). [kim ki, ] 

İy Muḥibbī kim ki ‘ışḳ yolında cān terk itmedi / Ḥāṣıl-ı ‘ömrine virilen hevādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1490, Beyit 5). [kim ki, ] 

 

kim kim: Kimi...kimi. // Belgisizlik anlamında kullanılan ikileme. 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [kim kim, ] 

 

kim ola: Her kim ola, kimdir?. 

Giderme zülfüñi gel gül yüzüñden / Kim ola diye kim kākül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 2). 

[kim ola, ] 

 

kim sevmez: Kim sevmez, herkes sever, sevmeyen yoktur. 

Cevri çok pür cefāyı kim sevmez / Mihri yok bī-vefāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 1). 

[kim sevmez, ] 

 

kim sevmez: Kim sevmez, herkes sever, sevmeyen yoktur. 
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Cevri çok pür cefāyı kim sevmez / Mihri yok bī-vefāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 1). 

[kim sevmez, ] 

 

kim sevmez: Kim sevmez, herkes sever, sevmeyen yoktur. 

Her nefes nāle kılur can u göñül / Meclis içinde nāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 2). [kim 

sevmez, ] 

 

kim sevmez: Kim sevmez, herkes sever, sevmeyen yoktur. 

Tūtiyādur gözüme ḫāk-i deri / Küḥl içün tūtiyāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 3). [kim 

sevmez, ] 

 

kim sevmez: Kim sevmez, herkes sever, sevmeyen yoktur. 

Görinür zülf içinde ‘ārıż-ı yār / Şeb-i tār içre ayı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 4). [kim 

sevmez, ] 

 

kim sevmez: Kim sevmez, herkes sever, sevmeyen yoktur. 

Meyl ider göz yaşına serv gibi / Bu cihān içre māyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 5). [kim 

sevmez, ] 

 

kim sevmez: Kim sevmez, herkes sever, sevmeyen yoktur. 

Sāye salsa gedāyı şāh eyler / Pes ol zülfi hümāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 6). [kim 

sevmez, ] 

 

kim sevmez: Kim sevmez, herkes sever, sevmeyen yoktur. 

Bu Muḥibbī giceler bülbül-vār / İñiler āh u vāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 7). [kim 

sevmez, ] 

 

kim sevmez: Kim sevmez, herkes sever, sevmeyen yoktur. 

Ḥamdü-lillāh Muḥammed ümmetiyüz / Cān-ıla Muṣṭafā’yı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 8). 

[kim sevmez, ] 

 

kimdür dimez: Hangi kişi söylemez // Söylemeyecek olan yoktur, herkes bunu söyler. 

Gözlerüm yaşına saldum yine bu dil zevraḳın / Rūzigār-ı āh-ıla kimdür aña deryā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1354, Beyit 4). [kimdür dimez, -dür ] 

 

kimesne: 1. Herhangi bir kişi, kim olduğu belirtilmeyen bir şahıs 2. (Olumsuz cümlelerde) Hiçbir şahıs, hiçbir insan. 

Amān virmez baña bir dem ġam u derd ü belā hergiz / Kimesne yokdur ‘ālemde benüm tek mübtelā hergiz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 1). [kimesne, ] 
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kimi kimi: Kimi...kimi... Bazısı, bazıları, birkaçı II belgisizlik anlamında kullanılan ikileme. 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [kimi kimi, ] 

 

kimi kimi: Kimi...kimi... Bazısı, bazıları, birkaçı II belgisizlik anlamında kullanılan ikileme. 

Kimi ‘āşıḳ kimi zāhid bu ḫalḳuñ / Gelür çün her kişiye bir hevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 3). 
[kimi kimi, ] 

 

kimine kimine: Kimi...kimi... Bazısı, bazıları, birkaçı II belgisizlik anlamında kullanılan ikileme. 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1142, Beyit 3). [kimine kimine, -n, -e ] 

 

kimse: 1. Herhangi bir kişi, kim olduğu belirtilmeyen bir şahıs 2. (Olumsuz cümlelerde) Hiçbir şahıs, hiçbir insan. 

Ġam beyābānında sergerdān olaldan cān u dil / Kimse gelmez yanuma illā meger sāyem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 5). [kimse, ] 

Sorma sırr-ı dehānını iy dil / Kimse fehm eylemez mu‘ammādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 3). [kimse, 
] 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [kimse, ] 

Olmayınca kimsede ‘ışḳdan es̱er / Bil ki ḥayvāndur anı sanmañ beşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1027, Beyit 2). 

[kimsede, -de ] 

Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 3). [kimse, ] 

Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet / Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 2). [kimseye, -ye ] 

Zülfine dil baglayup itme iñende i‘timād / Kimse başa çıkmamış anuñla birçok başludur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1084, Beyit 4). [kimse, ] 

İrişilmez zülfi devrinde viṣāli gencine / Kimse gence mālik olmaz her kaçan mārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 4). [kimse, ] 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr / Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 3). [kimse, ] 

Niçe teşbīh idem ḳaddine servi / Ki servüñ kimse dimez ġabġabı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 2). 
[kimse, ] 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına / Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 5). [kimse, ] 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak / Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 5). [kimse, ] 
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Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [kimse, ] 

İtmezüz kimseye bir ẕerrece biz kem naẓarı / Çünki biz kendümüzi cümleden ednā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1210, Beyit 2). [kimseye, -y, -e ] 

Sen ḫarāb itmek neden iy ġam dil-i vīrānemi / Ḫānesin kendü eliyle kimse vīrān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 2). [kimse, ] 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [kimse, ] 

Bi-ḥamdi’llāh muḥabbet ḫānesinde / Ġamuñdan ġayrı kimse maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 

5). [kimse, ] 

Mu‘tekif olsam n’ola kūyuñda iy ārām-ı cān / Bir nefes senden cüdā bir kimse tecvīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 4). [kimse, ] 

Ḥamdü-lillāh gün gibi çün ṣāfdur āyīnemüz / Ol sebebden kimseye bir ẕerre yokdur kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 1). [kimseye, -y, -e ] 

Zülfini añsam nigāruñ ḫālini medḥ eylesem / Kimse ‘anber adın añmaz müşg-i Tātār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 3). [kimse, ] 

Ḥamdü-lillāh ġıll u ġışdan pākdür āyīnemüz / Ol sebebden yok-durur kimseye hergiz kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1254, Beyit 1). [kimseye, -y, -e ] 

Dehānıyla miyānından ḫaberdār olmadı kimse / Göñül ḥayretde kalmışdur yog-ıla varını bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 3). [kimse, ] 

Seni künh-ile kimse bilmek olmaz / Ne deñlü diḳḳat olsa görmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 1). 

[kimse, ] 

‘İnāyet kıl Muḥibbī seni bulsun / Seni künh-ile kimse bilmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 7). 

[kimse, ] 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 2). [kimse, ] 

Bu Muḥibbī yazsa ḥüsni āyetin dil levḥine / Okıyan dir buncılayın kimseler inşā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 5). [kimseler, -ler ] 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan anı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 2). [kimseye, -y, -e ] 

Mihr umma dehr-i dūndan andan gelen cefādur / Kimse cihānda ḫurrem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 4). [kimse, ] 

Tīr-i müjgānı ile durmaz akar ḫūn-ı ciger / Bu iki ḫūnīlerüñ kimse savaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 3). [kimse, ] 

Nāle vü feryād u zārīdür benüm dün gün işüm / Yā İlāhī olmasun ‘ālemde kimse yārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1322, Beyit 3). [kimse, ] 

Kimse bilmezdi Muḥibbī sūz-ı ‘ışḳumdan ḫaber / Ẓāhir eyler ‘āleme bu sırrı eş‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 5). [kimse, ] 
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Ol ki dildāruñ cefāsını vefādan yig bilür / Minnet itmez kimseye derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 6). [kimseye, -y, -e ] 

Sorma Mecnūn’a varup müşkil-i ‘ışḳı baña sor / Degme kimse idemez mes’ele-i ‘ışḳı temīz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1343, Beyit 3). [kimse, ] 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan aldı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cammāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 2). [kimseye, -y, -e ] 

Ko uzansun şāne eyle zülfüñe ‘ömrümdür ol / ‘Ömrinüñ uzunlıgın bir kimse var mı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 4). [kimse, ] 

Kimseler ḳādir degüldür ‘ışḳdan baḥs̱ itmege / Feylesof-ı dehr olanlar eylemişlerdür ḥirās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 2). [kimseler, -ler ] 

Yok miyānından es̱er gelmez dehānından cevāb / Kimse yok virür ḫaber andan Muḥibbī sözi kes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1381, Beyit 5). [kimse, ] 

Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 1). [kimseden, -den ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 5). [kimsede, -de ] 

Şi‘rümi gören bir āhen leblebi ancak dimiş / Anuñ-ıçun degme kimse aña diş uramamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 1). [kimse, ] 

Kimse kılmaz dōstlar bu derdümi dildāra ‘arż / Ölürem bu derd-ile ger olmaz-ısa yāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 1). [kimse, ] 

 

kimsene: 1. Herhangi bir kişi, kim olduğu belirtilmeyen bir şahıs 2. (Olumsuz cümlelerde) Hiçbir şahıs, hiçbir insan. 

Bu güni ḫoş görelüm irte günüñ issisi var / Kalmadı kalmayısar kimseneye gün gicedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 3). [kimseneye, -y, -e ] 

 Firār itse n’ola görse bu dil-ḫastesini / Şāh olan kimsene dervīşden ‘ār itse ne var (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ف)
1205, Beyit 20). [kimsene, ] 

Hicr ara ḥasret-ile cān lebüme gelmiş-iken / Kimsene yok diye bu ḥālümi dildāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 5). [kimsene, ] 

Dil ḫasta yatur kimsene ḥālini sormadı / Eyler Muḥibbī ṣubḥa degin āh u vā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 5). [kimsene, ] 

Yiter aglatma beni dōst yaşumdan ḥaẕer it / ‘Ālemi ġarḳa virür kimsene bendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 5). [kimsene, ] 

Naḳd-i cān[ı] kim virüp aldı nigāruñ būsesin / Eylemedi kimsene dünyāda bunuñ gibi as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1481, Beyit 3). [kimsene, ] 

 

kīn: Kendisine yapılan bir şeyi hazmedememekten doğan devamlı ve gizli düşmanlık, garaz, buğz. 

Dōstum cefālar itmege mebāş / Kīni dilden gel gider āzār-ı ehl-i dil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1439, Beyit 

1). [kīni, -i ] 



 1417 

 

kīn eylemiş: Kin gütmek, öç almak istemek. 

Şöyle beñzer ḫışm idüp dilber baña kīn eylemiş / Ġamzesin ḫançer kılup ebrūların çīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1400, Beyit 1). [kīn eylemiş, -miş ] 

 

kīn eyleyüp: Kin gütmek, öç almak istemek. 

Dōstum kīn eyleyüp ebrūlaruñ çīn eyleme / Böyledür dirler mes̱eldür kīn ile dīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1015, Beyit 3). [kīn eyleyüp, -y, -üp-yüp ] 

 

kīn ile dīn tagılur: Kin ve din bir yerde olmaz. Hiçbir din kin duymaya izin vermez. Kin duymak insanları yanlış 

yollara, büyük hatalara götürür. İnançlı bir insan affedici, bağışlayıcı olmalıdır. 

Dōstum kīn eyleyüp ebrūlaruñ çīn eyleme / Böyledür dirler mes̱eldür kīn ile dīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 3). [kīn ile dīn tagılur, ] 

 

kīne: Kin; Kendisine yapılan bir şeyi hazmedememekten doğan devamlı ve gizli düşmanlık, garaz, buğz. 

Ḥamdü-lillāh gün gibi çün ṣāfdur āyīnemüz / Ol sebebden kimseye bir ẕerre yokdur kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 1). [kīnemüz, -müz ] 

Ḥamdü-lillāh ġıll u ġışdan pākdür āyīnemüz / Ol sebebden yok-durur kimseye hergiz kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1254, Beyit 1). [kīnemüz, -müz ] 

 

kıpkızıl kana boyanup: Kan içinde kalmak, kanla dolmak II acı ve keder içerisinde kalmak. 

Gün yüzinüñ ḥasretinden lāle miskīn sebzde / Kıpkızıl kana boyanup yüregini dāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 5). [kıpkızıl kana boyanup, -up ] 

 

kır: Öldürmek, yok etmek. 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 

Beyit 4). [kırarım, -arım ] 

 

kirāz: Gülgillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve ağacı // Bu ağacın kırmızı veya beyaz renkte, etli, sulu, tek 

çekirdekli meyvesi // Aşığın kanlı gözyaşlarına teşbih. 

Ḫūn-ı dil eyler temevvüc her kaçan āh eylesem / Dāne dāne gözlerümden dökilür hem çü kirāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 3). [kirāz, ] 

 

kiriş: Ok yayının iki ucu arasına gerilen esnek bağ. 

Ḳaddümi dü-tā eyleyüp āh okların atdum / Rengīn yaşumı eyledüm ol yaya kirişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1139, Beyit 4). [kirişler, -ler ] 

Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān / Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 2). [kiriş, ] 

 

kirişme: Naz, işve, kaş ve gözle yapılan işâret. 
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İy Muḥibbī iḫtiyār-ı dil eger gitse ne tañ / Dil-rübālar işi dāyim nāz-ıla kirişmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1183, Beyit 5). [kirişmedür, -dür ] 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1184, Beyit 5). [kirişme, ] 

 

kirm-i belā: Bela böceği, bela kurdu. 

Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem / Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 3). [kirm-i belā, ] 

 

kırmuzı: Kırmızı, kan rengi, al renk. 

Çeşmüm tenüme geydüreli kırmuzı ḫil‘at / Āhum da Muḥibbī görinür başuma ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 7). [kırmuzı, ] 

 

kirpüg: Kirpik; göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri. 

Kirpügüm cārūb olup çeşmüm dem-ā-dem su seper / Dimesünler tā görenler kūy-ı yāruñ gerdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 4). [kirpügüm, -üm ] 

Kirpügüm göz yaşına sedd eyledüm sedd olmadı / Ḫār u ḫesle kim görüpdür rāh-ı ‘ummān baglanur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1157, Beyit 3). [kirpügüm, -üm ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olur / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1298, Beyit 3). [kirpügüm, -üm ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olup / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1349, Beyit 3). [kirpügüm, -üm ] 

Kirpügüm cārūb olup saḳḳā-yı çeşmüm su seper / Ḫıdmete bil baglayup kūyında ferrāş olmışuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1366, Beyit 4). [kirpügüm, -üm ] 

Cārūb idüp bu kirpügümi dökdüm eşkümi / Gelmez yanuma ‘ār ider ol yār bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1386, Beyit 4). [kirpügümi, -üm, -i ] 

 

kirpük: Kirpik; göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri. 

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup / Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1092, Beyit 4). [kirpüklerüm, -lerüm ] 

Kirpük ucında her biri bir la‘l-pāredür / Akan gözümde ḫūn-ı ciger yaşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 3). [kirpük, ] 

 

kīş: 1. Bazı hayvanatı ürkütmek için çıkarılan seda "kış kış!" gibi.2. Satranç oyununda def' etmek 3. Din, mezhep, 

millet. 

Türk çeşmüñ mülk-i dil tārācına / Zülf-i kāfir kīş ile leşker çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 3). [kīş, ] 

 

kīş: Ok kuburu, okluk, sadak. 
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Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 6). [kiş, ] 

 

ḳıṣaṣ: Eski hukukta öldürme ve yaralama suçlarını işleyen bir kimseyi bu fiilleri aynen kendisine uygulamak suretiyle 

cezalandırma, misilleme yapma. 

Çünki öldürdüñ Muḥibbī’yi ser-i kūyuñda gel / Būse iḥsān it ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣaṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 5). [ḳıṣaṣ, ] 

Ḳatl-i ‘uşşāḳ eylegil hīç itme kanından ḥaẕer / Bu ṭarīḳ-i ‘ışḳdur konılmadı bunda ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1477, Beyit 3). [ḳıṣāṣ, ] 

Gel bugün ‘āşıḳlaruñ öldür günāhın añma sen / Konmamışdur çün ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 2). [ḳıṣāṣ, ] 

 

kīse: Kese, torba. // Göz çukuru. 

Dükenür sanma çeşmüm kīsesinden / Yime ġam anda dīnār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 4). 

[kīsesinden, -si, -n, -den ] 

 

kīse-i çeşmüm: Göz kesesi II göz çukuru. 

Niçe yıldur ki ḫarc olur yolında ol cefākāruñ / ‘Aceb bu kīse-i çeşmüm dükenmez sīm-ile zerdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 5). [kīse-i çeşmüm, -üm ] 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Degüldür ḳīse-i çeşmüm s̱emensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 2). 

[ḳīse-i çeşmüm, -üm ] 

 

kīse-i surḫı: Kırmızı kese. 

Ġoncanuñ pāyına īs̱ār itmege iy gül‘iẕār / Kīse-i surḫı içinde zerleri mestūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1097, 

Beyit 3). [kīse-i surḫı, -ı ] 

 

kişi: Adam, insan, kimse. 

İñilerse bu Muḥibbīyi ‘aceb eylemeñüz / Her kaçan bir kişinüñ bagrı tola ḫūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 5). [kişinüñ, -nüñ ] 

Gözlerüm yaşı gibi aksa kaçan āb iñiler / Olıcak bir kişinüñ gözleri bī-ḫˇāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 1). [kişinüñ, -nüñ ] 

Sīret gözedüp ṣūrete bakmadı Muḥibbī / Ṣāḥib-naẓar olan kişi lā-büd hüner ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 

Beyit 5). [kişi, ] 

Her kişiye kim ugraya göñlüm ḫaber ister / Cānā çü seni cān u göñülden sever ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 1). [kişiye, -y, -e ] 

Eyledüm ‘ışḳ āteşine dōstlar cānum sipend / Āteşe düşen kişinüñ āḫiri pes ya nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 4). [kişinüñ, -nüñ ] 

N’ola yasdansam eger taş işigini ṣubḥa dek / Kim sa‘ādet kişiye vaḳt-ı seḥerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 3). [kişiye, -y, -e ] 
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Beni redd eyleme varsam kapuña / Kerīm olan kişi bend-i der itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 2). 
[kişi, ] 

Degül ḫālī ġamuñ dil ḫānesinden / Bu ‘ālemdür kişi maḥremsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 3). 
[kişi, ] 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 3). [kişi, ] 

Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 7). [kişi, ] 

Eyler egerçi her kişi bir nesne ile faḫr / Her dem Muḥibbī ‘ışḳ-ıladur iftiḫārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 5). [kişi, ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñi gördüm ko yüzümi süreyim / Mü‘min olmaz ol kişi āyāt-ı Ḳur‘ān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 3). [kişi, ] 

Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 1). [kişiye, -y, -e ] 

İstemezdüm ‘ışḳa düşmek geldi āḫir başuma / Cidd ü cehd-ile kişi taḳdīri taġyīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 2). [kişi, ] 

Şāneler görsem eger zülfeyni uyḫum aparur / Bu mes̱eldür olıcak kişi perīşān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 3). [kişi, ] 

Mümkin mi saña raḥm gele yār dilinden / Dünyāda Muḥibbī kişiye raḥm ide mi taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 5). [kişiye, -y, -e ] 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben / Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1459, Beyit 2). [kişi, ] 

 

kişi her ne kim kılsa yarın görür: Insan bugün ne yaparsa yarın karşılığını görür, insanın yaptıkları karşısına iyi 

veya kötü olarak çıkar. 

İy güzeller şāhı ẓulm itme bugün ‘uşşāḳa gel / Bu mes̱eldür her ne kim kılsa kişi yarın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 3). [kişi her ne kim kılsa yarın görür, -sa-ür ] 

 

ḳısmet: Takdir edilmiş olan şey, nasip, tâlih, baht. 

Pīr-i muġāna virmem ezelden ḥavāledür / Ḳısmet bu yolda destüme gülgūn piyāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1192, Beyit 1). [ḳısmet, ] 

Saña cevr ide Muḥibbī yār aġyāra vefā / Ko seni itsün helāk bu ḳısmete ḳāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1439, Beyit 5). [ḳısmete, -e ] 

Dōstum ḳısmet baña kaygu saña şādī-y-imiş / Çāre ne rūz-ı ezelden başa bu yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1468, Beyit 1). [ḳısmet, ] 

 

ḳıṣṣa: 1. Kısa hikâye, ibretli hikâye, fıkra, rivâyet 2. Vak’a, mâcerâ, sergüzeşt. 

Her kaçan derd-i firāḳuñ ḳıṣṣasın şerḥ eyleyem / Şem‘ yakar yüregini odlar agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 3). [ḳıṣṣasın, -sı, -n ] 
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Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın / Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 7). [ḳıṣṣasın, -sın ] 

Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1191, Beyit 3). [ḳıṣṣa, ] 

Oldı ‘ālemlere destān Muḥibbī ḳıṣṣam / Yazmadan ben anı bu defter ü tomara henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 6). [ḳıṣṣam, -m ] 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 5). [ḳıṣṣasın, -sı, -n ] 

Zülfüñ bir uzun ḳıṣṣa-durur ẕikri ne mümkin / Şerḥ eylemeyem ḥaşre degin ṭūl u eger ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1495, Beyit 2). [ḳıṣṣa-durur, -durur ] 

 

ḳıṣṣa-i ferhād: Ferhad'ın kıssası. 

Ḳıṣṣa-i Ferhād olaldan ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm / Ol lebi şīrīn idüp bir dāsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 2). [ḳıṣṣa-i ferhād, ] 

 

ḳıṣṣa-i ġuṣṣam: Keder ve üzüntü hikâyesi. 

Muḥibbī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm āh / Yanında dilberüñ efsāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 5). 

[ḳıṣṣa-i ġuṣṣam, -m ] 

Ḳıṣṣa-i Ferhād olaldan ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm / Ol lebi şīrīn idüp bir dāsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 2). [ḳıṣṣa-i ġuṣṣam, -m ] 

 

ḳıṣṣa-i mecnūn: Mecnun'un hikayesi. 

Benüm āhvāl-i pür ġuṣṣam yanında ḳıṣṣa-i Mecnūn / Muḥibbī beñzemez ancak kurı efsānedür dirler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1101, Beyit 5). [ḳıṣṣa-i mecnūn, ] 

 

ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı: Gam ve keder dolu hikaye. 

Bu ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı bu ẓulm u sitemden / Bir bir dir-idüm n’eyleyem ol şāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1228, Beyit 2). [ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı, -m, -ı ] 

 

kişver: Memleket, ülke. 

Yıkmadan ġam bu göñül kişverini yāda getür / Sāḳiyā cānuñ içün ehl-i dile bāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 1). [kişverini, -i, -n, -i ] 

Sen güzellik kişverinüñ pādişāhısın diyü / Kaşlaruñ almış berāt-ı ḥüsnüñe ṭuġrā çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1114, Beyit 2). [kişverinüñ, -i, -nüñ ] 

Mecnūn ki ‘ışḳ kişverine pādişā geçer / Ḥükmi anuñ cemī‘-i vuḥūşa revā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 1). [kişverine, -i, -n, -e ] 

 

kişver-i dil: Gönül ülkesi. 
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İy Muḥibbī niçe ṭāḳat getüre kişver-i dil / Şāh-ı ġam leşkerini üstine her bār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 

Beyit 5). [kişver-i dil, ] 

 

kişver-i ḥüsni: Güzellik ülkesi. 

Görinen ḫaṭ mıdur yā leşker-i mūr / Ki tutdı kişver-i ḥüsni ser-ā-ser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 7). 

[kişver-i ḥüsni, -i ] 

 

kişver-i ‘ışḳa: Aşk diyarı, aşk ülkesi. 

Gitdi Mecnūn didügüñ geldi Muḥibbī yirine / Kişver-i ‘ışḳa geçerse anı uḫrā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 7). [kişver-i ‘ışḳa, -a ] 

 

kitāb: Kitap. Herhangi bir konuda mensur veya manzum olarak yazılmış ve basılmış olan eser. 

Bilsem cefā kitābını kimden okur ‘aceb / Şimdi cihānda sencileyin yok cefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 4). [kitābını, -ını ] 

Okudum ‘ışḳuñ kitābın gördüm anda yazulu / ‘Āşıḳa evvel ḳademde lāzım olur terk-i ser (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 2). [kitābın, -ın ] 

Küfār-ı ḫaddüñi ḫaṭṭuñ yazup şerḥ eylemek ister / Ta‘ālā’llāh anı ḫakk it gider yañlış kitāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 5). [kitāb, ] 

Dil okur ‘ışḳuñ kitābını revān ezberlemiş / Gūyiyā gülşende bülbül Gülsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 1). [kitābını, -ı, -n, -ı ] 

 

kitābī: Kitap ehli / Kitap okuyan. 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ / Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 2). [kitābīler, -ler ] 

 

kitāb-ı ḥüsnüñi: Güzellik kitabı. 

Ḫaṭṭ u ḫālüñ olmasa ezber kitāb-ı ḥüsnüñi / Okuram ḥācet degüldür baña i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1496, Beyit 2). [kitāb-ı ḥüsnüñi, -üñ, -i ] 

 

ḳıṭmīr-veş: Kıtmir gibi, Kıtmir misali // Ashab-ı Kehf'in köpeği. 

Yüzüñi sür yüz çevürme itseler pāyuñ şikest / Ehl-i diller ṣoḥbetinden olma dūr ḳıṭmīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 6). [ḳıṭmīr-veş, ] 

 

kıya baksa: Süzgün bakmak II hiddetli, sert, öldürücü bakış. 

Kıya baksa eger cellād çeşmüñ / İder müjgānın ol dem ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 2). [kıya 

baksa, -sa ] 

 

ḳıyām idesin: Ayağa kalkmak, ayaklanmak, boylanmak. 
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İdesin diyü ḳıyām iy serv ḳāmet beklerüz / İşügüñden gitmeyüp biz tā ḳıyāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1307, Beyit 1). [ḳıyām idesin, -e, -sin ] 

 

ḳıyāmet: Kıyamet günü. II Sevgilinin boyu. 

Ḫāk-i pāyüñle pür itdük şīşe-i çeşmi henūz / Hey ḳıyāmet ḳāmet it vaḳt oldı sā‘at beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 6). [ḳıyāmet, ] 

 

ḳıyāmet: 1. Gürültülü karışıklık, kaynaşma, gürültü, patırtı, velvele 2. Felâket, büyük sıkıntı, belâ ve musîbet, âfet. 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [ḳıyāmetdür, -dür ] 

 

ḳıyāmet: Semâvî dinlerdeki ortak inanışa göre takdir edilen zamânı gelince bu âlemin ve bu âlemdeki canlı cansız 

her şeyin bir anda mahvolup yok olması, ölülerin dirilmesi, âhiret hayâtının başlaması olayı ve bu olayın meydana 

geldiği zaman. 

İdesin diyü ḳıyām iy serv ḳāmet beklerüz / İşügüñden gitmeyüp biz tā ḳıyāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1307, Beyit 1). [ḳıyāmet, ] 

Nāle kılsam mürdeler kalkar ḳıyāmetdür sanur / Tañlaram nāz uyḫusından yārı bī-dār eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1333, Beyit 3). [ḳıyāmetdür, -dür ] 

İy Muḥibbī çün şarāb-ı ‘ışḳı nūş itdüñ ezel / Tā ḳıyāmet tañ degüldür idesin cūş u ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 5). [ḳıyāmet, ] 

Zülfüñüñ çevgānını gördüm başum top eyledüm / Tā ḳıyāmet ‘ışḳ meydānında olsun raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 3). [ḳıyāmet, ] 

 

ḳıyāmetler kopar: Kargaşa ve gürültü meydana gelmek II ortalığın birbirine girmesi, büyük gürültü ve karışıklık 

çıkması. 

Ḳāmet itse ol sehī servüm ḳıyāmetler kopar / Ehl-i diller her ṭaraf āh eyleyüp yügrişmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1183, Beyit 4). [ḳıyāmetler kopar, -ar ] 

 

ḳıyās itmeñ: Mukayese etmek, karşılaştırmak, kıyaslamak II bir saymak, denk tutmak. 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 1). [ḳıyās itmeñ, -me, -ñ ] 

 

ḳıymet virmege: Değer vermek; değerini, karşılığını vermek. 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine / Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 6). [ḳıymet virmege, -meg, -e ] 

 

ḳıymet-i dünyā: Dünyanın kıymeti, değeri. 

Bir ẕerre degül ḳıymet-i dünyā yanumuzda / Baş terkin urur dünyede evbāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1280, Beyit 2). [ḳıymet-i dünyā, ] 
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ḳıymetin bilmek: Kıymetini bilmek: gereken değeri vermek, bir şeye gereken değeri vererek yararlanmak. 

Bilmek isterseñ eger zencīr-i zülfi ḳıymetin / Zülfi sevdāsında olan ‘āşıḳ-ı mecnūna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1106, Beyit 2). [ḳıymetin bilmek, -i, -n-mek ] 

 

ḳıymetin bilür: Kıymetini bilmek: gereken değeri vermek, bir şeye gereken değeri vererek yararlanmak. 

Vuṣlat içre hīç kes bilmez viṣālüñ ḳadrini / Ḳıymetin ol dem bilür kim arada hicrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1095, Beyit 3). [ḳıymetin bilür, -ür ] 

 

ḳıymetin bilür: Kıymetini bilmek: gereken değeri vermek, bir şeye gereken değeri vererek yararlanmak. 

Sāġar-ı mey ḳıymetin mest ü ḫarābīler bilür / Lācerem meyḫānenüñ ḳadrin şarābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 1). [ḳıymetin bilür, -ür ] 

 

ḳıymetin bilür: Kıymetini bilmek: gereken değeri vermek, bir şeye gereken değeri vererek yararlanmak. 

İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı / Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1154, Beyit 5). [ḳıymetin bilür, -ür ] 

 

ḳıymetin bilürüz: Kıymetini bilmek: gereken değeri vermek, bir şeye gereken değeri vererek yararlanmak. 

Āsitān-ı ‘ışḳuñuñ zāhid ne bilsün ḳadrini / Biz bilürüz ḳıymetin anda sa‘ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1252, Beyit 4). [ḳıymetin bilürüz, -i, -n-ür, -üz ] 

ḳıymetin ne bilsün: Kıymetini nasıl bilsin, herkes kıymetini anlayamaz II kıymetini bilmek: gereken değeri vermek, 

bir şeye gereken değeri vererek yararlanmak. 

Bu Muḥibbī şi‘rinüñ herkes ne bilsün ḳıymetin / Ehl-i derd olan bilür ḳadrini aña söyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 6). [ḳıymetin ne bilsün, -i, -n ] 

 

ḳıymetini bilmez: Değerini anlamak, değeri hakkında fikri olmak II kıymetini bilmek: gereken değeri vermek, bir 

şeye gereken değeri vererek yararlanmak. 

Gevher-i naẓmuñ Muḥibbī ehl-i naẓm olan bilür / Ḳıymetini cevherüñ bilmez meger cevher-şinās (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 5). [ḳıymetini bilmez, -mez ] 

 

kızar: 1. Rengi kırmızı olmak, kırmızıya yakın bir renk almak 2. (Kırmızı renkli meyveler ve çiçekler için) 

Olgunlaşmak, rengi kırmızıya dönmek 3. (Utanmaktan dolayı) Yüzüne kan hücum etmek. 

Gülsitān içre kızardı göreliden gün yüzüñ / İşidelden zülfini sünbül perīşāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 7). [kızardı, -dı ] 

 

kızıl: Kırmızı. 

Zaḫm-ı peykānı kızıl güldür baña / Bülbülem ḫār-ı belāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 4). 

[kızıl, ] 

 

kızıl kana boyanmışdur: Kızıl kana boyanmak, gözleri kanlanmak, çok ağlamaktan gözleri kızarmak. 
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Derūn-ı sīnede bagrum ser-ā-ser pāralanmışdur / Anuñçün gözlerüm yaşı kızıl kana boyanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 1). [kızıl kana boyanmışdur, -mış, -dur ] 

 

kızıl kana boyanukdur: Kızıl kana boyanmak, kanlar içinde kalmak, yüreği kanlanmak, acı ve üzüntü çekmek. 

Atarsın ġamzeñ okını baña iy kaşı ya her dem / Dil-i ṣad pāre anuñçün kızıl kana boyanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 4). [kızıl kana boyanukdur, -uk, -dur ] 

 

ko: Koymak, bırakmak, izin vermek. 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 6). [ko, ] 

Komadı ḫaddüñi görmek girdi ḫaṭṭuñ araya / Olmadı gülşen müyesser kıldum ancak ḫār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 3). [komadı, -ma, -dı ] 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına / Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 5). [koma, -ma ] 

Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [ko, ] 

Kūyuña koma raḳībi dūzāḫīdür dōstum / Ancak anuñ ḳadrini dārü’s-selāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1154, Beyit 3). [koma, -ma ] 

Ruḫları şem‘in yine ‘arż eyledi cānāneler / Koñ tutuşsun cān u dil şem‘e yana pervāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 1). [koñ, -ñ ] 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 4). [ko, ] 

Niçeye degin ḥabs olasın çāh-ı zenaḫda / Assun ko seni zülfi gibi dār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 2). [ko, ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñi gördüm ko yüzümi süreyim / Mü‘min olmaz ol kişi āyāt-ı Ḳur‘ān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 3). [ko, ] 

Didüm öldürsün koñuz kūyındaki ‘āşıḳları / Nev-civāndur didiler nā-ḥaḳ yire kan istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 4). [koñuz, -ñuz ] 

Kūyına varmaga sanmañ kim beni yārum komaz / Ṭāli‘ümdür dōstlar baḫt-ı siyehkārum komaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 1). [komaz, -maz ] 

Kūyına varmaga sanmañ kim beni yārum komaz / Ṭāli‘ümdür dōstlar baḫt-ı siyehkārum komaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 1). [komaz, -maz ] 

Dāmenüme dolaşan çünkim melāmet ḫārıdur / Āḫir ol çāk itmeyince cāme-i ‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 2). [komaz, -maz ] 

Muṣḥaf-i ḥüsnin öpüp sürmek dilerdüm yüzüme / Māni‘ olup ara yirde zülf-i zünnārum komaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 3). [komaz, -maz ] 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 4). [komaz, -maz ] 



 1426 

Kimse bilmezdi Muḥibbī sūz-ı ‘ışḳumdan ḫaber / Ẓāhir eyler ‘āleme bu sırrı eş‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 5). [komaz, -maz ] 

Ko uzansun şāne eyle zülfüñe ‘ömrümdür ol / ‘Ömrinüñ uzunlıgın bir kimse var mı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 4). [ko, ] 

Kapuña varmaga koma raḳībi / Melek dīv-ile hergiz maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 4). 
[koma, -ma ] 

Saña cevr ide Muḥibbī yār aġyāra vefā / Ko seni itsün helāk bu ḳısmete ḳāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 5). [ko, ] 

 

ko: Koymak, bırakmak, serbest bırakmak, salıvermek. 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [komaz, -maz ] 

 

ko: Koymak, bırakmak, terk etmek, vazgeçmek. 

Sāḳī şarāb-ı köhneyi ko tāzesin getür / Bilmez misin ki leẕẕet-i dünyāyı nevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 

Beyit 3). [ko, ] 

Kosun kāfırlıgın ġamzeñ yiter ḳaṣd eyledi ḫūna / Tamar kanlar kılıcından sakınsun şāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 4). [kosun, -sun ] 

Var iy ṭabīb ḫasta-i ‘ışḳa ‘ilācı ko / İtmez ḳabūl derdi anuñ bī-devā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 3). 
[ko, ] 

Zülfinüñ fikrini ko ṭul-ı emelden ne gelür / İtmeyen cevr ü cefā şīve güzelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 1). [ko, ] 

Añma efsāne-i Mecnūn’ı ko uyḫu getürür / Beni añ yārum-ıla kuru mes̱elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 5). [ko, ] 

‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar derde dermān istemez / İy ṭabībā ko meni derdüm baña dermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 5). [ko, ] 

 Zamānuñ işi budur kime bir an vire yüz / Dönüp aglatmayıcak komaz anı āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ز)
1205, Beyit 11). [komaz, -maz ] 

İy Muḥibbī ‘ālemüñ seyr ü temāşāsını ko / Gel göñül seyrini kıl göz görmedük ‘ālemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 5). [ko, ] 

‘Işḳ ḫastasıyım ko beni ḥālümde ṭabībā / Ölmekden evlā derdüme tīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1262, Beyit 3). [ko, ] 

Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine / Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 2). [ko, ] 

Şerbet-i la‘linden özge ‘āşıḳa yokdur devā / Gel ṭabībā ko ‘ilācı biz cevāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1350, Beyit 3). [ko, ] 

İtdi pervāne göñül yine ruḫ-ı yāra heves / Yakmayınca komaz āḫir kim ider nāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 1). [komaz, -maz ] 
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Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 1). [ko, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ bülbülidür murġ-ı cān medḥüñ okur / Ko raḳīb-i mākiyānuñ yiridür ancak kümes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 4). [ko, ] 

 

ko: Koymak, bırakmak, yerleştirmek, bulunmasına izin vermek. 

Sāġar-ı çeşmümde cānā lāle ruḫsāruñ senüñ / Cūy-ı āb içre komışlar zeyn içün gül destedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 2). [komışlar, -mış, -lar ] 

Nāvek-i ġamzesi geldükde Muḥibbī sen anı / Gāh ta‘ẓīm ile ko dilde gehī cānuña bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 5). [ko, ] 

Zülfini çīn eyledi dil murġını ṣayd itmege / Ḫālini kodı içinde eyledi san dāne ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 4). [kodı, -dı ] 

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir / Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1485, Beyit 5). [komaz, -maz ] 

 

köhne: Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış II işe yaramayan, değersiz. 

Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak / Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 4). [köhne, ] 

 

koku: Koku. 

İy ṣabā misk-ile ‘anber kokusından ne ḫaber / Getürürseñ baña ol zülf-i semensāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1070, Beyit 2). [kokusından, -sından ] 

 

kol: Kol II vücudun elden başlayıp omza kadar devam eden bölümü. 

Sen şeh-i ‘ālī-cenābı kuçmaga bir el ile / Pul pul itdüm dāġlarla kolumı bir zer kemer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1081, Beyit 4). [kolumı, -umı ] 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1182, Beyit 3). [kolum, -um ] 

 

k’olasın: Ki olasın. // ki bağlacının ve olmak yardımcı fiilinin birleşimi. 

Muḥibbī cānı cānāna fedā kıl k’olasın rāḥat / Niçe bir sūz-ı āhuñdan tola mülk-i cihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 5). [k’olasın, ] 

 

koma: Bırakmamak, azaltmak, bitirmek, tükenmek. 

Komadı ṣabr u hūş dilde ṭāḳat / Baña itmedi illā göz-ile kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 2). [komadı, -dı 

] 

 

kon: Koymak, bırakmak. 
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Ya kaşlarıyla alsa ele ġamze okların / Sīnem içinde konmış aña dil nişānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 5). [konmış, -mış ] 

 

kon: (Uçucu şey) Uçmasına son verip bir yerde durmak. 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā / Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 5). [konmaga, -mag, -a ] 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ / Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 2). [konmış, -mış ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül / Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 5). [konar, -ar ] 

 

kon: Yurt edinmek, yerleşmek. 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına / Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 4). [konsa, -sa ] 

Konup dil ḫānesine leşker-i ġam / Niçe yıllar yatur vīrāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 4). [konup, 
-up ] 

 

kon: Koyulmak, belirlenmek // kural, yasa koymak. 

Gel bugün ‘āşıḳlaruñ öldür günāhın añma sen / Konmamışdur çün ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 2). [konmamışdur, -ma, -mış, -dur ] 

 

kon: Yolculuk sırasında bir yerde konaklamak, geceyi geçirmek, yerleşmek. 

Şāh-ı ġam gelse Muḥibbī konmaga dil mülkine / Öñce bu eşküm ḳaṭārı yürür otagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 7). [konmaga, -mag, -a ] 

İy Muḥibbī sīnede gören ḥabāb-ı eşkümi / Konmaga ġam şāhına yir yir didi otāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 7). [konmaga, -mag, -a ] 

Her kārbān ki konsa bugün irtesi göçer / Dār-ı cihāna anuñ-ıçun didiler ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, Beyit 
3). [konsa, -sa ] 

 

konıl: Konulmak, yerleştirilmek. // kural, yasa konulmak. 

Ḳatl-i ‘uşşāḳ eylegil hīç itme kanından ḥaẕer / Bu ṭarīḳ-i ‘ışḳdur konılmadı bunda ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1477, Beyit 3). [konılmadı, -ma, -dı ] 

 

kop: 1. Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak 2. Yerinden ayrılmak, bağlı bulunduğu yerle bağlantısı kesilmek 3. 

Ortaya çıkmak, zuhur etmek 4. (Gürültü veya tehlikeli bir olay) Birdenbire patlak vermek, ortaya çıkmak, birden 

başlamak. 

Depredürse zülfinüñ her bir kılın cānlar kopar / Her ṭarafdan niçe yirden āh u efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 1). [kopar, -ar ] 

Depredürse zülfinüñ her bir kılın cānlar kopar / Her ṭarafdan niçe yirden āh u efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 1). [kopar, -ar ] 
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‘Ālemi ġarḳ idiserdür ser-be-ser eşküm benüm / Ḥasretiyle uşbu çeşmümden ki bārānlar kopar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1105, Beyit 2). [kopar, -ar ] 

Nāz-ıla güftāra gelse ġonca-veş ol şāḫ-ı gül / Cān u diller iñleşürler niçe giryānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 3). [kopar, -ar ] 

Ger gülerse ḥoḳḳa-i yāḳūtı dürler gösterür / Söze gelse luṭf-ıla la‘l-i Bedaḫşānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1105, Beyit 4). [kopar, -ar ] 

Āsitānuñda Muḥibbī tañ mı efġān eylese / Kanda kim gülşen ola bülbülden efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 5). [kopar, -ar ] 

Kanda kim şīrīn-zebān bir dilber-i fettān kopar / Karşusında ehl-i diller zār u sergerdān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 1). [kopar, -ar ] 

Kanda kim şīrīn-zebān bir dilber-i fettān kopar / Karşusında ehl-i diller zār u sergerdān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 1). [kopar, -ar ] 

Tañ mıdur sevdā-yı zülfinden göñül olsa ḫarāb / Çünki bu ġam leşkeri sīnemde bī-pāyān kopar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1109, Beyit 2). [kopar, -ar ] 

El urup depretdügince zülf-i ‘anber-bārını / Ḥaşre dek san ‘ālem içre ebr-i müşg-efşān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 3). [kopar, -ar ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteler āh u fiġānın arturur / Her kaçan kim tāzece bir māh-rū cānān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1109, Beyit 4). [kopar, -ar ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin görüp her kim çevürse yüzini / İy Muḥibbī bil anı āḫirde bī-īmān kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1109, Beyit 5). [kopar, -ar ] 

 

kopar: Kesmek, ayırmak / bağlı bulunduğu yerden ayırmak. 

Yoldaş oldur ki koparmaya kılın yoldaşınuñ / Bu zamān yoldaşı gör tīġını yoldaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 2). [koparmaya, -ma, -y, -a ] 

 

kork: Korkuya kapılmak, korku duymak, ürkmek II endîşe etmek, kaygı duymak, tasalanmak II çekinmek. 

İy dōst iñen itme Muḥibbī’ye cefālar / Korkmaz mısın andan ki çok āh-ı seḥeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 5). [korkmaz, -maz ] 

Āteş-i ‘ışḳa yanar dil korkaruz āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1253, Beyit 3). [korkaruz, -ar, -uz ] 

Āteş-i hicre yanar dil korkaram āh itmege / Āşikār ola diyü ‘ışḳuñı ġayret beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1363, Beyit 4). [korkaram, -ar, -am ] 

Eger ‘ābid eger zāhid senüñ ḥüsnüñ ziyād ister / Ki korkarlar ḳarār itmez zemīn ü āsümān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 3). [korkarlar, -ar, -lar ] 

 

korkaram kim: Korkarım ki: endîşe, şüphe, tereddüt ve ihtimal bildirir. 

İy cefā-ḫū cevri āyīn eyledüñ ‘āşıḳlara / Korkaram kim ‘ālem içre ben bu āyīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 4). [korkaram kim, ] 
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korkaram kim: Korkarım ki: endîşe, şüphe, tereddüt ve ihtimal bildirir. 

Olmayan ‘ışḳa ḫaberdār okumasun şi‘rümi / Şi‘r-i pür-sūzum okurken korkaram kim yanalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1143, Beyit 5). [korkaram kim, ] 

 

korkaram kim: Korkarım ki: endîşe, şüphe, tereddüt ve ihtimal bildirir. 

Korkaram kim sırr-ı ‘ışḳuñ genci bir gün açıla / Key katı vīrān olupdur bu dil-i vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 2). [korkaram kim, ] 

 

korku: Kaygı, üzüntü, endîşe. 

Esrār-ı ‘ışḳ gerçi ki gizlü ḫazīnedür / Korkum budur ki āhum ile āşikār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

2). [korkum, -m ] 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseye oldum ḫarīd / Korkum oldur kim benümle dōst bāzār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 3). [korkum, -m ] 

 

korkut: Korkmasına sebep olmak, kaygıya düşürmek. 

Çeşm-i cellāduñ eline tīġ alup korkutmasun / Fikrine gelmez ölüm ‘ışḳ ehli bī-pervā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 3). [korkutmasun, -ma, -sun ] 

 

koş: 1. Yanına katmak, arkadaş olarak vermek, terfik etmek 2. (Hayvanı) Çekeceği şeye bağlamak 3. (Araba ve kağnı 

için) Hayvanı bağlayarak harekete hazırlamak Bir şeyle görevlendirmek, bir işte kullanmak. 

Saçı şebdīzine gülgūn eşki / Koşalum çünki vaṣlı öñdüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 3). [koşalum, -

a, -lum ] 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 2). [koşdum, -du, -m ] 

 

koş: Ayaklarını sıra ile yerden keserek öne doğru hızla gitmek // Bir yere hızla, acele ile gitmek. 

Yarak itdüm bugün gülgūn-ı eşküm / Koşar mı kandadur ol zülf-i şebdīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 2). 

[koşar, -ar ] 

 

koy: (Bir yere) Bırakmak, (bir yere) yerleştirmek. 

Ben esīr-i ‘ışḳ oldum koy zenaḫdan çāhına / Ḥalḳa ḥalḳa eyle zülfüñ boynuma zencīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 3). [koy, ] 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1440, Beyit 3). [koyup, -up ] 

 

koy: Koymak, bırakmak, terk etmek, vazgeçmek. 

Zāhidā ‘āşıḳı gel dime selāmet eridür / ‘Ār u nāmūsı koyan aña ḫacālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 

Beyit 4). [koyan, -an ] 
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Koyup ‘āşıḳların ol māh-rūlar / Raḳīb ile varup bāzār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 2). [koyup, -up 
] 

Gül ruḫlaruñ koyup dil meyl eylemez cināna / Terk eyleyüp bahārı ‘ārif ḫazāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 4). [koyup, -up ] 

Dil-ḫaste olup ‘ışḳa düşen bī-nevālaruz / Koyup devāyı derdi alan mübtelālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 1). [koyup, -up ] 

Senden umar Muḥibbī derdlü diline dermān / Koyup kapuñı cānā ġayrı kapuya gitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 5). [koyup, -up ] 

Her ki derdüñi koyup aña devā kıldı ‘ivaż / ‘Āḳıbet oldı peşīmān ki cezā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 1). [koyup, -up ] 

 

kuç: Sarmak, kucaklamak. 

Kuçam dirseñ miyānını Muḥibbī / İşitdüñ mi anuñ sen hīç bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 5). 

[kuçam, -am ] 

Sen şeh-i ‘ālī-cenābı kuçmaga bir el ile / Pul pul itdüm dāġlarla kolumı bir zer kemer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1081, Beyit 4). [kuçmaga, -maga ] 

Şi‘r-ile çünki Muḥibbī niçe dilber kuçılur / Bunı kim diyebilür şi‘r ü ġazelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 6). [kuçılur, -ıl, -ur ] 

Ġarḳ-ı ḫūn olsa Muḥibbī tañ mı çeşmüm merdümi / Görürem her dem kuçar dildārı gülgūn cāmeler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1172, Beyit 5). [kuçar, -ar ] 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 3). [kuça, -a ] 

Olurdı yārı kuçmak pīrehensüz / Eger cān tensüz ola gül dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 1). 

[kuçmak, -mak ] 

Kuçabilsem nigārı pīrehensüz / Dir-idüm cān ‘ayān görindi tensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 1). 
[kuçabilsem, -a, -bil, -se, -m ] 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 3). [kuçar, -ar ] 

 

kuçulası: Kucaklanası (sevgili). 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1142, Beyit 2). [kuçulası, ] 

 

ḳudret: Güç, kuvvet, takat. 

Cefā vü cevr ü zecr ü ḳahr u ḳudret / Ne kim senden gelür luṭf u keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 

2). [ḳudret, ] 

Ḥabībüm sorma gel şerḥ-i ġam-ı hicrānı sen benden / Zebānum lāl olur ḳudret mi var diyem suḫan sensüz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 3). [ḳudret, ] 
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ḳudret-i ṣun‘-ı ḫudā’dur: Allah'ın sanatının / yaratıcılığının kudreti. 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim göre ḥayret basar döker anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 1). [ḳudret-i ṣun‘-ı ḫudā’dur, -’dur ] 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim görür ḥayret basar tolar anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 1). [ḳudret-i ṣun‘-ı ḫudā’dur, -’dur ] 

 

ḳudsī: Kutsal varlık. 

Çün Mesīḥā gibi ‘ālemde mücerred geçerüz / Tañ mı ḳudsīler eger olsa bizüm maḥremümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 3). [ḳudsīler, -ler ] 

 

küfār-ı ḫaddüñi: (sevgilinin) kafir yanağı. 

Küfār-ı ḫaddüñi ḫaṭṭuñ yazup şerḥ eylemek ister / Ta‘ālā’llāh anı ḫakk it gider yañlış kitāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 5). [küfār-ı ḫaddüñi, -üñ, -i ] 

 

küfr: Siyahlık, kara renk. II küfür, dinsizlik, imanın zıddı. 

Görse zāhid saçınuñ küfrini zünnār idine / Kibr eger baksa yüzi nūrına īmān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1115, Beyit 2). [küfrini, -i, -n, -i ] 

 

küfr ehli: Küfür ehli II. Kafirler. // İslam dininde olmayanların tümü. 

Yüzini görse gele īmāna küfr ehli kamu / Kuşana zünnār-ı zülfin zāhid-i ṣad-sāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 4). [küfr ehli, ] 

 

küfr-i zülfinden: Saç karalığı; sevgilinin siyah saçı; aşığı imanından eden, aşk tutsağı yapan saç // sevgilinin kafir, 

gaddar, zulmeden saçı. 

Dilerem kim küfr-i zülfinden anuñ dūr olmayam / Olur-ısam bu cihānda olmayam zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 4). [küfr-i zülfinden, -i, -n, -den ] 

 

kūh: Dağ, cebel, dağlık arazi. 

Cefā vü cevrüñi añsam göñülde āh u zār itsem / İñiler kūhlar cümle zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 2). [kūhlar, -lar ] 

Görüp ol la‘l-i şīrīni ne kan yudar Muḥibbī’nüñ / Belā kūhında ger yoluñ düşerse kūhkenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 7). [kūhında, -ı, -n, -da ] 

‘Aynum olalı iki ‘ayn-ı revān / Görinen ser degül belā kūhumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 3). 

[kūhumdur, -um, -dur ] 

Virüpdür kūhken kūh içre başın / Leb-i şīrīni emdi şāh-ı Pervīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 3). [kūh, ] 

Ben belā kūhınuñ açdum yolların dırnag-ıla / İtdügümi Bī-sütūn kūhında Ferhād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 3). [kūhında, -ı, -n, -da ] 
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Ben belā kūhınuñ açdum yolların dırnag-ıla / İtdügümi Bī-sütūn kūhında Ferhād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 3). [kūhınuñ, -ı, -nuñ ] 

Tehī sanmañ n’ola gitdiyse Ferhād / Degül ‘ışḳ kūhı ḫālī pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 3). 
[kūhı, -ı ] 

Muḥibbī kesmege bu sīne kūhın / Elüñde ġamdan özge tīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 6). 
[kūhın, -ı, -n ] 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 1). [kūhına, -ı, -n, -a ] 

 

kūh-ı belā: Bela dağı. 

Kūh-ı belā serümdür çeşmüm anuñ bıñarı / Üstinde dūd-ı āhum yir yir seḥāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 2). [kūh-ı belā, ] 

Geh Muḥibbī dāġ-ıla kūh-ı belā kaplanıdur / Rūy-ı zerd-ile gehī deşt-i ġama ḍayġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 5). [kūh-ı belā, ] 

 

kūh-ı ġam: Gam dağı. 

Bakuñ bu dāġuma kūh-ı ġam içre / Benüm gibi peleng-i mīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 4). 

[kūh-ı ġam, ] 

 

kūh-ı ġamda: Gam dağı. 

Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 1). [kūh-ı ġamda, -da ] 

Kūh-ı ġamda kalmışamdur rūz u şeb āh eylerem / Bilmezem kim n’olısar ḥālüm benüm dildārsuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1320, Beyit 2). [kūh-ı ġamda, -da ] 

Kim saña bu ḥüsni virdiyse eyā şīrīn-dehen / Kūḥ-ı ġamda ben belā-perverdi Ferhād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 2). [kūḥ-ı ġamda, -da ] 

Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 1). [kūh-ı ġamda, -da ] 

Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür / Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 4). [kūh-ı ġamda, -da ] 

 

kūh-ı maḥabbetde: Muhabbet, sevgi dağı. 

Bir bencileyin sīne siper seng-i cefāya / Bu kūh-ı maḥabbetde belā yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 10). [kūh-ı maḥabbetde, -de ] 

 

kūhken: F. Dağı delen, dağ kazan (Ferhad). 

İy göñül kūhkenüñ nālişini yāda getür / Sen daḫı nāle kılup sengi de feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 1). [kūhkenüñ, -üñ ] 
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Görüp ol la‘l-i şīrīni ne kan yudar Muḥibbī’nüñ / Belā kūhında ger yoluñ düşerse kūhkenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 7). [kūhkenden, -den ] 

Virüpdür kūhken kūh içre başın / Leb-i şīrīni emdi şāh-ı Pervīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 3). [kūhken, 
] 

Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 1). [kūhken, ] 

 

küḥl: Göz ilacı, sürme. 

Varma nesīm mülk-i Ṣıfāhān’a küḥl içün / Çün ḫāk-i pāy-ı yār göze tūtiyā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 5). [küḥl, ] 

Tūtiyādur gözüme ḫāk-i deri / Küḥl içün tūtiyāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 3). [küḥl, ] 

 

küḥl ideyordum: Sürme yapmak // Göze sürme çekmek. 

Ḫāk-i derini gözlerüme küḥl ideyordum / Kandadur ‘aceb bād-ı seḥergāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 3). [küḥl ideyordum, -eyor, -du, -m ] 

 

küḥl-i baṣar: Göze çekilen sürme. / Göz sürmesi. 

Ḫāk-i pāyuñdur şehā küḥl-i baṣar / Tūtiyādan yig görür ehl-i naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 1). 

[küḥl-i baṣar, ] 

 

küḥl-i baṣar itmez: Göz sürmesi yapmak. 

İy bād-ı ṣabā ḫāk-i derin iki gözümçün / Luṭf eyle getür kim anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 4). [küḥl-i baṣar itmez, -mez ] 

İy bād-ı ṣabā getüresin ḫāk-i derinden / Sanma ki Muḥibbī anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 

Beyit 5). [küḥl-i baṣar itmez, -mez ] 

 

küḥl-ı ṣıfāhān’ı: Isfahan sürmesi (Isfahân, en güzel ve kaliteli sürmenin çıkarıldığı yerdir). 

Alma gözüñe küḥl-ı Ṣıfāhān’ı ẕerrece / Ḫāk-i der-i nigār saña tūtiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 

4). [küḥl-ı ṣıfāhān’ı, -’ı ] 

 

kuhsār: Dağlık yer, dağ tepesi. 

Belā kuhsārı olmışdur Muḥibbī kelle-i ‘uşşāḳ / Görinür yir yir üstinde ġamāmı dūd-ı āhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 5). [kuhsārı, -ı ] 

Anuñçün gözlerüm yaşı akar ṣaḥrā-yı sīnemde / Belā kūhsārıdur yaşum iki ‘aynum bıñarıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 3). [kūhsārıdur, -ı, -dur ] 

Akıdur dürr ü cevāhir yine bārān-ı bahār / Anuñ-ıçun görinür her yaña kühsār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1267, Beyit 4). [kühsār, ] 

Gāh kūhsār u gehī vādī göñül eglencesi / Degme yirlerde ḳarār itmez dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1277, Beyit 2). [kūhsār, ] 
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Görinen başuma miḥnet kūhsārıdur diñüz / İki ‘aynum iki yaña çeşmesārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 1). [kūhsārıdur, -ı, -dur ] 

Görinen başum degül bil ki belā kūhsārıdur / İki ‘aynum kaynayup akar bıñarıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1340, Beyit 2). [kūhsārıdur, -ı, -dur ] 

İy Muḥibbī cān göziyle kūhsāra kıl naẓar / İñleyüp Ferhād içün döker gözinden kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1425, Beyit 5). [kūhsāra, -a ] 

 

kūhsār-ı ‘ışḳ: Aşk dağı. 

Kūhsār-ı ‘ışḳ pīşesinüñ nerre-şīriyüz / Sanma ki bizi ḫırṣ-ıla biz mūşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 4). [kūhsār-ı ‘ışḳ, ] 

 

kul: Yanan şeylerden artakalan toz hâlindeki madde. 

Şerār-ı ‘ışḳuñı cānā ‘aceb mi dursa sīnemde / Bulınur küller altında kaçan olsa nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 2). [küller, -ler ] 

 

kul: Köle, esir, tutsak; aşık // Başkasına tabi olan, başkasının hükmü altında bulunan. 

Hicrān şebinde gerçi göñül bī-ḳarār olur / Cānā senüñ-ile kul dili bī-ḳarāradur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 3). [kul, ] 

Kuluñam boynı baglu pādişāham / Her ne itseñ bu bende fermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 7). 
[kuluñam, -uñam ] 

İdelüm cevre taḥammül elümüzden ne gelür / Şāh olan ẓulm idicek lā-büd anı kul götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 2). [kul, ] 

Kullıga mūy-ı sefīd ile didüm eyle ḳabūl / Didi pīr olsa efendi kulın āzād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 7). [kulın, -ın ] 

Benüm yok andan özge pādişāhum / Anuñ yüz biñ benüm gibi kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 4). 
[kulı, -ı ] 

Anuñ gibi benüm yok pādişāhum / Benüm tek niçe biñ biñ kim kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 4). 
[kulı, -ı ] 

Teraḥḥum eyle kuluñdur Muḥibbī / Yanar ‘ışḳuñla şāhum çok zamāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 
8). [kuluñdur, -uñ, -dur ] 

 Lā diyemezem ḥükmüñe fermān kulıyam / Beni başdan ayaga eyleyesin pāre i yār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ال)
1205, Beyit 28). [kulıyam, -ı, -y, -am ] 

Muḥibbī oldı çün bir zer-ḫarīdüñ / Revā mıdur diyesin kul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 5). 
[kul, ] 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1284, Beyit 4). [kullarumdur, -lar, -um, -dur ] 

Kūyuña gelmiş senüñ ṣaf ṣaf durur ‘āşıḳlaruñ / Kullardur dir ki gelsün görelüm sulṭānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 2). [kullardur, -lar, -dur ] 
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Cān u dil derdini eyleñ dōstlar cānāna ‘arż / Olıgelmişdür kuluñ aḥvāli çün sulṭāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 1). [kuluñ, -uñ ] 

 

kul: Allah'a göre insan. // İnsanların tümü. 

Ḫaṭā-y-ıla yüzüñe gül didümse / Ḫaṭā itse n’ola kul ādemīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 2). [kul, ] 

Bī-kes Muḥibbī derd-ile bir derde duş oldı yine / Kullar başına gelmesün aḥvālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 5). [kullar, -lar ] 

 

kül eyledi: Yakmak, kül etmek, küle dönüştürmek // Aşkın etkisiyle birini çok kötü bir duruma düşürmek, perişan 

etmek, öldürmek. 

Beni kül eyledi bu āteş-i ‘ışḳ / Bu nev‘e yanmagı bir nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 4). [kül 

eyledi, -di ] 

 

kül itdüm: Yakmak, kavurmak, varını yoğunu yok etmek. 

Şem‘-i ḥüsnine nigāruñ bakmak içün dün gice / Bāl ü per yakdum kül itdüm kendümi pervāne-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 2). [kül itdüm, -dü, -m ] 

 

kül oldı: Yanıp kül olmak, yok olmak, helak olmak. 

‘Işḳ āteşiyle yandı kül oldı bu cān u dil / Āḫir savurdı ġam yili geldi ġubārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 5). [kül oldı, -dı ] 

 

kul olmaga: Hükmüne girmek, bağlanmak ‖ kulluk yapmak ‖ hizmette bulunmak. 

Gerçi bir āzādedür ammā salınsañ nāz-ıla / Saña kul olmaga kendin serv-i ḫoş-bālā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 2). [kul olmaga, -maga ] 

 

kül olurdı: Yanıp kül olmak, yok olmak, helak olmak. 

Nār-ı firḳatdür bugün bildüm çü dūzaḫdan beter / Kül olurdı ten Muḥibbī dökmese seyl-āb göz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1264, Beyit 5). [kül olurdı, -ur, -dı ] 

 

kulag: Başın iki yanında bulunan işitme organı. 

Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 5). [kulaguña, -uñ, -a ] 

Dil hāy u hūy-ı zāhidi almadı gūşına / Zīrā ṣadā-yı ‘ışḳ-ıla pürdür kulagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 4). [kulagumuz, -umuz ] 

 

kulagın çeker: Kulak çekmek: kulak vermek, dikkatle dinlemek. 

Pīr-i ‘ışḳ oldum baña ‘ışḳ ehli oldılar mürīd / Her biri diyüp belī karşumda kulagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 6). [kulagın çeker, -er-ı, -n, -er ] 
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kulagın çeker: Kulak çekmek: kulak vermek, dikkatle dinlemek. 

Pīr-i ‘ışḳ oldum baña ‘ışḳ ehli oldılar mürīd / Her biri diyüp belī karşumda kulagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 6). [kulagın çeker, -er-ı, -n, -er ] 

 

kulaguña dak: Kulağına takmak, kulağına küpe etmek, kulak vermek, dinlemek, dikkate almak. 

Cānā Muḥibbī sözlerini dak kulaguña / Nādān eline düşmeye ol gevheri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 
Beyit 5). [kulaguña dak, ] 

 

külāh: Başa takılan takke, şapka veya taç. 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [külāhın, -ın ] 

 

külāh-ı cem: Cem'in külahı / tacı. 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 5). [külāh-ı cem, ] 

 

kulakdan ‘āşıḳam: Yalnızca kendisine anlatılanlarla görmeden birine karşı sevgi beslemek. 

Kulakdan ‘āşıḳam ‘āşıḳ ‘aceb düşvār ḥālüm var / Degül mümkin yüzin görmek ne ḫod ṣabr u mecālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 1). [kulakdan ‘āşıḳam, -am ] 

 

külḫan: Hamamlarda döşeme altında bulunan ve ısınmayı sağlayan kapalı büyük ocak // Ateşlik, ateş yeri, küllük. 

Sen perī ‘ışḳ-ıla ben dīvāneyi / Ger murāduñ var-ısa külḫanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 3). 

[külḫanda, -da ] 

 

külḫen: Hamamlarda döşeme altında bulunan ve ısınmayı sağlayan kapalı büyük ocak // Ateşlik, ateş yeri, küllük. 

Benüm bu sīneme ḫār-ı belādur ‘ārıżuñsuz gül / Baña gülşen olur külḫen idem seyr-i çemen sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 2). [külḫen, ] 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli / Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 2). [külḫen, ] 

 

ḳulḳul: (Ar. ḳalḳale “ses çıkarmak”tan ḳulḳul) Su vb. şeylerin çıkardığı ses // Ağzı dar sürahi veya kabaktan 

dökülürken çıkan ses. 

Gül oldı meclis içre yine sāġar / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 2). 

[ḳulḳulı, -ı ] 

Ḳadehler meclis içre sanki güldür / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 3). 
[ḳulḳulı, -ı ] 

Tutaruz sāġarı elde gül-i ḫamrā yirine / Şīşeler ḳulḳulını bülbül-i gūyā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 5). [ḳulḳulını, -ı, -n, -ı ] 
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ḳullāb: Çengel, kanca II sevgilinin kıvrılıp kancaya benzeyen saç uçları. 

Ḫāk-i pāy-ı dōst çün derd ehlinüñ ser-tācıdur / Ehl-i ‘ışḳuñ zülfi ḳullābı daḫı mi‘rācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1023, Beyit 1). [ḳullābı, -ı ] 

Dōstlar çıkarmaga çāh-ı zenaḫdan dilleri / Zülfinüñ ḳullābına ḳullāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 3). [ḳullāb, ] 

Dōstlar çıkarmaga çāh-ı zenaḫdan dilleri / Zülfinüñ ḳullābına ḳullāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 3). [ḳullābına, -ı, -n, -a ] 

 

küllī: Bütünüyle, tamamıyla. 

İy Muḥibbī mülk-i dil küllī ḫarāb olsa ne tañ / Zülfi kāfir ġamzeler Tātār-veş yagmacıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 5). [küllī, ] 

‘Işḳa düşdüm ‘aḳl-ı küllī külli ben terk eyledüm / Pür-hevā oldı dimāġum baña bu sevdā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 4). [külli, ] 

Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [küllī, ] 

Gerekmez seyr-i ṣaḥrāsı ne ḫod güller temāşāsı / Cihānuñ küllī ẕevḳınden dil ü cānum usanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 4). [küllī, ] 

 

kullıg: Kulluk, kölelik, hizmetkarlık. 

Kullıga mūy-ı sefīd ile didüm eyle ḳabūl / Didi pīr olsa efendi kulın āzād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 7). [kullıga, -a ] 

 

ḳulzüm-i ‘ışḳ: Aşk denizi. 

N’ola ‘ārż eyler-isem yāra sirişküm gevherin / Olmışam ḳulzüm-i ‘ışḳ içre dilā ben ġavvāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1476, Beyit 2). [ḳulzüm-i ‘ışḳ, ] 

 

kumāş: Ipek, yün, keten vesaireden yapılan ağır dokuma // elbise, giysi. 

Kanlu yaşum ḫil‘atine dāġumı itdüm nişān / Raġbeti artar kumāşuñ kim kaçan tamgası var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 4). [kumāşuñ, -uñ ] 

Vādi-i ġāmda gören Mecnūn’ı ‘üryān sanmasun / Eşk-i surḫ-ıla anuñ rengīn ḳumāşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 3). [ḳumāşı, -ı ] 

Dāġlar geydürdi baña dōstlar bir şāh benek / Eşk-i çeşmüm devletinde geymişem rengīn ḳumāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 2). [ḳumāş, ] 

Sulṭān-ı ‘ışḳ egnüme yaşum ser-ā-serin / İtdi ‘aṭā ḫil‘t-i rengīn zer ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 

2). [ḳumāş, ] 

Ḥayyāt-ı felek egnüme miḥnet palāsını / Biçdi Muḥibbī baña görüp lāyıḳ ol ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1441, Beyit 5). [ḳumāş, ] 
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kümes: Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınması için yapılmış kapalı yer. 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 4). [kümes, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ bülbülidür murġ-ı cān medḥüñ okur / Ko raḳīb-i mākiyānuñ yiridür ancak kümes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1395, Beyit 4). [kümes, ] 

 

ḳumrī: Kumru, güvercinden küçük, boz renkli ve gerdanında siyah halka bulunan bir kuş. 

N’ideyin dōst diyüp iñledüben ḳumrī gibi / Nāle kıl gülşene var bülbüli feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 2). [ḳumrī, ] 

 

künbed-i mīnā: Gökkubbe, gökyüzü. 

Ḥakk olursa mihr ü meh naḳşı felekden ġam degül / Naḳş-ı eş‘āruñ Muḥibbī künbed-i mīnā yiter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1120, Beyit 5). [künbed-i mīnā, ] 

 

künc: Köşe, bucak, kenar. 

Ḥużūr-ı ḳalb-ile ‘ārif yatur meyḫāne küncinde / Ṣafāsuz ṣūfī mescidde kurı ġavġāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 5). [küncinde, -inde ] 

Düşüp meyḫāne küncinde içüp mest ü ḫarāb oldum / Anuñçün ġamdan āzādam ne ġuṣṣa ne melālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 4). [küncinde, -i, -n, -de ] 

 

künc-i mescid: Mescit köşesi. 

Künc-i mescid mesken olmaz ser-bürehne ‘āşıḳa / Zāhidā Mecnūn-vār biz ‘ışḳ ṣaḥrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 5). [künc-i mescid, ] 

 

künde: Ayak bağı, köstek, bukağı. 

Leylī zülfüñi görelden dōstum mecnūnuñam / Baġludur boynumda zencīr ayagumda künde var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 2). [künde, ] 

 

künh: Bir şeyin aslı, özü, gerçeği. 

Seni künh-ile kimse bilmek olmaz / Ne deñlü diḳḳat olsa görmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 1). 

[künh-ile, --ile ] 

‘İnāyet kıl Muḥibbī seni bulsun / Seni künh-ile kimse bilmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 7). 
[künh-ile, --ile ] 

 

kur: (Parçalardan oluşan bir şeyi) Parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, çatmak // Bir araya getirmek, 

toplamak, teşkil etmek. 

Gāh gözde gāh dilde kurdı cānān ḫaymesin / Yürüsün menzil-be-menzil cān aña menzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 2). [kurdı, -dı ] 
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Çeşmi eline kuralı ya kaşların tutup / Atsa ḫadeng-i ġamzesi ṣāfī derūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, Beyit 
2). [kuralı, -alı ] 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 3). [kursa, -sa ] 

Kuralı ṣaḥrā-yı dilde ḫaymesin sulṭān-ı ‘ışḳ / ‘Aḳl u ṣābrum gitdi benden aña fermāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 2). [kuralı, -alı ] 

Geçdi Ferhād-ıla Mecnūn tagıdup hengāmesin / Dōstlar kurduk anuñ yirine biz hengāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 4). [kurduk, -du, -k ] 

‘Işḳ-ı şāhī ḫaymesin kuralı dil ṣaḥrāsına / Kim görürse dir ki bu mülküñ ḫarābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1401, Beyit 2). [kuralı, -alı ] 

 

ḳurbān: Bir amaç uğruna kendini fedâ eden veya fedâ edilen kimse. 

Ka‘be’dür kūyına varduk bizi bismil eylesün / Cānı tuḥfe eyledük itsün ḳabūl ḳurbānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 4). [ḳurbānıyuz, -ı, -y, -uz ] 

İy Muḥibbī her kaçan varsañ ḥarīm-i kūyına / Ola kim ide ḳabūl it cānuñı ḳurbāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 5). [ḳurbāna, -a ] 

 

ḳurbān idem: (Bir hayvanı) Kurban niyetiyle kesmek II mec. (Bir kimse veya şeyi) Bir uğurda fedâ etmek. 

Dimiş kūyında ḳurbān idem anı / Muḥibbī’nüñ murādı ol-durur kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 5). 

[ḳurbān idem, -e, -m ] 

 

ḳurbān iden: (Bir hayvanı) Kurban niyetiyle kesmek II mec. (Bir kimse veya şeyi) Bir uğurda fedâ etmek. 

Göñlümi sevdāya viren zülf-i ‘anber-bīz imiş / Cānumı ḳurbān iden ol ġamze-i ḫūn-rīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 1). [ḳurbān iden, -en ] 

 

ḳurbān ider: (Bir hayvanı) Kurban niyetiyle kesmek II mec. (Bir kimse veya şeyi) Bir uğurda fedâ etmek. 

Ġamzesi ḫançer çeküp ‘āşıḳların ḳurbān ider / Çeşm-i cellādına hīç ḳaṣṣāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 2). [ḳurbān ider, -er ] 

 

ḳurbān oldum: Bir kimse ya da bir şey için kendini feda etmek, canından vazgeçmek II ölmek, canını feda etmek; bir 

kimse uğruna üzüntü, ıstırap çekmek. 

Kā‘be-i kūyında ḳurbān oldum dimiş ṣalā / Hey müselmānlar meded ‘uşşāḳa i‘lām eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 4). [ḳurbān oldum, -du, -m ] 

 

ḳurbān olur: Bir kimse ya da bir şey için kendini feda etmek, canından vazgeçmek II ölmek, canını feda etmek; bir 

kimse uğruna üzüntü, ıstırap çekmek. 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 5). [ḳurbān olur, -ur ] 
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ḳurbān olur: Bir kimse ya da bir şey için kendini feda etmek, canından vazgeçmek II ölmek, canını feda etmek; bir 

kimse uğruna üzüntü, ıstırap çekmek. 

Tīri çün sehm-i sa‘ādetdür naṣīb ola diyü / Bu Muḥibbī kaşları yasın görüp ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1196, Beyit 5). [ḳurbān olur, -ur ] 

 

kurı: Boş, gereksiz, bir esâsa dayanmayan, faydasız, abes. 

Ḥużūr-ı ḳalb-ile ‘ārif yatur meyḫāne küncinde / Ṣafāsuz ṣūfī mescidde kurı ġavġāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 5). [kurı, ] 

Benüm āhvāl-i pür ġuṣṣam yanında ḳıṣṣa-i Mecnūn / Muḥibbī beñzemez ancak kurı efsānedür dirler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1101, Beyit 5). [kurı, ] 

Sen melek-rūyı niçe teşbīh idem aṣnāma kim / Bir kurı ṣūretdür ol güftārsuz reftārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1369, Beyit 3). [kurı, ] 

 

kurı: Zayıf, çelimsiz II boş, faydasız, değersiz. 

Bu ‘ālemde kimüñ cānānı yokdur / Muḳarrer kurı tende cānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 1). 

[kurı, ] 

Eger olmasa cām-ı erġuvānı / Bu meclis cānsuz bir kurı tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 4). [kurı, ] 

Deşt-i belādadur beni senden gören cüdā / Cānından ayrudur ki yatur kurı gevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1126, Beyit 2). [kurı, ] 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [kurı, ] 

 

kurı lāf eyler: Boş, gereksiz, faydasız konuşmak. 

Muḥibbī ṣıdḳ-ılā ‘āşıḳ irişdi rāh-ı maḳṣūda / Riyā vü zerḳ-ıla zāhid hemān bir kurı lāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1047, Beyit 5). [kurı lāf eyler, -r ] 

 

kurı sevdā: Boş sevda. II nihayet bulmayacak sevgi, karşılıksız aşk. 

Zülfine dil vireli toldı hevā-y-ıla dimāġ / Elümüz irmez aña bir kurı sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 

Beyit 4). [kurı sevdā, ] 

 

kurı yanınca yaş bile yanar: Kurunun yanında yaş da yanar: جbeğenilmeyen tutumlarından dolayı cezalandırılan 

kişiler yanında suçsuzlar da suçlular gibi hırpalanırlarج anlamında kullanılan bir söz. 

Nār-ı āhumdan nigārā sebze-i ḫaṭṭuñ sakın / Bu mes̱eldür kim yanar kurı yanınca bile yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1444, Beyit 3). [kurı yanınca yaş bile yanar, ] 

 

kurıl: Kurulmak, hazırlanmak, toplanmak. 

Gözlerüm yaşı dökildükçe iñiler bu göñül / Nite kim kurıla su üstine dōlāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 

Beyit 4). [kurıla, -a ] 
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Kurılmışdur zenaḫdānı ki san top / Ḫaṭı yāruñ ḥiṣār-ı rīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 4). 
[kurılmışdur, -mış, -dur ] 

 

kurılı: Kurulu / Kurulmuş, tesis edilmiş. 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 

Beyit 3). [kurılı, ] 

 

kurıya vü yaşa: Kuru ve yaş II her şey. 

Başumı kesdi gözüm yaşına raḥm itmedi hīç / Kılıcın ḫūnī olan kurıya vü yaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 3). [kurıya vü yaşa, -a ] 

 

kurtıl: (Bir tehlikeden, sıkıntılı bir durumdan) Sıyrılmak, uzaklaşmak, selâmete çıkmak, halâs olmak. 

Pūte-i hicrāna yakaldan Muḥibbī’yi nigār / Ġıll ü gışdan kurtılup zer gibi pāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 5). [kurtılup, -up ] 

Ebed kurtılmasun derd ü belādan / O kim cevr ü cefādan ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 2). 
[kurtılmasun, -ma, -sun ] 

 

kuru: Boş, faydasız, abes, bihude, nafile, değersiz. 

Añma efsāne-i Mecnūn’ı ko uyḫu getürür / Beni añ yārum-ıla kuru mes̱elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 5). [kuru, ] 

 

kuş: Kuş. 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 1). [kuş, ] 

 

kuş: Darılmak, gücenmek, gücenip görüşmez olmak. 

Bakmaz oldı āh kim küsdi bize cānānumuz / İy dirīġā gidiserdür ḫasta tenden cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 1). [küsdi, -di ] 

 

kūs çalındı: Davul çalmak II (Eskiden savaşlarda ve alaylarda at, deve veya fil üzerinde taşınan, askerî mûsikîde ve 

mehterhâne-i hâkānîde kullanılan, mâdenden büyük bir kâse üzerine gerilmiş deve derisinden ibâret çok büyük davul, 

kös). 

Kārbān-ı ḫalḳ bir bir göçiyor çalındı kūs / Biz daḫı göçmege geldük anda nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 4). [kūs çalındı, -dı ] 

 

kuş dilidür: Anlaşılmaz lisan (Kuşların ötüşü bağlamında); tas. Vahdet sırrının anlatıldığı mânâ dili. 

‘Işḳuñ rumūzı neydügini zāhid añlamaz / Kuş dilidür bu yine bunı söyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 3). [kuş dilidür, -dür ] 

 

kuş dilini: Anlaşılmaz lisan (Kuşların ötüşü bağlamında); tas. Vahdet sırrının anlatıldığı mânâ dili. 
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Bülbül ṣadāsı gūş idüben gülşene varur / Her kim ki bile kuş dilini ẕū-fünūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 3). [kuş dilini, -n, -i-ni ] 

 

kuşan: Kuşanmak, giyinmek. 

Yüzini görse gele īmāna küfr ehli kamu / Kuşana zünnār-ı zülfin zāhid-i ṣad-sāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 4). [kuşana, -a ] 

 

kuşan: Kuşanmak, silahlanmak, savaşa hazırlanmak. 

Gice işitmiş meger eflāke meh şāh oldugın / Nūrdan leşker çeküp kuşandı tīġ-ı zer güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 2). [kuşandı, -dı ] 

 

küşte: Öldürülmüş, maktul // Öldürülen kimsenin vücûdu, ceset. 

Cüdā olsa Muḥibbī nāle kılmaz / Ki zīrā küştelerden gelmez āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 5). 

[küştelerden, -ler, -den ] 

 

küşt-gīr-i dehr-ile: Dünya pehlivanı, cihan pehlivanı. 

Küşt-gīr-i dehr-ile çoklar tutışdı gerçi kim / Her birinüñ arkası yire gelince didi pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 4). [küşt-gīr-i dehr-ile, -ile ] 

 

ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳ u menzil: Yol ve menzil kesen. 

Nefs ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳ u menzil olmışdur ribāṭ / Key sakın başdan çıkarsın itmez iseñ iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 1). [ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳ u menzil, ] 

 

ḳuvvet: Güç, zindelik, sağlamlık. 

Ḳuvvetine tayanup bu dehre başın egmeyen / Arkası geldükde yire didi āḫir aña pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1375, Beyit 6). [ḳuvvetine, -i, -n, -e ] 

Ruḫlaruña karşu zülfüñ dem-be-dem efzūn olur / Günde yatsa kuvveti artmagla olur mār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 4). [kuvveti, -i ] 

 

kūy: Karye, köy, semt, mahalle II sevgilinin mahallesi, semti. 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 3). [kūyın, -ı, -n, - ] 

Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 4). [kūyında, -ı, -n, -da ] 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 5). [kūyına, -ın, -a ] 

Olaldan ‘ārıżuñ gül ḳāmetüñ serv / Akar kūyuñda yaşum ‘ayn-ı mādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 2). 

[kūyuñda, -uñda ] 
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Ṣafā vü Merve ḥaḳḳıyçün şu kim kūyuñ ṭavāf eyler / Eger cān itmeye ḳurbān degül ‘āşıḳ ḫilāf eyler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 1). [kūyuñ, -uñ ] 

Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1054, Beyit 2). [kūyuña, -uña ] 

Düşüp yoluñ ki kūyına ugrar-ısañ iy ṣabā / Ḫāk-i derin getür ki gözüm tūtiyā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1060, Beyit 3). [kūyına, -ına ] 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 4). [kūyuñda, -uñda ] 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına / Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 5). [kūyına, -ına ] 

‘Işḳ-ıla cānın virüp kūyında kim medfūn ola / Yazılur anuñ mezārında ki bu maġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 5). [kūyında, -ında ] 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [kūyumda, -umda ] 

Dimedüñ ḥüsn-i zekātın bu Muḥibbī’ye eḥaḳ / Niçe gündür tolaşur kūyumı ol sāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 5). [kūyumı, -umı ] 

Muḥibbī kūyuña varsa gelür karşu seg-i kūyuñ / Ḳadīmī āşināmuzdur diyüben ḥaḳḳ-ı nān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 7). [kūyuña, -uña ] 

N’eyledüm n’itdüm raḳībe seng-ile āhen gibi / Kūyuña vardı diyü ḫalḳa beni çakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 4). [kūyuña, -u, -ñ, -a ] 

Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı / Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1110, 

Beyit 2). [kūyına, -ı, -n, -a ] 

Tañ degül bülbülleyin kūyuñda efġān eylesem / Sen gül-i pür-ḫārdan cānumda āzār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 3). [kūyuñda, -uñ, -da ] 

Dün gice kūyında nālem işidüp / Dir seg-i kūyı bu ne feryāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 3). 
[kūyında, -ı, -n, -da ] 

Zülfüñ düninde varsa kūyuña bu Muḥibbī / Geydügi dūd-ı dilden başına şeb-külehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 5). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Men‘ eyleye mi kūyına varmaga raḳībüñ / Kim karşu turur ‘āşıḳ-ı bī-bāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1125, Beyit 4). [kūyına, -ı, -n, -a ] 

Nigārā kūyuña varsam seg-i kūyuñ gelür karşu / Ezelden āşinā diyü tuz ekmek ḥaḳḳını gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 3). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Turmaz ḳafes-i tende şehā murġ-ı dil ü cān / Kūyuña senüñ uçmag-ıçun bāl ü per ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 3). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Kūyına varmaz göñül eyler viṣālin ārzū / ‘Āşıḳ-ı dīdāra sanmañ cennet ü kevs̱er yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 6). [kūyına, -ı, -n, -a ] 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1149, Beyit 5). [kūyında, -ı, -n, -da ] 
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Kūyuña koma raḳībi dūzāḫīdür dōstum / Ancak anuñ ḳadrini dārü’s-selāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1154, Beyit 3). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Niçe medḥ itsün Muḥibbī ol güzeller şāhını / Ehl-i dilden her seḥer kūyında dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 6). [kūyında, -ı, -n, -da ] 

Zülfinde göñül bend-ile gör mübtelā yatur / Kūyı Muḥibbī ‘āşıḳa bīmār-ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 7). [kūyı, -ı ] 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 1). [kūyuñ, -uñ ] 

Kūyuña varsam nedendür baña eylersin cefā / Çün kerīm olan bilürsin ẓulm-ı mihmān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 4). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Mu‘tekif olsam n’ola kūyuñda iy ārām-ı cān / Bir nefes senden cüdā bir kimse tecvīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 4). [kūyuñda, -uñ, -da ] 

Virmedi ol māh-rū bir kez zekāt-ı ḥüsnini / İy Muḥibbī niçe yıl kūyında biz sā‘illerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 5). [kūyında, -ı, -n, -da ] 

Şād olurdum kūyına varsam anuñ biñ cān-ıla / Men‘ ider şād oldugum āh ol sitemkār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 2). [kūyına, -ı, -n, -a ] 

Ka‘be’dür kūyına varduk bizi bismil eylesün / Cānı tuḥfe eyledük itsün ḳabūl ḳurbānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 4). [kūyına, -ı, -n, -a ] 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 2). [kūyuñda, -uñ, -da ] 

İlte meger kūyuña ol dem ki ġubārumuz / Bir gün eger muvāfıḳ esse rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 3). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Acımazdum öldügüme iy ṣanem hicrüñle ger / İledürse bū ṣabā kūyuña āḫir ḫākümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1276, Beyit 2). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Didüm öldürsün koñuz kūyındaki ‘āşıḳları / Nev-civāndur didiler nā-ḥaḳ yire kan istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 4). [kūyındaki, -ı, -n, -da, -ki ] 

Kūyuña gelmiş senüñ ṣaf ṣaf durur ‘āşıḳlaruñ / Kullardur dir ki gelsün görelüm sulṭānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 2). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Cān u dil bāl ü perümdür yakdı anı nār-ı ġam / Varabilmem kūyuña çün bī-per ü bālem henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1300, Beyit 2). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Kūyına varmaga sanmañ kim beni yārum komaz / Ṭāli‘ümdür dōstlar baḫt-ı siyehkārum komaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 1). [kūyına, -ı, -n, -a ] 

Tañ degüldür nāle kılsa kūyuña vardukça dil / Var mıdur gülşende bir gül bülbülin zār eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 2). [kūyuña, -uñ, -a ] 

‘Işḳ-ıla dīvāneyem kūyında Mecnūndan beter / Ol saçı leylī neden zülfini zencīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 4). [kūyında, -ı, -n, -da ] 
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Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz / İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 1). [kūyuñda, -uñ, -da ] 

Kirpügüm cārūb olup saḳḳā-yı çeşmüm su seper / Ḫıdmete bil baglayup kūyında ferrāş olmışuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1366, Beyit 4). [kūyında, -ı, -n, -da ] 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1373, Beyit 4). [ḳuyuñda, -uñ, -da ] 

Cihān içre baña kūyuñ çemen bes / Ki zīrā herkese ḥubb-ı vaṭan bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 1). 
[kūyuñ, -uñ ] 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid / Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1399, Beyit 4). [kūyına, -ı, -n, -a ] 

Murġ-ı dil pervāz urup āḫir irişdi kūyuña / Şimdi bildüm kim murādı kūyumuñ uçmag-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 6). [kūyumuñ, -um, -uñ ] 

Murġ-ı dil pervāz urup āḫir irişdi kūyuña / Şimdi bildüm kim murādı kūyumuñ uçmag-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 6). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Gözlerüm yaşı umardum kūyuña vire geçit / Bilmedüm başumdan aşdı ol ḫo bir deryā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 4). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Şol deñlü yagar seng-i cefā kūyına varsam / Başum biñ eger olsa olur cümlesi ḫaşḫāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 4). [kūyına, -ı, -n, -a ] 

Niçe kim eyledüm pend ü naṣīḥat tutmadı göñlüm / Yürür kūyında dildāruñ ‘acāyib derdmend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 3). [kūyında, -ı, -n, -da ] 

Kūyuña dārü’ş-şifā dirler ya n‘içün dōstum / Niçe yıllardur ki anda kalmışam ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1431, Beyit 3). [kūyuña, -uñ, -a ] 

Kūyuñda senüñ niçe zamān ḫasta-dil yatur / Gönder cevāb derdine anuñ devā [i]miş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1433, Beyit 4). [kūyuñda, -uñ, -da ] 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben / Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1459, Beyit 2). [kūyında, -ı, -n, -da ] 

Dimiş kūyında ḳurbān idem anı / Muḥibbī’nüñ murādı ol-durur kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 5). 
[kūyında, -ı, -n, -da ] 

Baş açup kalduram elüm du’āya / Eger kūyından irse başuma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 3). 
[kūyından, -ı, -n, -dan ] 

Kūyuñ gedāsı olalı dil pādişā imiş / Eşki sipāh u şu‘le-i āhı livā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 1). 
[kūyuñ, -uñ ] 

Ola kim Mecnūn-veş basdı melāmet kūyına / Pā-bürehne olur āḫir olmaz ‘üryāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1478, Beyit 3). [kūyına, -ı, -n, -a ] 

Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni / Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 4). [kūyuñdan, -uñ, -dan ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl / Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 3). [kūyuñda, -uñ, -da ] 



 1447 

 

kūy-ı ‘ademde: Yokluk, hiçlik diyarı. 

Rāh-ı ‘ışḳ içre dilā ger urasın cān terkini / Olasın kūy-ı ‘ademde ser-te-ser ‘uşşāḳa baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1444, Beyit 4). [kūy-ı ‘ademde, -de ] 

 

kūy-ı belā: 1) belâ yeri, tasa, kaygı, gamın bulunduğu yer. 2) Sevgiliye söz verilen yer, sevgilinin mahallesi. 

Göz yaşı degül kūy-ı belā cūybārıdur / Dūd-ı dilüm[üñ] üstine ebr-i bahārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 
Beyit 1). [kūy-ı belā, ] 

 

kūy-ı dilber: Sevgilinin köyü, mahallesi. 

Kūy-ı dilber çevresinde cūş iden Ceyḥūn gibi / Gözlerümüñ yaşıdur kim ırmag olup çaglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 2). [kūy-ı dilber, ] 

Ḫāk-i pāyına gözüm gevherlerin itdüm nis̱ār / Ol sebebden kūy-ı dilber la‘l ü mercāndur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1367, Beyit 2). [kūy-ı dilber, ] 

 

kūy-ı dilberde: Sevgilinin köyü, mahallesi. 

Kūy-ı dilberde egerçi biz maḥabbet beklerüz / Ẓāhirā gerçi maḥabbet līk miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 1). [kūy-ı dilberde, -de ] 

Kūy-ı dilberde Muḥibbī’ye gedā olmak yiter / Bu cihāna ser-te-ser olmaga sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 5). [kūy-ı dilberde, -de ] 

Ol ki ‘ışḳ ehlidür olur kūy-ı dilberde muḳīm / Eyleyüp dīvānelik tag u beyābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 4). [kūy-ı dilberde, -de ] 

Kūy-ı dilberde gözüm yaşı revān olur revān / Nite kim Baġdād şehri içre akar nehr-i Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1500, Beyit 4). [kūy-ı dilberde, -de ] 

 

kūy-ı dildāra: Sevgilinin mahallesi, semti. 

Kūy-ı dildāra varup itdük temennā-yı viṣāl / Baş açup el kaldurup anda münācāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1344, Beyit 2). [kūy-ı dildāra, -a ] 

 

kūy-ı dildārı: Sevgilinin mahallesi, semti. 

Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1096, Beyit 2). [kūy-ı dildārı, -ı ] 

 

kūy-ı ḫarābāt: Meyhane köşesi, virane yerler. 

İtmez-idük reh-i ‘ışḳ içre ṭarīḳat ḥāṣıl / Olmasa kūy-ı ḫarābāt bizüm menzilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1208, 

Beyit 2). [kūy-ı ḫarābāt, ] 

 

kūy-ı melāmet: Kınanma ve ayıplanma köyü. 



 1448 

İçüp şarāb-ı ‘ışḳı bilmez özin Muḥibbī / Kūy-ı melāmet içre mest ü ḫarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 5). [kūy-ı melāmet, ] 

 

kūy-ı nigāra: Sevgilinin köyü, mahallesi. 

Gördüm ki yine bād-ı ṣabānuñ es̱eri var / Ugradı meger kūy-ı nigāra ḫaberi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 1). [kūy-ı nigāra, -a ] 

İlte Muḥibbī kūy-ı nigāra ġubārumı / Yarı kılursa bir gün eger rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, Beyit 
7). [kūy-ı nigāra, -a ] 

Kūy-ı nigāra deyr-i muġān dir-isem revā / Çün kapusında āh u fiġānum olur ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 3). [kūy-ı nigāra, -a ] 

 

kūy-ı yāra: Sevgilinin köyü, sevgilinin bulunduğu yer. 

Kūy-ı yāra ugraduñ beñzer yine iy bād-ı ṣubḥ / Eyledüñ ‘ālem dimāġını mu‘aṭṭar turma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 4). [kūy-ı yāra, -a ] 

 

kūy-ı yārı: Sevgilinin köyü, sevgilinin bulunduğu yer. 

Kūy-ı yārı n’eylerem görmek dilerem yārı ben / Bu Muḥibbī cennete ḳāyil degül dīdārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 5). [kūy-ı yārı, -ı ] 

 

kūy-ı yāruñ: Sevgilinin köyü, sevgilinin bulunduğu yer. 

Kirpügüm cārūb olup çeşmüm dem-ā-dem su seper / Dimesünler tā görenler kūy-ı yāruñ gerdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 4). [kūy-ı yāruñ, -uñ ] 

 

ḳūze: Ar. Testi, su testisi. 

Akıdur āb-ı revān her yaña çeşmüm ḳūzeki / İñiler bī-çāre dil derd-ile san ṭolābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1066, Beyit 3). [ḳūzeki, -ki ] 
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L 
 

 

lā: Inkar, kabul edilmemişlik anlamlarında "hayır, yok, değil.". 

 Lā diyemezem ḥükmüñe fermān kulıyam / Beni başdan ayaga eyleyesin pāre i yār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ال)

1205, Beyit 28). [lā, ] 

Öldürürseñ daḫı gelmez dilümüzden lā dimek / Dōstum ‘ışḳuñ yolında bil senüñ ṣādıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 2). [lā, ] 

Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 1). [lā, ] 

 

la ‘l-i nābā: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 

Rūy-ı yāra mihr-i ‘ālem-tāb beñzer beñzemez / La ‘l-i nābā şekker ü cüllāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 1). [la ‘l-i nābā, -ā ] 

 

lā-büd: Elbette, mutlaka, şüphesiz. 

İy Muḥibbī şükr kıl lā-büd gelür / Her ne kim başa yazıldı ḫayr u şer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 5). 

[lā-büd, ] 

Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet / Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 2). [lā-büd, ] 

İdelüm cevre taḥammül elümüzden ne gelür / Şāh olan ẓulm idicek lā-büd anı kul götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 2). [lā-büd, ] 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 2). [lā-büd, ] 

Cām-ı la‘lin isteme gel eyle çeşminden ḥaẕer / Kim ki bed-meste uyarsa lā-büd anda kan olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 2). [lā-büd, ] 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 4). [lā-büd, ] 

Sīret gözedüp ṣūrete bakmadı Muḥibbī / Ṣāḥib-naẓar olan kişi lā-büd hüner ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 

Beyit 5). [lā-büd, ] 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1133, Beyit 5). [lā-büd, ] 

İşiden şi‘r-i pür-sūzum okıyanlar diye lā-büd / Muḥibbī derdmend içün tutuşup oda yanmışdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1166, Beyit 5). [lā-büd, ] 

Ṭāḳati kalmadı kim sensüz Muḥibbī söz diye / Cāndan ayrılsa beden lā-büd kalur güftārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 5). [lā-büd, ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül / Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 5). [lā-büd, ] 
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Tañ degüldür ger raḳīb olmazsa yanuñdan cüdā / Kanda kim gül açıla lā-büd bulınur ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 4). [lā-büd, ] 

Ḳaddüñe naẓar eyleye secde ide bu dil / Ḳāmet ki olur lā-büd olur anda namāz farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 4). [lā-büd, ] 

 

lācerem: Kuşkusuz, hiç şüphesiz. 

Sāġar-ı mey ḳıymetin mest ü ḫarābīler bilür / Lācerem meyḫānenüñ ḳadrin şarābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 1). [lācerem, ] 

 

lāçīn: Şahin, beyaz renkli bir cins şahin // Sevgilinin gözü, bakışı. 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 4). [lāçīn, ] 

 

lāf idüp: Laf etmek; konuşmak, söz etmek, lakırdı etmek. 

Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 3). [lāf idüp, -üp ] 

 

lāġ: Şaka, latife. 

Cānum aldı dün gice bir būse iḳrār eyleyüp / Döndi inḳār eyledi itdügi beñzer lāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 3). [lāġ-ımış, --ı, -mış ] 

 

laḥd: Üstü kapak taşı ile örtülü, iç kenarlarına taş veya tuğla ile duvar örülmüş mezar:. 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī / Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 4). [laḥdinde, -i, -n, -de ] 

 

laḥẓa mı vardur: Bir an / zaman mı var? // Bir an bile yok. // Bir işin sürekli yapıldığını bildirir. 

Dem mi var cevr ü cefā zülf-i sitemkār eylemez / Laḥẓa mı vardur beni ol çeşm bīmār eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 1). [laḥẓa mı vardur, ] 

 

lāl: Dilsiz II suskun. 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1128, Beyit 2). [lāl, ] 

 

la‘l: Yakut cinsinden parlak kırmızı renkli kıymetli taş. 

Cānān lebi katında lā‘l seng pāredür / Gül ruḫlarını gördügi dem şermesār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 3). [lā‘l, ] 

 

la‘l: Yakut cinsinden parlak kırmızı renkli kıymetli taş II şarap II sevgilinin kırmızı dudağı. 
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 La‘l oldugıyçün leblerüñ iy dōst senüñ / Meyi lā‘lüñ yirine nūş iderem vaḳt-i ḫumār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ل)

1205, Beyit 23). [la‘l, ] 

 La‘l oldugıyçün leblerüñ iy dōst senüñ / Meyi lā‘lüñ yirine nūş iderem vaḳt-i ḫumār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ل)
1205, Beyit 23). [lā‘lüñ, -üñ ] 

La‘lüñ var-iken ġayrı baña cām gerekmez / Örtme yüzüñi zülfüñ-ile şām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 1). [la‘lüñ, -üñ ] 

 

la‘l: Yakut cinsinden parlak kırmızı renkli kıymetli taş II sevgilinin kırmızı dudağı. 

Gözlerüm īs̱ār içün pāyına sīm ü zer tutar / Ḫūn-ı dilden ḥāṣıl olmış la‘lüñe gevher tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 1). [la‘lüñe, -üñ, -e ] 

La‘lüñ eṭrāfına ġubār-ı ḫaṭṭuñ / Genc-i yāḳūt u ḫaṭ-ı reyḥāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 4). [la‘lüñ, -
üñ ] 

Çarḫ-ı gerdūn māh u ḫurşīd ile olur müşterī / Ḥüsn bāzārında la‘lüñ her kaçan ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1082, Beyit 3). [la‘lüñ, -üñ ] 

Öpsem lebüñi disem o dem la‘lini dişler / Nāz-ıla baña gösterür incü gibi dişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 1). [la‘lini, -i, -n, -i ] 

Cān ḫastasına itmeye hergiz ḥakīm ‘ilāc / La‘linden özge derdine sanmañ devā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1173, Beyit 4). [la‘linden, -i, -n, -den ] 

‘İẕārına müşābih oldugıyçun / Kamu meh-rūda la‘lüñ raġbeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 2). 
[la‘lüñ, -üñ ] 

Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes / Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 4). [la‘lüñ, -üñ ] 

Naẓm ider lü‘lü‘ dişüñ la‘l lebüñ evṣāfını / Rişte-i cān üzre dizmiş dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 3). [la‘l, ] 

La‘lüñe olmaya bir gevher ‘ivaż / Mülk-i dünyā cümle ser-tā-ser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 1). 
[la‘lüñe, -üñ, -e ] 

 

la‘l olalı: Yakut taşı gibi olmak, kızarmak, kırmızıya dönmek. (Gözyaşı). 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 5). [la‘l olalı, -alı ] 

 

lāl olur: Dilsiz olmak // Dilsizleşmek, söz söyleyemez hale gelmek. 

Ḥabībüm sorma gel şerḥ-i ġam-ı hicrānı sen benden / Zebānum lāl olur ḳudret mi var diyem suḫan sensüz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 3). [lāl olur, -ur ] 

 

la‘l ü gevherle: La'l taşı ve mücevher. 

Şāh-ı ‘ışḳuñ devletinde sanmañ eşke māliküz / La‘l ü gevherle tolu dildür bizüm gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 3). [la‘l ü gevherle, -le ] 
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la‘l ü gevher-sāz: Yakut ve inci yapan. 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 6). [la‘l ü gevher-sāz, ] 

 

la‘l ü mercāndur: Yakut ve mercan. // Aşığın kanlı gözyaşları. 

Ḫāk-i pāyına gözüm gevherlerin itdüm nis̱ār / Ol sebebden kūy-ı dilber la‘l ü mercāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1367, Beyit 2). [la‘l ü mercāndur, -dur ] 

 

lāle: Bir zincirle ağır suçluların boynuna takılan, iki ucu lâle biçiminde kıvrık demir halka, pranga, gul. 

Nāḳa-i leylī ne vādīlerde kim itdi mekān / Lālesi ḫūn-ı dil oldı nāle-i Mecnūn ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 3). [lālesi, -si ] 

 

lāle: Zambakgillerden yaprakları uzun ve mızrağı andırır, çiçeği ise kadehe benzer, ortasında yanığı andıran siyahlık 

olan çok renkli bir çiçek II sevgilinin yanağı. 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür / Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 

Beyit 1). [lāledür, -dür ] 

Bencileyin la‘l-i nābuñ yādına iy ġonca fem / Gülşen içre lāleyi gördüm mey-i ḥamrā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 3). [lāleyi, -y, -i ] 

Cām-ı la‘lin nūş ider bāġ içre her dem lāleler / Nergis-i şehlā elinde sāġar-ı zerrīn tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1116, Beyit 3). [lāleler, -ler ] 

Sāġar-ı çeşmümde cānā lāle ruḫsāruñ senüñ / Cūy-ı āb içre komışlar zeyn içün gül destedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 2). [lāle, ] 

 

lāle: Zambakgillerden yaprakları uzun ve mızrağı andırır, çiçeği ise kadehe benzer, ortasında yanığı andıran siyahlık 

olan çok renkli bir çiçek II âşığın göğsündeki yaralar. 

Gögsüme uran lāle gibi dāġı benüm āh / Ol ḫāl-i siyehkār-ıla ḥoḳḳa dehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 2). [lāle, ] 

Bilmez Muḥibbī sīnede dāġ-ı siyāhumı / Ancak sor anı lāleye dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 5). [lāleye, -y, -e ] 

Bir boyı servüñ firāḳından düşüp ṣaḥrālara / Sīnesine lāle gibi ḫasta dil dāġın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 5). [lāle, ] 

Dāġ-ı ḥasretden bitüpdür sīnem üzre lāleler / Yagdurur çeşmüm seḥergeh anuñ üzre jāleler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1167, Beyit 1). [lāleler, -ler ] 

Dāġ-ı dilümle yansa vücūdum ‘aceb midür / ‘Işḳ āteşiyle sīnede ol dāġ lāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, 

Beyit 4). [lāledür, -dür ] 

Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler / Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 2). [lāleler, -ler ] 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış / Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 1). [lāle, ] 
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lāle: Zambakgillerden yaprakları uzun ve mızrağı andırır, çiçeği ise kadehe benzer, ortasında yanığı andıran siyahlık 

olan çok renkli bir çiçek. 

Çün bahār oldı açıldı her ṭarafdan lāleler / İçmeyen ādem midür gülgūnleyin piyāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 1). [lāleler, -ler ] 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 6). [lāle, ] 

Benüm gibi meger cānā yüzüñe lāle ‘āşıḳdur / Anuñçün dāġ-ı miḥnetle dem-ā-dem bagrı yanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 1). [lāle, ] 

Gün yüzinüñ ḥasretinden lāle miskīn sebzde / Kıpkızıl kana boyanup yüregini dāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 5). [lāle, ] 

Lāle gibi koma elden dāyimā peymāneyi / İy Muḥibbī çün bilürsin tolısar peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 5). [lāle, ] 

Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül / Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 5). [lāleler, -ler ] 

 

lāle-ruḫ: Lâle gibi al yanaklı. 

Bir serv-ḳad lāle-ruḫ sīm bedendür / Bülbüllerini iñledici ġonca dehendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 
1). [lāle-ruḫ, ] 

Ḥüsnüñ bahārına göre iy lāle-ruḫ senüñ / Neşv ü nemā-yı bāġ-ı irem bir numūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1034, Beyit 3). [lāle-ruḫ, ] 

Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı / Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1471, Beyit 2). [lāle-ruḫ, ] 

 

lālezār: Lalelik, lale yetişen yer, lale bahçesi. 

Āhum seḥābı ger döke bārān-ı eşkümi / Bu sīne bāġı gül bitürür lālezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

4). [lālezār, ] 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda / Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 5). [lālezār, ] 

Kanlu yaşumı sīnemüñ üstinde dir gören / Ṣaḥrā-yı belā vādisinüñ lālezārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 
Beyit 2). [lālezārıdur, -ı, -dur ] 

Gözümüñ yaşıdur revnak viren bu gülsitānuña / Dime kim olıcak bārān bitüp gül lālezār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 3). [lālezār, ] 

 

la‘l-i bedaḫşānlar: Bedahşan yakutu. (Bedahşan, Yarkent ile Kabil arasında kalan bölgenin ismi olup değerli 

taşlarıyla ünlüdür. 

Ger gülerse ḥoḳḳa-i yāḳūtı dürler gösterür / Söze gelse luṭf-ıla la‘l-i Bedaḫşānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1105, Beyit 4). [la‘l-i bedaḫşānlar, -lar ] 

 

la‘l-i cān-perver: (Sevgilinin) ruh besleyen, iç (gönül) açan kırmızı renkli dudağı. 
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Nigāruñ la‘l-i cān-perver lebi var / Anı her kim emer ḫoş-meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 1). 

[la‘l-i cān-perver, ] 

 

la‘l-i dilber: Gönül alan güzelin lal gibi kırmızı dudağı. 

La‘l-i dilber gözlerümden her kaçan pinhān olur / Zehr olur ġamdan yidügüm içdügüm hep kan olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1196, Beyit 1). [la‘l-i dilber, ] 

 

la‘l-i dilberdür: Gönül alan güzelin lal gibi kırmızı dudağı. 

La‘l-i dilberdür bugün ‘ālemde cevherden ġaraż / Zīra ol maḳṣūd-ı dildür ġayr-ı gevher bi‘l-ġaraż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1489, Beyit 1). [la‘l-i dilberdür, -dür ] 

 

la‘l-i lebi: Yakut gibi / şarap gibi kırmızı dudak. 

Bu Muḥibbī dem-be-dem mey içmege budur sebeb / Ḫūblar la‘l-i lebi fikrini kılmışdur heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 5). [la‘l-i lebi, -i ] 

 

la‘l-i leb-i dilber: Gönül alan sevgilinin yakut gibi / şarap gibi kırmızı dudağı. 

Naḳd-i cān-ıla Muḥibbī ṭaleb eylerse ne tañ / Çünki la‘l-i leb-i dilber aña maṭlūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 5). [la‘l-i leb-i dilber, ] 

 

la‘l-i leb-i meygūnını: Şarap renginde, yakut gibi kırmızı dudak. 

Her kaçan fikr eylesem la‘l-i leb-i meygūnını / Şādılıkdan gözlerümden ḳaṭre ḳaṭre kan tamar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 4). [la‘l-i leb-i meygūnını, -ı, -n, -ı ] 

 

la‘l-i lebinüñ: Yakut gibi / şarap gibi kırmızı dudak. 

La‘l-i lebinüñ yādına cān virsem ‘aceb mi / Virdi ġam Şīrīn-ile Ferhād’ı görüñ baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 

Beyit 3). [la‘l-i lebinüñ, -i, -n, -üñ-i, -nüñ ] 

 

la‘l-i lebüñ: Yakut gibi / şarap gibi kırmızı dudak. 

Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi / Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1359, Beyit 2). [la‘l-i lebüñ, -üñ ] 

 

la’l-i lebüñ: Yakut gibi / şarap gibi kırmızı dudak. 

Sun nūş ideyim la’l-i lebüñ rāḥat-ı cāndur / Tā mest olup ḥālin ide saña Muḥib ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 5). [la’l-i lebüñ, -üñ ] 

 

la‘l-i lebüñden: Yakut gibi / şarap gibi kırmızı dudak. 

İy ṭabīb-i cān buyur la‘l-i lebüñden bir cevāb / Ḫastayuz hicrān şebinde derde tīmār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 2). [la‘l-i lebüñden, -üñ, -den ] 
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la‘l-i nābı: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 

La‘l-i nābı leẕẕetin bulmak eger / İy Muḥibbī ister-iseñ kanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 4). [la‘l-i 

nābı, -ı ] 

 

la‘l-i nābı: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 

La‘l-i nābı yādına güp güp düşüp mey-ḫāneye / Biz ḫarābātī olup cām-ı maḥabbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1246, Beyit 3). [la‘l-i nābı, -ı ] 

 

la‘l-i nābı: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 

Ruḫları devrinde varma iy Muḥibbī gülşene / La‘l-i nābı var-iken cām-ı ṣafā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 5). [la‘l-i nābı, -ı ] 

 

la‘l-i nābı: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 

Muḥibbī la‘l-i nābı ḥasretinden / Akarken gözlerüm yaşı dem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 5). 

[la‘l-i nābı, -ı ] 

 

lā‘l-i nāb-ı dilber: Gönül alan sevgilinin saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudağı. 

İy ṭabībā çek elüñ Ḳānūn-ıla olmaz şifā / Lā‘l-i nāb-ı dilber olmışdur hemān dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 3). [lā‘l-i nāb-ı dilber, ] 

 

la‘l-i nābından: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 

La‘l-i nābından nigāruñ daḫı kāma irmedi / Ez-berāy-ı ḳatlüm iy ġamze müsta‘cil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1439, Beyit 2). [la‘l-i nābından, -ı, -n, -dan ] 

 

la‘l-i nābuñ: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 

Bencileyin la‘l-i nābuñ yādına iy ġonca fem / Gülşen içre lāleyi gördüm mey-i ḥamrā çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 3). [la‘l-i nābuñ, -uñ ] 

 

la‘l-i nābuñ: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1195, Beyit 7). [la‘l-i nābuñ, -uñ ] 

 

la‘l-i nābuñ: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 

Firḳatiyle her gice tañ mı ola bī-ḫˇāb göz / La‘l-i nābuñ yādına her dem olur ḫūn-āb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 1). [la‘l-i nābuñ, -uñ ] 

 

la‘l-i nābuñ: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 
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Bu Muḥibbī la‘l-i nābuñ ḫastasıdur iy ṣanem / Bir soragel ölür ise olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 5). [la‘l-i nābuñ, -uñ ] 

 

la‘l-i nābuñ: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 

La‘l-i nābuñ dileye ḫasta göñül eyleme ‘ayb / Var mı bīmār kim ol itmeye tīmāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 5). [la‘l-i nābuñ, -uñ ] 

 

la‘l-i nābuñ: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden dāyim iy nā-mihribān / Bezm-i ġamda ḫūn-ı dildür içdügüm ben ṭās ṭās (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 4). [la‘l-i nābuñ, -uñ ] 

 

la‘l-i nābuñ: Saf yakut / saf şarap gibi kırmızı dudak. 

Egerçi ḳatlüme ḳaṣd itdi ġamzeñ / Ve līkin la‘l-i nābuñ emsem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 3). 

[la‘l-i nābuñ, -uñ ] 

 

la‘l-i şīrīn ü dehānı: Sevgilinin tatlı dudağı ve ağzı. 

La‘l-i şīrīn ü dehānı yādına / Bu Muḥibbī cān virür Ferhād’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 5). [la‘l-i 

şīrīn ü dehānı, -ı ] 

 

la‘l-i şīrīni: Yakut kırmızısı / şarap kırmızısı tatlı dudak II tatlı dudaklı sevgili. 

Görüp ol la‘l-i şīrīni ne kan yudar Muḥibbī’nüñ / Belā kūhında ger yoluñ düşerse kūhkenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 7). [la‘l-i şīrīni, -i ] 

 

la‘l-i şīrīnüñe: Yakut kırmızısı / şarap kırmızısı tatlı dudak. 

La‘l-i şīrīnüñe cān virmek-ise ‘ışḳa ṭarīḳ / İdelüm biz de anı nite ki Ferhād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 3). [la‘l-i şīrīnüñe, -üñ, -e-üñe ] 

 

la‘l-i şīrīnüñe: Yakut kırmızısı / şarap kırmızısı tatlı dudak. 

La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül / Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 5). [la‘l-i şīrīnüñe, -üñ, -e ] 

 

la‘l-i şīrīnüñi: Yakut kırmızısı / şarap kırmızısı tatlı dudak. 

La‘l-i şīrīnüñi cānā almadın ben agzuma / Ġamze okın sīneme urduñ benüm zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1466, Beyit 2). [la‘l-i şīrīnüñi, -üñ, -i ] 

 

la‘l-i zülālinden: Berrak, saf, tatlı dudak. 

‘Ālemi la‘l-i zülālinden ser-ā-ser kandurur / Bu Muḥibbī teşneye geldükçe bir kez mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 5). [la‘l-i zülālinden, -i, -n, -den ] 
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la‘līn: La'l taşından yapılmış, la'lden olan // Kırmızı renkli (la'l taşının ve şarabın kırmızılığı dolayısıyla). 

Vaḳtidür kim sāḳiyā devr eylesün la‘līn ḳadeḥ / Devr-i gül vaḳt-i cevānī dilde yok bīm-i ‘ases (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 4). [la‘līn, ] 

 

la‘l-pāre: Yakut parçası // göz yaşlarının kanlı olması dolayısıyla yakut renginde görülmesi. 

Kirpük ucında her biri bir la‘l-pāredür / Akan gözümde ḫūn-ı ciger yaşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 3). [la‘l-pāredür, -dür ] 

 

lā-tuḫaf: Tuhaf değil, garip değil. 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [lā-tuḫaf, ] 

 

lā’übālī: Kayıtsız, çekinmez, hürmetsiz. 

Biz ḫarābāt ehliyüz mesken bize meyḫānedür / Lā’übālī meşrebüz nāmūs u ‘ārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1334, Beyit 4). [lā’übālī, ] 

 

lāyıḳ: Uygun, yaraşır, münâsip II bir şey veya kimseye uygun olan şey veya kimse. 

Yār daksun cevher-i naẓmumı lāyıḳ gūşına / Çün Muḥibbī her sözüñ bir gevher-i nā-yābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1072, Beyit 5). [lāyıḳ, ] 

‘Işḳ ara terk itmeyince cān u ser ‘āşıḳ mıdur / Da‘vi-i miḥr ü maḥabbet eylese lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 1). [lāyıḳ, ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥ olınca yanmayan / Meclis-i ‘irfāna anlar girmege lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1123, Beyit 2). [lāyıḳ, ] 

Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [lāyıḳdur, -dur ] 

Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefā lāyıḳlaruz / Biz ezel zībā cemālüñe senüñ ‘āşıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 1). [lāyıḳlaruz, -lar, -uz ] 

Güzeller içre olduñ çünki mümtāz / Ne deñlü eyleseñ lāyıḳ saña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 1). 
[lāyıḳ, ] 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 6). [lāyıḳı, -ı ] 

Āsitānuñdan revā mı ‘āşıḳı dūr eyleyüp / İt raḳībi idesin lāyıḳ mıdur yanuñda ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1481, 
Beyit 5). [lāyıḳ, ] 

 

lāyıḳ degül: Yakışmaz, yaraşmaz, münasip değil. 

Geldi ‘ışḳuñ sīneme gitmek gerekdür ṣabr u hūş / Āşinā cem‘inde çün lāyıḳ degül bīgāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1143, Beyit 2). [lāyıḳ degül, ] 
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lāyıḳ görüp: Yakıştırmak, uygun görmek. 

Ḥayyāt-ı felek egnüme miḥnet palāsını / Biçdi Muḥibbī baña görüp lāyıḳ ol ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1441, Beyit 5). [lāyıḳ görüp, -üp ] 

 

lāzım oldı: Gerekmek. 

Gün yüzüñ görmek dilersem sāyem ardumca gelür / Baña lāzım oldı dönüp idem anuñla savaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1431, Beyit 4). [lāzım oldı, -dı ] 

 

lāzım olur: Gerekmek. 

Okudum ‘ışḳuñ kitābın gördüm anda yazulu / ‘Āşıḳa evvel ḳademde lāzım olur terk-i ser (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 2). [lāzım olur, -ur ] 

 

leb: Dudak. 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1003, Beyit 7). [lebi, -i ] 

Būse cerr itse Muḥibbī leblerinden dilberüñ / Ḫışm idüp çeşmi o demde destine ḫançer tutar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1006, Beyit 5). [leblerinden, -ler, -i, -n, -den ] 

Leblerüñden kim bugün sāġar çeker / Sanma ferdā minnet-i kevs̱er çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 1). 
[leblerüñden, -ler, -üñ, -den ] 

Ġam degüldür gözleri bīmār iderse göñlümi / Leblerinden bir cevāb alsam bu cānum em kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 2). [leblerinden, -ler, -i, -n, -den ] 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar / Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 3). [lebüñden, -üñden ] 

Leblerüñ fikri nigārā sanma fikrümden çıkar / Gün yüzüñ fikri yaḫūd ḳalb-i sipihrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 1). [leblerüñ, -lerüñ ] 

Dōstum zülfüñ şebinde ruḫlaruñ mehtābdur / Sun lebüñ cāmın baña çün kim şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 

Öldürürse ġam degüldür tīġ-ı ġamzeñ ‘āşıḳı / Dirgürür iy dil ṭabībi leblerüñ ‘Īsā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1067, Beyit 2). [leblerüñ, -lerüñ ] 

Sun Muḥibbī’ye leblerüñ cāmın / Çünki bu derdine o dermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 8). 
[leblerüñ, -lerüñ ] 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 1). [leblerin, -lerin ] 

Sāye-i zülfi midür ḫaddinde yāruñ yoḫsa ḫaṭ / Lebleri ḳandında cem‘ olmış ve yāḫūd mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 3). [lebleri, -leri ] 
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Geh diler zencīr-i zülfüñ dil umar gāhī lebüñ / Dōstum dīvānenüñ mestüñ işi mā‘ẕūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 6). [lebüñ, -üñ ] 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 2). [lebi, -i ] 

‘Aceb mi şi‘r ü eş‘ārum leẕīẕ olursa şekkerden / Nigāruñ lebleri vaṣfı zebānumda mükerrerdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1076, Beyit 3). [lebleri, -leri ] 

Leblerüñ ‘uşşāka turmışdur mey-i ḫamrā satar / Zülf-i müşgīnüñ muḥabbet ehline ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1082, Beyit 1). [leblerüñ, -lerüñ ] 

Beni bülbülleyin her dem getüren āh u feryāda / Senüñ iy lebleri ġonca yüzüñüñ gülsitānıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1087, Beyit 4). [lebleri, -leri ] 

Beni derd-ile öldürdüñ lebüñden būse iḥsān it / Ḳadīmī böyledür ‘ādet ki her kes kana kan gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 5). [lebüñden, -üñden ] 

Yiridür dir-isem şīrīn lebüñe / Ki Ferhād’a dil-i āvāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 3). [lebüñe, -
üñe ] 

İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter / Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 1). [lebi, -i ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifā ben olmışamdur mübtelā / Kıl ḥabībüm ḫastalar ḥaḳḳında tīmār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 6). [leblerüñ, -ler, -üñ ] 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 4). [lebüñ, -üñ ] 

Cānān lebi katında lā‘l seng pāredür / Gül ruḫlarını gördügi dem şermesār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 3). [lebi, -i ] 

Emdür lebüñi şimdi bu dil-ḫasteye didüm / Güldi didi gör ḫāṭırı gülbe şeker ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 

Beyit 4). [lebüñi, -üñ, -i ] 

Öpsem lebüñi disem o dem la‘lini dişler / Nāz-ıla baña gösterür incü gibi dişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 1). [lebüñi, -üñ, -i ] 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 3). [lebüñden, -üñ, -den ] 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1155, Beyit 2). [lebüñe, -üñ, -e ] 

İntiẓār-ıla lebüñden bulmadum bir ẕerre kām / Bir söz-miş ṣabr-ıla dirler koruk ḥelvā olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1156, Beyit 2). [lebüñden, -üñ, -den ] 

Ruḫlarıyla lebleri ẕikrin ider dil dilberüñ / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī la‘l ü gevher-sāz olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1158, Beyit 5). [lebleri, -ler, -i ] 

Nigāruñ la‘l-i cān-perver lebi var / Anı her kim emer ḫoş-meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 1). 

[lebi, -i ] 

Dilā ölseñ ne ġam ger ġamzesinden / Dirildür çün lebi ‘Īsī nebī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 6). [lebi, 

-i ] 
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Muḥibbī ẕīkr ider şekker lebüñ çün / Olur her bir sözi ḳand-i mükerrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 8). 
[lebüñ, -üñ ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [lebine, -i, -n, -e ] 

Eydeli şekker lebi şīrīn zebānın vaṣfını / Bu Muḥibbī ṭab‘ını ṭūṭī gibi gūyā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 
Beyit 5). [lebi, -i ] 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [lebleri, -ler, -i ] 

Leblerüñ emsem disem ġamzeñ diler kanum döke / Kan iderse tañ mı çeşmüñ çün şarāb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 2). [leblerüñ, -ler, -üñ ] 

Cān naḳdı-y-ıla ṭālib olup būse istedüm / Didüm ki lebüñ öpmege cānā bahā nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1182, Beyit 4). [lebüñ, -üñ ] 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen / Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1183, Beyit 2). [leblerüñ, -ler, -üñ ] 

Leblerinden alıcak ṣāf cevāb cān sevinür / Anuñ içün ki bu dil derdine dermān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 2). [leblerinden, -ler, -i, -n, -den ] 

Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1191, Beyit 3). [leblerinüñ, -ler, -i, -nüñ ] 

Lebüñden ġoncalar dem-beste oldı / Ruḫuñ şermendesidür hem gül-i ter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 4). 
[lebüñden, -üñ, -den ] 

Şeker-veş leblerin vaṣf iden anuñ / Mükerrer eylesün kim şöhreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 3). 

[leblerin, -ler, -i, -n ] 

Lebi ġonca yüzi gül nāzenīnler / Naẓar kıl her biri bir sīm-tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 2). [lebi, -i 

] 

 La‘l oldugıyçün leblerüñ iy dōst senüñ / Meyi lā‘lüñ yirine nūş iderem vaḳt-i ḫumār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ل)
1205, Beyit 23). [leblerüñ, -ler, -üñ ] 

Eyler ḫayāl leblerüñi mest olup göñül / Dāyim şarāb-ı la‘l-ile serḫoşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 2). [leblerüñi, -ler, -üñ, -i ] 

Leblerüñ meyḫānesinden bir ḳadeḥ mey içmeden / Olmamışdur şaḥne-i zülfüñ giriftārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 3). [leblerüñ, -ler, -üñ ] 

Nigārā gül yüzüñsüz gül gerekmez / Lebüñ olmasa hergiz mül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 1). 
[lebüñ, -üñ ] 

Ġamzeñ öldürse Muḥibbī’yi ne ġam ġam yimezüz / Leblerüñ mürdeler iḥyāsına ‘Īsī bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1240, Beyit 5). [leblerüñ, -ler, -üñ ] 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 4). [lebi, -i ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifāsından cevāb ister göñül / İy ṭabīb-i dil ölürse olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 3). [leblerüñ, -ler, -üñ ] 
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Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes / Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 4). [leblerüñ, -ler, -üñ ] 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 4). [lebleri, -ler, -i ] 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 4). [lebleri, -ler, -i ] 

Añmazuz ḫāl ü ḫaṭuñ dāyim lebüñ ẕikr eylerüz / İçerüz cām-ı şarābı biz ġubārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1334, Beyit 2). [lebüñ, -üñ ] 

Gözleri ḫançer çeküp kanlar dökerse ġam degül / Lebleri cānlar bagışlar yāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 2). [lebleri, -ler, -i ] 

Tīġ-ı ġamzeñ didüm itdi sīnem içre dil şikāf / Leblerüñ didi Muḥibbī ġam yime merhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1348, Beyit 5). [leblerüñ, -ler, -üñ ] 

Muḥibbī leblerüñ ẕikrin miyānuñ vaṣfını itse / Diyeler böyle bir şīrīn kelām ince ḫayāl olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1355, Beyit 5). [leblerüñ, -ler, -üñ ] 

Yüzine ben ḳamer didüm ne dirsiz / Lebine gül-şeker didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 1). 
[lebine, -i, -n, -e ] 

Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz / İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 1). [lebüñden, -üñ, -den ] 

Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [lebüñde, -üñ, -de ] 

Dün lebinden būse ‘ahd itmişdi dildārum bugün / Gör yine ḳavline inkār eyler ol iḳrārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 4). [lebinden, -i, -n, -den ] 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ / Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 2). [lebüñ, -üñ ] 

Ārzū itdüm lebin kıldum ser-i zülfin heves / Didi iy bī-çāre olmaz uşbu sevdā mültemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 1). [lebin, -i, -n ] 

Āteş-i hicrān-ıla yanmazdan evvel cān u dil / Sora-gelmez mi ‘aceb ol lebleri ‘Īsī-nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1384, Beyit 4). [lebleri, -ler, -i ] 

Ḫaste-i ‘ışḳam ṭabīb-i dilden istedüm devā / Bir cevāb-ıla sagaltdı lebleri dārū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 3). [lebleri, -ler, -i ] 

Leblerüñden ḫastayam bir būse didüm didi yār / Sözini tagıtdı beñzer ölecek sayru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1412, Beyit 4). [leblerüñden, -ler, -üñ, -den ] 

Ol ṭabīb-i dil yine bu ḫastasın yād eylemiş / Bir cevāb itmiş lebinden göñlümi şād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 1). [lebinden, -i, -n, -den ] 

Gerçi kim çeşmi Muḥibbī öldürür merdümleri / Lebleri emvātı iḥyā itmede ‘Īsā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1414, Beyit 5). [lebleri, -ler, -i ] 

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme / Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1416, Beyit 5). [leblerini, -ler, -i, -n, -i ] 
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Naẓm ider lü‘lü‘ dişüñ la‘l lebüñ evṣāfını / Rişte-i cān üzre dizmiş dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 3). [lebüñ, -üñ ] 

Şīrīn lebüñüñ vaṣfın iderken bu Muḥibbī / Leẕẕetden anuñ toptolu agzı şeker olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 5). [lebüñüñ, -üñ, -üñ ] 

Ḳıṣṣa-i Ferhād olaldan ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm / Ol lebi şīrīn idüp bir dāsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 2). [lebi, -i ] 

Leblerüñden bu Muḥibbī’ye buyur şāfī cevāb / İy ṭabīb-i dil meded oldum katı ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 5). [leblerüñden, -ler, -üñ, -den ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ lebleri rengīn imiş / Ehl-i diller görüp anı her biri diş bilemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 1). [lebleri, -ler, -i ] 

Būse istersek lebüñden aña bulınmaz ‘ivaż / Bārī gel eyle Muḥibbī cānuñı cānāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1486, Beyit 6). [lebüñden, -üñ, -den ] 

Leblerin ẕikr eylesem ḳaṣdum nedür eyler ḫayāl / ‘Ārife bir söz yiter ḥācet degül tekrār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1487, Beyit 3). [leblerin, -ler, -i, -n ] 

 

leb-i dilber: Sevgilinin dudağı. 

Cān virmeyicek yüsr-ile girmez leb-i dilber / El-ḥaḳ bu daḫı çeşme-i ḥayvānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 2). [leb-i dilber, ] 

 

leb-i ḥamrāsı: Kırmızı dudak. 

Göñülden bir nefes gitmez leb-i ḥamrāsı dildāruñ / Hemān ol rinde beñzer kim mey-i ḥamrāya düşmişdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 2). [leb-i ḥamrāsı, -sı ] 

 

leb-i la‘lin: Yakut renkli / şarap renkli kırmızı dudak. 

Ẕikr eyle leb-i la‘lin ü fikr eyle miyānın / ‘Ālemde hüner olmaya idrāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 3). [leb-i la‘lin, -in ] 

 

leb-i la‘linden: Yakut renkli / şarap renkli kırmızı dudak. 

Vādī-i miḥnet ü ġamdaki olan ḫastalara / Leb-i la‘linden ider mi ki devā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 2). [leb-i la‘linden, -i, -n, -den ] 

 

leb-i la‘linden: Yakut renkli / şarap renkli kırmızı dudak. 

Leb-i la‘linden özge dil-rübānuñ / Muḥibbī derdüñe dermān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 5). 
[leb-i la‘linden, -i, -n, -den ] 

 

leb-i la‘lini: Yakut renkli / şarap renkli kırmızı dudak. 

Ser-i zülfini gördüm cīme beñzer / Leb-i la‘lini sordum mīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 1). 

[leb-i la‘lini, -i, -n, -i ] 
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leb-i la‘lüñden: Yakut renkli / şarap renkli kırmızı dudak. 

Didüm dil derdine iy cān ṭabībi / Leb-i la‘lüñden özge emsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 3). 

[leb-i la‘lüñden, -üñ, -den ] 

 

leb-i mey-gūn: Sevgilinin şarap renginde olan, kırmızı dudağı. 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [leb-i mey-gūn, ] 

 

leb-i şīrīni: Tatlı dudak. // Şirin'in dudağı. 

Virüpdür kūhken kūh içre başın / Leb-i şīrīni emdi şāh-ı Pervīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 3). [leb-i 

şīrīni, -i ] 

 

leb-i şīrīn-içün: Tatlı dudak. // Şirin'in dudağı. 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 3). [leb-i şīrīn-içün, --içün ] 

 

leb-i şīrīnine: Tatlı dudak. 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [leb-i şīrīnine, -i, -n, -e ] 

 

leb-i tiryākine: Dudağın panzehiri. 

Leb-i tiryākine irdi Muḥibbī / Ne ġam dirlerse zülfüñ ‘aḳrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 7). [leb-i 

tiryākine, -i, -n, -e ] 

 

leşker: Asker, ordu. 

Tañ mıdur sevdā-yı zülfinden göñül olsa ḫarāb / Çünki bu ġam leşkeri sīnemde bī-pāyān kopar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1109, Beyit 2). [leşkeri, -i ] 

Çün oldum mülk-i ‘ışḳuñ pādişāhı / Yaşum leşker baña āhum ‘alemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 3). 
[leşker, ] 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [leşker, ] 

 

leşker çeker: Asker göndermek, asker getirmek, ... üzerine ordu sevk etmek. 

Türk çeşmüñ mülk-i dil tārācına / Zülf-i kāfir kīş ile leşker çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 3). [leşker 

çeker, -er ] 

 

leşker çeküp: Asker göndermek, asker getirmek, ... üzerine ordu sevk etmek. 
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Cihān ḫalḳı muṭī‘üñdür senüñ iy ḫusrev-i ḫūbān / Kemāle ṣaf tutup ġamzeñ çeküp leşker ṭavāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 4). [leşker çeküp, -üp ] 

 

leşker çeküp: Asker göndermek, asker getirmek, ... üzerine ordu sevk etmek. 

Gice işitmiş meger eflāke meh şāh oldugın / Nūrdan leşker çeküp kuşandı tīġ-ı zer güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 2). [leşker çeküp, -üp ] 

 

leşker-i eşki: Gözyaşı askerleri. 

Leşker-i eşki çeküp āhuñ livāsın kaldurup / İy Muḥibbī şāh-ı ‘ışḳ olduk vilāyet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 7). [leşker-i eşki, -i ] 

 

leşker-i ġam: Gam askeri. 

Leşker-i ġam āh kim dil kişverin yagma ider / Ancak anuñ def‘ini cām-ı mey-i ḥamrā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 1). [leşker-i ġam, ] 

Sanmañuz bir daḫı ma‘mūr ola bu dil kişveri / Leşker-i ġam yıkalıdan daḫı vīrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 3). [leşker-i ġam, ] 

Konup dil ḫānesine leşker-i ġam / Niçe yıllar yatur vīrāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 4). [leşker-
i ġam, ] 

 

leşker-i ġamdan: Gam askeri. 

Giren dilüñe leşker-i ġamdan ḫalāṣ olur / Anuñ içün ki ol aña āhen ḥiṣār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 2). [leşker-i ġamdan, -dan ] 

 

leşker-i ‘ışḳ: Aşk askeri. 

Leşker-i ‘ışḳ kaçan eyleye dil mülkine ḫīz / Sipeh-i ‘aḳl hemān-demde tutar rāh-ı girīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 1). [leşker-i ‘ışḳ, ] 

 

leşker-i mūr: Karınca ordusu // Sevgilinin ayva tüyleri. 

Görinen ḫaṭ mıdur yā leşker-i mūr / Ki tutdı kişver-i ḥüsni ser-ā-ser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 7). 

[leşker-i mūr, ] 

 

leşkerini çeker: Asker göndermek, asker getirmek, ... üzerine ordu sevk etmek. 

İy Muḥibbī niçe ṭāḳat getüre kişver-i dil / Şāh-ı ġam leşkerini üstine her bār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 5). [leşkerini çeker, -i, -n, -i, -er ] 

 

leṭāfet: Latiflik;hoşluk, güzellik; nezâket. 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1049, Beyit 2). [leṭāfet, ] 
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levḥ: Üzerine yazı yazılabilecek ve resim yapılabilecek yassı düz nesne veya yüzey. 

Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc / Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 2). [levḥ, ] 

 

levḥa: 1. Üzerinde yazı veya resim olan taşınabilir düz nesne 2. Çerçeveye geçirilerek duvara asılan güzel yazı 3. 

Tablo, resim 4. Enine ve boyuna göre kalınlığı az olan düz ve ince tahta, taş veya mâdenden parça. 

Elifler uşbu sīnem levḥasında / Yazılmış ṭıfl içün ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 5). 

[levḥasında, -sı, -n, -da ] 

 

levḥ-i dilde: Gönül levhası, gönül sayfası. 

Levḥ-i dilde kıl ḳalemle māh-rūlar naḳşını / Resm ider naḳşında māhirdür olup naḳḳāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 2). [levḥ-i dilde, -de ] 

Levḥ-i dilde yazmışam cānā ḫayālüñ naḳşını / İtdügüm naḳşı benüm Mānī de taṣvīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 3). [levḥ-i dilde, -de ] 

 

levḥ-i dilüñ: Gönül levhası, gönül sayfası. 

Kesilür şem‘ gibi itme zebānuñı dırāz / ‘Āḳil-iseñ bu sözüm levḥ-i dilüñ üstine yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 1). [levḥ-i dilüñ, -üñ ] 

 

levḥ-i sīnem: Gönül sayfası, göğüs levhası. 

Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi / Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 4). [levḥ-i sīnem, -m ] 

 

levh-i sīnemde: Gönül sayfası, göğüs levhası. 

Ebed gitmeye bu serden hevā-yı zülfüñ iy dilber / Anuñçün levh-i sīnemde anuñ naḳşı muṣavverdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 4). [levh-i sīnemde, -m, -de-mde ] 

 

leyl ü nehār: Gece ve gündüz. 

 ,S̱enālar idelüm olmaya ol ḥüsne zevāl / Nite kim mihr ü meh-ile ola bu leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı ( ث)

Gazel 1205, Beyit 4). [leyl ü nehār, ] 

 

leyl ü nehār: Gece ve gündüz II sürekli, her zaman, daima. 

Ġam beni ḫāk itdi savurdı ġubārum rūzigār / Sen ferāġat gülşeninde ‘iyşde leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 6). [leyl ü nehār, ] 

 

leyl ü nehār: Gece ve gündüz II sürekli, her zaman, daima. 

Ḥasret-i rūy u firāḳ-ı zülfüñ-ile iy perī / Kalmadı ṣabr u ḳarārum iñlerem leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1086, Beyit 3). [leyl ü nehār, ] 
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leyl ü nehār: Gece ve gündüz II sürekli, her zaman, daima. 

 Yanar āhum odından tutuşup saḳf-ı felek / Yakalı ḥasret-ile yār beni leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ى)

1205, Beyit 29). [leyl ü nehār, ] 

 

leyl ü nehārı: Gece ve gündüz. 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [leyl ü nehārı, -ı ] 

 

leylā: Leyla ile Mecnun hikayesinin kadın kahramanı II Sevgili. 

Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz / Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 1). [leylā, ] 

 

leylī: Leylâ ile Mecnûn hikâyesinin kadın kahramanı II gece gibi siyah II sevgilinin siyah saçı. 

Leylī zülfüñi fikr ideli senüñ / Dil-i Mecnūn ki ‘aceb ki şeydādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 2). [leylī, ] 

Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup / Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 2). [leylī, ] 

Leylī zülfüñi görelden dōstum mecnūnuñam / Baġludur boynumda zencīr ayagumda künde var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 2). [leylī, ] 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 5). [leylī, ] 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 1). [leylī, ] 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 4). [leylī, ] 

Leylī zülfidür iden her dem beni mecnūn-ṣıfat / Bu Muḥibbī’ye hemān tedbīr-i zencīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 5). [leylī, ] 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış / Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 1). [leylī, ] 

Leylī saçına dil vireli bu Muḥibbī’nüñ / Mecnūn gibi işi güci āh u vāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, Beyit 
5). [leylī, ] 

Leylī zülfüñ bu dil-i dīvānenüñ / Bend idüp boynına zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 5). 
[leylī, ] 

 

leylī-veş: Leylâ gibi. 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ / Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 5). [leylī-veşüñ, -üñ ] 

 

leẕīẕ olursa: Tatlı, lezzetli olmak II Zevk vermek. 
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‘Aceb mi şi‘r ü eş‘ārum leẕīẕ olursa şekkerden / Nigāruñ lebleri vaṣfı zebānumda mükerrerdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1076, Beyit 3). [leẕīẕ olursa, -ur, -sa ] 

 

leẕẕet: Herhangi bir şeyden alınan zevk, haz, safa. 

Gerçi vaṣluñ leẕẕetine beñzemez ḳand ü nebāt / Hicrüñ ammā şerbetin içen bilür kim acıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 2). [leẕẕetine, -i, -n, -e ] 

La‘l-i nābı leẕẕetin bulmak eger / İy Muḥibbī ister-iseñ kanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 4). 
[leẕẕetin, -i, -n ] 

Şīrīn lebüñüñ vaṣfın iderken bu Muḥibbī / Leẕẕetden anuñ toptolu agzı şeker olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 5). [leẕẕetden, -den ] 

Didiler cevr ü cefāyı zehrden acı velī / Sor baña şehd ü şekerden leẕẕeti tatlu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 3). [leẕẕeti, -i ] 

 

leẕẕet-i dünyāya: Dünya lezzeti, hoş ve güzel olan şeyler. 

Leẕẕet-i dünyāya aldanma Muḥibbī sunma el / Neşterini tā ki urmaya saña zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 5). [leẕẕet-i dünyāya, -y, -a ] 

 

leẕẕet-i dünyāyı: Dünya lezzeti, hoş ve güzel olan şeyler. 

Sāḳī şarāb-ı köhneyi ko tāzesin getür / Bilmez misin ki leẕẕet-i dünyāyı nevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 

Beyit 3). [leẕẕet-i dünyāyı, -y, -ı ] 

 

leẕẕet-i vaṣlı: Vuslat, kavuşma lezzeti. 

Leẕẕet-i vaṣlı tatanlar didiler ḳand ü nebāt / Līk hicre zehr-ile tīz-āb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1347, Beyit 5). [leẕẕet-i vaṣlı, -ı ] 

 

libās: Elbise, giysi. 

Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 1). [libāsı, -ı ] 

Ol ki dest-i himmet-ile cāme-i cān çāk ide / Zer libās u aṭlas u dībā-yı sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1266, Beyit 2). [libās, ] 

Serv beñzetdi yine cāmesini cāmesine / İtdi gülşende libāsın meger ol yār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 3). [libāsın, -ı, -n ] 

Ḫarābāt ehlidür ‘āşıḳ Muḥibbī / Anūn içün libāsın fāḫir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 5). [libāsın, -
ı, -n ] 

‘Āriyetdür ten libāsından daḫı ‘ār eylerüz / Ne pelāsın isterüz dehrüñ ne dībāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 4). [libāsından, -ı, -n, -dan ] 

Kan ider ol yār beñzer geydi gülgūnī libās / Ḳaṣr-ı ḥüsne baş açup karşu tururlar cümle nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 1). [libās, ] 



 1468 

 

līk: Lâkin, ancak, ama. 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [līk, ] 

Gerçi evvel ‘ışḳ mir’ātı selāmet gösterür / Līk soñra ‘āşıḳa bunca melāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 1). [līk, ] 

Başlar kesilür kan saçılur līk sorılmaz / Bu nev‘e olur rāh-ı maḥabbetde çok işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 6). [līk, ] 

Sakladum esrār-ı ‘ışḳı līk iẓhār itdi āh / Kanlu yaşumı gören didi ki rūy-ı zerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, 

Beyit 2). [līk, ] 

Āhumuñ her dem hevāsı kūyuñ içre esmedür / Līk çeşmüñ ḫışm idüp eydür ki baña esme dir (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 1). [līk, ] 

Ḫūblar gerçi cihān içre firāvān añılur / Līk ol āfet-i cān serv[er]-i ḫūbān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1191, 
Beyit 1). [līk, ] 

Başdan ayaga degin göz yaşına ġarḳ oldum / Līk su virdi bu dil āteşi bir pāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 2). [līk, ] 

Kūy-ı dilberde egerçi biz maḥabbet beklerüz / Ẓāhirā gerçi maḥabbet līk miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 1). [līk, ] 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1256, Beyit 2). [līk, ] 

Gerçi kıldum her ġazelde niçe biñ siḥr ü füsūn / Ḫūblar gūşına almaz līk bu efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1277, Beyit 5). [līk, ] 

Her ne söz kim söyledüñ virür ḥaḳīḳatden ḫaber / Līk gūş itmege anı degme nādān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 6). [līk, ] 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 2). [līk, ] 

Ẕerrece gūş itmedi ol mihri yok feryādumı / Līk ‘ālem topdoludur nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1302, Beyit 4). [līk, ] 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 4). [līk, ] 

Leẕẕet-i vaṣlı tatanlar didiler ḳand ü nebāt / Līk hicre zehr-ile tīz-āb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 5). [līk, ] 

Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi / Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 2). [līk, ] 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 1). [līk, ] 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 5). [līk, ] 
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Okuyup görmiş degül beñzer maḥabbet ‘ilmini / Fenn-i cevri līk ol nā-mihribān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 3). [līk, ] 

İy Muḥibbī yār cevr ‘ilmin be-ġāyet ḫoş bilür / Līk fenn-i mihri bilmez okısa eyler ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1497, Beyit 5). [līk, ] 

 

liḳā: Yüz, çehre. 

Derd-i dilümi ‘arż ideyin dime ḥekīme / Bak yār liḳāsına ki tā kim gide emrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 2). [liḳāsına, -sı, -n, -a ] 

 

līki: Lâkin, ancak, ama. 

Māh-rūlar okumamışlar vefā destānını / Līki bu fenn-i cefāda her biri māhir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 

Beyit 2). [līki, ] 

 

līkin: Lâkin, ancak, ama. 

Gerçi ma‘ānī cevheri bir gizlü genc olur / Līkin Muḥibbī ehline ol āşikāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 5). [līkin, ] 

Gerçi kim cānā kapuñdan uşbu bendeñ dūrdur / Sīnede līkin ḫayālüñle göñül mesrūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 1). [līkin, ] 

 

lisān: Dil, söz, konuşma. 

Recā-yı būse iderler tecāvüz / Keseyin mi lisānuñ sebḳati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 5). [lisānuñ, -

uñ ] 

 

livā: Sancak, bayrak. 

Kūyuñ gedāsı olalı dil pādişā imiş / Eşki sipāh u şu‘le-i āhı livā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 1). 

[livā, ] 

 

livāsın kaldurup: Bayrak kaldırmak, bayrak çekmek, bayrak asmak. 

Leşker-i eşki çeküp āhuñ livāsın kaldurup / İy Muḥibbī şāh-ı ‘ışḳ olduk vilāyet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 7). [livāsın kaldurup, -sı, -n, -up ] 

 

loḳma: Bir defada ağza götürülen yiyecek parçası, bir seferde yutulacak miktardaki yiyecek. 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 2). [loḳma, ] 

 

lu‘b: Oyun, hile. 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1323, Beyit 5). [lu‘blar, -lar ] 
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lu‘bet-bāz-ı çarḫ: Oyunbaz, hilebaz, hokkabaz felek. 

Bir naẓar kıl cān göziyle gör bu lu‘bet-bāz-ı çarḫ / Bir nefesde saña biñ dürlü ‘alāmet gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1124, Beyit 2). [lu‘bet-bāz-ı çarḫ, ] 

 

lücce-i efkāra: Düşünce denizi // Sevgiliyi düşünmek anlamında. 

Dōstlar mevc-i belā eksük degül şimden girü / Baḥr-i ‘ışḳa lücce-i efkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 3). [lücce-i efkāra, -a ] 

 

lü‘lü‘: İnci. 

Naẓm ider lü‘lü‘ dişüñ la‘l lebüñ evṣāfını / Rişte-i cān üzre dizmiş dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 3). [lü‘lü‘, ] 

 

luṭf: Yardım, inayet, ihsan. 

Gelmesün daḫı Muḥibbī ser-i kūyuma dimiş / Görüñ ol luṭf issi kim bendesini yād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 8). [luṭf, ] 

Ger gülerse ḥoḳḳa-i yāḳūtı dürler gösterür / Söze gelse luṭf-ıla la‘l-i Bedaḫşānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1105, Beyit 4). [luṭf-ıla, --ıla ] 

Cürmüme benüm bakmayuban itdi şefā‘at / Bu luṭf-ıla bu keremi bir beşer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 7). [luṭf-ıla, --ıla ] 

 

luṭf eyle: İyi davranmak, hoş muâmele etmek, iyilikte bulunmak. 

İy bād-ı ṣabā ḫāk-i derin iki gözümçün / Luṭf eyle getür kim anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 4). [luṭf eyle, ] 

 

luṭf eylegil: İyi davranmak, hoş muâmele etmek, iyilikte bulunmak. 

Māh-rūlar mihri dilden zāyil olmaz pend-ile / Nāṣiḥā virür ṣudā’ luṭf eylegil bu sözi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1397, Beyit 3). [luṭf eylegil, -gil ] 

 

luṭf eyleyüp: İyi davranmak, hoş muâmele etmek, iyilikte bulunmak. 

Göz karasın ḥall idüp dildāra yazdum nāmeyi / Dōstlar luṭf eyleyüp eşkümle taḥrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 4). [luṭf eyleyüp, -y, -üp ] 

 

luṭf eyleyüp: İyi davranmak, hoş muâmele etmek, iyilikte bulunmak. 

Dōstlar luṭf eyleyüp aḥvālümi yāra diñüz / Derd-ile dil-ḫasteyem kalmadı bende bet beñiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 1). [luṭf eyleyüp, -y, -üp ] 

 

luṭf olmaya: Lütufta bulunmak, iyilik gösterilmek. 
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 ,Revā görme kapuñda baña cevr ide felek / Luṭf olmaya yoluñda ben olam şöyle ġubār (Muhibbî Dîvânı ( ر)

Gazel 1205, Beyit 10). [luṭf olmaya, -ma, -y, -a ] 

 

luṭf u iḥsāndur: Cömertlik ve eli açıklık. 

Öldürürseñ keremler eylersin / Dirgürürseñ de luṭf u iḥsāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 6). [luṭf u 

iḥsāndur, -dur ] 

 

luṭf u keremdür: İyilik ve cömertlik. 

Cefā vü cevr ü zecr ü ḳahr u ḳudret / Ne kim senden gelür luṭf u keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 

2). [luṭf u keremdür, -dür ] 
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M 
 

 

mā: Mim ile elif harfinden ibâret "Mâ". Arabçada muhtelif isimleri vardır. Ve çeşitli mânalara gelir. Cansız şeylere 

işaret eder. "Şu nesne, o şey ki..." mânâlarına gelerek kelimelerle birleşir. 

Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1297, Beyit 1). [mā, ] 

 

mā: Su II mim ile elif harfinden ibâret "Mâ". Arabçada muhtelif isimleri vardır. Ve çeşitli mânalara gelir. Cansız 

şeylere işaret eder. "Şu nesne, o şey ki..." mânâlarına gelerek kelimelerle birleşir. 

‘Ālemi la‘l-i zülālinden ser-ā-ser kandurur / Bu Muḥibbī teşneye geldükçe bir kez mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 5). [mā, ] 

 

mā: Su II gözyaşı. 

İy ecel ten şehrini ısmarla seyl-i eşküme / Anı vīrān itmege gözümden akan mā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 6). [mā, ] 

Meyl ider göz yaşına serv gibi / Bu cihān içre māyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 5). [māyı, -
y, -ı ] 

Fırāt’a döneliden uşbu yaşum / Benüm çeşmüme mā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 3). 
[mā, ] 

Seyr kılmaga yaşum māni‘ olur ruḫlarına / N’eylesün yolın alur dīde o mādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 3). [mādan, -dan ] 

 

mā çeker: Su çekmek, su içmek. 

İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [mā çeker, -er ] 

 

ma‘ānī: Manalar; öz, hakikat. 

Gerçi ma‘ānī cevheri bir gizlü genc olur / Līkin Muḥibbī ehline ol āşikāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 5). [ma‘ānī, ] 

Çıkar dürler ma‘ānī maḫzeninden / Getür taḥrīre disünler eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 6). 
[ma‘ānī, ] 

Eksük olmaz maḫzen-i dilden ma‘ānī gevheri / Anuñ-ıçun kim Muḥibbī genc der-vīrānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 5). [ma‘ānī, ] 

Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [ma‘ānī, ] 

Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [ma‘ānī, ] 

Eksük itmez çıkarur her dem ma‘ānī cevherin / Dōstlar şimden girü göñlüme bir deryā diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 2). [ma‘ānī, ] 
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Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini / Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1409, Beyit 5). [ma‘ānī, ] 

İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār / Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1479, Beyit 5). [ma‘ānī, ] 

 

ma‘āş idemezsin: Yaşamak, diri kalmak, geçinmek. 

Ger bulına ẕerre deñlü dilde dünyā sevgüsi / İdemezsin sen ṭarīḳ-i Ḥaḳ’da bil hergiz ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1425, Beyit 2). [ma‘āş idemezsin, -e, -mez, -sin ] 

 

ma‘āş itmeye: Yaşamak, diri kalmak, geçinmek. 

Her kim ki bugün kılmaya dünyā maḥabbetin tırāş / Budur sözüm itmeye iki cihānda ol ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1441, Beyit 1). [ma‘āş itmeye, -me, -y, -e ] 

 

maġfūr: Af ve mağfiret olunmuş. 

‘Işḳ-ıla cānın virüp kūyında kim medfūn ola / Yazılur anuñ mezārında ki bu maġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1073, Beyit 5). [maġfūrdur, -dur ] 

 

maġrūr olup: Kendini beğenmek, böbürlenmek, gururlanmak. 

Dilā maġrūr olup virme göñül bu dār-ı dünyāya / Ḥaḳīḳatle naẓar kılsañ hemān bir iki sā‘atdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 7). [maġrūr olup, -up ] 

 

maġrūr olup: Kendini beğenmek, böbürlenmek, gururlanmak. 

Maġrūr olup cihāna aldanma māl u cāha / Terk ide seni āḫir yokdur cihānda olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 4). [maġrūr olup, -up ] 

 

māh: Bir takvim yılının on ikide biri, ay, şehr. 

Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 3). [māhı, -ı ] 

 

māh: Gökteki ay, kamer II ay gibi parlak yüzlü güzel, sevgili. 

Güzellik burcına māhum ‘urūc itdüñse ẓulm itme / Sakın ‘āşıḳlar āhından zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 4). [māhum, -um ] 

Gerdūn gibi meyli o māḥuñ çü dönedur / Cevr ü cefā vü şīveleri gūne gūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 
Beyit 1). [māḥuñ, -uñ ] 

Şeb-i miḥnetde ḥasretle yakan gün yüzlü māhumdur / Depemden şem‘-veş her dem çıkan dūd-ı siyāhumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 1). [māhumdur, -um, -dur ] 

Bi-ḥamdi’llāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur / Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 1). [māhumuz, -umuz ] 
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Derdā ki bu şeb dogmadı ol māh görinmez / Cān oldı revān ol büt-i dil-ḫˇāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1228, Beyit 1). [māh, ] 

Göreli zülfüñde ḥüsnüñ şem‘ine pervāne-veş / Cān u dilden yanmaga iy māh nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 3). [māh, ] 

Fiġānumdan felekler güm güm ötdi / Daḫı ol yüzi māhum eylemez gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 2). 
[māhum, -um ] 

Yine bir māh sevdüm tonı zer-keş / İder her yaña cevlān atı ser-keş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 1). 
[māh, ] 

Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 1). [māh, ] 

Vefā umma gel iy dil mihr-i ruḫsārından ol māhuñ / Çü virmez teşneye ḫāsiyyet-i āb-ı revān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 4). [māhuñ, -uñ ] 

Cānā seḥāb-ı zülfi ruḫ-ı āfitāba bas / Yakduñ bizi bu mihr-ile māhum niḳāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 1). [māhum, -um ] 

 

māh: Gökteki ay, kamer. 

Māha diñ öykünmesün yāruñ hilāl ebrūsına / Kanda beñzer aña anuñ kaşları peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1132, Beyit 3). [māha, -a ] 

Teşbīh kim ider gün yüzine mihr-ile māhı / Gün yüzine ‘ālemde muḳābil ḳamer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 5). [māhı, -ı ] 

Māhı gördüm gün yüzüñden dem-be-dem alur żiyā / Kim ola bilsem saña mihr-i cihān-ārā dimez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 4). [māhı, -ı ] 

Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 5). [māhuñ, -uñ ] 

 

māh u ḫurşīd: Ay ve güneş. 

Çarḫ-ı gerdūn māh u ḫurşīd ile olur müşterī / Ḥüsn bāzārında la‘lüñ her kaçan ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1082, Beyit 3). [māh u ḫurşīd, ] 

 

maḥabbet: Sevgi, aşk, sevda II dostluk, yarenlik, bağlılık. 

Maḥabbetden ola bir dil ki ḫālī / O şehre beñzeye sulṭānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 2). 

[maḥabbetden, -den ] 

Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur / Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 1). [maḥabbet, ] 

Sorarsañ sīnem üstinde elifler çekdügüm bir bir / Maḥabbet şehrine andan varılur togrı rāhıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 3). [maḥabbet, ] 

Efseri Dārā’ya virmez ḫil‘ati Keyḫusrev’e / Tāc-ı ‘ışḳ-ıla maḥabbet ḫil‘atin Mecnūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 4). [maḥabbet, ] 
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Bu Muḥibbī çün ezel içdi maḥabbet cāmını / Görinür şimdi anuñçun gāh mest ü geh ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 5). [maḥabbet, ] 

Maḥabbet baḥrına taldum sözüm dürr-i ma‘ānīdür / Anuñçün ehl-i ‘ışḳuñ dāyimā vird-i zebānıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 1). [maḥabbet, ] 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 2). [maḥabbet, ] 

Maḥabbet gencine çün mālik olduk / Kamu bay u gedā muḥtācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 3). 
[maḥabbet, ] 

Kim ezel bezminde nūş itdi maḥabbet cāmını / ‘Işḳ-ı mestī görine maḥşerde de ayık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 3). [maḥabbet, ] 

Sīnesi bāġında kim dikdi maḥabbetden nihāl / Görmedi derd ü belā vü ġamdan özge berg ü bār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 2). [maḥabbetden, -den ] 

Gelen andan baña cevr ü sitemdür / Maḥabbet şarṭını dildār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 3). 
[maḥabbet, ] 

Kūy-ı dilberde egerçi biz maḥabbet beklerüz / Ẓāhirā gerçi maḥabbet līk miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 1). [maḥabbet, ] 

Kūy-ı dilberde egerçi biz maḥabbet beklerüz / Ẓāhirā gerçi maḥabbet līk miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 1). [maḥabbet, ] 

Dilā dil baglamak her işe olmaz / Maḥabbet gibi hergiz pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 1). 
[maḥabbet, ] 

Cefā sengiyle miḥnet topraġınsuz / Maḥabbet yapusı hīç muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 

3). [maḥabbet, ] 

Sīnem içre ekmege cānā maḥabbet toḫmını / Nāḫun ile eylerem anuñ-ıçun anı nadas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 2). [maḥabbet, ] 

Maḥabbet cāmını itdüm ezel nūş / Yürürem tā ebed sermest ü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 1). 
[maḥabbet, ] 

Sanma ki cihān-ı fānīdesin kurtarasın baş / Pes böyle iken buña maḥabbet niye kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 1). [maḥabbet, ] 

Her kim ki bugün kılmaya dünyā maḥabbetin tırāş / Budur sözüm itmeye iki cihānda ol ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1441, Beyit 1). [maḥabbetin, -i, -n ] 

Okuyup görmiş degül beñzer maḥabbet ‘ilmini / Fenn-i cevri līk ol nā-mihribān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 3). [maḥabbet, ] 

Çünki vefā vü mihr ü maḥabbet bulınmadı / Ādemle sakın eyleme dünyāda iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1498, Beyit 2). [maḥabbet, ] 

Tañ mı Muḥibbī bulsa maḥabbetle ger kemāl / İtdi henūz müftī-i ‘ışḳa çün irtibāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 5). [maḥabbetle, -le ] 

 

maḥabbet ehli: Aşk ehli, âşıklar. 
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Maḥabbet ehli devrāndan neler çekdügini bir bir / Murāduñ var-ısa bilmek bu dehr-i pīre-zenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 4). [maḥabbet ehli, ] 

 

maḥbūb: (Ar. ḥubb “sevmek, sevgi”den maḥbūb) Sevilen kimse, sevgili. 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 5). [maḥbūbdan, -dan ] 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 1). [maḥbūbı, -ı ] 

Olaldan vādi-i ġamda perīşān saçı maḥbūbuñ / Görenler pençe-i şīri anuñçün şānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 3). [maḥbūbuñ, -uñ ] 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [maḥbūbı, -ı ] 

Zāhidā men‘ eyleme maḥbūb u meyden dönmezüz / Çün mey-i nāb-ıla olmışdur bizüm taḫmīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1273, Beyit 3). [maḥbūb, ] 

 

maḥbūb ola: Sevgili olmak / Sevilmek. 

Yār Muḥibbī ḫūblar içre eyle maḥbūb ola kim / Ḫalḳ-ı ‘ālem ḥayretinden ısırur barmaglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 9). [maḥbūb ola, -a ] 

 

māhī: Balık. 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim / Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 3). [māhī, ] 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [māhīdür, -dür ] 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına / Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1167, Beyit 5). [māhīler, -ler ] 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ / Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 2). [māhī, ] 

 

māh-ı ġonca-fem: Gonca ağızlı ay / sevgili. 

Göñlümi her dem benüm ol māh-ı ġonca-fem kapar / Sanasın ḫurşīde gülşende seḥer şebnem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 1). [māh-ı ġonca-fem, ] 

 

māh-ı nev: Hilâl, yeni ay. 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim / Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 3). [māh-ı nev, ] 

Bükilmiş ḳaddümi görüp anı sen māh-ı nev sanduñ / Ġurāb-ı çarḫuñ agzından düşürmiş üstüḫˇānumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 3). [māh-ı nev, ] 
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māh-ı tābān: Parlak ay, dolunay. 

Şu‘le-i āhı kimüñ kim ‘āleme pertev salar / Ẕerreye almaz güni ol māh-ı tābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 3). [māh-ı tābān, ] 

 

māhir: Usta, becerikli, eli işe yatkın, mahâretli, mârifetli (kimse). 

Māh-rūlar okumamışlar vefā destānını / Līki bu fenn-i cefāda her biri māhir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1055, Beyit 2). [māhir, ] 

Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst / Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 3). [māhir, ] 

Levḥ-i dilde kıl ḳalemle māh-rūlar naḳşını / Resm ider naḳşında māhirdür olup naḳḳāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 2). [māhirdür, -dür ] 

 

māhitāb: Mehtap, dolunay II sevgili. 

Ben şeb-i hicre nihāyet bulmadum ‘ālemde āh / Bu söz-imiş māhitābum her işe pāyān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 4). [māhitābum, -um ] 

Nigārā çārdeh sāla irişdüñ ḥüsnüñi ‘arż it / Yigirmiye irişince ‘ayāndur māhitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1328, Beyit 2). [māhitāb, ] 

 

māhitāb: Mehtap, dolunay. 

Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 1). [māhitāba, -a ] 

 

maḥkūm iden: Mahkum etmek, hapsetmek II istemediği, hoşlanmadığı bir şeyi yapmaya mecbur bırakmak. 

‘Ālemi maḥkūm iden her dem berāt-ı ḥüsnidür / Kim muṭī‘ olmaz çekilmiş kaşları ṭuġrāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 5). [maḥkūm iden, -en ] 

 

maḥmil: Deve, fil gibi hayvanların sırtına konan veya insanların omuzlarında taşınan, karşılıklı oturulacak şekilde 

yapılmış bir çeşit kapalı sepet, tahtırevan, mahfe. 

Ka‘be-i vaṣluña mahmil baglasa dil ḥācı-vār / Bu Muḥibbī iñler ol vādīde mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1395, Beyit 5). [mahmil, ] 

 

maḥmil: Deve, fil gibi hayvanların sırtına konan veya insanların omuzlarında taşınan, karşılıklı oturulacak şekilde 

yapılmış bir çeşit kapalı sepet, tahtırevan, mahfe. 

Togrılup vādī-i ‘ışḳ içre Muḥibbī gidicek / Çekilür mülk-i ‘adem ḥaddine dek maḥmilümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1208, Beyit 5). [maḥmilümüz, -ümüz ] 

 

maḥmūd: Gazneli Sultan Mahmud. // Mahmud u Ayaz hikayesi bağlamında. 

Muḥibbī olalı ‘ışḳ-ıla Maḥmūd / Dimişlerdür aña ḥüsniyle Āyāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 5). 

[maḥmūd, ] 
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maḫmūr: Sarhoş, kendinden geçmiş. 

Ḥˇāba varmış çeşm-i mesti nergis-i şehlā mıdur / Ya şarāb-ı nāzı nūş itmiş yatur maḫmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 4). [maḫmūrdur, -dur ] 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 6). [maḥmūrdur, -dur ] 

 

maḫmūr-veş: Uyku sersemi gibi // baygın gibi. 

Çeşm-i ḫun-rīzüñ içer her laḥẓa ‘āşıḳ kanını / Anuñ-ıçun ġamze-i mestüñ olur maḫmūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 4). [maḫmūr-veş, ] 

 

maḥrem: Bir kimsenin sırlarını bilecek derecede yakını ve samîmî dostu olan kimse, sırdaş. 

İy güzeller şāhı kapuñdan Muḥibbī bendeñi / Redd idüp anı saña bīgāneler maḥrem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 6). [maḥrem, ] 

Ser-te-ser bu kā‘inātı almazuz bir ḥabbeye / Ḳāf-ı istiġnāda biz ‘Ānḳā-y-ıla maḥremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 2). [maḥremlerüz, -ler, -üz ] 

Degül ḫālī ġamuñ dil ḫānesinden / Bu ‘ālemdür kişi maḥremsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 3). 
[maḥremsüz, -süz ] 

Āh it Muḥibbī her dem kim gördi yār[ı] maḥrem / ‘Āşıḳ olur mı bī-ġam oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 5). [maḥrem, ] 

Ben esīr-i hicrem [ü] aġyār maḥrem vaṣluña / Hem-dem-i gül ḫār olur bülbül giriftār-ı ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 2). [maḥrem, ] 

 

maḥrem ola: İçli dışlı olmak, samimi olmak, yakın olmak, arkadaş olmak. 

Kim ḥarīm-i ḥürmet-i ġamla Muḥīb maḥrem ola / Olamaz tā rūz-ı maḥşer miḥnet ü ḫırmāndan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1478, Beyit 5). [maḥrem ola, -a ] 

 

maḥrem olalıdan: İçli dışlı olmak, samimi olmak, yakın olmak, arkadaş olmak. 

Gice gündüz raḳīb-i dīv saña maḥrem olalıdan / Göñül mülkine ‘azm itdüm nigārā ben hemān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 4). [maḥrem olalıdan, -alı, -dan ] 

 

maḥrem oldı: İçli dışlı olmak, samimi olmak, yakın olmak, arkadaş olmak. 

Ġam ayrılmaz benümle maḥrem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 
5). [maḥrem oldı, -dı ] 

 

maḥrem olmaz: İçli dışlı olmak, samimi olmak, yakın olmak, arkadaş olmak. 

Bi-ḥamdi’llāh muḥabbet ḫānesinde / Ġamuñdan ġayrı kimse maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, 

Beyit 5). [maḥrem olmaz, -maz ] 



 1479 

 

maḥrem olmaz: İçli dışlı olmak, samimi olmak, yakın olmak, arkadaş olmak. 

Kapuña varmaga koma raḳībi / Melek dīv-ile hergiz maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 4). 

[maḥrem olmaz, -maz ] 

 

maḥrem-i rāz: Kendisine sır söylenen, sır ortağı, sırdaş. 

Göñülden saklaram rāz-ı dehānın / Degül dīvāne çün kim maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 2). 
[maḥrem-i rāz, ] 

Gerek dilden dehānı rāz-ı pinhān / Ki dīvāne degüldür maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 4). 

[maḥrem-i rāz, ] 

 

maḥrem-i şem‘: Mumun (sevgilinin) mahremi, sırdaşı, yakını. 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [maḥrem-i şem‘, ] 

 

maḥremümüz olsa: İçli dışlı olmak, samimi olmak, yakın olmak, arkadaş olmak. 

Çün Mesīḥā gibi ‘ālemde mücerred geçerüz / Tañ mı ḳudsīler eger olsa bizüm maḥremümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 3). [maḥremümüz olsa, -ümüz, -sa ] 

 

māh-rū: Ay yüzlü, yüzü ay gibi parlayan güzel. 

Māh-rūlar okumamışlar vefā destānını / Līki bu fenn-i cefāda her biri māhir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 

Beyit 2). [māh-rūlar, -lar ] 

Nāṣiḥā pend eyleme itmez Muḥibbī’ye es̱er / Māh-rūlar çün ezel dilden ḳarārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1058, Beyit 5). [māh-rūlar, -lar ] 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 5). [māh-rū, ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteler āh u fiġānın arturur / Her kaçan kim tāzece bir māh-rū cānān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1109, Beyit 4). [māh-rū, ] 

Koyup ‘āşıḳların ol māh-rūlar / Raḳīb ile varup bāzār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 2). [māh-
rūlar, -lar ] 

Yüzüm üzre umaram iy māh-rū kim basasın / Ḫāk idüp cismüm reh-i kūyuñda ḳaṣdum düşmedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 3). [māh-rū, ] 

Levḥ-i dilde kıl ḳalemle māh-rūlar naḳşını / Resm ider naḳşında māhirdür olup naḳḳāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 2). [māh-rūlar, -lar ] 

Virmedi ol māh-rū bir kez zekāt-ı ḥüsnini / İy Muḥibbī niçe yıl kūyında biz sā‘illerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1243, Beyit 5). [māh-rū, ] 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1263, Beyit 1). [māh-rū, ] 
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Her ġazelde anuñ içün eyledüm siḥr ü füsūn / Māh-rūlar ḫūblar gūş ideler efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1315, Beyit 4). [māh-rūlar, -lar ] 

Māh-rūlar mihri dilden zāyil olmaz pend-ile / Nāṣiḥā virür ṣudā’ luṭf eylegil bu sözi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1397, Beyit 3). [māh-rūlar, -lar ] 

İşidürdüm māh-rūlar bī-vefā olur velī / İy Muḥibbī her ne dirlerse biñ anca var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 5). [māh-rūlar, -lar ] 

Meşveret itmege gelse bir yire ol iki kaş / Māh-rūlar her ṭarafdan indürürler aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1431, Beyit 1). [māh-rūlar, -lar ] 

 

maḥrūm itme: Birinin istediği şeyi vermemek veya istediğini elde etmesine engel olmak, yoksun bırakmak. 

Kapuñdan cürmüm ile itme maḥrūm / Kerīmüñ işi çün dāyim keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 6). 

[maḥrūm itme, -me ] 

 

maḥşer: Toplanma yeri; bütün canlı varlıkların ölümden sonra Allah’ın emriyle dirilip toplanacakları yer, Arasat 

meydanı, kıyamet. 

Kim ezel bezminde nūş itdi maḥabbet cāmını / ‘Işḳ-ı mestī görine maḥşerde de ayık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 3). [maḥşerde, -de ] 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [maḥşerde, -de ] 

Maḥşerde şehā götüricek ‘ışḳuñ-ıla baş / Olmaya benüm ḥālüme Mecnūn gibi ḥāldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1451, Beyit 4). [maḥşerde, -de ] 

 

maḥv olur: Yok olmak, perişan olmak, dağılmak. 

Şem‘-i ḥüsne kim ki ‘āşıḳdur yanar pervāne-veş / Maḥv olur ol ‘āteş-i ‘ışḳ içre nā-peydā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 4). [maḥv olur, -ur ] 

 

maḫzen: (Ar. ḫazn (saklamak) “malı kasa, dolap vb. yerde saklamak” tan maḫzen) 1. Yer altı deposu, depo, ambar: 

2. eski. Devlete âit kıymetli şeylerin saklandığı yer. 

Çıkar dürler ma‘ānī maḫzeninden / Getür taḥrīre disünler eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 6). 
[maḫzeninden, -inden ] 

 

maḫzen-i dilden: Gönül mahzeni, hazineliği. 

Eksük olmaz maḫzen-i dilden ma‘ānī gevheri / Anuñ-ıçun kim Muḥibbī genc der-vīrānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1059, Beyit 5). [maḫzen-i dilden, -den ] 

 

maḳām: Durulacak yer, durak, mekân, mahal // mus. Bir durakla bir güçlünün etrâfında onlara bağlı olarak 

kümelenen ve belli bir seyir gösteren seslerin genel durumu. 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 3). [maḳāma, -a ] 
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maḳāmāt: Makamlar, mevkiler // Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimleri, makamlar. 

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ / Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 3). [maḳāmāt, ] 

 

maḳas: Kâğıt, bez, kumaş, saç vb. şeyleri kesmeye yarayan âlet. 

İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 2). [maḳas, ] 

 

maḳbūl itseñ: Kabul etmek. 

Baş u cān tuḥfe getürdüm n’ola maḳbūl itseñ / Nāz-ıla güldi nigārum didi üftāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 4). [maḳbūl itseñ, -se, -ñ-señ ] 

 

mākiyān: Tavuk. // Rakip. 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1373, Beyit 4). [mākiyāna, -a ] 

 

maḳṣūd: Maksat, amaç, niyet, istenilen şey, istek. 

‘Āşıḳuz ancak hemān dīdārdur maḳṣūdumuz / Sanma cennet isterüz zāhid ya ḥavrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 7). [maḳṣūdumuz, -umuz ] 

Ḫāne-i ḫalvetde yidüm çün ġamuñ esrārını / Vādī-i ḥayretde oldı dīdeler maḳṣūda duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1445, Beyit 2). [maḳṣūda, -a ] 

 

maḳṣūd-ı dildür: Gönlün amacı, isteği, arzusu. 

La‘l-i dilberdür bugün ‘ālemde cevherden ġaraż / Zīra ol maḳṣūd-ı dildür ġayr-ı gevher bi‘l-ġaraż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1489, Beyit 1). [maḳṣūd-ı dildür, -dür ] 

 

māl: Mal, mülk, varlık. 

Rūyını zer eyleyüp kim ola kapuñda gedā / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 4). [māla, -a ] 

Ol ki yaşı sīm ü derd-ile yüzi zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1294, Beyit 3). [māla, -a ] 

 

māl: Mal, mülk, varlık. 

Ol ki yaşın sīm ü derd-ile yüzin zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1268, Beyit 3). [māla, -a ] 

 

māl u cāha: Servet ve makam. 
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Maġrūr olup cihāna aldanma māl u cāha / Terk ide seni āḫir yokdur cihānda olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 4). [māl u cāha, -a ] 

 

māl-ā-māl: Dopdolu, çok dolu, lebâleb, ağzına kadar dolu. 

Sīne māl-ā-māldur dürr-i ma‘āniyle müdām / Eksük olmaz tolıdur ḫarc eylesek gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 4). [māl-ā-māldur, -dur ] 

 

māl-ı ḳārūn: Karun'un serveti, Karun'un sahip olduğu varlık., Karun'un zenginliği. (Peygamber Musâ (A.S.) 

devrinde yaşamış, malı ile mağrur olarak haddini aşmış ve Musa'nın (A.S.) duâsından sonra malı ile birlikte yere 

batmış olan dünya zengini.). 

Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine / Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 2). [māl-ı ḳārūn, ] 

 

mālik: (Ar. melk “mâlik olmak”tan mālik) Bir şeye sâhip olan (kimse), sâhip. 

Şāh-ı ‘ışḳuñ devletinde sanmañ eşke māliküz / La‘l ü gevherle tolu dildür bizüm gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 3). [māliküz, -üz ] 

 

mālik olduk: Sahip olmak. 

Maḥabbet gencine çün mālik olduk / Kamu bay u gedā muḥtācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 3). 

[mālik olduk, -duk ] 

 

mālik olmasun: Sahip olmak. 

Genc-i ḥüsne mālik olmasun diyü ‘āşıḳlaruñ / Hem ṭılısm itdi ḫaṭuñ ḫaṭṭāt hem yazdı ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 4). [mālik olmasun, -ma, -sun ] 

 

mālik olmaz: Sahip olmak. 

İrişilmez zülfi devrinde viṣāli gencine / Kimse gence mālik olmaz her kaçan mārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 4). [mālik olmaz, -maz ] 

 

ma‘mūr: Gelişip güzelleşmiş, bayındır duruma gelmiş, şenlikli. 

Sīnede ‘ışḳ āteşini nār sanmañ nūrdur / Anuñ ile ehl-i diller ḫānesi ma‘mūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1073, 

Beyit 1). [ma‘mūrdur, -dur ] 

 

ma‘mūr iden: Imar etmek, bayındır hale getirmek, geliştirip güzelleştirmek. 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [ma‘mūr iden, -en ] 

 

ma‘mūr ola: İmar edilmek, yapılmak. 

Sanmañuz bir daḫı ma‘mūr ola bu dil kişveri / Leşker-i ġam yıkalıdan daḫı vīrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 3). [ma‘mūr ola, -a ] 
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ma‘mūr olmaz: İmar edilmek, yapılmak. 

Ebed ma‘mūr olmaz mülk-i dil āh / Gözi Tātār-veş yagmacımuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 2). 

[ma‘mūr olmaz, -maz ] 

 

ma‘nā: Kelime, söz, hareket, davranış vb.nin ifâde ettiği şey, anlatılmak istenen veya onlardan anlaşılan şey, anlam. 

Muḥibbī şi‘rüñi gören ḥasen dir / Ki anda gizlü var ma‘nā ciger-sūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 5). 
[ma‘nā, ] 

Farżdur ‘āşıḳa baş oynamak evvel ḳademe / Pes bu ma‘nāda gerek ‘āşıḳ olanlar raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 3). [ma‘nāda, -da ] 

 

ma‘nā: Madde ve cismin dışında olan şey, iç, bâtın, ruh II asıl, öz, gerçek, hakîkat. 

Naḳş-i dünyāya Muḥibbī dil virüp aldanmazuz / Ṣūrete meyl itmezüz zīrā ki ma‘nāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 9). [ma‘nāsındayuz, -sı, -n, -da, -y, -uz ] 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin / Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1477, Beyit 4). [ma‘nā, ] 

 

mānend: Benzer, eş, misil, nazir. 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş / Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 3). [mānend, ] 

Bulmadum ben leblerüñ mānendi bir ‘Īsī-nefes / Görmedi la‘lüñ gibi bir gevher-i nā-yāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 4). [mānendi, -i ] 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [mānend, ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [mānendi, -i ] 

 

mānend olup: Benzemek. 

Olup her bir çiçek bir ḫūba mānend / Aralarında nergis ġamze-zendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 2). 

[mānend olup, -up ] 

 

mānend-i ceres: Çan gibi, çan misali. 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Niçe nālān olmasun ġāyet de teng oldı ḳafes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1378, Beyit 1). [mānend-i ceres, ] 

Ka‘be-i vaṣluña mahmil baglasa dil ḥācı-vār / Bu Muḥibbī iñler ol vādīde mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1395, Beyit 5). [mānend-i ceres, ] 

Kārubān-ı dil revāndur çün melāmet rāhına / İy Muḥibbī nāleler kıl sen de mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 5). [mānend-i ceres, ] 
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Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Teng ü tar olursa çala bed enīn olur nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 1). [mānend-i ceres, ] 

 

ma’nī: Kelime, söz, hareket, davranış vb.nin ifâde ettiği şey, anlatılmak istenen veya onlardan anlaşılan şey, anlam. 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [ma’nīden, -den ] 

Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar / Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1468, Beyit 5). [ma’nīde, -de ] 

 

ma‘nī: Kelime, söz, hareket, davranış vb.nin ifâde ettiği şey, anlatılmak istenen veya onlardan anlaşılan şey, anlam. 

Geh seḥāb-ı zülfi māni‘ yüzine gāhī sirişk / Uşbu ma‘nīden dil-i dīvāne her dem ġam kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 4). [ma‘nīden, -den ] 

 

māni‘: Bir şeyin yapılmasını önleyen şey, engel. 

Geh seḥāb-ı zülfi māni‘ yüzine gāhī sirişk / Uşbu ma‘nīden dil-i dīvāne her dem ġam kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 4). [māni‘, ] 

 

mānī: Meşhur Çinli nakkaşın adıdır. Behram Şâpûr zamanında Îran’a gelip Zerdüşt ve Îsâ dinleri halitası olan batıl 

mezhebini neşre başlamış olduğundan idam olunmuştur. “Erteng”, Erjeng” adlı eserleri meşhurdur. 

Levḥ-i dilde yazmışam cānā ḫayālüñ naḳşını / İtdügüm naḳşı benüm Mānī de taṣvīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 3). [mānī, ] 

 

māni‘ olup: Engel olmak, engellemek, önlemek. 

Muṣḥaf-i ḥüsnin öpüp sürmek dilerdüm yüzüme / Māni‘ olup ara yirde zülf-i zünnārum komaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 3). [māni‘ olup, -up ] 

 

māni‘ olur: Engel olmak, engellemek, önlemek. 

Seyr kılmaga yaşum māni‘ olur ruḫlarına / N’eylesün yolın alur dīde o mādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 3). [māni‘ olur, -ur ] 

 

mānī-i çīn’i: Çinli Mani II meşhur Çinli nakkaşın adıdır. Behram Şâpûr zamanında Îran’a gelip Zerdüşt ve Îsâ 

dinleri halitası olan batıl mezhebini neşre başlamış olduğundan idam olunmuştur. “Erteng”, Erjeng” adlı eserleri 

meşhurdur. 

Ḫūblar naḳşın Muḥibbī sīnede naḳş ideli / Mānī-i Çīn’i begenmez özge naḳḳāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 5). [mānī-i çīn’i, -i ] 

 

ma‘nī-i ḫāṣ: Öz mana. 

Nükte-i şi‘r-ile ger ola Muḥibbī’ye sü‘āl / Bir cevāb eyle ki anda ola çok ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 5). [ma‘nī-i ḫāṣ, ] 
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Ḥālet-i sözi virür diñle Muḥibbī sözini / Diḳḳat eyle bulasın anda niçe ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1480, Beyit 5). [ma‘nī-i ḫāṣ, ] 

 

manṣūr: Hallac-ı Mansur II Allah'ta eriyip yok olmak anlamında söylediği "Ene'l-Hak", yani "Ben Hakkım" sözü 

sebebiyle 922 yılında asılarak öldürülen mutasavvıftır. Klasik edebiyatta aşığa yapılan benzetme ve 

nitelendirmelerde kullanılmıştır. 

Degme nākes cāna kıymaz ‘ışḳ ara ber-dār ola / Ehl-i ‘ışḳuñ cümlesini sanma kim Manṣūr’dur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1073, Beyit 2). [manṣūr’dur, -dur ] 

 Ḥayātı ebedīdür saña kim vāṣıl ola / N’ola Manṣūr gibi zülfüñe kılsañ ber-dār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ح )
1205, Beyit 6). [manṣūr, ] 

Sakla esrāruñı her demde ḥużūr eyleyesin / N’oldı Manṣūr’ı gör oldugı-y-ıçun keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1215, Beyit 2). [manṣūr’ı, -ı ] 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1269, Beyit 4). [manṣūr, ] 

Sanma her ‘āşıḳ olan cān vire cānān yolına / Degme Manṣūr daḫı eylemeye dāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 4). [manṣūr, ] 

 

manṣūr-vār: Hallac-ı Mansur gibi. // Allah'ta eriyip yok olmak anlamında söylediği "Ene'l-Hak", yani "Ben 

Hakkım" sözü sebebiyle 922 yılında asılarak öldürülen mutasavvıftır. Klasik edebiyatta aşığa yapılan benzetme ve 

nitelendirmelerde kullanılmıştır. 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 4). [manṣūr-vār, ] 

‘Işḳ eri olmak dilerseñ ayaguñ merdāne bas / Kendüñi Manṣūr-vār vir kākül-i dildāra as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 1). [manṣūr-vār, ] 

 

manṣūr-veş: Hallac-ı Mansur gibi II Allah'ta eriyip yok olmak anlamında söylediği "Ene'l-Hak", yani "Ben Hakkım" 

sözü sebebiyle 922 yılında asılarak öldürülen mutasavvıftır. Klasik edebiyatta aşığa yapılan benzetme ve 

nitelendirmelerde kullanılmıştır. 

Muḥibbī sırr-ı ‘ışḳı itme iẓhār / Sakın Manṣūr-veş ber-dār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 5). 

[manṣūr-veş, ] 

Sırr-ı ‘ışḳı çünki fāş itdi göñül Manṣūr-veş / Zülfi dārında anuñ olmaga ber-dār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 4). [manṣūr-veş, ] 

 

mār: Yılan II sevgilinin saçı. 

Mümkin midür ki görine genc-i cemāl-i yār / Zülf-i siyāhı her yaña biñ başlu mār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 3). [mār, ] 

İrişilmez zülfi devrinde viṣāli gencine / Kimse gence mālik olmaz her kaçan mārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 4). [mārın, -ı, -n ] 

 Sundum elümi zülfi kemendine irem / Bilmedüm siḥr-ile her tārını kılmış ol mār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ص )
1205, Beyit 14). [mār, ] 
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Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine / Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1263, Beyit 5). [mārsuz, -suz ] 

Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu / Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 6). [māra, -a ] 

Tār-ı zülfinüñ ḫayāli sīne-i sūzānda / Āteş içre iy Muḥibbī mārdur in eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 
Beyit 5). [mārdur, -dur ] 

Ruḫlaruña karşu zülfüñ dem-be-dem efzūn olur / Günde yatsa kuvveti artmagla olur mār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 4). [mār, ] 

Ḥüsni bāġına irişdüñ eyle zülfinden ḥaẕer / Ġaflet itme mārdur yatmış güneşde uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 2). [mārdur, -dur ] 

 

maraż: Hastalık, illet. 

Derd-i ‘ışḳuñ sīneye şol deñlü te‘s̱īr eyledi / Cān terkinde kılam gitmeye benden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 4). [maraż, ] 

Dil ṭabībisin didüm derdüme dermān eylegil / Didi öldürmek gerek tā gide senden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 3). [maraż, ] 

 

ma‘reke güninde: Savaş günü, savaş zamanı. 

Teşneyüz ḫūn içmege biz bir niçe ḫūnīlerüz / Ma‘reke güninde dāyim böyledür tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 2). [ma‘reke güninde, -n, -de ] 

 

mār-gīr olmasa: Yılan tutan olmak. 

Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu / Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 6). [mār-gīr olmasa, -ma, -sa ] 

 

māsivā: İnsanı Tanrı'dan uzaklaştıran dünyevi her şey. 

Her neye kılsañ naẓar biz rūy-ı Ḥaḳḳ’a nāẓıruz / S̱ümme vechu’llāhı gördük māsivāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 4). [māsivāya, -y, -a ] 

 

ma‘şūḳ: Aşkla sevilen, âşık olunan kimse. 

Bādeyi rinde virüp ‘āşıḳa ma‘şūḳ etegin / Ṣūfiye zerḳ u riyā zāhide fetvāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 4). [ma‘şūḳ, ] 

Raḥm eyle disem yāra ider nāza ser-āġāz / ‘Āşıḳ ki niyāz eyleye ma‘şūḳa kılur nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 1). [ma‘şūḳa, -a ] 

 

māt kalalar: Mat olmak, satranç oyununda yenilmek II yenilmek, mağlup olmak. 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını / Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1167, Beyit 3). [māt kalalar, -a, -lar ] 
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maṭar: Ar. Yağmur, bârân. Cem'i: emtâr. 

İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter / Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 1). [maṭar, ] 

 

maṭbaḥ-ı ġamda: Gam, keder mutfağı. // Gönül. 

Maṭbaḥ-ı ġamda Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Miḥnet ü derd ü belādan ġayrı bir nesne yimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 5). [maṭbaḥ-ı ġamda, -da ] 

 

mātem-i mecnūn: Mecnun'un yası. 

Niçe yıldur ki bugün mātem-i Mecnūn tutaruz / Kankı ‘āşıḳ tutısar biz ölicek mātemümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 5). [mātem-i mecnūn, ] 

 

mātemümüz tutısar: Yasa bürünmek, yas içinde olmak. 

Niçe yıldur ki bugün mātem-i Mecnūn tutaruz / Kankı ‘āşıḳ tutısar biz ölicek mātemümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 5). [mātemümüz tutısar, -ümüz, -ısar ] 

 

maṭlūb: Talep edilen, istenen. 

İrişüp cānān viṣāline bulur maṭlūbını / Ten libāsından şu cān kim soyınup ‘üryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 4). [maṭlūbını, -ını ] 

 

maṭlūb olmış: Talep olunmak, istenilmek. 

Naḳd-i cān-ıla Muḥibbī ṭaleb eylerse ne tañ / Çünki la‘l-i leb-i dilber aña maṭlūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 5). [maṭlūb olmış, -mış ] 

 

māyil: Bir şeye yatkınlığı, yeteneği olan, istekli, hevesli, arzulu. 

Güzeller gerçi bī-ḥaddür cefā vü cevre māyiller / Eger yolında cān virseñ senüñle biri yār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 2). [māyiller, -ler ] 

Cevr ü cefāya māyil çokdur güzeller ammā / ‘Ahd ü vefāsı muḥkem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 3). [māyil, ] 

 

māyil oluban: Bir şeye meyletmek, bir şeyi istemek, ilgi göstermek, gönül vermek. 

Ol ki yaşın sīm ü derd-ile yüzin zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1268, Beyit 3). [māyil oluban, -uban ] 

 

māyil oluban: Bir şeye meyletmek, bir şeyi istemek, ilgi göstermek, gönül vermek. 

Rūyını zer eyleyüp kim ola kapuñda gedā / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 4). [māyil oluban, -uban ] 
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māyil oluban: Bir şeye meyletmek, bir şeyi istemek, ilgi göstermek, gönül vermek. 

Ol ki yaşı sīm ü derd-ile yüzi zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1294, Beyit 3). [māyil oluban, -uban ] 

 

māyil olur: Bir şeye meyletmek, bir şeyi istemek, ilgi göstermek, gönül vermek. 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 2). [māyil olur, -ur ] 

 

māyil olur: Bir şeye meyletmek, bir şeyi istemek, ilgi göstermek, gönül vermek. 

Dilberüñ ‘ārıżını görmege dil māyil olur / Çāre ne zülfi gelür gün yüzine ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1093, Beyit 1). [māyil olur, -ur ] 

 

māyil-i dünyā olup: Dünyaya meyl eden olmak // Dünyaya ilgi gösterip değer vermek. 

Şāla raġbet eylesek tañ mı ḫarābāt ehliyüz / Māyil-i dünyā olup tāc u ḳabāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1337, Beyit 3). [māyil-i dünyā olup, -up ] 

 

mā‘ẕūr: Mâzereti olan, özrü bulunan, özürlü. 

Geh diler zencīr-i zülfüñ dil umar gāhī lebüñ / Dōstum dīvānenüñ mestüñ işi mā‘ẕūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 6). [mā‘ẕūrdur, -dur ] 

 

ma’ẕūr ola: Mazur gör, kusura bakma, hoş gör. 

Yandı cānum ‘ışḳ-ıla ger āh idem ma’ẕūr ola / Dūd olur ol yirde ẓāhir düşicek āteş-i baḥs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 3). [ma’ẕūr ola, ] 

 

ma‘ẕūr tut: Ma'zur görmek, özrünü kabul etmek, hoş görmek. 

Gün yüzüñe alnuña dirsem ḳamer ma‘ẕūr tut / Gāh olur eyler tekellüm ebleh ü dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 4). [ma‘ẕūr tut, ] 

 

me’āl: Anlam, kavram, mânâ, mefhum. 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [me’ālüm, -üm ] 

 

mebāş: "olma" anlamıyla eklendiği kelimeye veya cümleye olumsuzluk anlamı katar. Belirtilen şeyin yapılmaması 

gerektiğini bildirir. 

Dōstum cefālar itmege mebāş / Kīni dilden gel gider āzār-ı ehl-i dil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1439, Beyit 

1). [mebāş, ] 

Dōstum cefālar itmege mebāş / Kīni dilden gel gider āzār-ı ehl-i dil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1439, Beyit 
1). [mebāş, ] 
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mecāl: Takat, güç, kuvvet. 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 3). [mecāli, -i ] 

Ṣabr eylemege çünki Muḥibbī’de yok mecāl / Gitdi dükendi kalmadı dilde ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1272, Beyit 5). [mecāl, ] 

Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [mecāl, ] 

 

mecāz: Gerçek olmadığı halde bir gerçeğe işâret eden ve gerçekmiş gibi görünen oluş, gerçeğin zıddı. 

İy Muḥibbī dürişüp ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī ṭaleb it / Sözlerüm cümle ḥaḳīḳīdür anı sanma mecāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 7). [mecāz, ] 

 

mecāzī: Mecazla ilgili olan, asıl anlamında kullanılmayan, gerçek olmadığı halde gerçekle arasında benzerlik veya 

daha başka bir ilgi bulunan. 

Kim ki bildiyse ḥaḳīḳī ‘ışḳı olsun ol feraḥ / Kim mecāzīde kalur āḫir nedāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 4). [mecāzīde, -de ] 

 

meclis: Konuşmak veya bir işi müzakere etmek için bir araya gelmiş kişilerin tamamı, cemiyet, encümen. Bu 

kimselerin yaptığı toplantının yeri, şura. Eğlence yeri, zevk ve safa toplantısı. 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 1). [meclise, -e ] 

İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1070, Beyit 5). [meclisi, -i ] 

Bezm-i ġamda ḳāmetüm çeng ideli bār-ı belā / İñler ol meclisde bu göñlüm benüm ḳānūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 6). [meclisde, -de ] 

Gül oldı meclis içre yine sāġar / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 2). [meclis, 
] 

Eger olmasa cām-ı erġuvānı / Bu meclis cānsuz bir kurı tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 4). [meclis, ] 

Bezm-i ḥüsninde kaçan zülfi gelür ‘ārıżına / Meclise ziynet içün sünbül ü reyḥān getürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1115, Beyit 3). [meclise, -e ] 

Öper dildārı meclis içre sāġar / Ara yirde Muḥibbī müttehemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 6). [meclis, 

] 

Ḳadehler meclis içre sanki güldür / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 3). 

[meclis, ] 

Meclisi kıldı müşerref dün gice cānānumuz / Mürde idük buldılar tāze ḥayātı cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1293, Beyit 1). [meclisi, -i ] 

Her nefes nāle kılur can u göñül / Meclis içinde nāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 2). 
[meclis, ] 
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Bülbülüñ feryādını gūş eylemez gülşende gül / Meclisinde dāyimā eksük degüldür ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 3). [meclisinde, -i, -n, -de ] 

İşitdüm meclise cānāne gelmiş / Çıkup ‘uşşāḳı karşu cāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 1). 
[meclise, -e ] 

Dil virelden zülfinüñ zencīrine dīvāne-veş / Meclis içre söylenür miḥnetlerüm efsāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1457, Beyit 1). [meclis, ] 

Olmadı baña müyesser kim olam meclisde ḫāṣ / Ya olam derd ü belā vü mihnet ü ġamdan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 1). [meclisde, -de ] 

Meclisde meger ḥüsnine yāruñ dil uzatmış / Şemʿüñ dilini n’ola eger kim kese mıḳrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1494, Beyit 3). [meclisde, -de ] 

 

meclis-i ġamda: Gam, keder meclisi. 

Sulṭān-ı ‘ışḳ olsa Muḥibbī ‘aceb midür / Meh gibi var çü meclis-i ġamda çerāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1242, Beyit 5). [meclis-i ġamda, -da ] 

 

meclis-i ‘irfāna: İrfan meclisi // bilenlerin meclisi, bilgililerin toplandığı yer. 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥ olınca yanmayan / Meclis-i ‘irfāna anlar girmege lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1123, Beyit 2). [meclis-i ‘irfāna, -a ] 

 

mecmū‘a: İçinde şiirler, seçilmiş söz ve yazılar bulunan el yazması kitap. 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem / Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 4). [mecmū‘asından, -sı, -n, -dan ] 

 

mecnūn: Delirmiş, çıldırmış, aşk yüzünden aklı başından gitmiş kimse [Leylâ ile Mecnun hikâyelerinin erkek 

kahramanı olan Kays’ın adı olarak edebiyâtımızda çok kullanılmıştır]. 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ / Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 5). [mecnūn’uñ, -’uñ ] 

Baña sor ‘ışḳuñ rumūzın vireyim bir bir ḫaber / Sorma Mecnūn’a ne bilsün bir kara cāhil-durur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 4). [mecnūn’a, -’a ] 

‘Işḳ-ıla olduñsa Mecnūn’a mu‘ādil iy göñül / Her neye baksañ yazılmış ṣūret-i Leylā’yı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 3). [mecnūn’a, -’a ] 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā / Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 5). [mecnūnlayın, -layın ] 

Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup / Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 2). [mecnūn, ] 

Görelden zülf-i leylāsın göñül sevdāya düşmişdür / Olup Mecnūn gibi şeydā yürür ṣaḥrāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 1). [mecnūn, ] 

Eylesün mecnūn ‘ışḳum zülfini zencīrler / Dāyimā ‘ādetdür olur bend içinde şīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 1). [mecnūn, ] 
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Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur / Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 1). [mecnūn’a, -’a ] 

Leylī zülfüñi görelden dōstum mecnūnuñam / Baġludur boynumda zencīr ayagumda künde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 2). [mecnūnuñam, -uñam ] 

Efseri Dārā’ya virmez ḫil‘ati Keyḫusrev’e / Tāc-ı ‘ışḳ-ıla maḥabbet ḫil‘atin Mecnūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 4). [mecnūn, ] 

Berre düşmiş sanmañuz Mecnūn bir dīvānedür / Gördi yok būy-ı vefā insanda anuñçün kaçar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 3). [mecnūn, ] 

Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 1). [mecnūna, -a ] 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 1). [mecnūn, ] 

Yürür mecnūn gibi tenhā düşüp bu vādi-i ‘ışḳa / Muḥibbī sāyeden ġayrı dimez hem-rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 5). [mecnūn, ] 

Deyr-i ‘ālemde kaçan kim bir ṣanem peydā olur / ‘Işḳa düşüp niçeler Mecnūnlayın şeydā olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1156, Beyit 1). [mecnūnlayın, -layın ] 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını / Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1167, Beyit 3). [mecnūn, ] 

Mecnūn ki ‘ışḳ kişverine pādişā geçer / Ḥükmi anuñ cemī‘-i vuḥūşa revā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 1). [mecnūn, ] 

Sorma ‘ışḳuñ ḥāletin Mecnūn’a bir dīvānedür / Açma ‘ışḳuñ sırrını Ferhād’a kim efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 1). [mecnūn’a, -a ] 

Saçı zencīri boynumda benüm Mecnūn zamānumdur / Görinen mūy-ı jūlīdem degül belki duḫānumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 1). [mecnūn, ] 

Gitdi Mecnūn didügüñ geldi Muḥibbī yirine / Kişver-i ‘ışḳa geçerse anı uḫrā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 7). [mecnūn, ] 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 4). [mecnūn, ] 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 5). [mecnūn, ] 

İltmedi ‘ışḳı başa çünkim Muḥibbī Mecnūn / Girelüm baş açalum biz daḫı meydāna biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 5). [mecnūn, ] 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 3). [mecnūn-ıla, -ıla ] 

Sorma Mecnūn’a varup müşkil-i ‘ışḳı baña sor / Degme kimse idemez mes’ele-i ‘ışḳı temīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1343, Beyit 3). [mecnūn’a, -’a ] 

Geçdi Ferhād-ıla Mecnūn tagıdup hengāmesin / Dōstlar kurduk anuñ yirine biz hengāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 4). [mecnūn, ] 
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‘Işḳ-ıla dīvāneyem kūyında Mecnūndan beter / Ol saçı leylī neden zülfini zencīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 4). [mecnūndan, -dan ] 

Vādī-i deşt-i ġamuñ āvāre bir mecnūnıyuz / Tā ölince anda biz rāh-ı maḥabbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1363, Beyit 2). [mecnūnıyuz, -ı, -y, -uz ] 

Ḫayl-i ‘uşşāḳa ezel Mecnūn-ıla baş olmışuz / Anuñ-ıçun ‘ışḳ-ıla ‘ālemlere fāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1366, Beyit 1). [mecnūn-ıla, -ıla ] 

‘Işḳ dersin okıduk Ferhād-ıla Mecnūn-ıla / Mekteb-i rūz-ı ezelde biz sabaḳdaş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1366, Beyit 2). [mecnūn-ıla, -ıla ] 

Añup Ferhād u Mecnūn’ı Muḥibbī / Du‘ā-yı ḫayr kıl anlara sen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 5). 

[mecnūn’ı, -ı ] 

Gerek ‘āşıḳ olan ser-pā bürehne / Anı kim gördi mecnūn ola ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 2). 
[mecnūn, ] 

Sanduñuz Mecnūn gezer ṣaḥrāda bir dīvānedür / Ḳayd-ı ‘ālemden ferāġat itmiş ol dānā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 3). [mecnūn, ] 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış / Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 1). [mecnūn, ] 

Vādi-i ġāmda gören Mecnūn’ı ‘üryān sanmasun / Eşk-i surḫ-ıla anuñ rengīn ḳumāşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 3). [mecnūn’ı, -ı ] 

Ḫaṭṭāṭ-ı ezel eyledi Mecnūn’uñ adını ḥakk / Yazdı Muḥibbī adını itdi anı tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 
Beyit 6). [mecnūn’uñ, -’uñ ] 

Mecnūn eger kalsa Muḥibbī bu zamāna / Olmazdı belā deştine gitsem baña pādaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 

Beyit 5). [mecnūn, ] 

Beni dīvāne görüp berr-i ġamda / Kodılar adumı Mecnūn’a adaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 4). 

[mecnūn’a, -’a ] 

Leylī saçına dil vireli bu Muḥibbī’nüñ / Mecnūn gibi işi güci āh u vāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, Beyit 
5). [mecnūn, ] 

Maḥşerde şehā götüricek ‘ışḳuñ-ıla baş / Olmaya benüm ḥālüme Mecnūn gibi ḥāldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 4). [mecnūn, ] 

Almamış başına terk itmiş cihān ġavġāların / Vādīde mecnūn yürür mecnūn dimeñ uslu-y-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1458, Beyit 3). [mecnūn, ] 

Almamış başına terk itmiş cihān ġavġāların / Vādīde mecnūn yürür mecnūn dimeñ uslu-y-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1458, Beyit 3). [mecnūn, ] 

‘Işḳ-ıla Ḳays’uñ egerçi bilselerdi ḥālini / Aña mecnūn dimeyüp dirlerdi ol uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 2). [mecnūn, ] 

Gird-bāduñ göricek toz kopardugını çün / Reşk idüp deştde oldı aña Mecnūn raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 3). [mecnūn, ] 

 

mecnūn olur: Delirmek, çıldırmak // deli gibi davranmak // Mecnun gibi olmak, Mecnun'a benzemek. 
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Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 5). [mecnūn olur, -ur ] 

 

mecnūn ṣıfat: Mecnun gibi, Mecnun misali. 

Kimüñ yolına cān u seri virdi Muḥibbī / Mecnūn ṣıfat ‘Īsī-nefes ḫulḳı ḥasendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 5). [mecnūn ṣıfat, ] 

 

mecnūn-ı zār: Ağlayıp inleyen Mecnûn, zavallı Mecnûn. 

Düşmemişken ana raḥmine daḫı Mecnūn-ı zār / Zülf-i Leylā’dan dil -i dīvānemüz āgāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 3). [mecnūn-ı zār, ] 

 

mecnūn-ṣıfat: Mecnun gibi, Mecnun misali. 

Bagla zencīr-i ser-i zülfine dīvāne dili / Ya‘nī Mecnūn-ṣıfat başına sevdāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 3). [mecnūn-ṣıfat, ] 

Mecnūn-ṣıfat derd-ile vādīlere düşdüm / Yanumca baña olmaga hem-rāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1228, Beyit 4). [mecnūn-ṣıfat, ] 

Leylī zülfidür iden her dem beni mecnūn-ṣıfat / Bu Muḥibbī’ye hemān tedbīr-i zencīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 5). [mecnūn-ṣıfat, ] 

Beni Mecnūn-ṣıfat kıldı nigāruñ zülf-i leylāsı / Dil-i dīvāne deprenmez sanasın pāy-bend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 4). [mecnūn-ṣıfat, ] 

 

mecnūn-vār: Mecnun gibi, Mecnun misali. 

Mecnūn-vār başuma murġ-ı belā gelüp / Tutup mekānı her biri didi yuvalaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 3). [mecnūn-vār, ] 

Künc-i mescid mesken olmaz ser-bürehne ‘āşıḳa / Zāhidā Mecnūn-vār biz ‘ışḳ ṣaḥrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 5). [mecnūn-vār, ] 

Vādī-i ‘ışḳa düşüp dil-teşneyem Mecnūn-vār / Cehd kıldum bulımadum yoġmış aña ṭūl u ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 2). [mecnūn-vār, ] 

 

mecnūn-veş: Mecnun gibi, Mecnun misali. 

Belā iḳlīminüñ şāhı olursam tañ mı Mecnūn-veş / ‘Alemdār āh-ı dil elde sirişk-i ġam sipāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 2). [mecnūn-veş, ] 

Ola kim Mecnūn-veş basdı melāmet kūyına / Pā-bürehne olur āḫir olmaz ‘üryāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1478, Beyit 3). [mecnūn-veş, ] 

 

meded: Yardım, imdat, nusret II ünl. yardım et, imdat eyle, yetiş, aman, eyvah. 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1149, Beyit 3). [meded, ] 
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Meded ḥālüm benüm düşvār olupdur / Eger dirsem eger dimezsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 
4). [meded, ] 

Vādi-i ġamda Sikender gibi bu dil teşnedür / Çıkmadan cānum meded iy çeşme-i ḥayvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 4). [meded, ] 

Dil ṭabībidür meded derdüme dermān eylesün / Kaldı cāndan bir ramaḳ aḥvālümi yāra diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 3). [meded, ] 

Ṭāḳatum ṭāḳ oldı ṣabrum ḳalmadı soldı beñiz / Dil ṭabībine meded bu ḫasta dil ḥālin diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 1). [meded, ] 

Kā‘be-i kūyında ḳurbān oldum dimiş ṣalā / Hey müselmānlar meded ‘uşşāḳa i‘lām eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 4). [meded, ] 

Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [meded, ] 

Leblerüñden bu Muḥibbī’ye buyur şāfī cevāb / İy ṭabīb-i dil meded oldum katı ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 5). [meded, ] 

 

medfūn ola: Defnedilmek, gömülmek. 

‘Işḳ-ıla cānın virüp kūyında kim medfūn ola / Yazılur anuñ mezārında ki bu maġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1073, Beyit 5). [medfūn ola, -a ] 

 

medḥ: Bir kimse veya bir şeyin iyiliklerini, üstün niteliklerini söyleyerek değerini yüceltme, övme, övgü, senâ. 

Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1133, Beyit 4). [medḥinde, -i, -n, -de ] 

 

medḥ eylese: Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, 

yermek karşıtı. 

Bu Muḥibbī dişleri vaṣfın kaçan medḥ eylese / İşiden cān riştesi üzre sanur dürler dizer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 5). [medḥ eylese, -se ] 

 

medḥ eylese: Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, 

yermek karşıtı. 

Bu Muḥibbī bāġ-ı ḥüsnüñ her kaçan medḥ eylese / İy gül-i ra‘nā aña kim bülbül-i gūyā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 5). [medḥ eylese, -se ] 

 

medḥ eylesem: Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena 

etmek, yermek karşıtı. 

Zülfini añsam nigāruñ ḫālini medḥ eylesem / Kimse ‘anber adın añmaz müşg-i Tātār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 3). [medḥ eylesem, -se, -m ] 

 

medḥ ider: Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, 

yermek karşıtı. 
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Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider / Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 5). [medḥ ider, -er ] 

 

medḥ it: Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, 

yermek karşıtı. 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 3). [medḥ it, ] 

 

medḥ itme: Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, 

yermek karşıtı. 

İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [medḥ itme, -me ] 

 

medḥ itsün: Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, 

yermek karşıtı. 

Niçe medḥ itsün Muḥibbī ol güzeller şāhını / Ehl-i dilden her seḥer kūyında dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 6). [medḥ itsün, -sün ] 

 

medḥin okur: Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena 

etmek, yermek karşıtı. 

Oldı hem dehrüñ dimāġı çün mu‘aṭṭar būy-ıla / Gülşen içre güllerüñ medḥin okur turmaz hezār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1078, Beyit 2). [medḥin okur, -r ] 

 

medḥin okur: Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena 

etmek, yermek karşıtı. 

 ,Söyler ruḫuñuñ medḥin okur bülbül-i dil / Yüzüñe karşu olur şām u seḥer ḫoş-güftār (Muhibbî Dîvânı ( س)

Gazel 1205, Beyit 12). [medḥin okur, -r ] 

 

medḥüñ okur: Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena 

etmek, yermek karşıtı. 

Bāġ-ı ḥüsnüñ bülbülidür murġ-ı cān medḥüñ okur / Ko raḳīb-i mākiyānuñ yiridür ancak kümes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1395, Beyit 4). [medḥüñ okur, -r-üñ, -r ] 

 

meger: “oysa ki, halbuki” anlamıyla önceden farkına varılmayıp sonradan anlaşılan bir durumu bildirir, meğerse II 

“ancak, yalnız, fakat, şu kadar ki, illâ” gibi anlamlarla istisnâ belirtir, meğerki. 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [meger, ] 

Ġam beyābānında sergerdān olaldan cān u dil / Kimse gelmez yanuma illā meger sāyem gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1000, Beyit 5). [meger, ] 

Yāra ‘arż-ı ḥāl içün āh eyleyüp kan aglasam / Hīç te’s̱īr eylemez ḳalbin meger mermer tutar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1006, Beyit 4). [meger, ] 



 1496 

Gördüm ki yine bād-ı ṣabānuñ es̱eri var / Ugradı meger kūy-ı nigāra ḫaberi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 
Beyit 1). [meger, ] 

Zülf-y-ile beñzer el bir eyledi kāfir ḫaṭı / Her ṭarafdan yüridi ḳaṣdı meger īmānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1059, Beyit 2). [meger, ] 

İçen mey buldı ‘ömr-i cāvidānī / Meger āb-ı ḥayāt est āb-ı engūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 3). [meger, 
] 

Meger ḫālüñ şehā müşg ü ser-i zülfüñ mu‘anberdür / Dimāġı ‘ālemüñ cānā anuñ-ıçun mu‘aṭṭardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 1). [meger, ] 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1080, Beyit 5). [meger, ] 

Benüm gibi meger cānā yüzüñe lāle ‘āşıḳdur / Anuñçün dāġ-ı miḥnetle dem-ā-dem bagrı yanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 1). [meger, ] 

Eyledi dehrüñ dimāġını mu‘aṭṭar būy-ıla / Kim meger bād-ı ṣabā zülfindeki bagın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 4). [meger, ] 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [meger, ] 

Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar / Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 3). [meger, ] 

 ,Kanda bulam kim ire elüm dāmānuña / Ben meger toprak olam ilte bu gerdüm rūzigār (Muhibbî Dîvânı (ق)
Gazel 1205, Beyit 21). [meger, ] 

Müşkilüm çok benüm iy zühre-cebīnüm sāḳī / Cām-ı la‘lüñle meger ḥall ola bu müşkilümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1208, Beyit 3). [meger, ] 

Cihān içinde ādem bī-ġam olmaz / Meger ḥayvān ola ol ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 1). 

[meger, ] 

Serv beñzetdi yine cāmesini cāmesine / İtdi gülşende libāsın meger ol yār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 3). [meger, ] 

İlte meger kūyuña ol dem ki ġubārumuz / Bir gün eger muvāfıḳ esse rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 3). [meger, ] 

Gevher-i naẓmuñ Muḥibbī ehl-i naẓm olan bilür / Ḳıymetini cevherüñ bilmez meger cevher-şinās (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 5). [meger, ] 

Ehl-i diller ṣaydına zülfini gördüm āġ-ımış / Yakdı cān pervānesin çeşmi meger çerāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 1). [meger, ] 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid / Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1399, Beyit 4). [meger, ] 

Zāhidā ‘ışḳūñ ṭarīḳın añlamaz kec-ṭab‘sın / Diñlemezsin Ḥaḳ sözi sende meger var saḫt gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 4). [meger, ] 

Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini / Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1409, Beyit 5). [meger, ] 
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Gice işitmiş meger eflāke meh şāh oldugın / Nūrdan leşker çeküp kuşandı tīġ-ı zer güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 2). [meger, ] 

Dün gice gördüm Muḥibbī şu‘le-i pervāneyi / Ḳaṣdı yanmagmış meger sandum savaşı var-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 5). [meger, ] 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 2). [meger, ] 

Gören ḫaṭṭuñ didi ruḫsāruñ üzre / Meger ceyş-i Ḥabeş Īrān’a gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 3). 
[meger, ] 

Muḥibbī bū ile toldı dimāġūm / Meger zülfine yāruñ şāne gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 5). 

[meger, ] 

Meclisde meger ḥüsnine yāruñ dil uzatmış / Şemʿüñ dilini n’ola eger kim kese mıḳrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1494, Beyit 3). [meger, ] 

Nāme içre nāmını añmış Muḥibbī dilberüñ / Sehv-ile yazmış meger yāḫud yazılmışdur ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 5). [meger, ] 

 

meges: Sinek. 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere / Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 2). [meges, ] 

 

meges: Sinek II sevgilinin beni. 

Ġam yimem ḫālī ḫayāli çün derūn-ı dildedür / ‘Ankebūtuñ göñli şād olur megesçün dām ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1100, Beyit 2). [megesçün, -çün ] 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ / Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 2). [meges, ] 

 

meges: Sinek II rakip. 

Yimezüz dünyā ġamın meyl itmezüz hem çün meges / Ḳāf-ı istiġnāda ‘Anḳā-veş ḳanā‘at beklerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1253, Beyit 2). [meges, ] 

 

meges: Sinek II âşık. 

La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül / Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 5). [meges, ] 

 

meges: Sinek II âşığın gönlü. 

Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül / Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 4). [meges, ] 

 

meh: Gökteki ay, kamer II sevgilinin alnı. 
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Bir serv-i nāzı sevdüm gün yüzi alnı mehdür / Meh-pāreler içinde ḥüsn-ile pādişehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 1). [mehdür, -dür ] 

 

meh: Gökteki ay, kamer. 

Sulṭān-ı ‘ışḳ olsa Muḥibbī ‘aceb midür / Meh gibi var çü meclis-i ġamda çerāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1242, Beyit 5). [meh, ] 

Tīredür ġamdan ḫarāb oldı dil-i vīrānemüz / Meh gibi bir gice tog gel rūşen olsun ḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 1). [meh, ] 

Gice işitmiş meger eflāke meh şāh oldugın / Nūrdan leşker çeküp kuşandı tīġ-ı zer güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 2). [meh, ] 

Taña kaldı ferri gitdi meh görüp bu heybeti / Yüriyüp tutdı cihān mülkini ser-tā-ser güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 4). [meh, ] 

 

meh: Gökteki ay, kamer II ay gibi parlak yüzlü güzel, sevgili. 

Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1297, Beyit 1). [meh, ] 

Vefāmı ‘ışḳı yolında İlāhī besbeter eyle / Bilürem itmedi itmez o meh terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1310, Beyit 3). [meh, ] 

Sen mehi burc-ı şerefde göreliden nāgehān / Daḫı ol demden berü mihr-ile aya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1337, Beyit 2). [mehi, -i ] 

Her şeb iy meh irdi eflāke Muḥibbī nālesi / İy meh-i nā-mihr olmaduñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1392, Beyit 5). [meh, ] 

 

meh sālümi: Ay ve yıl II zamanın tümü II ömür, ahval. 

Āh ġam şebinde giceler tā ṣubḥ olınca iñlerem / Bu nev‘edür ḥālüm benüm meh sālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 3). [meh sālümi, -üm, -i ] 

 

meh-i bī-mihri: Şefkatsiz ay. || Merhametsiz sevgili. 

Gitdi ṣabr u ‘aḳl u fikrüm bir daḫı girmez ele / İy Muḥibbī görmeyeydüm ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 5). [meh-i bī-mihri, -i ] 

 

meh-i bī-mihri: Merhametsiz, sevgisiz sevgili. 

İy Muḥibbī derd ü miḥnet başuma yazu imiş / Görmeyeydüm bir naẓar ben ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 5). [meh-i bī-mihri, ] 

 

meh-i enver: Parlak ay II sevgili. 

Dīdāruña ṭāḳat mı olur iy meh-i enver / Kim oldı ırakdan göñül āşüfte vü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 

Beyit 4). [meh-i enver, ] 
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meh-i nā-mihr: Sevgisiz, acımasız, şefkatsiz ay güzlü sevgili. 

Her şeb iy meh irdi eflāke Muḥibbī nālesi / İy meh-i nā-mihr olmaduñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1392, Beyit 5). [meh-i nā-mihr, ] 

 

meh-i nā-mihribān: Sevgisiz, acımasız, şefkatsiz ay güzlü sevgili. 

İy meh-i nā-mihribān senden vefādur çün ġaraż / Mihr ü mehden ‘ālem içinde żiyādur çün ġaraż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1490, Beyit 1). [meh-i nā-mihribān, ] 

 

meh-i nā-mihribānumdur: Sevgisiz, acımasız, şefkatsiz ay güzlü sevgili. 

‘Aceb mi dūd-ı āhumdan felek saḳfı siyāh olsa / Baña göstermeyen gün āh meh-i nā-mihribānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 2). [meh-i nā-mihribānumdur, -um, -dur ] 

 

meh-i nev: Yeni ay, hilal II Sevgili. 

Niçe dil bil ki aña cān virelüm / Olıcek ol meh-i nev tāze tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 2). [meh-i 

nev, ] 

 

meh-i tābān: Parlak ay, dolunay II sevgili. 

‘Aceb bilsem n’içün cānān görinmez / Sitāremde meh-i tābān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 1). 

[meh-i tābān, ] 

 

meh-i tābāna: Parlak ay, dolunay II sevgili. 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 1). [meh-i tābāna, -a ] 

 

meh-pāre: Ay parçası II ay gibi parlak ve güzel yüzlü sevgili. 

Vefā vü mihr yok meh-pārelerde / Ve līkin cevrinüñ oranı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 3). 

[meh-pārelerde, -ler, -de ] 

Dün gice şem‘-i ruḫına karşu ol meh-pārenüñ / Ṣubḥ olınca yakmışam pervāne-veş bāl-ıla per (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1007, Beyit 3). [meh-pārenüñ, -nüñ ] 

Bir serv-i nāzı sevdüm gün yüzi alnı mehdür / Meh-pāreler içinde ḥüsn-ile pādişehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 1). [meh-pāreler, -ler ] 

Öpdügin gördüm ḳadeḥ agzında ol meh-pārenüñ / Ol sebebdendür akar her dem bu gözden kanumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1321, Beyit 2). [meh-pārenüñ, -nüñ ] 

Her kim olsa esīr-i ‘ışḳ bir meh-pāreye / Ölmeyiserdür ol olmaz ṭa‘n-ı bed gūdan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1478, Beyit 2). [meh-pāreye, -y, -e ] 

 

meh-rū: Ay yüzlü, yüzü ay gibi parlayan güzel. 
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Ḥaḳ bilür kim gözyaşın ben bir yumup biñ dökmişem / Tā kim ol meh-rū melek-ruḫsārı gördüm bir naẓar 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 4). [meh-rū, ] 

Felekden yücedür dirler egerçi ḳaṣruñ iy meh-rū / Elümde bir kemend-i āh çıkılur nerdübānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 4). [meh-rū, ] 

‘Ārıżuñ içre niçedür didüm iy meh-rū ḫaṭuñ / Güldi didi kaplu kāfūra du‘ā-yı nūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 2). [meh-rū, ] 

Bir naẓar kılmaz o meh-rū ‘āşıḳuñ zārın görür / Bir nefes olmaz cüdā yanından aġyārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 1). [meh-rū, ] 

Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [meh-rū, ] 

Dil şīşesi bir daḫı Muḥibbī bütün olmaz / Meh-rūlar anı seng-i cefā-y-ıla sımışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 5). [meh-rūlar, -lar ] 

‘İẕārına müşābih oldugıyçun / Kamu meh-rūda la‘lüñ raġbeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 2). [meh-
rūda, -da ] 

Raġbeti yokdur yanuñda bir-durur pīr ü cevān / Didi biz meh-rūlaruz şeyḫ-ile şāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 4). [meh-rūlaruz, -laruz, - ] 

Cevr oklarını durmaz her dem atar o meh-rū / Ḥayfā dirīġ u derdā giçer yürekde turmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 3). [meh-rū, ] 

Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 2). [meh-rū, ] 

Ḳaddüñi çevgān idüp top it Muḥibbī başuñı / Çünki meh-rūlar iderler top u çevgāna heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 5). [meh-rūlar, -lar ] 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [meh-rū, ] 

 

meh-ruḫ: Ay yüzlü, ay yanaklı. 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa / Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 7). [meh-ruḫa, -a ] 

 

mehtāb: Mehtap, dolunay II sevgilinin yanağı. 

Dōstum zülfüñ şebinde ruḫlaruñ mehtābdur / Sun lebüñ cāmın baña çün kim şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 1). [mehtābdur, -dur ] 

 

mehtāb: Mehtap, dolunay II sevgilinin alnı. 

Zülfüñi gördükçe cānā ben şeb-i yeldā didüm / Ol şeb içre alnuña mehtāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 6). [mehtāb, ] 

 

mekān itdi: Yurt, mesken edinmek, yerleşmek. 
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Nāḳa-i leylī ne vādīlerde kim itdi mekān / Lālesi ḫūn-ı dil oldı nāle-i Mecnūn ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 3). [mekān itdi, -di ] 

 

mekān olmışdur: Mekan, yer olmak. 

‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla / Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 2). [mekān olmışdur, -mış, -dur ] 

 

mekānı tutup: Yerleşmek, yer edinmek. 

Mecnūn-vār başuma murġ-ı belā gelüp / Tutup mekānı her biri didi yuvalaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 3). [mekānı tutup, -ı, -up ] 

 

mekkār: Çok hîle yapan (kimse), hîlekâr, düzenbaz. 

Zülfüñ-ile beñlerüñ el bir iderler dil almaga / Vāy niçe ‘ayyār u mekkār u kemend-endāz olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1158, Beyit 4). [mekkār, ] 

Çāre yok şimden girü dil derdine olmaz devā / İy Muḥibbī ol gözi mekkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 5). [mekkāra, -a ] 

 

mekr-i cihāna: Dünyanın oyunu, hilesi. 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 4). [mekr-i cihāna, -a ] 

 

mekteb-i rūz-ı ezelde: Ezel günü mektebi // Ezel meclisi, bezm-i elest. 

‘Işḳ dersin okıduk Ferhād-ıla Mecnūn-ıla / Mekteb-i rūz-ı ezelde biz sabaḳdaş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 2). [mekteb-i rūz-ı ezelde, -de ] 

 

melā’ik: Melekler. 

Āhum eflāke irüp oldı melā’ik gözi nem / Sanmañuz kanlu yaşum taḫt-ı s̱erādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1345, Beyit 4). [melā’ik, ] 

 

melāl: Hüzün, keder. 

Eger cevrüñ eger mihrüñ ne gelse rāżıyam senden / Ne vaṣla oluram ḫandān ne hicrāna melālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 3). [melālüm, -üm ] 

Düşüp meyḫāne küncinde içüp mest ü ḫarāb oldum / Anuñçün ġamdan āzādam ne ġuṣṣa ne melālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 4). [melālüm, -üm ] 

 

melāmet: Azarlama, kınama, yerme, ayıplama, serzeniş. 

Gerçi evvel ‘ışḳ mir’ātı selāmet gösterür / Līk soñra ‘āşıḳa bunca melāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 1). [melāmet, ] 
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Añarsa ‘ışḳ ehlini ne ġam zāhid melāmetle / Selāmet gözlemez ‘āşıḳ işi anuñ melāmetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 5). [melāmetle, -le ] 

Dāmenüme dolaşan çünkim melāmet ḫārıdur / Āḫir ol çāk itmeyince cāme-i ‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 2). [melāmet, ] 

Dikse ḳabrüm üzre duranlar melāmet taşını / Görüben bir ‘āşıḳ-ı şeydā mezārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 4). [melāmet, ] 

Ola kim Mecnūn-veş basdı melāmet kūyına / Pā-bürehne olur āḫir olmaz ‘üryāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1478, Beyit 3). [melāmet, ] 

 

melāmet: Azarlama, kınama, yerme, ayıplama, serzeniş II giyim kuşam, zikir, âyin gibi yerleşmiş âdet ve törenlere 

önem vermeyip nefsi devamlı yermeyi, kınamayı, böylece halkın iltifâtından uzaklaşarak Hakk’a yaklaşmayı esas alan 

anlayış. 

Añarsa ‘ışḳ ehlini ne ġam zāhid melāmetle / Selāmet gözlemez ‘āşıḳ işi anuñ melāmetdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 5). [melāmetdür, -dür ] 

‘Āşıḳuz itdük Muḥibbī derd ü miḥnet iḫtiyār / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 5). [melāmet, ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet beklerüz / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 1). [melāmet, ] 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 3). [melāmet, ] 

Kārubān-ı dil revāndur çün melāmet rāhına / İy Muḥibbī nāleler kıl sen de mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 5). [melāmet, ] 

 

melāmet ehliyüz: Kınanmışlık yolunu tutanlar. 

Zāhidā ol sen selāmet biz melāmet ehliyüz / Kim görüpdür gözleye ‘āşıḳ olan nāmūs u ‘ār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 4). [melāmet ehliyüz, -yüz ] 

 

melāmet itme: Azarlamak, kınamak, ayıplamak. 

İḫtiyār itdi ḫarābātı Muḥibbī ‘ışḳ ara / Zāhidā itme melāmet andan ol ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1333, 
Beyit 5). [melāmet itme, -me ] 

 

melāmetī: Melâmî II azarlanma, kınanma vs. isteyen II tasavvufta melâmet görüşünü benimseyen kimse veya 

kimseler. 

Oldı Muḥibbī ‘ışḳ-ıla rind ü melāmetī / Sanmañ anuñ her işi ḳallāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 5). [melāmetī, ] 

 

melbūs olmadan: Elbise giymek, kuşanmak. 

Ben senüñ ‘ışḳuñ-ıla eyler-idüm ‘iyş ü neşāṭ / Olmadan çarḫ daḫı ḫil‘at-i zerle melbūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1387, Beyit 2). [melbūs olmadan, -madan ] 
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melek: Allah katında bulunan ve nur olarak yaratılan varlıkların her biri. 

Āh kılsam irişür nālem melekler gūşına / Tañ degül dirler gider şebde ırak yire āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 2). [melekler, -ler ] 

 

melek: Allah katında bulunan ve nur olarak yaratılan varlıkların her biri II sevgili. 

Āh kim şīvelerle dilberler / Kim göre ḥūr veyā melek dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 1). [melek, ] 

Kapuña varmaga koma raḳībi / Melek dīv-ile hergiz maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 4). 
[melek, ] 

 

melek ruḫsāra: Melek yanaklı. 

Bir perī peyker melek ruḫsāra düşdi göñlümüz / Āh kim günden güne āvāre düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 1). [melek ruḫsāra, -a ] 

 

melek-manẓar: Melek görünüşlü (sevgili). 

Rāżıyam devr-i felekden sa‘d olupdur yılduzum / Ol melek-manẓar şeker-güftārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 5). [melek-manẓar, ] 

 

melek-rū: Melek yüzlü. || Sevgili. 

Sen melek-rūyı niçe teşbīh idem aṣnāma kim / Bir kurı ṣūretdür ol güftārsuz reftārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1369, Beyit 3). [melek-rūyı, -y, -ı ] 

 

melek-ruḫsār: Melek yanaklı. 

Ḥaḳ bilür kim gözyaşın ben bir yumup biñ dökmişem / Tā kim ol meh-rū melek-ruḫsārı gördüm bir naẓar 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 4). [melek-ruḫsārı, -ı ] 

 

melūl: Kederli, gamlı. 

Olma Muḥibbī vaṣl-ıla ḫoş hicr-ile melūl / Rūz u ṣāl çün şeb-i hicrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 

Beyit 5). [melūl, ] 

 

memleket: Ülke, mülk, diyar. 

Bu Muḥibbī’nüñ murādı bendeñ olmakdur hemān / Gerçi kim ẓāhirde biz de memleket sulṭānıyuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1256, Beyit 5). [memleket, ] 

 

men: Teklik birinci kişi zamiri, ben. 

Göñül hicr-ile olmış zār u meḥcūr / Dil ez-men dūr u men ez-dilsitān dūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 1). 
[men, ] 

Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [men, ] 
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‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar derde dermān istemez / İy ṭabībā ko meni derdüm baña dermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 5). [meni, -i ] 

 

men‘ eyledüñ: Engellemek, alıkoymak, önlemek, yasaklamak, uzak tutmak. 

Būy-ı vaṣluñdan neden men‘ eyledüñ cān bülbülin / Muġtenimken ḫˇān-ı vaṣluñdan senüñ her ḫār u ḫes 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 3). [men‘ eyledüñ, -dü, -ñ ] 

 

men‘ eyleme: Engellemek, alıkoymak, önlemek, yasaklamak, uzak tutmak. 

Zāhidā men‘ eyleme maḥbūb u meyden dönmezüz / Çün mey-i nāb-ıla olmışdur bizüm taḫmīrümüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1273, Beyit 3). [men‘ eyleme, -me ] 

 

men‘ eyleye: Engellemek, alıkoymak, önlemek, yasaklamak, uzak tutmak. 

Men‘ eyleye mi kūyına varmaga raḳībüñ / Kim karşu turur ‘āşıḳ-ı bī-bāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 4). [men‘ eyleye, -y, -e ] 

 

men‘ ider: Engellemek, alıkoymak, önlemek, yasaklamak, uzak tutmak. 

Şād olurdum kūyına varsam anuñ biñ cān-ıla / Men‘ ider şād oldugum āh ol sitemkār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 2). [men‘ ider, -er ] 

 

men‘ itme: Engellemek, alıkoymak, önlemek, yasaklamak, uzak tutmak. 

Nāṣiḥā men‘ itme yaksam şem‘-i ḥüsne cān u dil / Yakmaga pervāne perrin gelmez illā nār ḫoş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1408, Beyit 2). [men‘ itme, -me ] 

 

men‘ olınmaz: Engellenmek, alıkoyulmak, önlenmek, yasaklanmak, uzak tutulmak. 

Pādişāh-ı ‘ışḳ dergāhı açuk gelsün gelen / Men‘ olınmaz hīç kes ‘ışḳ ehli derbān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 5). [men‘ olınmaz, -maz ] 

 

mengūş ide: Küpe etmek II kulağına küpe etmek, ders almak, dinlemek, itibar etmek. 

Muḥibbī sözleri dürr ü güherdür / Gerekdür anı yārān ide mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 5). 

[mengūş ide, -e ] 

 

mengūş idindi: Küpe etmek II kulağına küpe etmek, ders almak, dinlemek, itibar etmek. 

Sözüñ gevher olaldan iy Muḥibbī / İdindi cümle yārān anı mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 5). 
[mengūş idindi, -di-in, -di ] 

 

menzil: Yolcuların konakladıkları yer, konak yeri, konak II varılacak yer II oturulan, ikāmet edilen yer, ev, mesken, 

ikāmetgâh. 

Gāh gözde gāh dilde kurdı cānān ḫaymesin / Yürüsün menzil-be-menzil cān aña menzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 2). [menzil-durur, -durur ] 
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İtmez-idük reh-i ‘ışḳ içre ṭarīḳat ḥāṣıl / Olmasa kūy-ı ḫarābāt bizüm menzilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1208, 
Beyit 2). [menzilümüz, -ümüz ] 

Menzilin gūr oldugını ‘āḳıbet her kim bilür / Efser-i Ḫusrev’le ol taḫt-ı Nerīmān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1266, Beyit 4). [menzilin, -in ] 

Servden gördüm nigārā ḳāmetüñ bālā-y-ımış / İy hümā-ṭal‘at saña menzil felek-fersā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 1). [menzil, ] 

 

menzil-be-menzil: Menzilden menzile. 

Gāh gözde gāh dilde kurdı cānān ḫaymesin / Yürüsün menzil-be-menzil cān aña menzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 2). [menzil-be-menzil, ] 

 

menzile irdüm: Gidilmek istenen yere ulaşmak || Amacına ulaşmak. 

Dime iy zāhid-i ḫodbīn ben irdüm menzile ancak / Sen aña vāḳıf olmaduñ göñülden rāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 2). [menzile irdüm, -dü, -m ] 

 

mercān: Denizden çıkan maruf kırmızı cevher II âşığın gözyaşları. 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi / Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1115, Beyit 5). [mercān, ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 7). [mercān, ] 

Niçe yıldur cevher-i eşküm yolında ḫarc olur / Kāse-i çeşmüm tolu yāḳūt u mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 5). [mercāndur, -dur ] 

 

merd olana: Yiğit, cesur, bahadır olmak. 

Muḥibbī merd olana rezm içinde / Bir elde tīġ [u] bir elde gerek baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 7). 

[merd olana, -an, -a ] 

 

merdāne: Yiğit, mert kimseler. 

Merd-i meydān ol Muḥibbī virme dünyāya göñül / Hīç dil virmez zene meyl eylemez merdāneler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 7). [merdāneler, -ler ] 

Dünyā-yı denī iy dil bir köhne ‘acūz ancak / Aldanmaz aña hergiz merdāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 4). [merdāne, ] 

 

merdāne: Mert bir insana yakışır tarzda, mertçe, yiğitçe. 

‘Işḳ eri olmak dilerseñ ayaguñ merdāne bas / Kendüñi Manṣūr-vār vir kākül-i dildāra as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1481, Beyit 1). [merdāne, ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [merdāne, ] 
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merdānelık: Mertlik, yiğitlik. 

Geh şecā‘at gösterüp gāhī Muḥib merdānelık / Kim ezelden böyle telḳīn eylemişdür pīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 6). [merdānelık, ] 

 

merd-i meydān ol: Meydanın yiğidi olmak, yiğitçe davranmak. 

Merd-i meydān ol Muḥibbī virme dünyāya göñül / Hīç dil virmez zene meyl eylemez merdāneler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 7). [merd-i meydān ol, ] 

 

merdüm: Göz bebeği. 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi / Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1115, Beyit 5). [merdümi, -i ] 

Ġarḳ-ı ḫūn olsa Muḥibbī tañ mı çeşmüm merdümi / Görürem her dem kuçar dildārı gülgūn cāmeler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1172, Beyit 5). [merdümi, -i ] 

 

merdüm: Adam, insan. 

Şīr çeşmüñ pençesinden uşbu göñlüm merdümi / Çāre yok hergiz ḫalāṣa çāk çāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 3). [merdümi, -i ] 

Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1091, Beyit 3). [merdümleri, -ler, -i ] 

Gerçi kim çeşmi Muḥibbī öldürür merdümleri / Lebleri emvātı iḥyā itmede ‘Īsā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1414, Beyit 5). [merdümleri, -ler, -i ] 

 

merdüm-i çālāke: Eli çabuk, çevik kişi. 

Bir ġamze ile sīneñi çāk itdi Muḥibbī / Kim tīġ urur ol merdüm-i çālāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 5). [merdüm-i çālāke, -e ] 

 

merdümlik idüp: Insanlık etmek, insanca davranmak, iyilikte bulunmak. 

 ,Merdümlik idüp gel bu Muḥibbī’ye şehā / Kanı bu bendeñ ile eyledügüñ ḳavl ü ḳarār (Muhibbî Dîvânı (م)

Gazel 1205, Beyit 24). [merdümlik idüp, -üp ] 

 

merdümlik itdüñ: Insanlık etmek, insanca davranmak, iyilikte bulunmak. 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 5). [merdümlik itdüñ, -dü, -ñ ] 

 

merdüm-zāde: Göz bebeğinin oğlu; göz yaşı // İnsanoğlu ve göz bebeğinin çocuğu.( göz yaşı) tevriyeli. 

Gel iy serv-i ḫırāmānum gözüm yaşına raḥm eyle / Ki merdüm-zādedür āḫir görürsin pāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 3). [merdüm-zādedür, -dür ] 
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meres: Köpeklerin boynuna takılan diken gibi demirli halka, tasma. 

‘Azm-i şikār eyledi ol zülfi ‘anberīn / İtse olur Muḥibbī’ye zülfinden ol meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 5). [meres, ] 

Ger refīḳ ola seg-i kūyuñ iy dōst baña / Eyleyem gerdānına rişte-i cānumı meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1391, 
Beyit 2). [meres, ] 

 

merg: Ölüm, vefat, mevt. 

‘Āşıḳam derdā dirīġā olmadum derdden ḫalāṣ / Derd-i ‘ışḳ içün dimişler özge yok mergden ḫavāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 1). [mergden, -den ] 

 

merġūb olmış: Rağbet edilmek, beğenilmek. 

Zeyn kılmış özin ol şūḫ-ı cihān ḫūb olmış / Gösterüp yüzini ‘āşıḳlara merġūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 1). [merġūb olmış, -mış ] 

 

merḥabā: Geniş ve mamur yere geldiniz, rahat ediniz, hoş geldinizج anlamlarında bir esenleşme veya selamlaşma 

sözü. 

Muḥibbī ol cefākāruñ olursa rāh-ı kūyında / Dimez aña nedür ḥālüñ ve yāḫūd merḥabā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 5). [merḥabā, ] 

 

merḥabā eyle: Selamlaşmak, selam vermek, merhaba demek. 

‘İyd-i vaṣla çünki irişdi Muḥibbī derdmend / Merḥabā eyle elüñi sun anuñla gel iriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 5). [merḥabā eyle, ] 

 

merḥabā itmez: Selamlaşmak, selam vermek, merhaba demek. 

Ser-i kūyına vardukça yüzini dönderür benden / Dirīġ ol seng-dil itmez benümle merḥabā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 4). [merḥabā itmez, -mez ] 

 

merhem: Merhem, ilaç, yara üzerine konulan yumuşak devâ. 

Sīne-i mecrūḥa ursañ iy ṣanem ġamz okların / Tīr-i peykānuñ bu ben dil-ḫasteye merhem gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 2). [merhem, ] 

Yarama merhem-durur çün zaḫm-ı dōst / Cānuma tīr-i ḳażāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 5). 

[merhem-durur, -durur ] 

Muḥibbī sīnede peyḳān[ı] yāruñ / Müdām olsun dil ü cān merhemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 5). 

[merhemidür, -i, -dür ] 

Ṭabīb-i dilsin iy ārām-ı cānum / ‘İlāc it göñlüme merhemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 2). 
[merhemsüz, -süz ] 

 

merhem urayım: Merhem, ilaç sürmek, ilaçla tedavi etmek. 
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Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1057, Beyit 4). [merhem urayım, -a, -y, -ım-ayım ] 

 

merhem-i vaṣlı: Kavuşma merhemi, ilacı. 

İy ṭabībā çek elüñ bu sīne-i mecrūḥdan / Merhem-i vaṣlı gerek özge devāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 2). [merhem-i vaṣlı, -ı ] 

 

merhemle: Merhem, ilaç sürmek, ilaçla tedavi etmek. 

Tīġ-ı ġamzeñ didüm itdi sīnem içre dil şikāf / Leblerüñ didi Muḥibbī ġam yime merhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1348, Beyit 5). [merhemlerüz, -r, -üz ] 

 

mermer: Renkli, damarlı ve beyaz çeşitleri olan bir çeşit kireç taşı II mermer gibi sert, katı II sevgilinin taş kalbi. 

Yāra ‘arż-ı ḥāl içün āh eyleyüp kan aglasam / Hīç te’s̱īr eylemez ḳalbin meger mermer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 4). [mermer, ] 

Şol ḳadar bārān-ı eşk āhum seḥābından yagar / Ḳalbine yāruñ es̱er itmez ‘aceb mermer midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1049, Beyit 4). [mermer, ] 

Umaram gözlerüm yaşı mürūr-ıla ide te’s̱īr / Egerçi ḳalbini dirler nigāruñ ḳatı mermerdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 2). [mermerdür, -dür ] 

Eksük itme göz yaşını ḳalbi mermerse daḫı / Bir zamān-ıla Muḥibbī sanma kim pīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 5). [mermerse, -se ] 

 

meryem: Meryem, Hz. İsâ'nın annesidir. Divan şiirinde Hz. İsa'yı doğurması,Cebraîl tarafından üfürme yoluyla gebe 

bırakılması hususiyetleriyle temizlik, namus, iffet, bekâret simgesi olarak ele alınır. 

Ḥaḳ’uñ emriyle ‘Īsī’yi vücūda / Getürmez her nisā bil Meryem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 2). 

[meryem, ] 

 

meş‘al-i nūr: Nur meş'alesi // Sevgilinin parlak yüzü. 

Şeb-i ṭūr içre yüzüñ meş‘al-i nūr / Görindi şu‘leden vādī muḳaddes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 2). 

[meş‘al-i nūr, ] 

 

meşām-ı cān: Can burnu. II Aşığın sevgilinin kokusunu almak isteyen burnu. 

İy ṣabā zülfine el sun kıl anı ‘ānber-feşān / Kim meşām-ı cān ‘ıṭr-ı müşg-sāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 3). [meşām-ı cān, ] 

 

mescid: Mescit II cami II İslam dininde ibadet edilen mekan. 

Mescide dönmiş iken vardum yine meyḫāneye / ‘Āşıḳı ‘ayb itme ṣūfī çünki ġavġādan kaçar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 3). [mescide, -e ] 

Gāh mescidde gehī deyr ü gehī meyḫānede / Yārı bulursın Muḥibbī cehd kıl arayıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1028, Beyit 7). [mescidde, -de ] 
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Ḥużūr-ı ḳalb-ile ‘ārif yatur meyḫāne küncinde / Ṣafāsuz ṣūfī mescidde kurı ġavġāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 5). [mescidde, -de ] 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [mescide, -e ] 

Zāhidā olsun mübārek cennet ü mescid saña / Ben ḫarābāt ehliyem mesken baña meyḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 6). [mescid, ] 

Zāhidā mescidde rindānı iñen ẕemm eyleme / Ġāfil olma biz seni meyḫāne içre dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 4). [mescidde, -de ] 

Zāhidā ‘ışḳ ehlinüñ gel meẕhebi yokdur dime / Kankı mescidde senüñle kıldı bunlar di namāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1248, Beyit 4). [mescidde, -de ] 

Rüsvā-yı cihān oldum mescidde yirüm yokdur / Meyḫāneye de varsam meyḫāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1258, Beyit 2). [mescidde, -de ] 

 

mescid-i ḥüsnin[i]: Güzellik mescidi. 

Mescid-i ḥüsnin[i] seyr iden ṣafālar kesb ider / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 3). [mescid-i ḥüsnin[i], -i, -n, -[i] ] 

 

mes’ele-i ‘ışḳı: Aşk meselesi. // Aşkın çözülmesi zor meselesi. 

Sorma Mecnūn’a varup müşkil-i ‘ışḳı baña sor / Degme kimse idemez mes’ele-i ‘ışḳı temīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1343, Beyit 3). [mes’ele-i ‘ışḳı, -ı ] 

 

meşhūr: Herkesçe bilinen, adı sanı her tarafa yayılmış, ünlü, şöhretli II ünlü, şöhretli kimse veya şey. 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 4). [meşhūr, ] 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i / Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 4). [meşhūrdur, -dur ] 

‘Uşşāḳı işigüñde öldürmegil ḥabībüm / Meşhūr bu mes̱eldür kesilse baş bitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1292, 
Beyit 3). [meşhūr, ] 

 

mesīh: Îsâ peygamber (Eliyle mesh etmek suretiyle hastaları tedavi ettiği için Hz. Îsâ'ya Mesîh denmiştir. 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş / Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

1). [mesīh, ] 

 

mesīḥā: Îsâ peygamber (Eliyle mesh etmek suretiyle hastaları tedavi ettiği için Hz. Îsâ'ya Mesîh denmiştir. 

Çün Mesīḥā gibi ‘ālemde mücerred geçerüz / Tañ mı ḳudsīler eger olsa bizüm maḥremümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 3). [mesīḥā, ] 

 

mesīḥā-dem: Mesîha nefesli, nefesi Mesîha gibi. // Hz İsa gibi ölülere nefesiyle can veren. 
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İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür / Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 1). [mesīḥā-dem, ] 

 

mesken: Oturulan, ikāmet edilen yer, ev, konut, ikāmetgâh. 

Sīneden ḫālī degül bir dem ḫayāl-i zülf-i dōst / Çün perīnüñ meskenidür eks̱erī vīrāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1143, Beyit 3). [meskenidür, -i, -dür ] 

Zāhidā olsun mübārek cennet ü mescid saña / Ben ḫarābāt ehliyem mesken baña meyḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 6). [mesken, ] 

Biz ḫarābāt ehliyüz mesken bize meyḫānedür / Lā’übālī meşrebüz nāmūs u ‘ārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1334, Beyit 4). [mesken, ] 

 

mesken olmaz: Mesken olmak, mekân (yurt) olmak. 

Künc-i mescid mesken olmaz ser-bürehne ‘āşıḳa / Zāhidā Mecnūn-vār biz ‘ışḳ ṣaḥrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 5). [mesken olmaz, -maz ] 

 

mesken olur: Mesken olmak, mekân (yurt) olmak. 

Bu ribāṭ-ı köhnede kılma ikāmet fikrini / Gün-be-gün her kārbāna mesken olur bu ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1499, Beyit 3). [mesken olur, -ur ] 

 

mesken tutalı: Yer, yurt edinmek, yerleşmek, oturmak. 

 ,Ḫayālüñ dil-i maḥzūnumı mesken tutalı / Beni dīvāne kılupdur baña ne ġayret ü ‘ār (Muhibbî Dîvânı ( خ )

Gazel 1205, Beyit 7). [mesken tutalı, -alı ] 

 

mesned-i şāhīde: Sultanın dayanağı // Padişahlık makamı. 

Bister-i ḫākīde gördüm bir gedā ‘üryān uyur / Mesned-i şāhīde yatur sanasın sulṭān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 1). [mesned-i şāhīde, -de ] 

 

meşreb: Bir kimsenin yaratılışında bulunan huy, yaratılış, tabiat, mizaç, karakter. 

Ṭarīḳ-ı ‘ışḳa gel ṭa‘n itme zāhid / Anuñ daḫı senüñ tek meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 5). 

[meşrebi, -i ] 

Biz ḫarābāt ehliyüz mesken bize meyḫānedür / Lā’übālī meşrebüz nāmūs u ‘ārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1334, Beyit 4). [meşrebüz, -üz ] 

 

mesrūr: Sevinçli, mutlu. 

Gerçi kim cānā kapuñdan uşbu bendeñ dūrdur / Sīnede līkin ḫayālüñle göñül mesrūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 1). [mesrūrdur, -dur ] 

 

mest: Sarhoş, kendinden geçmiş. 
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Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [mest, ] 

Geh diler zencīr-i zülfüñ dil umar gāhī lebüñ / Dōstum dīvānenüñ mestüñ işi mā‘ẕūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 6). [mestüñ, -üñ ] 

Cām-ı maḥabbet içmiş bir kendüzini bilmez / Yıllar-durur yatur mest tā ḥaşre dek ayılmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1335, Beyit 1). [mest, ] 

Mest çeşmi ḫˇāba varmışken dilā āh eyleme / Key sakın pür-fitnedür uyarma anı uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 4). [mest, ] 

 

mest itdi: Sarhoş etmek, kendinden geçirmek. 

Ezelden ‘ışḳ cāmın eyledüm nūş / Katı mest itdi bende kalmadı hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 1). 

[mest itdi, -di ] 

 

mest oldı: Kendinden geçmek, sarhoş olmak. 

Çün Muḥibbī cür‘a-i cām-ı lebüñden oldı mest / Fāş idüp esrār-ı ‘ışḳı ‘āleme rüsvā olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1156, Beyit 5). [mest oldı, -dı ] 

 

mest olmışuz: Kendinden geçmek, sarhoş olmak. 

Cür‘a-i cām-ı elesti içeli mest olmışuz / İy Muḥibbī ḥaşre dek sanma bizi ayıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1217, Beyit 5). [mest olmışuz, -mış, -uz ] 

 

mest olsa: Kendinden geçmek, sarhoş olmak. 

Zülfi ucını alur agzına mest olsa nigār / Def‘-i būy-ı mey içün ya‘nī ḳaranfil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1083, Beyit 4). [mest olsa, -sa ] 

 

mest olup: Kendinden geçmek, sarhoş olmak. 

Mest olup dil ḥaşre dek huşyār olmazsa ne tañ / Çün Muḥibbī sevdügi ol gözleri mestānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 8). [mest olup, -up ] 

 

mest olup: Kendinden geçmek, sarhoş olmak. 

Eyler ḫayāl leblerüñi mest olup göñül / Dāyim şarāb-ı la‘l-ile serḫoşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 2). [mest olup, -up ] 

 

mest olup: Kendinden geçmek, sarhoş olmak. 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 3). [mest olup, -up ] 

 

mest olup: Kendinden geçmek, sarhoş olmak. 
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Geh mest olup cür‘a saçaruz felek üzre / Miḥnet ġamını yiyici ‘ayyāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 3). [mest olup, -up ] 

 

mest olup: Kendinden geçmek, sarhoş olmak. 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [mest olup, -up ] 

 

mest olup: Kendinden geçmek, sarhoş olmak. 

Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini / Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1409, Beyit 5). [mest olup, -up ] 

 

mest olup: Kendinden geçmek, sarhoş olmak. 

Sun nūş ideyim la’l-i lebüñ rāḥat-ı cāndur / Tā mest olup ḥālin ide saña Muḥib ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 5). [mest olup, -up ] 

 

mest olupdur: Kendinden geçmek, sarhoş olmak. 

Cür‘a-i cāmı sen içdüñ diyü bezm-i ‘ışḳda / Mest olupdur çeşm-i maḫmūrı gelüp ġavġā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 4). [mest olupdur, -up, -dur ] 

 

mest ü ḫarāb iden: Sarhoş etmek, sarhoş ve viran eylemek. 

‘Işḳı şarābıdur beni mest ü ḫarāb iden / Tā ḥaşr olınca gitmeye dilden ḫumārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1282, Beyit 6). [mest ü ḫarāb iden, -en ] 

 

mest ü ḫarāb olan: Kendinden geçip viran olmak. 

Meygede ādābını mest ü ḫarāb olan bilür / Gözlerüz meyḫāne ḳadrin rind ü ḳallāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1366, Beyit 3). [mest ü ḫarāb olan, -an ] 

 

mest ü ḫarāb oldum: Kendinden geçip viran olmak. 

Düşüp meyḫāne küncinde içüp mest ü ḫarāb oldum / Anuñçün ġamdan āzādam ne ġuṣṣa ne melālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 4). [mest ü ḫarāb oldum, -du, -m ] 

 

mest ü ḫarāba: Sarhoş ve yıkılmış / Sarhoşluktan ayakta duramayan, zil zurna sarhoş. 

İçüp şarāb-ı ‘ışḳı bilmez özin Muḥibbī / Kūy-ı melāmet içre mest ü ḫarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1135, Beyit 5). [mest ü ḫarāba, -a ] 

 

mest ü ḫarābīler: Sarhoş ve harap olmuşlar. 

Sāġar-ı mey ḳıymetin mest ü ḫarābīler bilür / Lācerem meyḫānenüñ ḳadrin şarābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 1). [mest ü ḫarābīler, -ler ] 
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mest ü ḫumār: Sarhoş ve mahmur. 

Bu Muḥibbī çün ezel içdi maḥabbet cāmını / Görinür şimdi anuñçun gāh mest ü geh ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 5). [mest ü ḫumār, ] 

 

mest ü şādān oldılar: Kendinden geçip mutlu olmak, sevinmek, mesrur olmak. 

Ehl-i diller iy Muḥibbī mest ü şādān oldılar / İtdiler vuṣlat ḫumından çünki anlar bāde nūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 5). [mest ü şādān oldılar, -dı, -lar ] 

 

mest ü sekrāndur: Sarhoş ve kendinden geçmiş // Aşk şarabıyla kendini bilmez halde olan. 

Çün ezel cām-ı maḥabbet cur‘asın nūş eyledi / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī mest ü sekrāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1367, Beyit 5). [mest ü sekrāndur, -dur ] 

 

mestāne: Sarhoş olmuş, kendinden geçmiş, mahmur. 

Dil diler dāyim Muḥibbī’den gözi mestāneler / Serḫoşuñ meyl[i] bilürsiz kim kebāb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 5). [mestāneler, -ler ] 

Mest olup dil ḥaşre dek huşyār olmazsa ne tañ / Çün Muḥibbī sevdügi ol gözleri mestānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 8). [mestānedür, -dür, - ] 

 

mestāne olmış: Sarhoş olmak, kendinden geçmek. 

İçerse nergisi kanum ‘aceb mi / Şarāb-ı nāz-ıla mestāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 2). [mestāne 

olmış, -mış ] 

 

mest-i ḫˇāb: Uyku sarhoşu (uykulu haldeki yarı baygın durum). 

Cānāne kaçan ġamzelerin mest-i ḫˇāb ider / Her bir naẓarda cānuma yüz biñ ‘itāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1051, Beyit 1). [mest-i ḫˇāb, ] 

 

mest-i ‘ışḳ oldı: Aşk sarhoşu olmak, aşk ile kendinden geçmek. 

Mest-i ‘ışḳ oldı Muḥibbī aña pend itmez es̱er / ‘Aḳl u ṣabrı anuñ ol zülf-i siyehkāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 5). [mest-i ‘ışḳ oldı, -dı ] 

 

mest-i ‘ışḳ olmış: Aşk sarhoşu olmak, aşk ile kendinden geçmek. 

Gögermiş yir yirin cismi yanup dil āteş-i ‘ışḳa / Yıkılmış mest-i ‘ışḳ olmış düşüp dīvāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 5). [mest-i ‘ışḳ olmış, -mış ] 

 

mest-i lā-ya‘ḳıllerüz: Aklı başında olmayan sarhoş / Düşünemeyecek, akıllıca davranamayacak derecede sarhoş 

olan. 

Cām-ı ‘ışḳı nūş kılduk mest-i lā-ya‘ḳıllerüz / Kendümüzden geçmişüz tā ḥaşre dek kanzillerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1243, Beyit 1). [mest-i lā-ya‘ḳıllerüz, -ler, -üz ] 
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mest-i üştürdür: Sarhoş yük devesi. 

Dil çeker hicrān yükin itmez taḥammül Ḳāf aña / Mest-i üştürdür anuñçün kendüzin ner gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 2). [mest-i üştürdür, -dür ] 

 

mestūr: Örtülü, kapalı, gizli, saklı. 

Ġoncanuñ pāyına īs̱ār itmege iy gül‘iẕār / Kīse-i surḫı içinde zerleri mestūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1097, 
Beyit 3). [mestūrdur, -dur ] 

 

mestūr: Örtülü, kapalı, gizli, saklı // Dindar, sofu, zahid. 

Getür iy muġbeçe cāmı muġāna / Ki ender deyr ne-tevān būd mestūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 4). 

[mestūr, ] 

 

meşveret itmege: Fikir alış verişinde bulunmak, danışmak. 

Meşveret itmege gelse bir yire ol iki kaş / Māh-rūlar her ṭarafdan indürürler aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1431, Beyit 1). [meşveret itmege, -meg, -e ] 

 

mes̱el: Bir umumi kaideye delâlet eden meşhur söz. Ata sözü. İbretli ve küçük hikâye. 

Dōstum kīn eyleyüp ebrūlaruñ çīn eyleme / Böyledür dirler mes̱eldür kīn ile dīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 3). [mes̱eldür, -dür ] 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 4). [mes̱eldür, -dür ] 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 3). [mes̱eldür, -dür ] 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū / Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 4). [mes̱el, ] 

İy güzeller şāhı ẓulm itme bugün ‘uşşāḳa gel / Bu mes̱eldür her ne kim kılsa kişi yarın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 3). [mes̱eldür, -dür ] 

Ne’yçün eylersin dilā fikr-i ẕeḳan dīvānesin / Bu mes̱eldür hīç kimse meyl-i zindān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 3). [mes̱eldür, -dür ] 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i / Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 4). [mes̱el, ] 

‘Uşşāḳı işigüñde öldürmegil ḥabībüm / Meşhūr bu mes̱eldür kesilse baş bitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1292, 
Beyit 3). [mes̱eldür, -dür ] 

Şāneler görsem eger zülfeyni uyḫum aparur / Bu mes̱eldür olıcak kişi perīşān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 3). [mes̱eldür, -dür ] 

Gözüñden sor dil ü cānum niçe bīmār-ı ‘ışḳ oldı / Mes̱eldür ḫasta aḥvālin ki bīmār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 4). [mes̱eldür, -dür ] 
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Nār-ı āhumdan nigārā sebze-i ḫaṭṭuñ sakın / Bu mes̱eldür kim yanar kurı yanınca bile yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1444, Beyit 3). [mes̱eldür, -dür ] 

 

mes̱el: Bir umumi kaideye delâlet eden meşhur söz. Ata sözü. İbretli ve küçük hikâye II boş efsane, masal. 

Añma efsāne-i Mecnūn’ı ko uyḫu getürür / Beni añ yārum-ıla kuru mes̱elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 5). [mes̱elden, -den ] 

 

metā‘: Mal, eşya II varlık, sermaye. 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ / N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1106, Beyit 4). [metā‘ına, -ı, -n, -a ] 

Vaṣlı metā‘ı girmez ele çün ḥayāt-ıla / İrür murāda cānını terk eyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, Beyit 
4). [metā‘ı, -ı ] 

Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi / Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 4). [metā‘ın, -ı, -n ] 

Ḫār u ḫesdür virmeyüz dünyā metā‘ına göñül / Fāriġuz āzādeyüz dünyāda deryā-dillerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1243, Beyit 2). [metā‘ına, -ı, -n, -a ] 

Dil ü cāna meṭā‘ bir būseñ aldum / Benüm bu assumı bir tācir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 4). 
[meṭā‘, ] 

Bir sencileyin var mı satar vaṣl metā‘ın / Bir bencileyin aña ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 6). [metā‘ın, -ı, -n ] 

 

metā: Mal, eşya II varlık, sermaye. 

Cān naḳdi ile geldi kapuña yine göñül / Virdi metā vuṣlatuñı iştirā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 4). 

[metā, ] 

 

metā‘-ı būse: Öpücük malı, eşyası. 

Naḳd-i cāna çün metā‘-ı būse iḳrār eyledüñ / Dōstum inkār idüp gel bozma bāzārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 4). [metā‘-ı būse, ] 

 

metā‘-ı būseñe: Öpücük malı, eşyası. 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseñe oldum ḫarīd / Aramuzda yok dime olsun bizüm alış viriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 4). [metā‘-ı būseñe, -ñ, -e ] 

 

metā‘-ı būseñi: Öpücük malı, eşyası. 

Çārsū-yı ‘ışḳda gördük metā‘-ı būseñi / Naḳd-i cān u dil ile geldük ki bāzār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 5). [metā‘-ı būseñi, -ñ, -i ] 

 

metā‘-ı būseye: Öpücük malı, eşyası. 
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Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseye oldum ḫarīd / Korkum oldur kim benümle dōst bāzār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1342, Beyit 3). [metā‘-ı būseye, -y, -e ] 

 

metā‘-ı ġam: Gam varlığı, gam eşyası. 

Muḥibbī göz yaşın ḫarc itse tañ mı / Metā‘-ı ġam gibi çün ḥāṣılı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 5). 

[metā‘-ı ġam, ] 

 

metā‘-ı ḥüsne: Güzellik eşyası. 

Naḳd-i dil virüp metā‘-ı ḥüsne kim ola ḫarīd / Aña bu yolda belā vü derd ü ġam ḥāṣıl-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 3). [metā‘-ı ḥüsne, -e ] 

 

metā‘-ı la‘l-i yāra: Sevgilinin yakut gibi kırmızı dudak eşyası. 

Bahā sordum metā‘-ı la‘l-i yāra / Didiler naḳd-i cāna rāyegāndurḥ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 2). 

[metā‘-ı la‘l-i yāra, -a ] 

 

metn-i ḥüsne: Güzeliğinin metni. 

Metn-i ḥüsne ḫaṭṭuñ olmış ḫāşiye / Okuyup dil anı tefsīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 4). [metn-i 

ḥüsne, -e ] 

 

metn-i ḥüsnin: Güzeliğinin metni. 

Metn-i ḥüsnin gerçi ḫaṭṭāṭ-ı ezel evvel yazup / Soñradan ḫaṭṭı gelür şerḥ eyleyüp i‘rāb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 3). [metn-i ḥüsnin, -in ] 

 

metn-i ḥüsnüñde: Güzeliğinin metni. 

Metn-i ḥüsnüñde ḫaṭuñ ḫaṭṭātı yazmış ḥāşiye / Şerḥ idüp evrāḳ-ı gülden tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 2). [metn-i ḥüsnüñde, -üñ, -de ] 

 

mevc urdugınca: Dalgalanmak. 

Baḥr olalı sirişküm ġarḳ oldı anda cismüm / Mevc urdugınca her dem yaşum ḥabāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1135, Beyit 4). [mevc urdugınca, -dug, -ınca-dug, -ınca, - ] 

 

mevc urur: Dalgalanmak. 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 4). [mevc urur, -ur ] 

 

mevc-i belā: Dert dalgası. 

Dōstlar mevc-i belā eksük degül şimden girü / Baḥr-i ‘ışḳa lücce-i efkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 3). [mevc-i belā, ] 
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mevsim-i güldür: Gül mevsimi, bahar. 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 4). [mevsim-i güldür, -dür ] 

 

mevzūn: Güzel, uygun, düzgün, ölçülü, uyumlu. 

Nāzükāne el salar yārāna yelken taḳyesi / Nāz-ıla başına alsa anı key mevzūn geyer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1062, Beyit 2). [mevzūn, ] 

 

mey: Far. Şarap, bâde. 

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1029, Beyit 4). [mey, ] 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [mey, ] 

İçen mey buldı ‘ömr-i cāvidānī / Meger āb-ı ḥayāt est āb-ı engūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 3). [mey, ] 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 3). [mey, ] 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 6). [mey, ] 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1104, Beyit 4). [meyle, -le ] 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 4). [mey, ] 

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter / Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 1). [mey, ] 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 3). [mey, ] 

Bahār eyyāmı gül devri irişdi / Geçürme ‘ömri meysüz kim hebādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 5). 
[meysüz, -süz ] 

Meyi tut ḥürmet ile cāmı gözle / Ferīdūn ḫāke [bir] ḫūb ḫiyemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 4). [meyi, 
-i ] 

Mey yirine kanumı ḫūnī gözi her dem içer / Kāfir-i bed-mest olanuñ işi dāyim kanadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 5). [mey, ] 

 La‘l oldugıyçün leblerüñ iy dōst senüñ / Meyi lā‘lüñ yirine nūş iderem vaḳt-i ḫumār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ل)
1205, Beyit 23). [meyi, -i ] 

Leblerüñ meyḫānesinden bir ḳadeḥ mey içmeden / Olmamışdur şaḥne-i zülfüñ giriftārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 3). [mey, ] 

Bahār eyyāmı gül devrinde zāhid / İder mi hīç meye ‘ışḳ ehli perhīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 4). 

[meye, -e ] 
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Ḫūn-ı dil-ile dīde olaldan ayagumuz / Vardur mey ile kāse-i zerden ferāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 1). [mey, ] 

Sıgmadı ḫumlara mey eyledi çün cūş u ḫurūş / Çıkdı ‘ayyūḳa yine na‘ra-i mestāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1251, Beyit 4). [mey, ] 

Zāhidā men‘ eyleme maḥbūb u meyden dönmezüz / Çün mey-i nāb-ıla olmışdur bizüm taḫmīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1273, Beyit 3). [meyden, -den ] 

Ḫayl-i rindāna Muḥibbī tañ mı olsam tācdār / Bir ḳadeḥ meydür başumda efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 4). [meydür, -dür ] 

Tācdārıyuz Muḥibbī gūşe-i meyḫānenüñ / Oldı serde bir ḳadeḥ mey efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1315, Beyit 5). [mey, ] 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 4). [mey, ] 

Bu Muḥibbī dem-be-dem mey içmege budur sebeb / Ḫūblar la‘l-i lebi fikrini kılmışdur heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 5). [mey, ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 5). [meyine, -i, -n, -e ] 

Jeng-i ġāmdan var idi āyīne-i ḳalbümde dūş / Ṣāf kıldı bir ḳadeḥ meyle keremden mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 1). [meyle, -le ] 

 

meydān: Düz, açık ve geniş yer, açıklık, alan, sâha II bir şeyin, bir husûsun ortaya döküldüğü, cereyan ettiği yer. 

Her kaçan kim zülfi çevgānına el ursa ol nigār / Kelle-i ‘uşşāḳdan ser-cümle meydān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 5). [meydān, ] 

Ḫūnını ḫaṣmuñ şarāb u kellesin sāġar kılup / Ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege meydān olupdur yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 4). [meydān, ] 

İltmedi ‘ışḳı başa çünkim Muḥibbī Mecnūn / Girelüm baş açalum biz daḫı meydāna biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 5). [meydāna, -a ] 

Her kaçan el ursa çevgān-ı ser-i zülfine yār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 5). [meydānumuz, -umuz ] 

Zülf[i] çevgānıyla çelmez başumı top eylesem / ‘Işḳ meydānında ol çābük-süvārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 2). [meydānında, -ı, -n, -da ] 

Zülfini çevgān idüp alsa ele ol şehsüvār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 4). [meydānumuz, -umuz ] 

Kākül-i dilber kemendi elde çevgāndur henūz / Başuñı top eyle iy dil çünki meydāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 1). [meydāndur, -dur ] 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 2). [meydānında, -ı, -n, -da ] 

Ḥüsn meydānına gelse zülf-i çevgānın alup / Top olup ġalṭān olısardur yolında niçe baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1465, Beyit 2). [meydānına, -ı, -n, -a ] 
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Zülfüñüñ çevgānını gördüm başum top eyledüm / Tā ḳıyāmet ‘ışḳ meydānında olsun raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 3). [meydānında, -ı, -n, -da ] 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 7). [meydāna, -a ] 

 

meydān-ı ‘ışḳ: Aşk meydanı. 

‘Işḳa çün basduñ ḳadem urmak gerek ser terkini / Urmayup meydān-ı ‘ışḳ içre girenler er midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 5). [meydān-ı ‘ışḳ, ] 

Tīr-i ġamzeñle bu sīnem zaḫmnāk olmış yatur / Dir gören meydān-ı ‘ışḳ içre helāk olmış yatur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1079, Beyit 1). [meydān-ı ‘ışḳ, ] 

İy Muḥibbī zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olur meydān-ı ‘ışḳ içinde niçe başlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1092, Beyit 5). [meydān-ı ‘ışḳ, ] 

Zülfi çevgānın kaçan ‘uşşāḳa dilber gösterür / Top idüp meydān-ı ‘ışḳ içre bulur ser gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 1). [meydān-ı ‘ışḳ, ] 

Meydān-ı ‘ışḳ içinde atup āhum okların / Taşlar dikildi oldı nişāne mezārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 4). [meydān-ı ‘ışḳ, ] 

 

mey-fürūş: Şarap satıcısı, meyhaneci. 

Mey-fürūşı zāhidā sen dem-be-dem ‘ayb eyleme / Yigdür olmak ḫod-fürūş olmakdan ise mey-fürūş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1402, Beyit 2). [mey-fürūşı, -ı ] 

Jeng-i ġāmdan var idi āyīne-i ḳalbümde dūş / Ṣāf kıldı bir ḳadeḥ meyle keremden mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 1). [mey-fürūş, ] 

Zāhidā vā‘iẓleri gördüm ki ḥırṣ-ı cām içün / Rehne aldı her birinüñ ḫırḳasını mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1417, Beyit 3). [mey-fürūş, ] 

Mürşid-i kāmil dilerseñ sen yüri ḫumḥāneye / Müşkilüñ ḥall ide saña göstere yol mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1445, Beyit 4). [mey-fürūş, ] 

 

mey-fürūş olmak: Şarap satmak, meyhaneci olmak. 

Mey-fürūşı zāhidā sen dem-be-dem ‘ayb eyleme / Yigdür olmak ḫod-fürūş olmakdan ise mey-fürūş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1402, Beyit 2). [mey-fürūş olmak, -mak ] 

 

meygede: Meyhane. 

Meygede ādābını ṣūfī ne bilsün sor baña / Ḥürmetin ol dergehüñ ‘ālī-cenābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1121, Beyit 6). [meygede, ] 

Meygede ādābını mest ü ḫarāb olan bilür / Gözlerüz meyḫāne ḳadrin rind ü ḳallāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1366, Beyit 3). [meygede, ] 

 

meyḫāne: İçinde şarap vb. içkiler içilen ve satılan yer. 
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Mescide dönmiş iken vardum yine meyḫāneye / ‘Āşıḳı ‘ayb itme ṣūfī çünki ġavġādan kaçar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 3). [meyḫāneye, -y, -e ] 

Gāh mescidde gehī deyr ü gehī meyḫānede / Yārı bulursın Muḥibbī cehd kıl arayıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1028, Beyit 7). [meyḫānede, -de ] 

Cām-ı la‘line irem diyü ider cūş u ḫurūş / Dāyimā meyḫānede kendin mey-i ṣahbā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 3). [meyḫānede, -de ] 

Ḥużūr-ı ḳalb-ile ‘ārif yatur meyḫāne küncinde / Ṣafāsuz ṣūfī mescidde kurı ġavġāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 5). [meyḫāne, ] 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [meyḫāneye, -y, -e ] 

Sāġar-ı mey ḳıymetin mest ü ḫarābīler bilür / Lācerem meyḫānenüñ ḳadrin şarābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 1). [meyḫānenüñ, -nüñ ] 

Düşüp meyḫāne küncinde içüp mest ü ḫarāb oldum / Anuñçün ġamdan āzādam ne ġuṣṣa ne melālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 4). [meyḫāne, ] 

Zāhidā olsun mübārek cennet ü mescid saña / Ben ḫarābāt ehliyem mesken baña meyḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 6). [meyḫānedür, -dür ] 

Leblerüñ meyḫānesinden bir ḳadeḥ mey içmeden / Olmamışdur şaḥne-i zülfüñ giriftārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 3). [meyḫānesinden, -si, -n, -den ] 

Zāhidā mescidde rindānı iñen ẕemm eyleme / Ġāfil olma biz seni meyḫāne içre dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 4). [meyḫāne, ] 

La‘l-i nābı yādına güp güp düşüp mey-ḫāneye / Biz ḫarābātī olup cām-ı maḥabbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1246, Beyit 3). [mey-ḫāneye, -y, -e ] 

Rüsvā-yı cihān oldum mescidde yirüm yokdur / Meyḫāneye de varsam meyḫāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1258, Beyit 2). [meyḫāne, ] 

Rüsvā-yı cihān oldum mescidde yirüm yokdur / Meyḫāneye de varsam meyḫāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1258, Beyit 2). [meyḫāneye, -y, -e ] 

Biz ḫarābāt ehliyüz mesken bize meyḫānedür / Lā’übālī meşrebüz nāmūs u ‘ārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1334, Beyit 4). [meyḫānedür, -dür ] 

Gāh olur meyḫānelerde içerüz cām-ı şarāb / Ḫānḳāh-ı ‘ışḳ içinde gāh olur Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1348, Beyit 4). [meyḫānelerde, -ler, -de ] 

Meygede ādābını mest ü ḫarāb olan bilür / Gözlerüz meyḫāne ḳadrin rind ü ḳallāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1366, Beyit 3). [meyḫāne, ] 

Varam meyḫāneye da‘vet kılasız / Ki vā‘iẓ sözine ben dutmazam gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 3). 
[meyḫāneye, -y, -e ] 

 

mey-i gülgūna: Gül renkli şarap. 

Bezm-i ġamda kāse-i çeşmüm benüm devr itdügin / Hīç kes vāḳıf degül ancak mey-i gülgūna sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1106, Beyit 3). [mey-i gülgūna, -a ] 
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mey-i ḫamrā: Kırmızı şarap. 

Leblerüñ ‘uşşāka turmışdur mey-i ḫamrā satar / Zülf-i müşgīnüñ muḥabbet ehline ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1082, Beyit 1). [mey-i ḫamrā, ] 

Bencileyin la‘l-i nābuñ yādına iy ġonca fem / Gülşen içre lāleyi gördüm mey-i ḥamrā çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 3). [mey-i ḥamrā, ] 

 

mey-i ḥamrāya: Kırmızı şarap. 

Göñülden bir nefes gitmez leb-i ḥamrāsı dildāruñ / Hemān ol rinde beñzer kim mey-i ḥamrāya düşmişdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 2). [mey-i ḥamrāya, -ya ] 

 

mey-i nāb-ıla: Halis, arı duru, saf şarap. 

Zāhidā men‘ eyleme maḥbūb u meyden dönmezüz / Çün mey-i nāb-ıla olmışdur bizüm taḫmīrümüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1273, Beyit 3). [mey-i nāb-ıla, --ıla ] 

 

mey-i ṣahbā: Kırmızı şarap / şarap kadehi. 

Cām-ı la‘line irem diyü ider cūş u ḫurūş / Dāyimā meyḫānede kendin mey-i ṣahbā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 3). [mey-i ṣahbā, ] 

 

meyl: Bir kimse veya şeye diğerlerinden fazla eğilim, sevgi, istek ve ilgi gösterme, temâyül. 

Gerdūn gibi meyli o māḥuñ çü dönedur / Cevr ü cefā vü şīveleri gūne gūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 1). [meyli, -i ] 

Bilmezem cevr ü cefāyı yāḫūd ‘izz ü nāz olur / Gel benüm çok sevdügüm didükçe meylüñ az olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 1). [meylüñ, -üñ ] 

Ġamzesi kanum içerse dōstlar olmaz ‘aceb / Kāfir-i bed-mest olanuñ meyli dā’im kanadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 4). [meyli, -i ] 

Dil diler dāyim Muḥibbī’den gözi mestāneler / Serḫoşuñ meyl[i] bilürsiz kim kebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 5). [meyl[i], -[i] ] 

 

meyl eylemez: Bir kimseye veya bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi, alâka göstermek, istek ve arzu duymak. 

Merd-i meydān ol Muḥibbī virme dünyāya göñül / Hīç dil virmez zene meyl eylemez merdāneler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 7). [meyl eylemez, -mez ] 

 

meyl eylemez: Bir kimseye veya bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi, alâka göstermek, istek ve arzu duymak. 

Gül ruḫlaruñ koyup dil meyl eylemez cināna / Terk eyleyüp bahārı ‘ārif ḫazāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1207, Beyit 4). [meyl eylemez, -mez ] 

 

meyl eyleye: Bir kimseye veya bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi, alâka göstermek, istek ve arzu duymak. 
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Kim ki dünyā ni‘metine aldanup meyl eyleye / Aña ḥayvāndur disünler dimesünler aña nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 4). [meyl eyleye, -y, -e ] 

 

meyl eyleyüp: Bir kimseye veya bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi, alâka göstermek, istek ve arzu duymak. 

İy Muḥibbī olmışuz ‘ālemde dīdār ‘āşıḳı / Vuṣlata meyl eyleyüp būs u kenārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1334, Beyit 5). [meyl eyleyüp, -y, -üp ] 

 

meyl ide: Bir kimseye veya bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi, alâka göstermek, istek ve arzu duymak. 

Ola kim raḥm idüp meyl ide dildār / Gözüñ yaşını sīm it yüzüñi zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 6). 

[meyl ide, -e ] 

 

meyl ide: Bir kimseye veya bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi, alâka göstermek, istek ve arzu duymak. 

Sanmañ ki göñül meyl ide dünyā-yı ‘acūza / Kāni‘ olıcak ültifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 4). [meyl ide, -e ] 

 

meyl ider: Bir kimseye veya bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi, alâka göstermek, istek ve arzu duymak. 

Ḫāller meyl ider ol ‘ārıż-ı dil-cūya gelür / Sanki Hindū-beçeler teşne olup suya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 1). [meyl ider, -er ] 

 

meyl ider: Bir kimseye veya bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi, alâka göstermek, istek ve arzu duymak. 

Meyl ider göz yaşına serv gibi / Bu cihān içre māyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 5). [meyl 

ider, -er ] 

 

meyl idüp: Bir kimseye veya bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi, alâka göstermek, istek ve arzu duymak. 

Zāhidā sanma bizi biz nefs iġvāsındayuz / Ya cihāna meyl idüp dünyā temennāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 1). [meyl idüp, -üp ] 

 

meyl itme: Bir kimseye veya bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi, alâka göstermek, istek ve arzu duymak. 

Didüm dile ki zülfine meyl itme dilberüñ / Dīvānedür n’idem ki es̱er eylemez nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 2). [meyl itme, -me ] 

 

meyl itmezüz: Bir kimseye veya bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi, alâka göstermek, istek ve arzu duymak. 

Yimezüz dünyā ġamın meyl itmezüz hem çün meges / Ḳāf-ı istiġnāda ‘Anḳā-veş ḳanā‘at beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1253, Beyit 2). [meyl itmezüz, -mez, -üz ] 

 

meyl itmezüz: Bir kimseye veya bir şeye yönelmek, sevgi, ilgi, alâka göstermek, istek ve arzu duymak. 

Naḳş-i dünyāya Muḥibbī dil virüp aldanmazuz / Ṣūrete meyl itmezüz zīrā ki ma‘nāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 9). [meyl itmezüz, -mez, -üz ] 
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meyl-i dünyā-y-ıla: Dünyaya meyletmek, dünyaya itibar etmek, önem vermek. 

Meyl-i dünyā-y-ıla cem‘ itdügiçün sīm ü zeri / Düşüben ḳa‘r-ı zemīn içine Ḳārūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 4). [meyl-i dünyā-y-ıla, --y-ıla ] 

 

meyl-i ṭab‘ı: Yaratılış eğilimi. 

Meyl-i ṭab‘ı çünki o serv-i revānadur / Anuñ içün pāyına yaşum revānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, Beyit 
1). [meyl-i ṭab‘ı, -ı ] 

 

meyl-i zindān eylemez: Zindana meyletmek, zindana girmeyi istemek. 

Ne’yçün eylersin dilā fikr-i ẕeḳan dīvānesin / Bu mes̱eldür hīç kimse meyl-i zindān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 3). [meyl-i zindān eylemez, -mez ] 

 

mezār: Bir kimsenin öldükten sonra gömüldüğü yer, kabir. 

‘Işḳ-ıla cānın virüp kūyında kim medfūn ola / Yazılur anuñ mezārında ki bu maġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1073, Beyit 5). [mezārında, -ında ] 

Ölürsem rāh-ı kūyında dikesiz taş işigini / Görenler diyeler raḥmet şehīd-i ‘ışḳ mezārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 2). [mezārıdur, -ı, -dur ] 

Meydān-ı ‘ışḳ içinde atup āhum okların / Taşlar dikildi oldı nişāne mezārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 4). [mezārumuz, -umuz ] 

Dikse ḳabrüm üzre duranlar melāmet taşını / Görüben bir ‘āşıḳ-ı şeydā mezārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1340, Beyit 4). [mezārıdur, -ı, -dur ] 

 

meẕheb: Gidilen, benimsenen yol // Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından 

her biri. 

Zāhidā ‘ışḳ ehlinüñ gel meẕhebi yokdur dime / Kankı mescidde senüñle kıldı bunlar di namāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1248, Beyit 4). [meẕhebi, -i ] 

 

mi: Soru eki. 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 1). [mi, ] 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 1). [mi, ] 

Vādī-i miḥnet ü ġamdaki olan ḫastalara / Leb-i la‘linden ider mi ki devā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 2). [mi, ] 

İy dōst iñen itme Muḥibbī’ye cefālar / Korkmaz mısın andan ki çok āh-ı seḥeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 5). [mısın, -sın ] 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 
Beyit 5). [misin, -sin ] 
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Didüm alnuñ ḳamer midür yüzüñ gün / Didi görmiş eyü ola gözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 2). 
[midür, -dür ] 

Çün bahār oldı açıldı her ṭarafdan lāleler / İçmeyen ādem midür gülgūnleyin piyāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1027, Beyit 1). [midür, -dür ] 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 4). [mi, ] 

Ol gül-i ḥamrāda şebnem mi seḥergeh görinen / Yoḫsa ruḫsārında yāruñ ḳaṭre kaṭre der midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1049, Beyit 3). [mi, ] 

Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1049, Beyit 1). [midür, -dür ] 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 2). [midür, -dür ] 

Ol gül-i ḥamrāda şebnem mi seḥergeh görinen / Yoḫsa ruḫsārında yāruñ ḳaṭre kaṭre der midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1049, Beyit 3). [midür, -dür ] 

Şol ḳadar bārān-ı eşk āhum seḥābından yagar / Ḳalbine yāruñ es̱er itmez ‘aceb mermer midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1049, Beyit 4). [midür, -dür ] 

‘Işḳa çün basduñ ḳadem urmak gerek ser terkini / Urmayup meydān-ı ‘ışḳ içre girenler er midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 5). [midür, -dür ] 

Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 1). [mıdur, -dur ] 

Kuçam dirseñ miyānını Muḥibbī / İşitdüñ mi anuñ sen hīç bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 5). [mi, ] 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 3). [misin, -sin ] 

Sāye-i zülfi midür ḫaddinde yāruñ yoḫsa ḫaṭ / Lebleri ḳandında cem‘ olmış ve yāḫūd mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 3). [midür, -dür ] 

Ḥˇāba varmış çeşm-i mesti nergis-i şehlā mıdur / Ya şarāb-ı nāzı nūş itmiş yatur maḫmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 4). [mıdur, -dur ] 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 1). [mi, ] 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 1). [mi, ] 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 2). [mi, ] 

Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 3). [mi, ] 

Zāhidā ‘āşıḳı gel dime selāmet eridür / ‘Ār u nāmūsı koyan aña ḫacālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 4). [mi, ] 

Sevme hercāyī güzel virme Muḥibbī aña dil / Yār bī-‘ahd olıcak mihr ü maḥabbet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1074, Beyit 5). [mi, ] 
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Bunca istiġnā ile görmez misin şems-i felek / Pāyuña yüzler sürüp yoluñda ḫāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 2). [misin, -sin ] 

Olmasa yār Muḥibbī şeh-i ḫūbān eger / Hep güzeller gelüp eyler miydi ṭapu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 5). [miydi, -ydi ] 

Bilmedüm zülfüñ midür boynumdaki dām-ı belā / Cānuma ḳaṣd eyleyen ġamzeñ midür ya kaşlar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1092, Beyit 3). [midür, -dür ] 

Bilmedüm zülfüñ midür boynumdaki dām-ı belā / Cānuma ḳaṣd eyleyen ġamzeñ midür ya kaşlar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1092, Beyit 3). [midür, -dür ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 2). [mıdur, -dur ] 

‘Işḳ ara terk itmeyince cān u ser ‘āşıḳ mıdur / Da‘vi-i miḥr ü maḥabbet eylese lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 1). [mıdur, -dur ] 

‘Işḳ ara terk itmeyince cān u ser ‘āşıḳ mıdur / Da‘vi-i miḥr ü maḥabbet eylese lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 1). [mıdur, -dur ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥ olınca yanmayan / Meclis-i ‘irfāna anlar girmege lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 2). [mıdur, -dur ] 

Kim ezel bezminde nūş itdi maḥabbet cāmını / ‘Işḳ-ı mestī görine maḥşerde de ayık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 3). [mıdur, -dur ] 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 4). [mıdur, -dur ] 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1123, Beyit 5). [mıdur, -dur ] 

Men‘ eyleye mi kūyına varmaga raḳībüñ / Kim karşu turur ‘āşıḳ-ı bī-bāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 4). [mi, ] 

Sāḳī şarāb-ı köhneyi ko tāzesin getür / Bilmez misin ki leẕẕet-i dünyāyı nevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 3). [misin, -sin ] 

Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1127, Beyit 5). [mısın, -sın ] 

Dil virme didüm zülfine gel pendümi gūş it / Dīvāne göñül söz mi tutar bildügin işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1139, Beyit 3). [mi, ] 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 3). [midür, -dür ] 

Devr-i gül bir haftadur bülbül zamānı tīz geçer / ‘Ālemüñ ‘ibret-nümāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 4). [midür, -dür ] 

Devr-i gül bir haftadur bülbül zamānı tīz geçer / ‘Ālemüñ ‘ibret-nümāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 4). [midür, -dür ] 

İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 5). [midür, -dür ] 
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İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 5). [midür, -dür ] 

İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 5). [midür, -dür ] 

Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [midür, -dür ] 

Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [midür, -dür ] 

Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [midür, -dür ] 

Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [midür, -dür ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 2). [midür, -dür ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 2). [midür, -dür ] 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 3). [midür, -dür ] 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer / Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1153, Beyit 6). [misin, -sin ] 

‘Aceb sünbül midür zülfüñ ya ‘anber / Dimāġ-ı dehr olur andan mu‘aṭṭar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 

1). [midür, -dür ] 

‘Aceb bu ġamze midür yāḫu cellād / Tutar ḥāżır elinde tīġ u ḫançer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 4). 

[midür, -dür ] 

Görinen ḫaṭ mıdur yā leşker-i mūr / Ki tutdı kişver-i ḥüsni ser-ā-ser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 7). 
[mıdur, -dur ] 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [mi, ] 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 4). [mısın, -sın ] 

Baḥr-ı ġamdan hīç ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Her ṭarafdan eşkümi bu gözlerüm deryā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 3). [mı, ] 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 1). [midür, -dür ] 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 1). [midür, -dür ] 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 1). [midür, -dür ] 
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Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 1). [midür, -dür ] 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 2). [midür, -dür ] 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 2). [midür, -dür ] 

Gizlü rāzum varmayınca gülşene fāş olmadı / Eyleyen bu sırrı fāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 3). [midür, -dür ] 

Gizlü rāzum varmayınca gülşene fāş olmadı / Eyleyen bu sırrı fāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 3). [midür, -dür ] 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 4). [midür, -dür ] 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 4). [midür, -dür ] 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 5). [midür, -dür ] 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 5). [midür, -dür ] 

Bakar mıydı baña ol yār-ı bed-ḫū / Yaşum sīm olmasa idi yüzüm zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 2). 
[mıydı, -y, -dı ] 

Recā-yı būse iderler tecāvüz / Keseyin mi lisānuñ sebḳati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 5). [mi, ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe bu göñlüm çarḫ urur / Hīç diyebilür miyüz kim āsiyāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 2). [miyüz, -y, -üz ] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [mı, ] 

Bahār eyyāmı gül devrinde zāhid / İder mi hīç meye ‘ışḳ ehli perhīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 4). [mi, 

] 

Çeşmüñe dirsem n’ola āḫir zamān fettānıdur / Fitne mi kaldı anı ol fitne-engīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1237, Beyit 2). [mi, ] 

Çıkarsa dūd-ı dil başdan ta‘accüb itmeñüz hergiz / Sanur mısız ki sīnem içre āh-ı āteşīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 4). [mısız, -sız ] 

Bilmedüm bagrı Muḥibbī dilberüñ āhen midür / Raḥm idüp kılmaz naẓar itsem eger yüz biñ niyāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 5). [midür, -dür ] 

Ġam ayrılmaz benümle hem-dem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 
3). [mı, ] 

‘Āşıḳ mı dinür yanmayıcak āteş-i hicre / ‘Işḳ ehli olan puḫte gerek ḫām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, 
Beyit 2). [mı, ] 

Bir dem şeb-i hicr içre ḫayāl-i ser-i zülfüñ / Ḫālī mi olur gözden eyā serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 4). [mi, ] 
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Ger öldürseñ beni cān bīm kılmaz / Olur mı dil ki cān teslīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 1). [mı, 
] 

Bahr-i ‘ışḳuñdan ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Eşk-i çeşmüm oldı deryā ortada girdāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 3). [mı, ] 

İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 7). [mıdur, -dur ] 

Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1288, Beyit 3). [mı, ] 

Āh it Muḥibbī her dem kim gördi yār[ı] maḥrem / ‘Āşıḳ olur mı bī-ġam oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 5). [mı, ] 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [mısın, -sın ] 

Va‘de-i vaṣl ider-idüñ bir zamān iy dil-firīb / Bāda mı virdi ‘aceb kim bilmezem peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1321, Beyit 3). [mı, ] 

Dutalum ben sırr-ı ‘ışḳı dilde pinhān eylesem / Rūy-ı zerdüm surḫ-ı eşküm eylemez mi keşf-i rāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 2). [mi, ] 

İki nesne ‘ışḳuma şāhid degül mi kıl naẓar / Birisidür gözümüñ kanlu yaşı biri beñiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 4). [mi, ] 

Geçer mi bir dem ol serv ayagına / Yaşum çün çeşmümi bıñar kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 2). 
[mi, ] 

Cihānda yir mi kaldı kim nem olmaz / Cemāli dūr olalı gözlerümden (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 2). 

[mi, ] 

Dilberüñ aġyārı bī-ḥad oldugın ‘ayb eyleme / Bu cihān bāġında hīç bir gül biter mi ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1370, Beyit 3). [mi, ] 

Yarak itdüm bugün gülgūn-ı eşküm / Koşar mı kandadur ol zülf-i şebdīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 2). 
[mı, ] 

Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu / Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 6). [miydi, -y, -di ] 

Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [mi, ] 

Āteş-i hicrān-ıla yanmazdan evvel cān u dil / Sora-gelmez mi ‘aceb ol lebleri ‘Īsī-nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1384, Beyit 4). [mi, ] 

Dilā yitmez mi bir peşmīne jende / N’idersin isteyüp dībā vü aṭlas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 3). [mi, ] 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 2). [mı, ] 

Giceler tā ṣubḥ olınca iñleseñ olmaz ‘aceb / Kār-ı ‘ışḳ āsān mı sanduñ bilmedüñ iy bu‘l-heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 2). [mı, ] 

Beni sürdüñ kapuñdan kaldı aġyār / Tutar mı hīç şīrüñ yirini mūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 3). [mı, ] 
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Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 3). [mı, ] 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme / Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 3). [mı, ] 

Mümkin mi saña raḥm gele yār dilinden / Dünyāda Muḥibbī kişiye raḥm ide mi taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 5). [mi, ] 

Bīgāne sanup eyleme red bu Muḥibbī’yi / Bilmez misin ki ‘ışḳuñ ile āşinā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 5). [misin, -sin ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [mi, ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [mi, ] 

Komış ebrūları birbirine baş / Danışuk mı ider ola iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 1). [mı, ] 

Bend-i zülfinden ḫalāṣ olur mı hīç bu murġ-ı dil / Eksük itmez bir nefes ġamz okların ol göz ü kaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 4). [mı, ] 

Āsitānuñdan revā mı ‘āşıḳı dūr eyleyüp / İt raḳībi idesin lāyıḳ mıdur yanuñda ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1481, 
Beyit 5). [mı, ] 

Āsitānuñdan revā mı ‘āşıḳı dūr eyleyüp / İt raḳībi idesin lāyıḳ mıdur yanuñda ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1481, 
Beyit 5). [mıdur, -dur ] 

Dōstum cevr ü cefānı eylegil evzān-ıla / Hīç işitmedüñ mi her yirde dinür ḫayrü’l-vasaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1496, Beyit 3). [mi, ] 

 

micmer: İçinde tütsü yakılan kap, tütsü kabı, buhurdan. 

Āhdan zencīr idüp bu göñlümüñ ḳandīline / Yakmaga ġam meclisinde ya‘nī micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 4). [micmer, ] 

Zülfi zencīrine asmış san ẕaḳan ḳandīlini / Cān u diller yakmaga ya‘nī ki micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 2). [micmer, ] 

 

micmer-i yāḳūt: Yakut buhurdanlık. 

Āteş-i ruḫsāruñ üzre ol mu‘anber ḫāller / Micmer-i yāḳūt içinde müşg-ile ‘anber yakar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1116, Beyit 2). [micmer-i yāḳūt, ] 

 

miġfer: Başın her tarafını örten zırhlı başlık, tolga. 

Bu Muḥibbī girse ‘ışḳ meydānına / Dūd-ı āhın başına miġfer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 5). 

[miġfer, ] 

Oldı şīrāne bu esb-i çarḫ-ı gerdūna süvār / Ol sebebden başına urındı zer miġfer güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 3). [miġfer, ] 

 

mihmān: Konuk, misafir. 
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Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [mihmān, ] 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 8). [mihmāndur, -dur ] 

 

mihmān olur: Misafir, konuk olmak, bir yerde kısa bir süreliğine oturmak, bulunmak. 

Gözlerüm yaşın şarāb u bagrumı itdüm kebāb / Ḫayl-i dilde çün ḫayāl-i dilrübā mihmān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 3). [mihmān olur, -ur ] 

 

mihmān olur: Misafir, konuk olmak, bir yerde kısa bir süreliğine oturmak, bulunmak. 

Şāh-ı ġam dil ḫānesine dāyimā mihmān olur / Pādişehdür bu ‘aceb dervīşden ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1342, Beyit 4). [mihmān olur, -ur ] 

 

miḥnet: Sıkıntı, zorluk, eziyet, zahmet, meşakkat II üzüntü, dert, elem, keder, gam, ıztırap. 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ / Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 5). [miḥnetin, -i, -n ] 

Eger cevr ü eger miḥnet eger ġam / Anı kim yār ider ‘ayn-ı ṣafādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 4). 
[miḥnet, ] 

Cefā sengiyle miḥnet topragına / Binā-yı ‘ışḳı yapsañ muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 3). 
[miḥnet, ] 

Kūy-ı dilberde egerçi biz maḥabbet beklerüz / Ẓāhirā gerçi maḥabbet līk miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 1). [miḥnet, ] 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 5). [miḥnet, ] 

Geh mest olup cür‘a saçaruz felek üzre / Miḥnet ġamını yiyici ‘ayyāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 
Beyit 3). [miḥnet, ] 

Bakarsın kanda bir güzel görürseñ / Dilā bu deñlü miḥnetler saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 4). 
[miḥnetler, -ler ] 

Tūġra-yı ġamla Muḥibbī sīne-i ṭablı dögüp / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳ dervendinde miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 5). [miḥnet, ] 

Görinen başuma miḥnet kūhsārıdur diñüz / İki ‘aynum iki yaña çeşmesārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 1). [miḥnet, ] 

Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz / İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 1). [miḥnet, ] 

Cefā sengiyle miḥnet topraġınsuz / Maḥabbet yapusı hīç muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 3). 

[miḥnet, ] 

Ḥayyāt-ı felek egnüme miḥnet palāsını / Biçdi Muḥibbī baña görüp lāyıḳ ol ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1441, Beyit 5). [miḥnet, ] 
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Dil virelden zülfinüñ zencīrine dīvāne-veş / Meclis içre söylenür miḥnetlerüm efsāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1457, Beyit 1). [miḥnetlerüm, -ler, -üm ] 

Benüm sūz-ı derūnumda yanar derd ehline her dem / Muḥibbī ṭab‘ı miḥnetden uzandukça zebān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 5). [miḥnetden, -den ] 

 

miḥnet şebinde: Dert, sıkıntı gecesi. 

Bezm-i ġamda cān atar şem‘-i ruḫ-ı cānāneye / Sanasın miḥnet şebinde bu göñül pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 7). [miḥnet şebinde, -i, -n, -de-n, -de ] 

Her kim ki ‘āşıḳ oldı tolaşdı bend-i zülfe / Miḥnet şebinde āḫir ölmek olur aña farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 4). [miḥnet şebinde, -i, -n, -de-n, -de ] 

 

miḥnet ü derd ü belādan: Üzüntü, dert ve bela. 

Maṭbaḥ-ı ġamda Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Miḥnet ü derd ü belādan ġayrı bir nesne yimez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 5). [miḥnet ü derd ü belādan, -dan ] 

 

miḥnet ü derd ü elem: Derd, sıkıntı ve keder. 

Cem‘ kıldum miḥnet ü derd ü elem / Rāh-ı ‘ışḳ içre baña ol zāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 2). 

[miḥnet ü derd ü elem, ] 

Bezm-i ġamda ḫūn-ı dil nūş itmege yārān ile / Miḥnet ü derd ü elem oldı bizüm peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 5). [miḥnet ü derd ü elem, ] 

 

miḥnet ü derd ü ġama: Mihnet, dert ve keder. 

Dil-i dervīş-i cefā-keş ki giriftāruñ ola / Miḥnet ü derd ü ġama ṣabr u rıżā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 2). [miḥnet ü derd ü ġama, -a ] 

 

miḥnet ü derd ü maḥabbet: Sıkıntı, dert ve sevgi. 

Ortada ‘ışḳa esīr sanmañ olam ben yaluñuz / Miḥnet ü derd ü maḥabbet kamu uçdan ucadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 2). [miḥnet ü derd ü maḥabbet, ] 

 

miḥnet ü ġam: Sıkıntı ve dert. 

Her kim ki dikdi sīneye ‘ışḳuñ nihālini / Derd ü belā vü miḥnet ü ġam berg ü bārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1200, Beyit 4). [miḥnet ü ġam, ] 

 

mihnet ü ġamdan: Sıkıntı ve dert. 

Olmadı baña müyesser kim olam meclisde ḫāṣ / Ya olam derd ü belā vü mihnet ü ġamdan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 1). [mihnet ü ġamdan, -dan ] 

 

miḥnet ü ḫırmāndan: Dert ve mahrumiyet. 
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Kim ḥarīm-i ḥürmet-i ġamla Muḥīb maḥrem ola / Olamaz tā rūz-ı maḥşer miḥnet ü ḫırmāndan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1478, Beyit 5). [miḥnet ü ḫırmāndan, -dan ] 

 

mihr: Güneş, şems, âfitâb. 

Teşbīh kim ider gün yüzine mihr-ile māhı / Gün yüzine ‘ālemde muḳābil ḳamer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 5). [mihr-ile, --ile ] 

Sen mehi burc-ı şerefde göreliden nāgehān / Daḫı ol demden berü mihr-ile aya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1337, Beyit 2). [mihr-ile, --ile ] 

Cānā seḥāb-ı zülfi ruḫ-ı āfitāba bas / Yakduñ bizi bu mihr-ile māhum niḳāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 1). [mihr-ile, -ile ] 

 

mihr: Sevgi, muhabbet, aşk. 

Göñlüm beni terk itmede ārām-ı cānum kandadur / Mihrin velī berk itmede cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 1). [mihrin, -in ] 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 4). [mihrüñ, -üñ ] 

Eger cevrüñ eger mihrüñ ne gelse rāżıyam senden / Ne vaṣla oluram ḫandān ne hicrāna melālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 3). [mihrüñ, -üñ ] 

İlāhī her zamān artur anuñ mihrini göñlümde / Bilürem eylemez gerçi anı terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 4). [mihrini, -i, -n, -i ] 

Mihr umma dehr-i dūndan andan gelen cefādur / Kimse cihānda ḫurrem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 4). [mihr, ] 

Māh-rūlar mihri dilden zāyil olmaz pend-ile / Nāṣiḥā virür ṣudā’ luṭf eylegil bu sözi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1397, Beyit 3). [mihri, -i ] 

Çünki vefā vü mihr ü maḥabbet bulınmadı / Ādemle sakın eyleme dünyāda iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 2). [mihr, ] 

 

mihr: Güneş, şems, âfitâb. // Sevgilinin yüzü. 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 4). [mihrüñi, -üñ, -i ] 

 

mihr: Güneş, şems (parlaklık, aydınlık) II sevgi, muhabbet, aşk. 

Zāhidā efsürde dil inkār-ı ‘ışḳ itse ne tañ / Gün yüzüñ mihriyle çün kim germdür hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1172, Beyit 4). [mihriyle, -i, -y, -le ] 

Mihrüñle yine ẕerrelerüm irdi semāya / Āhum yiliyle oldı cihān pür hevā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 

Beyit 2). [mihrüñle, -üñ, -le ] 

 

mihr eyle: Sevgi ve muhabbet göstermek, dostluk etmek, acımak, merhamet etmek. 
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Dimezem mihr eyle bārī cevr kıl oran-ıla / Faḫr-ı ‘ālem çün dimiş ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 2). [mihr eyle, ] 

 

mihr iderseñ: Sevgi ve muhabbet göstermek, dostluk etmek, acımak, merhamet etmek. 

Gāh gāhī mihr iderseñ yiridür ‘āşıḳlara / Zīra senden geh vefā gāhī cefādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1490, Beyit 2). [mihr iderseñ, -er, -se, -ñ ] 

 

mihr ile: Sevgiyle, şefkatle, merhametle. 

Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [mihr ile, ] 

 

mihr itdi: Sevgi ve muhabbet göstermek, dostluk etmek, acımak, merhamet etmek. 

Dünyā kime mihr itdi saña ide Muḥibbī / Cevr-ile cefā kılmada cānānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 

Beyit 5). [mihr itdi, -di ] 

 

mihr ü maḥabbet: Sevgi ve aşk. 

Sevme hercāyī güzel virme Muḥibbī aña dil / Yār bī-‘ahd olıcak mihr ü maḥabbet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1074, Beyit 5). [mihr ü maḥabbet, ] 

 

mihr ü maḥabbet it: Sevgi ve muhabbet göstermek, dostluk etmek, acımak, merhamet etmek. 

Biz dimezüz ki mihr ü yāḫūd maḥabbet it / Cevr ü cefālaruñla senüñ pür-ṣāfālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 2). [mihr ü maḥabbet it, ] 

 

mihr ü meh: Güneş ve ay. 

Ḥakk olursa mihr ü meh naḳşı felekden ġam degül / Naḳş-ı eş‘āruñ Muḥibbī künbed-i mīnā yiter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1120, Beyit 5). [mihr ü meh, ] 

 

mihr ü mehden: Güneş ve ay. 

İy meh-i nā-mihribān senden vefādur çün ġaraż / Mihr ü mehden ‘ālem içinde żiyādur çün ġaraż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1490, Beyit 1). [mihr ü mehden, -den ] 

 

mihr ü mehe: Güneş ve ay. 

Mu‘aṭṭar zülfine yāruñ n‘ola baglansa cān u dil / Mu’anber kāküli mihr ü mehe çünki kemend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 2). [mihr ü mehe, -e ] 

 

mihr ü meh-ile: Güneş ve ay. 

 ,S̱enālar idelüm olmaya ol ḥüsne zevāl / Nite kim mihr ü meh-ile ola bu leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı ( ث)

Gazel 1205, Beyit 4). [mihr ü meh-ile, --ile ] 
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mihr ü vefā: Sevgi ve dostluk. 

‘Āşıḳ iseñ iy göñül mihr ü vefā kılma heves / Derdi ḫoş gör ‘ışḳ ara hergiz devā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 1). [mihr ü vefā, ] 

 

mihr ü vefā eyleye: Sevgi ve dostluk göstermek. 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 1). [mihr ü vefā eyleye, -y, -e ] 

 

mihr ü vefā görmedüm: Sevgi ve dostluk görmek, sevgi ve dostluk bulmak. 

Görmedüm mihr ü vefā çekdüm velī cevr ü cefā / Var diyen mihr ü vefāsı dilberüñ bir söz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 4). [mihr ü vefā görmedüm, -me, -dü, -m ] 

 

mihr ü vefā iderseñ: Sevgi ve dostluk göstermek. 

İderseñ dōstum mihr ü vefā ḫoş / Eger itmeyesin cevr ü cefā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 1). [mihr ü 

vefā iderseñ, -er, -se, -ñ ] 

 

mihr ü vefā kılmaz: Sevgi ve dostluk göstermek. 

Hezārān cevr ider zülfi kılınuñ her biri cānā / Velī bir mū ḳadar kılmaz baña mihr ü vefā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 2). [mihr ü vefā kılmaz, -maz ] 

 

mihr ü vefā kılmaz: Sevgi ve dostluk göstermek. 

Baña mihr ü vefā dildār kılmaz / Dimeñ cevr ü cefāyı yār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 1). [mihr ü 

vefā kılmaz, -maz ] 

 

mihr ü vefādan: Sevgi ve dostluk. 

Cefā vü cevri dildāruñ baña mihr ü vefādan yig / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun bu cān u dil cüdā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 3). [mihr ü vefādan, -dan ] 

 

mihr ü vefāñ: Sevgi ve dostluk. 

Şehā mihr ü vefāñ yokdur sayılsa bir iki dinmez / Cefā vü cevrüñe cānā velī hergiz ḥisāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 4). [mihr ü vefāñ, -ñ ] 

 

mihr ü vefāsı: Sevgi ve dostluk. 

Görmedüm mihr ü vefā çekdüm velī cevr ü cefā / Var diyen mihr ü vefāsı dilberüñ bir söz imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1462, Beyit 4). [mihr ü vefāsı, -sı ] 

 

miḥrāb: Cami ve mescitlerin kıble tarafındaki duvarına açılan oyuk, imamın durduğu yer II kavisli yapısı dolayısıyla 

sevgilinin kaşları. 
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Yüzüñ ḳıble kaşuñ miḥrāb olaldan / Gözüm gözler anı ḳıble-nümādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 3). 

[miḥrāb, ] 

Cāmi‘-i ḥüsninde yāruñ ṭāḳ-ı ebrūsın gören / Secdeden kaldurmayup başın anı miḥrāb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 2). [miḥrāb, ] 

Kaşuñ miḥrābına ḳāmet getürdüm / Görüp yüzüñ didüm Allāhu ekber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 3). 
[miḥrābına, -ı, -n, -a ] 

Secdegāh-ı dil olaldan ṭāḳ-ı ebrū-yı nigār / Her yire baş egmezüz birdür bizüm miḥrābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 2). [miḥrābumuz, -umuz ] 

Mescid-i ḥüsnin[i] seyr iden ṣafālar kesb ider / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 3). [miḥrāb, ] 

Cāmi‘-i ḥüsn içre yanar ruḫları ḳandīldür / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 2). [miḥrāb, ] 

 

mihr-i ‘ālem-tāb: Dünyayı aydınlatan güneş. 

Rūy-ı yāra mihr-i ‘ālem-tāb beñzer beñzemez / La ‘l-i nābā şekker ü cüllāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 1). [mihr-i ‘ālem-tāb, ] 

 

mihr-i ‘ālem-tābumuz: Dünyayı aydınlatan güneş II sevgili. 

Gösterelden gün yüzin ol mihr-i ‘ālem-tābumuz / Āh kim kalmadı dilde ṣabr u gözde ḫˇābumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 1). [mihr-i ‘ālem-tābumuz, -umuz ] 

 

mihr-i cihān-ārā: Cihanı süsleyen güneş. 

Māhı gördüm gün yüzüñden dem-be-dem alur żiyā / Kim ola bilsem saña mihr-i cihān-ārā dimez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 4). [mihr-i cihān-ārā, ] 

Āfitāb-ı ḥüsne kim mihr-i cihān-ārā dimez / Ya muḳavves kaşlaruñ görüp aña kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 1). [mihr-i cihān-ārā, ] 

 

mihr-i cihān-ārā-y-ımış: Cihanı süsleyen güneş. 

Keşf-i burḳa‘ eyle yüzden nūra ġarḳ it ‘ālemi / Tā görenler diyeler mihr-i cihān-ārā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 2). [mihr-i cihān-ārā-y-ımış, --y, --ı, -mış ] 

 

mihr-i ruḫsārından: Yanağın güneşi. // Sevgilinin güneş gibi parlak yanağı. 

Vefā umma gel iy dil mihr-i ruḫsārından ol māhuñ / Çü virmez teşneye ḫāsiyyet-i āb-ı revān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 4). [mihr-i ruḫsārından, -ı, -n, -dan ] 

 

mihri yok: Sevgisiz, vefasız, merhametsiz II sevgili. 

Ẕerrece gūş itmedi ol mihri yok feryādumı / Līk ‘ālem topdoludur nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1302, Beyit 4). [mihri yok, ] 
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mihri yok: Sevgisiz, vefasız, merhametsiz II sevgili. 

Cevri çok pür cefāyı kim sevmez / Mihri yok bī-vefāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 1). 

[mihri yok, ] 

 

mihr-ile māhı: Güneş ve ay. 

Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [mihr-ile māhı, --ile-ı ] 

 

mihr-ile meh: Güneş ile ay. 

Gökden eger ki togmaya mihr-ile meh ne ġam / ‘Ālem yüzine gün yüzi yāruñ żiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1177, Beyit 5). [mihr-ile meh, --ile ] 

 

mihr-ile mehden: Güneş ile ay. 

Dōstum senden vefādur çün ġaraż / Mihr-ile mehden żiyādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 1). 

[mihr-ile mehden, -den-ile ] 

 

miḳdār: Değer, kıymet; derece. 

Güneş yüzine dildāruñ muḳābil olmak istermiş / Zevāli görinür beñzer neden miḳdārını bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 2). [miḳdārını, -ı, -n, -ı ] 

 

mıḳrāż: Makas II mum kesme makası. 

Meclisde meger ḥüsnine yāruñ dil uzatmış / Şemʿüñ dilini n’ola eger kim kese mıḳrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1494, Beyit 3). [mıḳrāż, ] 

 

mīm: Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi II sevgilinin mim harfi gibi küçücük olan ağzı. 

Ser-i zülfini gördüm cīme beñzer / Leb-i la‘lini sordum mīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 1). 

[mīme, -e ] 

Dehān[ı] mīme zülf[i] cīme beñzer / Teni büllūra yāḫūd sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 1). 
[mīme, -e ] 

Geldi dehāna mīmüñ irem gibi murāda / Muṣḥaf cemālüñ açup kimdür tefe’’ül itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 4). [mīmüñ, -üñ ] 

Ḫāl-i müşgīnüñ dehānuñ üzre düşmişdür ġalaṭ / Komadı ḫaṭṭātlar ‘ādet degül mīme nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 1). [mīme, -e ] 

 

mīm dehānuñ: (sevgilinin) mime benzeyen, yok denecek kadar küçük ağzı. 

Şöyle müşkil oldı bu mīm dehānuñ sırrı kim / Fehm-i esrārına vāḳıf olmamışdı hīç kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 4). [mīm dehānuñ, -uñ ] 
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mi‘mār: Binâların projesini hazırlayan, planını çizen ve plana göre güzel bir biçimde yapılması için gerekli her türlü 

işi yapan kimse II sevgili. 

Dil ḫānesini yıksa Muḥibbī yine dildār / Anı da yapar böylece mi‘mār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 5). [mi‘mār, ] 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [mi‘mār, ] 

 

minḳār: Yırtıcı kuşların gagası. 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 4). [minḳārına, -ı, -n, -a ] 

Minḳārına aldukda göñül didi Muḥibbī / Beñzer ki göñül murġını kapdı gözi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 5). [minḳārına, -ı, -n, -a ] 

 

minnet itmez: Borcu ve yükü altında kalacağını bile bile bir kimseden kendisi için iyilikte bulunmasını istemek, 

boyun eğip yalvarmak. 

Ol ki dildāruñ cefāsını vefādan yig bilür / Minnet itmez kimseye derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 6). [minnet itmez, -mez ] 

 

minneti itmeyem: Borcu ve yükü altında kalacağını bile bile bir kimseden kendisi için iyilikte bulunmasını istemek, 

boyun eğip yalvarmak. 

Çün Süleymān minneti murġāna hergiz itmeyem / Başum üzre sāyebānum āh-ı dūd-efzā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 2). [minneti itmeyem, -i, -me, -y, -e, -m ] 

 

minnet-i kevs̱er: Kevser arzusu duymak. 

Leblerüñden kim bugün sāġar çeker / Sanma ferdā minnet-i kevs̱er çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 

1). [minnet-i kevs̱er, ] 

 

mi‘rāc: Merdiven II çıkılacak yüksek yer II yükselme, yükseliş. 

Ḫāk-i pāy-ı dōst çün derd ehlinüñ ser-tācıdur / Ehl-i ‘ışḳuñ zülfi ḳullābı daḫı mi‘rācıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 1). [mi‘rācıdur, -ı, -dur ] 

Nigārā ḫāk-i pāyuñ tācumuzdur / Ser-i zülfüñ bizüm mi‘rācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 1). 
[mi‘rācumuzdur, -umuz, -dur ] 

 

mir’āt: Ayna. 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı / Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1047, Beyit 3). [mir’ātını, -ını ] 

Gerçi evvel ‘ışḳ mir’ātı selāmet gösterür / Līk soñra ‘āşıḳa bunca melāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 1). [mir’ātı, -ı ] 
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İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 5). [mir’ātını, -ı, -n, -ı ] 

 

mir’āt-ı dil: Gönül aynası. 

Jeng-i ġamdan ister-iseñ ṣāf ola mir’āt-ı dil / İy Muḥibbī bir dem elden koma sen ṣahbāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 5). [mir’āt-ı dil, ] 

 

mīr-veş: Bey gibi, emir gibi. 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 4). [mīr-veş, ] 

 

misk: Misk, güzel koku II Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden 

çıkarılan güzel kokulu madde. 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar / Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 1). [misk, ] 

İy ṣabā misk-ile ‘anber kokusından ne ḫaber / Getürürseñ baña ol zülf-i semensāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1070, Beyit 2). [misk-ile, -ile ] 

 

miskīn: Âciz, zavallı (kimse) II hiçbir şeye sahip olmayan II âşık. 

Cevr elinden cān u dil oldı perākende Muḥib / Ẓulme ṭāḳat itmese dervīş ü miskīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1015, Beyit 5). [miskīn, ] 

Görmege gelmedi ben ḫastayı birkaç gicedür / Dimedi derd ü belām-ıla o miskīn niçedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 1). [miskīn, ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda yatur pā-māl-i ‘ışḳ oldı / Yañılup dimedüñ bir gün bu miskīn derdmendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 5). [miskīn, ] 

Gün yüzinüñ ḥasretinden lāle miskīn sebzde / Kıpkızıl kana boyanup yüregini dāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 5). [miskīn, ] 

Yakma iy dil nār-ı hicre bu Muḥibbī ḫastayı / Ḫayra gir cevr ü cefādan kıl bu miskīni ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 5). [miskīni, -i ] 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 1). [miskīn, ] 

 

mıṣr-ı ḥüsn: Güzellik ülkesi, güzellik Mısr'ı. 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini / Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1484, Beyit 2). [mıṣr-ı ḥüsn, ] 

 

mıṣr-i ḥüsnüñ: Güzellik ülkesi, güzellik Mısr'ı. 

Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur / Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1100, Beyit 5). [mıṣr-i ḥüsnüñ, -üñ ] 
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Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 5). [mıṣr-ı ḥüsnüñ, -üñ ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın / Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 3). [mıṣr-ı ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

mıṣr-ı ḥüsnüñde: Güzellik ülkesi, güzellik Mısr'ı. 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl / Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 3). [mıṣr-ı ḥüsnüñde, -üñ, -de ] 

 

mis̱āl: Benzer, gibi, mânend, nazir. 

Pāre pāre n’ola togransa göñül şāne mis̱āl / Ser-i zülfine kaçan el uzada şāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 2). [mis̱āl, ] 

Nevbet-ile ḫalḳı bir bir ögidür gendüm mis̱āl / Uşbu çarḫ-ı bī-vefānuñ āsiyābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 6). [mis̱āl, ] 

 

miyān: Vücudun orta yeri, bel II sevgilinin ince beli. 

Kuçam dirseñ miyānını Muḥibbī / İşitdüñ mi anuñ sen hīç bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 5). 

[miyānını, -ı, -n, -ı ] 

Ẕikr eyle leb-i la‘lin ü fikr eyle miyānın / ‘Ālemde hüner olmaya idrāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 3). [miyānın, -ı, -n ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [miyānına, -ı, -n, -a ] 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 3). [miyānadur, -a, -dur ] 

Miyānından ḫaber kim var dir ise / Sözi taṣdīḳ olınmaz çün gümāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 4). 
[miyānından, -ı, -n, -dan ] 

Dehānuñla miyānuñ sırr-ı ġaybī / Ḫıredmend anı hīç tefhīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 3). 
[miyānuñ, -uñ ] 

Dehānıyla miyānından ḫaberdār olmadı kimse / Göñül ḥayretde kalmışdur yog-ıla varını bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 3). [miyānından, -ı, -n, -dan ] 

Muḥibbī leblerüñ ẕikrin miyānuñ vaṣfını itse / Diyeler böyle bir şīrīn kelām ince ḫayāl olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1355, Beyit 5). [miyānuñ, -uñ ] 

Yok miyānından es̱er gelmez dehānından cevāb / Kimse yok virür ḫaber andan Muḥibbī sözi kes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1381, Beyit 5). [miyānından, -ı, -n, -dan ] 

 

miyān-ı nāzüküñ: Sevgilinin nazik, ince beli. 

Ḫoş gelür ben ‘āşıḳa ġāyet miyān-ı nāzüküñ / Çünki peyġāmber dimiş ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1497, Beyit 2). [miyān-ı nāzüküñ, -üñ ] 
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miyān-ı yārda: Sevgilinin beli. 

Çün miyān-ı yārda varlık hicāb oldı bize / Dāyimā alup nefes virdükçe ifnāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 8). [miyān-ı yārda, -da ] 

 

mizāc: Ar. Tabiat, huy. 

Dūd-ı āhumdan sakınur gül ruḫın her dem nigār / Hey niçe nāzük mizāc olur bulutdan nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 2). [mizāc, ] 

 

mıżrāb: Tezene, zahme (telli sazları çalmaya yarayan alet). 

Saz-ı ‘ışḳa dem-be-dem iy dōstlar āheng-içün / Tārlardur tende her reg dest-i ġam mıżrābumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 4). [mıżrābumuz, -umuz ] 

 

mıżrāb-ı ġamla: Gam mızrabı. 

Bezm ara tā ṣubḥ olınca iy Muḥibbī nāle kıl / Çalınur mıżrāb-ı ġamla çün göñül ṭanbūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 7). [mıżrāb-ı ġamla, -la ] 

 

mū: Tüy, kıl, saç teli. 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [mū, ] 

 

mū ḳadar: Kıl kadar II azıcık bile, biraz bile. 

Hezārān cevr ider zülfi kılınuñ her biri cānā / Velī bir mū ḳadar kılmaz baña mihr ü vefā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 2). [mū ḳadar, ] 

 

mū ḳadar: Kıl kadar II azıcık bile, biraz bile. 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [mū ḳadar, ] 

 

mu‘ādil olduñsa: Denk olmak, müsavi olmak. 

‘Işḳ-ıla olduñsa Mecnūn’a mu‘ādil iy göñül / Her neye baksañ yazılmış ṣūret-i Leylā’yı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 3). [mu‘ādil olduñsa, -du, -ñ, -sa-duñsa ] 

 

mu‘allim: Öğreten, tâlim eden, öğretici, eğitici kimse, hoca. 

Mu‘allimden cefālar ögrenürsin / Neden dirsin vefā ta‘līm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 2). 

[mu‘allimden, -den ] 

 

mu‘ammā: Bilmece, anlaşılmaz, halledilmez şekilde güç, halli müşkül iş veya şey. 
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Sorma sırr-ı dehānını iy dil / Kimse fehm eylemez mu‘ammādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 3). 

[mu‘ammādur, -dur ] 

 

mu’anber: Amber kokulu. 

Mu‘aṭṭar zülfine yāruñ n‘ola baglansa cān u dil / Mu’anber kāküli mihr ü mehe çünki kemend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 2). [mu’anber, ] 

 

mu‘anber: Amber kokulu. 

Meger ḫālüñ şehā müşg ü ser-i zülfüñ mu‘anberdür / Dimāġı ‘ālemüñ cānā anuñ-ıçun mu‘aṭṭardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 1). [mu‘anberdür, -dür ] 

Āteş-i ruḫsāruñ üzre ol mu‘anber ḫāller / Micmer-i yāḳūt içinde müşg-ile ‘anber yakar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1116, Beyit 2). [mu‘anber, ] 

Gāh olur dilber şeb-i zülfin mu‘anber gösterür / Geh döner gün yüzini açup münevver gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 1). [mu‘anber, ] 

Mu‘anber zülfüñüñ cānā kemendi / Neden bilsem bu ben şeydāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 
2). [mu‘anber, ] 

İtdi ol zülfi mu‘anber kākülin zencīrümüz / Ġam yimek dīvāneler oldı bizüm tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 1). [mu‘anber, ] 

 

mu‘aṭṭar: Itırlı, kokulu, güzel kokulu. 

Meger ḫālüñ şehā müşg ü ser-i zülfüñ mu‘anberdür / Dimāġı ‘ālemüñ cānā anuñ-ıçun mu‘aṭṭardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 1). [mu‘aṭṭardur, -dur ] 

Mu‘aṭṭardur yine ‘ālem dimāġı / Ṣabānuñ yār zülfinde eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 2). 

[mu‘aṭṭardur, -dur ] 

Mu‘aṭṭar zülfine yāruñ n‘ola baglansa cān u dil / Mu’anber kāküli mihr ü mehe çünki kemend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 2). [mu‘aṭṭar, ] 

 

mu‘aṭṭar eyledi: Kokulandırmak, güzel kokmasını sağlamak, güzel kokularla doldurmak, ferahlık vermek. 

Eyledi dehrüñ dimāġını mu‘aṭṭar būy-ıla / Kim meger bād-ı ṣabā zülfindeki bagın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1161, Beyit 4). [mu‘aṭṭar eyledi, -di ] 

 

mu‘aṭṭar eyledüñ: Kokulandırmak, güzel kokmasını sağlamak, güzel kokularla doldurmak, ferahlık vermek. 

Kūy-ı yāra ugraduñ beñzer yine iy bād-ı ṣubḥ / Eyledüñ ‘ālem dimāġını mu‘aṭṭar turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 4). [mu‘aṭṭar eyledüñ, -dü, -ñ ] 

 

mu‘aṭṭar eyleyen: Kokulandırmak, güzel kokmasını sağlamak, güzel kokularla doldurmak, ferahlık vermek. 

Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 1). [mu‘aṭṭar eyleyen, -y, -en ] 
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mu‘aṭṭar oldı: Güzel kokulu, ıtırlı olmak. 

Oldı hem dehrüñ dimāġı çün mu‘aṭṭar būy-ıla / Gülşen içre güllerüñ medḥin okur turmaz hezār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 2). [mu‘aṭṭar oldı, -dı ] 

 

mu‘aṭṭar olur: Güzel kokulu, ıtırlı olmak. 

‘Aceb sünbül midür zülfüñ ya ‘anber / Dimāġ-ı dehr olur andan mu‘aṭṭar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 1). 
[mu‘aṭṭar olur, -ur ] 

 

mu‘āvin olmasa: Yardım eden, yardımcı olmak, yardım etmek. 

Mu‘āvin olmasa āhum ḳad ü bālāña irmezdüm / Felek ṭāḳına çıkmaga benüm müşgīn kemendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 3). [mu‘āvin olmasa, -ma, -sa ] 

 

mübārek olsun: Kutlu, bereketli, uğurlu olmak II "hayırlı, uğurlu olsun" anlamında kullanılan bir tebrik veya iyi 

dilek sözü. 

Zāhidā olsun mübārek cennet ü mescid saña / Ben ḫarābāt ehliyem mesken baña meyḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 6). [mübārek olsun, -sun ] 

 

mübtelā: Bir şeye kendini kaptırmış olan, tutulmuş, düşkün II bir derde, bir hastalığa tutulmuş II âşık, tutkun. 

Ser-i zülfüñle başum pür hevādur / Göñül derdüñle çokdan mübtelādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 1). 

[mübtelādur, -dur ] 

Ben mübtelāya n’eyledi ol bī-vefāyı gör / Göñlüm tolaşdı zülfine nāgeh belāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 1). [mübtelāya, -y, -a ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 2). [mübtelāsı, -sı ] 

Bezm-i belāda nālemi gūş eyleyen benüm / Eydür belā-yı ‘ışḳa bu bir mübtelā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 2). [mübtelā-durur, -durur ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 2). [mübtelāsın, -sı, -n ] 

Bend-i belāda kalsa bu göñlüm ‘aceb degül / Sevdā-yı zülf-i dilbere çün mübtelā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1173, Beyit 2). [mübtelā, ] 

Zülfinde göñül bend-ile gör mübtelā yatur / Kūyı Muḥibbī ‘āşıḳa bīmār-ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 7). [mübtelā, ] 

Dil-ḫaste olup ‘ışḳa düşen bī-nevālaruz / Koyup devāyı derdi alan mübtelālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 1). [mübtelālaruz, -lar, -uz ] 

Var mıdur bir ‘ışḳ eri kim vaṣl-ı cānān istemez / Ya belāya mübtelā derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 1). [mübtelā, ] 

Amān virmez baña bir dem ġam u derd ü belā hergiz / Kimesne yokdur ‘ālemde benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 1). [mübtelā, ] 
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Kim-durur cānā dir-iseñ derd-i hicre mübtelā / Ġāyet ile ḫasta-dildür bu Muḥibbī bendeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 5). [mübtelā, ] 

Yanumdan bir dem eksilmez ġam u derd ü belā hergiz / Bulınmaz derd-i ‘ışḳ-ıla benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 1). [mübtelā, ] 

Yolına durup yār güzer eyleyüp didi / Bunda daḫı durur imiş mübtelā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, Beyit 
3). [mübtelā, ] 

Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 1). [mübtelā, ] 

Eyle Muḥibbī ḫastaya iy dil ṭabībi em / Yıllarla derdüñ-ile yatur mübtelā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 5). [mübtelā, ] 

Didüm dīvāneyem zülfüñe bend it / Gülüp gül gibi didi mübtelā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 2). 
[mübtelā, ] 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ / Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 2). [mübtelā, ] 

 

mübtelā olmışam: Müptela olmak, tutulmak, yakalanmak, hasta olmak. 

Gāh serv üzre gehī gül üzre bülbül naġmesüz / Olmışam ben mübtelā ol serv gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 2). [mübtelā olmışam, -mış, -am ] 

 

mübtelā olmışamdur: Müptela olmak, tutulmak, yakalanmak, hasta olmak. 

Leblerüñ dārü’ş-şifā ben olmışamdur mübtelā / Kıl ḥabībüm ḫastalar ḥaḳḳında tīmār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 6). [mübtelā olmışamdur, -mış, -a, -m, -dur ] 

 

mübtelā-yı ‘ışḳam: Aşk müptelası, aşk düşkünü, aşka tutulmuş kimse. 

Mübtelā-yı ‘ışḳam u sor baña ‘ışḳuñ ‘alemin / Anda şeb derd ü elem endūh-ı miḥnet-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 2). [mübtelā-yı ‘ışḳam, -am ] 

 

mücerred: 1. Madde ve cisim hâlinde olmayan, soyutlanmış. 2. Yalın, çıplak 3. Yalnız, tek, tek başına, münferit. 

Çün Mesīḥā gibi ‘ālemde mücerred geçerüz / Tañ mı ḳudsīler eger olsa bizüm maḥremümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 3). [mücerred, ] 

 

mücrim: Suç işlemiş olan, suçlu, kabahatli kimse. 

Hep ümmet-i Muḥammed’e itdüñ şefā‘ati / Mücrim Muḥibbī bendeñe iy Muṣṭafā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1404, Beyit 5). [mücrim, ] 

 

müdām: Her zaman, daima, devamlı. 

Rūşen itmege çerāġın tekye-i ‘ışḳuñ müdām / Tuḥfe iletür bu göñül bagrındaki yagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 2). [müdām, ] 
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Muḥibbī gülşen-i dilde müdām aksun gözüm yaşı / Kim anda cilveler eyler ḫayāl-i serv-i dālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 6). [müdām, ] 

Sīne ṭablını dögüp derbend-i ‘ışḳ içre müdām / Rāh-ı müşkildür diyü ‘uşşāḳa nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 2). [müdām, ] 

Sīne māl-ā-māldur dürr-i ma‘āniyle müdām / Eksük olmaz tolıdur ḫarc eylesek gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1254, Beyit 4). [müdām, ] 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 4). [müdām, ] 

Nūş-ı cān olsun Muḥibbī eşk-i çeşmüñi müdām / Sāġar-ı çeşmüñle pür kıl iç anı peymāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 5). [müdām, ] 

 

müdām olsun: Devamlı, sürekli, kalıcı olmak. 

Muḥibbī sīnede peyḳān[ı] yāruñ / Müdām olsun dil ü cān merhemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 5). 

[müdām olsun, -sun ] 

 

müdāmī: Durmadan şarap içen. 

Zāhidā sanma rumūz-ı ‘ışḳı ḫāmīler bilür / Bādenüñ ẕevḳ u ṣafāsını müdāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1154, Beyit 1). [müdāmīler, -ler ] 

 

müdde‘ī: İddia edici, iddia eden. 

Müdde‘īnüñ acı sözinden Muḥibbī bu yürek / Zehre döymez yarılur san kāse-i faġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1073, Beyit 7). [müdde‘īnüñ, -nüñ ] 

Āteş-i hicrāna münkir gelse tañ mı müdde‘ī / Dūzaḫuñ aḥvālini ancak ‘aẕābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1121, Beyit 3). [müdde‘ī, ] 

Benüm ḥālüm digergūn müdde‘īden / Nite kim bülbülüñ derdi dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 4). 
[müdde‘īden, -den ] 

 

müderris: Medrese ve büyük câmilerde yüksek seviyede ders okutan icâzetli âlim, medrese hocası. 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ / Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 2). [müderris, ] 

 

mü’eẕẕin: Ezan okuyan (kişi). 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1124, Beyit 3). [mü’eẕẕin, ] 

 

müftī-i ‘ışḳa: Aşk hakkında fetva veren , soruları yanıtlayan kimse. 

Tañ mı Muḥibbī bulsa maḥabbetle ger kemāl / İtdi henūz müftī-i ‘ışḳa çün irtibāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 5). [müftī-i ‘ışḳa, -a ] 
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muġ: Zerdüşt dîninden olan kimse, ateşe tapan, âteşperest, mecûsî II şarabı âteşperestler sattığı için teşmil yoluyla 

meyhâneci. 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1370, Beyit 4). [muġ, ] 

 

muġān: Zerdüşt dîninden olan kimseler, ateşe tapanlar, ateşperestler, Mecûsîler II meyhâneci. 

Getür iy muġbeçe cāmı muġāna / Ki ender deyr ne-tevān būd mestūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 4). 

[muġāna, -a ] 

Devrān içinde kim göre ẓulmı Muḥibbiyā / Varsun muġān deyre ki dār-ı ‘adāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 5). [muġān, ] 

 

muġannī: Şarkıcı. 

Muġannī al ele sāzuñı söylet / Naẓar kıl ‘āleme bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 3). [muġannī, 

] 

 

muġāyir: (Ar. muġāyeret “değişmek, muhâlefet etmek”ten muġāyir) [Türkçe’de türetilmiştir] Uymayan, 

bağdaşmayan, aykırı, zıt, muhâlif. 

Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1096, Beyit 2). [muġāyirdür, -dür ] 

 

muġbeçe: Mecûsî tapınaklarında görevli olan çocuk II şarap dağıtan kimse, meyhâneci çırağı II sevgili. 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 2). [muġbeçe, ] 

Getür iy muġbeçe cāmı muġāna / Ki ender deyr ne-tevān būd mestūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 4). 
[muġbeçe, ] 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 4). [muġbeçe, ] 

Cān u dil yagmaya virdi āh kim bir muġbeçe / Ol sebebden cānda ṣabr u kalmadı göñlümde hūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1409, Beyit 2). [muġbeçe, ] 

 

muġtenim: Ganîmet alan (kimse). // Bir şeyi ganîmet bilip ondan hiçbir karşılık ödemeksizin faydalanan veya o şeye 

ganîmetmiş gibi sâhip olan (kimse). 

Būy-ı vaṣluñdan neden men‘ eyledüñ cān bülbülin / Muġtenimken ḫˇān-ı vaṣluñdan senüñ her ḫār u ḫes 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 3). [muġtenimken, -ken ] 

 

muḥabbet: Sevgi, aşk, sevda. 

Bi-ḥamdi’llāh muḥabbet ḫānesinde / Ġamuñdan ġayrı kimse maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, 

Beyit 5). [muḥabbet, ] 
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muḥabbet ehline: Aşk ve sevgi ehli, âşıklar. 

Leblerüñ ‘uşşāka turmışdur mey-i ḫamrā satar / Zülf-i müşgīnüñ muḥabbet ehline ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1082, Beyit 1). [muḥabbet ehline, -n, -e ] 

 

muḥaḳḳaḳ: Kesin, belli, şüphesiz. 

Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān / Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 5). [muḥaḳḳaḳ, ] 

 

muḥāl: Olması, gerçekleşmesi, yapılması mümkün olmayan, imkânsız. 

Ġāyet-i ‘ışḳa Muḥibbī ireyim dimek muḥāl / Ḥaddi vü pāyānı yok bir ince müşkil rāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 5). [muḥāl, ] 

 

muḫālif: Uygun olmayan, uymayan, benzemeyen (şey), aykırı, zıt. 

Gözlerüm yaşına gel salma göñül zevraḳını / Bād-ı āh-ıla muḫālif anı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 4). [muḫālif, ] 

 

muḥammed: Hz. Muhammed (sav). 

Ḥamdü-lillāh Muḥammed ümmetiyüz / Cān-ıla Muṣṭafā’yı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 8). 

[muḥammed, ] 

 

muḥammed muṣṭafā’dur: İslam dininin Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa. 

Muḥibbī ġam yime çog-ısa cürmüñ / Şefā‘atçi Muḥammed Muṣṭafā’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 

7). [muḥammed muṣṭafā’dur, -’dur ] 

 

muḫammer: Tahmîr olunmuş, yoğurulmuş. 

Ne ‘aceb ḫūn-ıla āġışte olursa dilümüz / ‘Işḳ suyı-y-ıla muḫammerdür ezelden gilümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1208, Beyit 1). [muḫammerdür, -dür ] 

 

muḥayyer ola: İstediğini seçmekte, dilediği gibi davranmakta, herhangi bir şeyi kabul edip etmemekte serbest olmak 

// Muhayyer: Mûsikîmizde hüseynî beşlisinin tizi ve uşşak dörtlüsünden meydana gelen, inici bir seyir tâkip edip 

dügâh perdesinde (la) karar kılan, en eski ve en çok kullanılan basit makamlardan biri. 

Muṭribā al sāzuñı eyle ‘amel / Kim Muḥayyer ola sözüñden Ḥicāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 2). 

[muḥayyer ola, -a ] 

 

muḥib: Kanûnî Sultan Süleyman'ın mahlası.II Muhabbet edici, dost. 

Cevr elinden cān u dil oldı perākende Muḥib / Ẓulme ṭāḳat itmese dervīş ü miskīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1015, Beyit 5). [muḥib, ] 

Geh şecā‘at gösterüp gāhī Muḥib merdānelık / Kim ezelden böyle telḳīn eylemişdür pīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 6). [muḥib, ] 
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Şehā oldı Muḥib derdüñle mūnis / Ola mı kim ola bir cān bedensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 5). 
[muḥib, ] 

Āh eyledükçe itdi telāṭum sirişkümüz / Deryā gibi Muḥib hele pür cūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 8). [muḥib, ] 

İşigüñde yüzini ḫāk itmek ister bu Muḥib / Umar anı kim olasın bāde içseñ cür‘a-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 5). [muḥib, ] 

Muḥib pervāne-veş ol şem‘-i ḥüsne / Yakayım bāl ü per didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 5). 
[muḥib, ] 

Hīç ḫalāṣ olmak baña mümkin degül / Kapdı dil murġın Muḥib bir şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 

5). [muḥib, ] 

Kim ḥarīm-i ḥürmet-i ġamla Muḥīb maḥrem ola / Olamaz tā rūz-ı maḥşer miḥnet ü ḫırmāndan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1478, Beyit 5). [muḥīb, ] 

Sun nūş ideyim la’l-i lebüñ rāḥat-ı cāndur / Tā mest olup ḥālin ide saña Muḥib ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 5). [muḥib, ] 

 

muḥibbī: Kanûnî Sultan Süleyman'ın mahlası.II Muhabbet edici, dost. 

İy güzeller şāhı kapuñdan Muḥibbī bendeñi / Redd idüp anı saña bīgāneler maḥrem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī dil ü cān yakdugını ḥasret-ile / Sen bilürsin anı iy bār-ı Ḫudā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Mest-i ‘ışḳ oldı Muḥibbī aña pend itmez es̱er / ‘Aḳl u ṣabrı anuñ ol zülf-i siyehkāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1003, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1004, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī’yi didi öldürmelüdür / Didüm öldür nigārā kanı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 5). 
[muḥibbī’yi, -’yi ] 

Būse cerr itse Muḥibbī leblerinden dilberüñ / Ḫışm idüp çeşmi o demde destine ḫançer tutar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1006, Beyit 5). [muḥibbī, -se ] 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1007, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

İçeli ‘ışḳuñ şarābın bu Muḥibbī ḫasta-dil / Giceden gündüzi farḳ itmez yatur ḳānzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1008, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Jeng-i ġamdan ister-iseñ ṣāf ola mir’āt-ı dil / İy Muḥibbī bir dem elden koma sen ṣahbāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī şükr kıl lā-büd gelür / Her ne kim başa yazıldı ḫayr u şer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 5). 

[muḥibbī, ] 
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Pāyuña n’ola dökse Muḥibbī gözi yaşın / Bu sakladugı sīm ü zeri yā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Görmek ister bu Muḥibbī çü senüñ dīdāruñı / Anuñ-ıçun başını su gibi ol taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy dōst iñen itme Muḥibbī’ye cefālar / Korkmaz mısın andan ki çok āh-ı seḥeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 5). [muḥibbī’ye, -’ye ] 

Vādi-i ‘ışḳa Muḥibbī bu göñül düşdi yine / Dimezem ġamdan ulu bile saña zāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Yāra ‘arż eyledükçe derd-i dilüm / Dir Muḥibbī ki bu ne ġavgādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā / Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1018, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İñilerse bu Muḥibbīyi ‘aceb eylemeñüz / Her kaçan bir kişinüñ bagrı tola ḫūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 5). [muḥibbīyi, -yi ] 

Cānı gibi eylesün pinhān Muḥibbī ‘ışḳını / Sīne ṣandūḳında saklar her kimüñ kālāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1020, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī togrulupdur rāh-ı ‘ışḳa / Görenler didiler olsun özüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 5). 

[muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī mülk-i dil küllī ḫarāb olsa ne tañ / Zülfi kāfir ġamzeler Tātār-veş yagmacıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Genc-i ‘ışḳuñ çü Muḥibbī yiri vīrāne-durur / Ya ḫarāb olmaga n’içün dil-i pür-tāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bikr-i fikrinden Muḥibbī iḫtirā‘ itse ġazel / Kapışurlar sanasın kim gevher agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1025, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bugün iḳlīm-i ‘ışḳ içre Muḥibbī’yi diseñ kimdür / Şikeste beste bī-çāre faḳīrüñdür ḥaḳīrüñdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1027, Beyit 4). [muḥibbī’yi, -’yi ] 

Gāh mescidde gehī deyr ü gehī meyḫānede / Yārı bulursın Muḥibbī cehd kıl arayıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1028, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Kimüñ yolına cān u seri virdi Muḥibbī / Mecnūn ṣıfat ‘Īsī-nefes ḫulḳı ḥasendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Bu Muḥibbī girse ‘ışḳ meydānına / Dūd-ı āhın başına miġfer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider / Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Gerçi ma‘ānī cevheri bir gizlü genc olur / Līkin Muḥibbī ehline ol āşikāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1035, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī dişleri vaṣfın kaçan medḥ eylese / İşiden cān riştesi üzre sanur dürler dizer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1037, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bilsem eşküm n’içün itmez göñline yāruñ es̱er / Dirler elmās iy Muḥibbī seng-i ḫārādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1038, Beyit 4). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī niçe olmasun perīşān bu göñül / Şānesin elden komayup baña saçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña / Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1040, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Ser-i zülfinde kim görse Muḥibbī göñlini eydür / Dükenmez bir olur olmaz uzun sevdāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

‘Işḳ cāmından Muḥibbī kime olmışdur naṣīb / Bulmaz ol huşyārlık tā ḥaşre dek sekrān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1044, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Baş çatar çeşmüñle kaşuñ bu Muḥibbī ḳatline / Anı hicrüñ öldürür ḥācet degül tedbīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Dirīġ eyler dimişler cānı senden / Muḥibbī’ye ḥabībüm iftirādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 6). 
[muḥibbī’ye, -’ye ] 

Muḥibbī ṣıdḳ-ılā ‘āşıḳ irişdi rāh-ı maḳṣūda / Riyā vü zerḳ-ıla zāhid hemān bir kurı lāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1047, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda yatur pā-māl-i ‘ışḳ oldı / Yañılup dimedüñ bir gün bu miskīn derdmendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kuçam dirseñ miyānını Muḥibbī / İşitdüñ mi anuñ sen hīç bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 5). 

[muḥibbī, ] 

Olsañ Muḥibbī derd-ile ger isteseñ cevāb / Ol dil ṭabībi sanma ki saña cevāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Kaçan çevgān ide zülfin süvār-ı esb-i nāz-ıla / Muḥibbī ‘ışḳ meydānın ser-ā-ser top olan serdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Belā kuhsārı olmışdur Muḥibbī kelle-i ‘uşşāḳ / Görinür yir yir üstinde ġamāmı dūd-ı āhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Naḫl-i gülden tāze terdür bu Muḥibbī’nüñ sözi / Anuñ-ıçun ehl-i ‘ışḳ olan ider her bār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 5). [muḥibbī’nüñ, -’nüñ ] 

İy Muḥibbī söyle söz virsün ḥaḳīḳatden ḫaber / Şimdiki şā‘irlerüñ her bir sözi ẓāhir geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1055, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Çün Muḥibbī urdı varlık terkini / Āferīn her işi dervīşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 5). [muḥibbī, -

ı ] 

Şem‘-veş dūd-ı dilüm çıksa depemden ne ‘aceb / Kim Muḥibbī giceler ṣubḥa degin yana geçer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1057, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Nāṣiḥā pend eyleme itmez Muḥibbī’ye es̱er / Māh-rūlar çün ezel dilden ḳarārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 5). [muḥibbī’ye, -’ye ] 

Eksük olmaz maḫzen-i dilden ma‘ānī gevheri / Anuñ-ıçun kim Muḥibbī genc der-vīrānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Hicrān şebinde ḫasta olupdur Muḥibbī āh / Bir derdi var ki derdini ancak Ḫudā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1060, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña / Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1063, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Rāhı keçdür zāhidüñ ‘ışḳuñ velīkin müstaḳīm / İy Muḥibbī ‘āşıḳam yolum ṭarīḳum togrudur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına / Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 5). [muḥibbī’nüñ, -’nüñ ] 

Genc-i ḥüsnine Muḥibbī sunma dil eyle ḥaẕer / Görinen zülfi anuñ biñ başlu ejderhā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Sun Muḥibbī’ye leblerüñ cāmın / Çünki bu derdine o dermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 8). 
[muḥibbī’ye, -’ye ] 

Ġāret iden göñlini kimdür Muḥibbī’nüñ didüm / Çünki bilmezsin didi ol nergis-i fettāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 5). [muḥibbī’nüñ, -’nüñ ] 

İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1070, Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Virür nāṣiḥ şarāb u ‘ışḳa tevbe / Muḥibbī ‘āşıḳ-ı in gerden çi maḳdūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Yār daksun cevher-i naẓmumı lāyıḳ gūşına / Çün Muḥibbī her sözüñ bir gevher-i nā-yābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Müdde‘īnüñ acı sözinden Muḥibbī bu yürek / Zehre döymez yarılur san kāse-i faġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1073, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Sevme hercāyī güzel virme Muḥibbī aña dil / Yār bī-‘ahd olıcak mihr ü maḥabbet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1074, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ḥabībüm gün yüzüñ göster viṣālüñ ṣubḥına irsün / Şeb-i hicrüñde aḥvāli Muḥibbī’nüñ mükedderdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 5). [muḥibbī’nüñ, -’nüñ ] 

Muḥibbī derd-ile oldı yolında ḫāk-ile yeksān / Dimedi yañılup bir dem benüm ḥāżır-güvāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Mürde-i cānā Muḥibbī olmadan cismüñ kefen / Göñlüñ ü gözüñ açılsun çın seḥergeh bāġa var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 8). [muḥibbī, ] 

Pūte-i hicrāna yakaldan Muḥibbī’yi nigār / Ġıll ü gışdan kurtılup zer gibi pāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 5). [muḥibbī’yi, -’yi ] 

Ol ġazālı arayu gitdi Muḥibbī derdmend / Kim şikār eyler ṭaleb ser-keşte-yi Hāmūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Gitdi ‘ömrüm iy Muḥibbī bir daḫı girmez ele / Hafta geçer ay u yıllar alımam andan ḫaber (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Gūşe-i ġamda Muḥibbī faḳrı iden iḫtiyār / Gāh olur şāh-ı cihān olana istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1082, 

Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Gāh olur çeşmi Muḥibbī eline tīġın alur / Geh döner ḳatlüm içün ḫançer-i kābil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1083, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda senüñ çokdan ġubār oldı / Yañılup dimedüñ bir kez ki ḫāk-i üstüḫˇānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī çün ezel içdi maḥabbet cāmını / Görinür şimdi anuñçun gāh mest ü geh ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Niẓāmī pençesin burdum benümle kim tutar pençe / Muḥibbī ‘arṣa-i naẓmuñ bugün şīr-i zebānıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Olma Muḥibbī vaṣl-ıla ḫoş hicr-ile melūl / Rūz u ṣāl çün şeb-i hicrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

La‘l-i nābı leẕẕetin bulmak eger / İy Muḥibbī ister-iseñ kanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 4). 

[muḥibbī, ] 

Zülfi ḫande-i destedür göñlüm aña peyvestedür / Çokdan Muḥibbī ḫastadur rūḥ-ı revānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 6). [muḥibbī, ] 
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Olmasa yār Muḥibbī şeh-i ḫūbān eger / Hep güzeller gelüp eyler miydi ṭapu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olur meydān-ı ‘ışḳ içinde niçe başlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1092, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Dimedüñ ḥüsn-i zekātın bu Muḥibbī’ye eḥaḳ / Niçe gündür tolaşur kūyumı ol sāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 5). [muḥibbī’ye, -’ye ] 

Gelmesün daḫı Muḥibbī ser-i kūyuma dimiş / Görüñ ol luṭf issi kim bendesini yād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 8). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın / Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī kūyuña varsa gelür karşu seg-i kūyuñ / Ḳadīmī āşināmuzdur diyüben ḥaḳḳ-ı nān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Bezm ara tā ṣubḥ olınca iy Muḥibbī nāle kıl / Çalınur mıżrāb-ı ġamla çün göñül ṭanbūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī şeh-i cihān iken / Şimdi bir ḫūba bendedür dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 6). [muḥibbī, 
] 

Muḥibbī muḥkem işdür ‘ışḳ bāzı / Bu kārı sanma ayruk kāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur / Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1100, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Benüm āhvāl-i pür ġuṣṣam yanında ḳıṣṣa-i Mecnūn / Muḥibbī beñzemez ancak kurı efsānedür dirler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1101, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muṭrib Nevāda perdeñi uydur Muḥibbī’ye / Deyr-i cihānda iñlese dil erġanūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 5). [muḥibbī’ye, -’ye ] 

Dūd-ı āhından Muḥibbī’nüñ n’ola tolsa cihān / Sīnesinde āteş-i ‘ışḳı çün ol yakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 5). [muḥibbī’nüñ, -’nüñ ] 

Gül‘iẕār-ı ḥüsni yāruñ tāze sebz olsun diyü / Bu Muḥibbī göz yaşın cū sīnesin ṭōlāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1104, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Āsitānuñda Muḥibbī tañ mı efġān eylese / Kanda kim gülşen ola bülbülden efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Seng-i miḥnetle Muḥibbī dögilüp un oldugın / Anı gendümden tefaḥḥuṣ eyleme gerdūna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1106, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ / İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī olsa dīvāne ‘aceb mi / Görür zencīre beñzer kāküli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 5). 

[muḥibbī, ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin görüp her kim çevürse yüzini / İy Muḥibbī bil anı āḫirde bī-īmān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Rūşen olsun gün gibi dirseñ Muḥibbī ‘ışḳuñı / Tekye-i dilde çerāġ-ı mihrini uyarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1110, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bilmez Muḥibbī sīnede dāġ-ı siyāhumı / Ancak sor anı lāleye dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bahār irdi Muḥibbī geşt-i bāġ it / Bu demler guṣṣa göñülden gidendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Muḥibbī pādişāh-ı ‘ışḳ olaldan / Ayagı topragı ser-tācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 5). [muḥibbī, 
] 

İy Muḥibbī bāde-i ḥamrā dururken gül gibi / Kankı ḥayvāndur ki ḥayvān gibi her dem mā çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1114, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi / Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1115, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

La‘l-i şīrīn ü dehānı yādına / Bu Muḥibbī cān virür Ferhād’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Zülfüñ düninde varsa kūyuña bu Muḥibbī / Geydügi dūd-ı dilden başına şeb-külehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ḥakk olursa mihr ü meh naḳşı felekden ġam degül / Naḳş-ı eş‘āruñ Muḥibbī künbed-i mīnā yiter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1120, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Döne döne yanmayan bilmez nedür aḥvāl-i ‘ışḳ / İy Muḥibbī ḥālüñi bagrı kebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Gel Muḥibbī sözlerini dür gibi tak gūşuña / Rişte-i cān üzre naẓmın dürr ü gevher gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ābdār eyler Muḥibbī şi‘rini hem sūzināk / Āteş-ile ābı cem‘ itmiş kerāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bir ġamze ile sīneñi çāk itdi Muḥibbī / Kim tīġ urur ol merdüm-i çālāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Var mı cihānda bir saña beñzer Muḥibbī rind / Cānı şarābḫānede vü cismi evdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1126, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1127, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Sīret gözedüp ṣūrete bakmadı Muḥibbī / Ṣāḥib-naẓar olan kişi lā-büd hüner ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ġam degüldür görmez-ise ẓāhiren cānān yüzin / Cān göziyle çün Muḥibbī dōst dīdārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1133, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī sırr-ı ‘ışḳı itme iẓhār / Sakın Manṣūr-veş ber-dār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

İçüp şarāb-ı ‘ışḳı bilmez özin Muḥibbī / Kūy-ı melāmet içre mest ü ḫarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1135, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī yüzine bakmaga yokdur ṭāḳat / Tagıdup ‘aḳlumı kendüm yitirem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1136, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī’den diriġ itme nigārā tīr-i müjgānuñ / Anuñla eglenür cānum anuñla sīne rāḥatdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 6). [muḥibbī’den, -’den ] 

Nigārā sanma ‘ışḳ içre Muḥibbī terk-i ser kılmaz / Yoluñda öldügüm billāh reh-i ‘ışḳuñda ṣādıḳdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Dil şīşesi bir daḫı Muḥibbī bütün olmaz / Meh-rūlar anı seng-i cefā-y-ıla sımışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsıyla Muḥibbī / Dildāde vü āvāre siyehkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 12). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Merd-i meydān ol Muḥibbī virme dünyāya göñül / Hīç dil virmez zene meyl eylemez merdāneler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Tañ mı cūş itse Muḥibbī āh-ıla deryā-yı eşk / Rūzigār esdükçe kim dir baḥr-i bī-pāyān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Yürür mecnūn gibi tenhā düşüp bu vādi-i ‘ışḳa / Muḥibbī sāyeden ġayrı dimez hem-rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Öper dildārı meclis içre sāġar / Ara yirde Muḥibbī müttehemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 6). 

[muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī ayagı topragına īs̱ār içün / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm baña sīm ü zer yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 7). [muḥibbī, ] 
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Kimdür Muḥibbī dir-iseñ iy pādişāh-ı ‘ışḳ / Bir derdmend bende vü bir ḫāk-i pā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī niçe ṭāḳat getüre kişver-i dil / Şāh-ı ġam leşkerini üstine her bār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet / Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1151, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Sormaduñ iy dil ṭabīb[i] bu Muḥibbī derdini / Niçe yıl derdini ‘arż itmege kapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kim ki ‘āşıḳdur Muḥibbī āsitān-ı yārda / Pādişāh-ı dehr ise kendüyi çāker gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1153, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı / Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1154, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Şi‘r-ile çünki Muḥibbī niçe dilber kuçılur / Bunı kim diyebilür şi‘r ü ġazelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Çün Muḥibbī cür‘a-i cām-ı lebüñden oldı mest / Fāş idüp esrār-ı ‘ışḳı ‘āleme rüsvā olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1156, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Niçe medḥ itsün Muḥibbī ol güzeller şāhını / Ehl-i dilden her seḥer kūyında dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Ruḫlarıyla lebleri ẕikrin ider dil dilberüñ / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī la‘l ü gevher-sāz olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1158, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Sīne bāġına Muḥibbī yaş döker geh ḫūn-ı dil / Bitürür güller temāşā eyle reng-ā-reng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Leb-i tiryākine irdi Muḥibbī / Ne ġam dirlerse zülfüñ ‘aḳrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 7). 
[muḥibbī, ] 

Şāh-ı ġam gelse Muḥibbī konmaga dil mülkine / Öñce bu eşküm ḳaṭārı yürür otagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī ẕīkr ider şekker lebüñ çün / Olur her bir sözi ḳand-i mükerrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 8). 
[muḥibbī, ] 

Şāyed ki teraḥḥüm ide bir daḫı Muḥibbī / Araya düşür gözlerüñüñ yaşını yalvar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī gülşen-i dilde müdām aksun gözüm yaşı / Kim anda cilveler eyler ḫayāl-i serv-i dālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Ḥasretiyle bu Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Gözlerin seyyāre-veş yummaz fiġān u zār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İşiden şi‘r-i pür-sūzum okıyanlar diye lā-büd / Muḥibbī derdmend içün tutuşup oda yanmışdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1166, Beyit 5). [muḥibbī, ] 



 1556 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına / Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1167, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Öldürür her dem Muḥibbī’yi anuñçün ol ḥabīb / Bildi yazılmaz günāhı kim daḫı nev-restedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 5). [muḥibbī’yi, -’yi ] 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak / Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İster-iseñ dür dişin dök acı yaşlar iy göñül / Ḳa‘r-ı deryāda Muḥibbī bulınur dür-dāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1170, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Eydeli şekker lebi şīrīn zebānın vaṣfını / Bu Muḥibbī ṭab‘ını ṭūṭī gibi gūyā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 

Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ġarḳ-ı ḫūn olsa Muḥibbī tañ mı çeşmüm merdümi / Görürem her dem kuçar dildārı gülgūn cāmeler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1172, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Oldı Muḥibbī çünki cihānda gedā-yı ‘ışḳ / Yigdür aña ki ‘āleme ol pādişā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Görüp ol la‘l-i şīrīni ne kan yudar Muḥibbī’nüñ / Belā kūhında ger yoluñ düşerse kūhkenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 7). [muḥibbī’nüñ, -’nüñ ] 

İy Muḥibbī ‘āleme şāh olmadan / Dilberüñ olmak gedāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 6). 
[muḥibbī, ] 

Muḥibbī sīnede peyḳān[ı] yāruñ / Müdām olsun dil ü cān merhemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Tecrīd-i ‘ışḳ ol yüri terk eyle cānuñı / Saña Muḥibbī penbe-i dāġuñ ḳabā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 8). [muḥibbī, ] 

Gülşen-i ḥüsninde dil murġın yine ṣayd itmege / Zülfi āġında Muḥibbī ḫāli anuñ dānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī efser itmiş ḫāk-i pāyuñ / Anuñçün şāh-ı heft-iḳlīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 6). 
[muḥibbī, ] 

Muḥibbī ġam yime çog-ısa cürmüñ / Şefā‘atçi Muḥammed Muṣṭafā’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 7). 
[muḥibbī, ] 

Dil diler dāyim Muḥibbī’den gözi mestāneler / Serḫoşuñ meyl[i] bilürsiz kim kebāb üstindedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 5). [muḥibbī’den, -’den ] 

Zülfinde göñül bend-ile gör mübtelā yatur / Kūyı Muḥibbī ‘āşıḳa bīmār-ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 7). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī iḫtiyār-ı dil eger gitse ne tañ / Dil-rübālar işi dāyim nāz-ıla kirişmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1183, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1184, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī n’ola karşuñda iderse nāle vü efġān / Velī şūrīde bülbüldür yüzüñ gül gülsitānumdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1185, Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Muḥibbī göz yaşın ḫarc itse tañ mı / Metā‘-ı ġam gibi çün ḥāṣılı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Muḥibbī dād-ı Ḥaḳ’dur ‘ışḳ kitābı / Okınmaz sanma sen ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Dünyā kime mihr itdi saña ide Muḥibbī / Cevr-ile cefā kılmada cānānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bezm-i ġamda Muḥibbī ḫūn-ı ciger / İçerem giceler ġabūḳumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 5). 

[muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī gibi bir bülbül-i gül zār olmadı / Gülşen içinde niçe niçe hezārān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kapuñda niçe yüz biñ ‘āşıḳuñ var / İçinde yok Muḥibbī gibi kemter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Yār Muḥibbī ḫūblar içre eyle maḥbūb ola kim / Ḫalḳ-ı ‘ālem ḥayretinden ısırur barmaglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 9). [muḥibbī, ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Tīri çün sehm-i sa‘ādetdür naṣīb ola diyü / Bu Muḥibbī kaşları yasın görüp ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī devletinde şāh-ı ‘ışḳuñ / Belā vü derd ü miḥnetden ne kemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 5). 

[muḥibbī, ] 

Teraḥḥum eyle kuluñdur Muḥibbī / Yanar ‘ışḳuñla şāhum çok zamāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 8). 

[muḥibbī, ] 

Kaşı yasına cān iderse ḳurbān / Muḥibbī’nüñ muḳarrer devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 10). 
[muḥibbī’nüñ, -’nüñ ] 

Sakla Muḥibbī sīnede tīrini cān gibi / Çünki saña ol kaşı ya yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Didiler yaralar n’eyler Muḥibbī sīne vü dilde / Didüm ki bir kemān-ebrū nigāruñ yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Mest olup dil ḥaşre dek huşyār olmazsa ne tañ / Çün Muḥibbī sevdügi ol gözleri mestānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 8). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī düşeli baḥr-ı ġam içre / Ṣadef çeşmi yaşı dürr-i ‘Adendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

 ,Merdümlik idüp gel bu Muḥibbī’ye şehā / Kanı bu bendeñ ile eyledügüñ ḳavl ü ḳarār (Muhibbî Dîvânı (م)

Gazel 1205, Beyit 24). [muḥibbī’ye, -’ye ] 

Muḥibbī gül yüzüñüñ bülbülidür / Fiġān u zārdan ol epsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 7). 

[muḥibbī, ] 
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Tutdı Muḥibbī dehri eş‘ār-ı dil-pesendüñ / Senüñ gibi suḫen-ver bildüm cihāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Togrılup vādī-i ‘ışḳ içre Muḥibbī gidicek / Çekilür mülk-i ‘adem ḥaddine dek maḥmilümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1208, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Görsün Muḥibbī vir aña ḥüsnüñ zekātını / Zīra ki aña müsteḥaḳuz hem gedālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Gitdi Mecnūn didügüñ geldi Muḥibbī yirine / Kişver-i ‘ışḳa geçerse anı uḫrā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī ‘ālemüñ seyr ü temāşāsını ko / Gel göñül seyrini kıl göz görmedük ‘ālemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī ister-iseñ bulasın genc-i viṣāl / Ara dil vīrānesin dime ḫarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥībbī olma dünyānuñ muḥibbi / ‘Acūzeye göñül virmek er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 5). 
[muḥībbī, ] 

İy Muḥibbī dürişüp ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī ṭaleb it / Sözlerüm cümle ḥaḳīḳīdür anı sanma mecāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Cür‘a-i cām-ı elesti içeli mest olmışuz / İy Muḥibbī ḥaşre dek sanma bizi ayıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī kim görürse āfitāb-ı ḥüsnini / Göz yumar hīç ārzū-yı māh-ı tābān eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1218, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Niçe yıldur bu Muḥibbī derdüñ-ile ḫastadur / İtmedüñ iy dil ṭabībi aña tīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1220, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Akarak çün başdan aşdı iy Muḥibbī göz yaşı / Ġarḳ ider āḫir seni bu çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1221, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Alan bir şemme bū sünbül saçından / Muḥibbī niç’ ola sevdāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Çün gördi seni sevdi güzellerde Muḥibbī / Gözini açup fikret -i rūy-ı dīger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Nāle eyler bu Muḥibbī bezm-i ġamda ney gibi / Kankı bī-dil bu hevālarda nevāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1224, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī yārı aġyār-ıla gördüm / Didüm ‘ālemde gül var mı dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Fiġān u nāle zīr ü bamsuz olmaz / Muḥibbī yime ġam ġam gelse her gāh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1227, Beyit 5). [muḥibbī’yi, -’y, -i ] 

Āhum dütüni ‘ālemi tār itdi Muḥibbī / Gerçi ki dinür bir sūz imiş āh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1228, 

Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Muḥibbī olalı ‘ışḳ-ıla Maḥmūd / Dimişlerdür aña ḥüsniyle Āyāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Muḥibbī oldı çün bir zer-ḫarīdüñ / Revā mıdur diyesin kul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Hevā-yı nefse kim uysa Muḥibbī soñı ḫacletdür / Bu pendi cān-ıla kim gūş iderse şermsār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī ḫoş görür ‘ışḳ ‘ālemini / Ki bundan özge hergiz ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 6). 
[muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī ṣabr u ṭāḳat cümle bir yirden gidüp / İtdi bir yüzden füsūn u siḥr ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kimdür ki diye ‘ışḳı Muḥibbī başa iltdüm / ‘Ālemde bugün andan ulu derd-i ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 8). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī ister-iseñ genc-i ḥüsnin / Ḥaẕer kıl ejder ü mār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Muḥibbī geşt kılduñ ‘ālemi çün / Olupdur vaḳt idesin ‘azm-i Tebrīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Dişlerüñle şem‘-i ḥüsnüñ bu Muḥibbī añmasa / Şi‘rini pür-sūz idüp naẓmın güher-rīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Oldı ‘ālemlere destān Muḥibbī ḳıṣṣam / Yazmadan ben anı bu defter ü tomara henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Ġamzeñ öldürse Muḥibbī’yi ne ġam ġam yimezüz / Leblerüñ mürdeler iḥyāsına ‘Īsī bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1240, Beyit 5). [muḥibbī’yi, -’y, -i ] 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan / Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1241, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Sulṭān-ı ‘ışḳ olsa Muḥibbī ‘aceb midür / Meh gibi var çü meclis-i ġamda çerāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1242, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Virmedi ol māh-rū bir kez zekāt-ı ḥüsnini / İy Muḥibbī niçe yıl kūyında biz sā‘illerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Günāh-ısa seni sevmek Muḥibbī / Gel öldür cürmine inkār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 6). 
[muḥibbī, ] 

Gülşen-i kūyuñda cānā giceler bülbül gibi / Ṣubḥ olınca bu Muḥibbī sanma feryād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ḫāk-i pāyı çün ele girdi Muḥibbī başa ko / Ġam yime şimden girü tāc-ı sa‘ādet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñde zār itme Muḥibbī’yi didüm / Didi bir gül var mıdur kim bülbülin zār istemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1247, Beyit 5). [muḥibbī’yi, -’y, -i ] 
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Bilmedüm bagrı Muḥibbī dilberüñ āhen midür / Raḥm idüp kılmaz naẓar itsem eger yüz biñ niyāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Leb-i la‘linden özge dil-rübānuñ / Muḥibbī derdüñe dermān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İltmedi ‘ışḳı başa çünkim Muḥibbī Mecnūn / Girelüm baş açalum biz daḫı meydāna biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

‘Āşıḳuz itdük Muḥibbī derd ü miḥnet iḫtiyār / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Leşker-i eşki çeküp āhuñ livāsın kaldurup / İy Muḥibbī şāh-ı ‘ışḳ olduk vilāyet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1253, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī’ye niçe bir atasın seng-i cefā / Kim bütün ide uşandı bu dil-i āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1254, Beyit 5). [muḥibbī’ye, -’y, -e ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī’nüñ murādı bendeñ olmakdur hemān / Gerçi kim ẓāhirde biz de memleket sulṭānıyuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1256, Beyit 5). [muḥibbī’nüñ, -’nüñ ] 

Ölince yüri yārı ṭaleb eyle Muḥibbī / ‘Āşıḳ olana dünyede ārām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 
5). [muḥibbī, ] 

Suçını Muḥibbī’nüñ ‘afv eyle disem dilber / Sürer kapudan anı dīvāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 5). [muḥibbī’nüñ, -’nüñ ] 

Muḥibbī kesmege bu sīne kūhın / Elüñde ġamdan özge tīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 6). 

[muḥibbī, ] 

Minḳārına aldukda göñül didi Muḥibbī / Beñzer ki göñül murġını kapdı gözi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī uşbu şi‘r-i dil-pesendi / ‘Acep var mı görüp ta‘ẓīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Dil ḫānesini yıksa Muḥibbī yine dildār / Anı da yapar böylece mi‘mār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine / Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1263, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Nār-ı firḳatdür bugün bildüm çü dūzaḫdan beter / Kül olurdı ten Muḥibbī dökmese seyl-āb göz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1264, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

‘Ālemi la‘l-i zülālinden ser-ā-ser kandurur / Bu Muḥibbī teşneye geldükçe bir kez mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī faḳr-ıla iden ḳanā‘at iḫtiyār / Sīm ü zerden yapılan ḳaṣr-ıla eyvān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1266, Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Ölmiş-iken bu zemīn buldı yine tāze ḥayāt / Tañ mı ger olsa Muḥibbī gülşen ü gülzār sebz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1267, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳı sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Gözi bīmārıdur her dem Muḥibbī’yi iden tīmār / Bilür bīmār kılmasın neden tīmārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 6). [muḥibbī’yi, -’y, -i ] 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla bulduñ ḥarāret / Anuñçün oldı şi‘rüñ böyle dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

‘Işḳ cāmını Muḥibbī çün ezel nūş eyledi / Daḫı ol demden berü sermest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 11). [muḥibbī, ] 

Ṣabr eylemege çünki Muḥibbī’de yok mecāl / Gitdi dükendi kalmadı dilde ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1272, Beyit 5). [muḥibbī’de, -’de ] 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī ol cefākāruñ olursa rāh-ı kūyında / Dimez aña nedür ḥālüñ ve yāḫūd merḥabā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Noḳṭadur agzı didük kıldur bili fehm eyledük / Dūrbīn olsa Muḥibbī tañ mıdur idrākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ḫayl-i rindāna Muḥibbī tañ mı olsam tācdār / Bir ḳadeḥ meydür başumda efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 4). [muḥibbī, ] 

Eyler egerçi her kişi bir nesne ile faḫr / Her dem Muḥibbī ‘ışḳ-ıladur iftiḫārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Niçe gündür bu Muḥibbī hicrüñ-ile ḫastadur / Bir sora-gel dōstum cān virmesün tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Leylī zülfidür iden her dem beni mecnūn-ṣıfat / Bu Muḥibbī’ye hemān tedbīr-i zencīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 5). [muḥibbī’ye, -’y, -e ] 

İlte Muḥibbī kūy-ı nigāra ġubārumı / Yarı kılursa bir gün eger rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, Beyit 
7). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī şi‘rinüñ herkes ne bilsün ḳıymetin / Ehl-i derd olan bilür ḳadrini aña söyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī anuñ içün şi‘rini itdi bülend / Şimdiki şā‘irleri kendüye aḳrān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

‘İnāyet kıl Muḥibbī seni bulsun / Seni künh-ile kimse bilmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 7). 

[muḥibbī, ] 

Ola ki baka raḥm ide yüzüñe / Muḥibbī kan-ıla ruḫsāruña yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 5). [muḥibbī, 

] 
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Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī şi‘rüñi gören ḥasen dir / Ki anda gizlü var ma‘nā ciger-sūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

İy bād-ı ṣabā getüresin ḫāk-i derinden / Sanma ki Muḥibbī anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy yār-ı cefā-ḫū Muḥibbī göz[i] yaşın / Teskīn iden ḫāk-i derüñdür diger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Senden umar Muḥibbī derdlü diline dermān / Koyup kapuñı cānā ġayrı kapuya gitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Şem‘-i ḫüsne iy Muḥibbī cān u ser itme dirīġ / Bāl ü per yakdı diye dilber bizüm pervānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳ sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 7). 
[muḥibbī, ] 

Muḥibbī şi‘rini rindāne söyler / Olursa şi‘r içinde tañ mı mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī yazsa ḥüsni āyetin dil levḥine / Okıyan dir buncılayın kimseler inşā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ḫarābāt ehlidür ‘āşıḳ Muḥibbī / Anūn içün libāsın fāḫir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 5). [muḥibbī, 

] 

Bu Muḥibbī ḥālini taḥrīre almışdur ḳalem / Niçe defter toldı şerḥ olmadı aḥvālüm henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1300, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Āh it Muḥibbī her dem kim gördi yār[ı] maḥrem / ‘Āşıḳ olur mı bī-ġam oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī olmasak biz Ḫusrev-i mülk-i suḫen / Böyle raġbet bulmaz idi defter ü dīvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

‘Āşıḳuz gerçi Muḥibbī dutduk istiġnā yüzin / Ne vefā-yı yār u ne ḫod ḳahr-ı aġyār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Döne döne āteş-i hicre yanup yakılmışam / İy Muḥibbī göñlüme ḳebāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Naḳş-i dünyāya Muḥibbī dil virüp aldanmazuz / Ṣūrete meyl itmezüz zīrā ki ma‘nāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 9). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Tūġra-yı ġamla Muḥibbī sīne-i ṭablı dögüp / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳ dervendinde miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kim-durur cānā dir-iseñ derd-i hicre mübtelā / Ġāyet ile ḫasta-dildür bu Muḥibbī bendeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla cān terkin ur kim / Olasın cümle ‘uşşāk içre mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳ içre egerçi pāy-māl oldı / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun dil ü cānum cüdā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1310, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī giceler bülbül-vār / İñiler āh u vāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Bī-kes Muḥibbī derd-ile bir derde duş oldı yine / Kullar başına gelmesün aḥvālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Cān ile seni sevmek eger ola günāhum / ‘Ālemde Muḥibbī gibi günehkār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Kūy-ı dilberde Muḥibbī’ye gedā olmak yiter / Bu cihāna ser-te-ser olmaga sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 5). [muḥibbī’ye, -’y, -e ] 

Tācdārıyuz Muḥibbī gūşe-i meyḫānenüñ / Oldı serde bir ḳadeḥ mey efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1315, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī gözleri cevherlerin / Yoluña sanma ki īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 7). 
[muḥibbī, ] 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur / Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Aglar-ısa bu Muḥibbī tañ mıdur Ya‘ḳūb-veş / Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1319, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kūy-ı yārı n’eylerem görmek dilerem yārı ben / Bu Muḥibbī cennete ḳāyil degül dīdārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Lāle gibi koma elden dāyimā peymāneyi / İy Muḥibbī çün bilürsin tolısar peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ruḫlaruñsuz bu Muḥibbī āh iderse tañ mıdur / Bülbül-i şūrīdenüñ ḥāli n’olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1322, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Cüdā olsa Muḥibbī nāle kılmaz / Ki zīrā küştelerden gelmez āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Egerçi ki belādur ‘ışḳ-ı ḫūbān / Muḥibbī’ye belā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 5). 
[muḥibbī’ye, -’y, -e ] 

Dil ḫasta yatur kimsene ḥālini sormadı / Eyler Muḥibbī ṣubḥa degin āh u vā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1326, Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Şikeste-ḫāṭır olmışdur Muḥibbī göñlüñi sa‘y it / Ele al Ka‘be ḥaḳḳıyçün buña beñzer s̱evāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Anuñçün kesdiler şem‘üñ başını / Muḥibbī olduġıyçün kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Gül yüzüñsüz bu Muḥibbī iñlese bülbül-ṣıfāt / Ne dükenmez gice gündüz āh u zārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1330, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kim ki ögrenmek diler ‘ışḳuñ rumūzın ser-te-ser / Okusun görsün Muḥibbī defter ü dīvānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1331, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Geh Muḥibbī dāġ-ıla kūh-ı belā kaplanıdur / Rūy-ı zerd-ile gehī deşt-i ġama ḍayġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İḫtiyār itdi ḫarābātı Muḥibbī ‘ışḳ ara / Zāhidā itme melāmet andan ol ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1333, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī olmışuz ‘ālemde dīdār ‘āşıḳı / Vuṣlata meyl eyleyüp būs u kenārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1334, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ol serv-ḳaddi gördi çıkdı Muḥibbī gözden / Gülgūn-ı eşk düşdi tutup tutup yiñilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kimse bilmezdi Muḥibbī sūz-ı ‘ışḳumdan ḫaber / Ẓāhir eyler ‘āleme bu sırrı eş‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāydur göñlüm benüm / Ol sebebden söz ü sāz u çeng ü nāya bakmazuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Cām-ı ‘ışḳı bu Muḥibbī içeli rūz-ı ezel / Çāk ider sīne girībānını kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1338, 

Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 8). [muḥibbī, ] 

İñlesün bülbül gibi kılsun Muḥibbī nāleler / Ḥüsn-i yāruñ gülşen-i tāze bahārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Çāre yok şimden girü dil derdine olmaz devā / İy Muḥibbī ol gözi mekkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kāse-i çeşmi Muḥibbī’nüñ cevāhirler tolu / Dem mi vardur ki şehā pāyuña īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 5). [muḥibbī’nüñ, -’nüñ ] 

Gitdi ṣabr olmasa ‘aḳlum baña hemdem ne ‘aceb / Dilberüñ çeşmi Muḥibbī görinür āl-engīz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1343, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Āteş-i ‘ışḳa ezel yakdı Muḥibbī cān u dil / Anuñ-ıçun rūz u şeb dāyim ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1344, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Cevr okı cāna irüp itdi Muḥibbī’yi helāk / Daḫı bu ḫasta göñül ol kaşı yadan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 5). [muḥibbī’yi, -’y, -i ] 

Bir bencileyin derd-ile bī-çāre Muḥibbī / Bir sencileyin yār-ı cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 

Beyit 7). [muḥibbī, ] 
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İy Muḥibbī muṣḥaf-ı ḥüsninde yāruñ dir gören / Ḫaṭṭ u ḫāle noḳṭa vü i‘rāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Tīġ-ı ġamzeñ didüm itdi sīnem içre dil şikāf / Leblerüñ didi Muḥibbī ġam yime merhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1348, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Eyleseñ cevr ü cefā gelür Muḥibbī’ye vefā / Ḳāyilüz senden gelen hergiz ‘āẕāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 5). [muḥibbī’ye, -’y, -e ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde ammā virmedük bir ḫūba dil / Okusun bilsün Muḥibbī içe-dursun cāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Her kaçan görseñ Muḥibbī nāz ider ol nāzenīn / Karşusında yüzüñi sür yirlere eyle niyāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1352, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Eksük itme göz yaşını ḳalbi mermerse daḫı / Bir zamān-ıla Muḥibbī sanma kim pīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī bāġ-ı ḥüsnüñ her kaçan medḥ eylese / İy gül-i ra‘nā aña kim bülbül-i gūyā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī leblerüñ ẕikrin miyānuñ vaṣfını itse / Diyeler böyle bir şīrīn kelām ince ḫayāl olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1355, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Arturur nālesini görse Muḥibbī ruḫuñı / Faṣl-ı gülde nite kim murġ-ı ḫoş-elḥān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī yaşın ol yār ayagına / Nis̱ār itmez dimeñ dīnār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 5). [muḥibbī, 

] 

Bu Muḥibbī şīşe-i nāmūsı çalsa taşlara / Dōstlar ‘ayb olmasun ‘ışḳ ehli çün ad istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Oldı Muḥibbī ‘ışḳ-ıla rind ü melāmetī / Sanmañ anuñ her işi ḳallāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī evvel[i] ‘ışḳuñ egerçi görinür āsān / Velī ġāyet soñı müşkil giriftār olmayan bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1361, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Maṭbaḥ-ı ġamda Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Miḥnet ü derd ü belādan ġayrı bir nesne yimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Dem-i vaṣla irenler iy Muḥibbī / Didiler bundan özge ‘ālem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 6). 

[muḥibbī, ] 

Ḫūblar naḳşın Muḥibbī sīnede naḳş ideli / Mānī-i Çīn’i begenmez özge naḳḳāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Çün ezel cām-ı maḥabbet cur‘asın nūş eyledi / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī mest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ṭāḳati kalmadı kim sensüz Muḥibbī söz diye / Cāndan ayrılsa beden lā-büd kalur güftārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī la‘l-i nābuñ ḫastasıdur iy ṣanem / Bir soragel ölür ise olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī bendesi olup cihān içinde dildāra / Kamu yārānı terk eyler ḳarār itmez bir ān sensüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1371, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Şi‘r-i pür-sūzum Muḥibbī olalı ẓāhir benüm / Şimdiki şā‘irlere tañ mı didürsem ḍarbı bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Nāleler eyler Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳuñda senüñ / Gelmedi dilüñe bir kez diyesin kim bu çi kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi / İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Añup Ferhād u Mecnūn’ı Muḥibbī / Du‘ā-yı ḫayr kıl anlara sen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu / Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Niçe yıllardur Muḥibbī ārzū eyler seni / Bulmadı ‘ālemde hergiz vaṣluña ol dest-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1378, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī ‘ışḳ bünyādına bennā olmışam / Gelmeyiserdür ḫalel zīrā ki muḥkemdür esās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī ne ḳadar āh eyleseñ gūş eylemez / Seng-i ḫārādan katıdur göñli gel feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1380, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Yok miyānından es̱er gelmez dehānından cevāb / Kimse yok virür ḫaber andan Muḥibbī sözi kes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1381, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Āh u nāleñden Muḥibbī yār añlar ḥalüñi / Sözüñi uzatma çün kim ‘ārife bir nükte bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Niçe bir hicrān elinden çok şikāyet ideyin / Söz tamām vallāhu a‘lem iy Muḥibbī sözi kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül / Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī dem-be-dem mey içmege budur sebeb / Ḫūblar la‘l-i lebi fikrini kılmışdur heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

‘Azm-i şikār eyledi ol zülfi ‘anberīn / İtse olur Muḥibbī’ye zülfinden ol meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 5). [muḥibbī’ye, -y, -e ] 

Āteş-i ‘ışḳa Muḥibbī yana ḫākister ola / Nār-ı ‘ışḳ ile nite yanup kül oldı Ḳaḳnūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 

Beyit 5). [muḥibbī, ] 



 1567 

Muḥibbī bāz olup olma ziyānkār / Kem-āzār ol bulasın ‘ömr-i kerkes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Nāle kılma göñlüñe gelse ḫayāl-i çeşm-i yār / Ḫānede bīmār ola itme Muḥibbī anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1389, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ḳaddüñi çevgān idüp top it Muḥibbī başuñı / Çünki meh-rūlar iderler top u çevgāna heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Tañ mı bu ‘ālem serīrinden Muḥibbī ‘ār ide / Ḫāk ü ḫışt-ı meygede bālin ü bister aña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1391, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Her şeb iy meh irdi eflāke Muḥibbī nālesi / İy meh-i nā-mihr olmaduñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1392, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Gevher-i naẓmuñ Muḥibbī ehl-i naẓm olan bilür / Ḳıymetini cevherüñ bilmez meger cevher-şinās (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī būsesine naḳd-i cān-ıla ḫarīd / Olmışam dürlü bahāya yār bāzār eylemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ka‘be-i vaṣluña mahmil baglasa dil ḥācı-vār / Bu Muḥibbī iñler ol vādīde mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ruḫları devrinde varma iy Muḥibbī gülşene / La‘l-i nābı var-iken cām-ı ṣafā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Kārubān-ı dil revāndur çün melāmet rāhına / İy Muḥibbī nāleler kıl sen de mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Şām-ı hicrüñde Muḥibbī ārzū-yı vaṣl ider / Var mıdur bīmār kim ol itmeye ṣıḥḥat heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1398, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī sīnede gören ḥabāb-ı eşkümi / Konmaga ġam şāhına yir yir didi otāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Tār-ı zülfinüñ ḫayāli sīne-i sūzānda / Āteş içre iy Muḥibbī mārdur in eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ġamzeñ öldürdi Muḥibbī’yi neden didüm didi / ‘Āşıḳı öldürmenüñ bildüm s̱evābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 7). [muḥibbī’yi, -y, -i ] 

İy Muḥibbī çün şarāb-ı ‘ışḳı nūş itdüñ ezel / Tā ḳıyāmet tañ degüldür idesin cūş u ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İşidürdüm māh-rūlar bī-vefā olur velī / İy Muḥibbī her ne dirlerse biñ anca var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Hep ümmet-i Muḥammed’e itdüñ şefā‘ati / Mücrim Muḥibbī bendeñe iy Muṣṭafā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1404, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

‘İyd-i vaṣla çünki irişdi Muḥibbī derdmend / Merḥabā eyle elüñi sun anuñla gel iriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Çeşmüm tenüme geydüreli kırmuzı ḫil‘at / Āhum da Muḥibbī görinür başuma ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 7). [muḥibbī, ] 
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Muḥibbī serv-ḳadler ḥasretinden / Elif çek sīneñe eyle derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 5). [muḥibbī, 
] 

Eşk ü rūyı olmasa bakmaz Muḥibbī yüzine / Beñzer ol yāra gelür bu dirhem ü dīnār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1408, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini / Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1409, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Āhını ṭavḳ eyleyüp gözyaşı zencīr olalı / Tekye-i ‘ışḳ içre oldı bu Muḥibbī şīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1410, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī sözleri dürr ü güherdür / Gerekdür anı yārān ide mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 5). 

[muḥibbī, ] 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 5). [muḥibbī’nüñ, -’nüñ ] 

Gerçi kim çeşmi Muḥibbī öldürür merdümleri / Lebleri emvātı iḥyā itmede ‘Īsā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1414, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī bī-emāndur öldürür virmez emān / Anuñ-ıçun sürme ile tīġ-ı çeşmin zāġlamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1415, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme / Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ehl-i diller iy Muḥibbī mest ü şādān oldılar / İtdiler vuṣlat ḫumından çünki anlar bāde nūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine / Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Cānā Muḥibbī sözlerini dak kulaguña / Nādān eline düşmeye ol gevheri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Sözüñ gevher olaldan iy Muḥibbī / İdindi cümle yārān anı mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī bu ne ḥikmetdür ki bir yirde ḳarār / İtmeyüp ‘ālem turaldan beri devr eyler güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Mümkin mi saña raḥm gele yār dilinden / Dünyāda Muḥibbī kişiye raḥm ide mi taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Dün gice gördüm Muḥibbī şu‘le-i pervāneyi / Ḳaṣdı yanmagmış meger sandum savaşı var-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Gelse ġam Ye‘cūci yagmaya vire dil kişverin / İy Muḥibbī var mıdur karşu aña der baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī cān göziyle kūhsāra kıl naẓar / İñleyüp Ferhād içün döker gözinden kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Saldı dil fülkin Muḥibbī rūzigār-ı āh-ıla / Bilmedi emvāc-ı ‘ışḳı kim belā-engīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1426, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Āh u efġānuñ feleklerde senüñ yir eyledi / İy Muḥibbī sanma kim dildāra te‘s̱īr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm āh / Yanında dilberüñ efsāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Muḥibbī eşk-i çeşmidür nihālüñ eyleyen tāze / Anuñçün ḳadd-i reftāruñ ki ṭubīden bülend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī irmek isterdi ser-i zülfine dildāruñ / Aña deyr-i cihānda dinmese zünnāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1430, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Gitdi ṣabr u ‘aḳl u fikrüm bir daḫı girmez ele / İy Muḥibbī görmeyeydüm ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ḫaṭṭāṭ-ı ezel eyledi Mecnūn’uñ adını ḥakk / Yazdı Muḥibbī adını itdi anı tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 
Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Bīgāne sanup eyleme red bu Muḥibbī’yi / Bilmez misin ki ‘ışḳuñ ile āşinā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 5). [muḥibbī’yi, -y, -i ] 

Ḫāk eyle özüñ var der-i dildāra Muḥibbī / Ger ister iseñ cür’a-i yāri idesin nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Mecnūn eger kalsa Muḥibbī bu zamāna / Olmazdı belā deştine gitsem baña pādaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī merd olana rezm içinde / Bir elde tīġ [u] bir elde gerek baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 7). 

[muḥibbī, ] 

Leẕẕet-i dünyāya aldanma Muḥibbī sunma el / Neşterini tā ki urmaya saña zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī bū ile toldı dimāġūm / Meger zülfine yāruñ şāne gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Saña cevr ide Muḥibbī yār aġyāra vefā / Ko seni itsün helāk bu ḳısmete ḳāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ser-i kūyumda feryād u fiġān her şeb iden kimdür / Didi didem Muḥibbī ḫasta-dildür ḫˇābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 4). [muḥibbī, ] 

Ḥayyāt-ı felek egnüme miḥnet palāsını / Biçdi Muḥibbī baña görüp lāyıḳ ol ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī zülfi zencīrüñ görüp / Kendüzin dīvāne şeydā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 8). 
[muḥibbī, ] 

Şīrīn lebüñüñ vaṣfın iderken bu Muḥibbī / Leẕẕetden anuñ toptolu agzı şeker olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī derd ü miḥnet başuma yazu imiş / Görmeyeydüm bir naẓar ben ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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İster iseñ jengden ṣāf ola dil āyīnesi / Āyīne gibi gerek olmak Muḥibbī ḫırḳa-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1445, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ Muḥibbī su gibi ezber okur / İşiden dir sūre-i Nūr u Duḫān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Naḳd-i cān-ıla Muḥibbī ṭaleb eylerse ne tañ / Çünki la‘l-i leb-i dilber aña maṭlūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Bilmek isterseñ Muḥibbī sīnesin çāk eylegil / Ġamzelerden göresin āzürde cānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Leylī saçına dil vireli bu Muḥibbī’nüñ / Mecnūn gibi işi güci āh u vāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, Beyit 
5). [muḥibbī’nüñ, -nüñ ] 

Gözden bırakup yirlere sal anı Muḥibbī / Eyledi gözüñ yaşı senüñ çün sırruñı fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Muḥibbī’yi ferāmūş itdüñ iy dōst / Ölürse ol seni itmez ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 5). 
[muḥibbī’yi, -y, -i ] 

Sırr-ı ‘ışḳı Muḥibbī saklamaduñ / Sirişküñ kıldı anı ‘āleme fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 6). 
[muḥibbī, ] 

Muḥibbī cānı cānāna fedā kıl k’olasın rāḥat / Niçe bir sūz-ı āhuñdan tola mülk-i cihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ġāyet-i ‘ışḳa Muḥibbī ireyim dimek muḥāl / Ḥaddi vü pāyānı yok bir ince müşkil rāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Göñül şehrini yakmaga Muḥibbī’nüñ saçuñ şeb-rev / Olur dāmānı altına ider her şeb nihān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 5). [muḥibbī’nüñ, -nüñ ] 

Nūş-ı cān olsun Muḥibbī eşk-i çeşmüñi müdām / Sāġar-ı çeşmüñle pür kıl iç anı peymāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1457, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Serv-ḳaddüñ yādına gülşende iy serv-i ḫırām / Bu Muḥibbī’nüñ iki çeşmini gördüm cū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 5). [muḥibbī’nüñ, -nüñ ] 

Sen çemen seyrin iderseñ dōstlar aġyār-ıla / N’içün olmasun Muḥibbī derdmendüñ bagrı baş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Dimiş kūyında ḳurbān idem anı / Muḥibbī’nüñ murādı ol-durur kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 5). 
[muḥibbī’nüñ, -nüñ ] 

Muḥibbī la‘l-i nābı ḥasretinden / Akarken gözlerüm yaşı dem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Eyle Muḥibbī ḫastaya iy dil ṭabībi em / Yıllarla derdüñ-ile yatur mübtelā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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Muḥibbī giceler tā ṣubḥ olınca / Kılur bülbül gibi dāyim nevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ḳaddümi çeng eyleyüp ḳānūna āheng eyledi / Buralı gūşum Muḥibbī dest-i ġam ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī olalı bu dil nişān / Kaşların ya ġamzesin tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 6). 
[muḥibbī, ] 

Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar / Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1468, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Leblerüñden bu Muḥibbī’ye buyur şāfī cevāb / İy ṭabīb-i dil meded oldum katı ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 5). [muḥibbī’ye, -y, -e ] 

Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 5). [muḥibbī’nüñ, -nüñ ] 

Benüm sūz-ı derūnumda yanar derd ehline her dem / Muḥibbī ṭab‘ı miḥnetden uzandukça zebān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Çünki öldürdüñ Muḥibbī’yi ser-i kūyuñda gel / Būse iḥsān it ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣaṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 5). [muḥibbī’yi, -y, -i ] 

Key perīşān ḥāl olupdur bu Muḥibbī hicr-ile / Pes kaçan olur göñül zülf-i perīşāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Nāvek-i ġamzesi geldükde Muḥibbī sen anı / Gāh ta‘ẓīm ile ko dilde gehī cānuña bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Nükte-i şi‘r-ile ger ola Muḥibbī’ye sü‘āl / Bir cevāb eyle ki anda ola çok ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 5). [muḥibbī’ye, -y, -e ] 

İy Muḥibbī her kaçan gönderse dilber tīrini / Anı ta‘ẓīm eyleyüben dilden alup cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1477, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār / Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1479, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Ḥālet-i sözi virür diñle Muḥibbī sözini / Diḳḳat eyle bulasın anda niçe ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1480, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 7). [muḥibbī, ] 

Bulmak eger ki ister-iseñ genc-i vaṣlını / Dil ḫānesini eyle Muḥibbī ḫarābe bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Yakma iy dil nār-ı hicre bu Muḥibbī ḫastayı / Ḫayra gir cevr ü cefādan kıl bu miskīni ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 5). [muḥibbī, ] 
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İy Muḥibbī her kaçan varsañ ḥarīm-i kūyına / Ola kim ide ḳabūl it cānuñı ḳurbāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir / Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1485, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Būse istersek lebüñden aña bulınmaz ‘ivaż / Bārī gel eyle Muḥibbī cānuñı cānāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1486, Beyit 6). [muḥibbī, ] 

Gūşına almaz Muḥibbī dāda varsam dādumı / Gerçi kim ben eylerem derd-i dilüm her bār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1487, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İster asılmak Muḥibbī boynuña / İtdügi zülf-i dü-tādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 5). 

[muḥibbī, ] 

Būseye cān naḳdin aldı yār bāzār eyledi / Di Muḥibbī ya ne ḫışm eyler çün olmışdur ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī kim ki ‘ışḳ yolında cān terk itmedi / Ḥāṣıl-ı ‘ömrine virilen hevādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Yāruñ aldı būsesin sanmañ Muḥibbī rāyegān / Yolına anuñ dil ü cānı fedā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Hicr elinden ölür-isem günde biñ kez rāżıyam / Bu Muḥibbī ḥālini tek itmeñüz aġyāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İtdi pāyuña Muḥibbī cān nis̱ār / İtmege ḳādir degül bihter ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 5). 
[muḥibbī, ] 

Keşf oldı Muḥibbī’ye cihān bir ḳadeḥ ile / Bulmadı girüp erba‘īne zāhid-i murtāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 5). [muḥibbī’ye, -y, -e ] 

Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider / Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī yār cevr ‘ilmin be-ġāyet ḫoş bilür / Līk fenn-i mihri bilmez okısa eyler ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1497, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Tañ mı Muḥibbī bulsa maḥabbetle ger kemāl / İtdi henūz müftī-i ‘ışḳa çün irtibāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 5). [muḥibbī, ] 

İy Muḥibbī tevbe kıl tā kalmaya bār-ı günāh / Tā sebük-pā olmayınca anda geçilmez ṣırāṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1499, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

Nāme içre nāmını añmış Muḥibbī dilberüñ / Sehv-ile yazmış meger yāḫud yazılmışdur ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 5). [muḥibbī, ] 

 

muḥibbi olma: Sevgi beslemek, yakınlık duymak, yakınlaşmak, dost olmak. 

Muḥībbī olma dünyānuñ muḥibbi / ‘Acūzeye göñül virmek er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 5). 

[muḥibbi olma, -i-i, -ma ] 

 

muḥibbiyā: Ey Muhibbi // Kanûnî Sultan Süleyman'ın mahlası.II Muhabbet edici, dost. 
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Devrān içinde kim göre ẓulmı Muḥibbiyā / Varsun muġān deyre ki dār-ı ‘adāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1192, Beyit 5). [muḥibbiyā, ] 

 

muḥkem: Sağlam, dayanıklı. 

Tīr-i bārān atdılar her bir yañadan ġamzeler / Dil gibi sīnemde bir muḥkem ḥiṣārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1058, Beyit 2). [muḥkem, ] 

Binā-yı ṣabr u ḳaṣr-ı ‘aḳl katı muḥkem-durur ammā / İrişse zelzele ‘ışḳuñ hevāsından hemān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 4). [muḥkem-durur, --durur ] 

Dōstum cevr ü cefādan sanma kim yüz döndürem / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳda s̱ābit-ḳadem muḥkemlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 2). [muḥkemlerüz, -ler, -üz ] 

İy Muḥibbī ‘ışḳ bünyādına bennā olmışam / Gelmeyiserdür ḫalel zīrā ki muḥkemdür esās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 5). [muḥkemdür, -dür ] 

 

muḥkem: Sağlam, dayanıklı / Zor, güç. 

Muḥibbī muḥkem işdür ‘ışḳ bāzı / Bu kārı sanma ayruk kāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 5). 

[muḥkem, ] 

 

muḥkem dura: Sağlam durmak. 

Geldi dilde şāh-ı ‘ışḳ bir ḫāne bünyād eyledi / Didi günden güne muḥkem dura bu bünyādumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 4). [muḥkem dura, -a ] 

 

muḥkem ola: Sağlam, dayanıklı olmak. 

Daḫı muḥkem ola bünyād[ı] ‘ışḳuñ / Yagarsa başuña cevr-ile ger daş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 5). 

[muḥkem ola, -a ] 

 

muḥkem oldugı: Sağlam, dayanıklı olmak. 

Cevr ü cefāya māyil çokdur güzeller ammā / ‘Ahd ü vefāsı muḥkem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 3). [muḥkem oldugı, -dug, -ı ] 

 

muḥkem olmaz: Sağlam, dayanıklı olmak. 

Güzeller itmese cevr ü cefāyı / Ṭarīḳ-i ‘ışḳ iñende muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 6). 

[muḥkem olmaz, -maz ] 

Cefā sengiyle miḥnet topragına / Binā-yı ‘ışḳı yapsañ muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 3). 
[muḥkem olmaz, -maz ] 

Cefā sengiyle miḥnet topraġınsuz / Maḥabbet yapusı hīç muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 

3). [muḥkem olmaz, -maz ] 

 

muḥkem olsun: Sağlam, dayanıklı olmak. 
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Zülfi ṭarḥ itdi cefā sengini dil buḳ‘asına / Muḥkem olsun diyü san kāfiri bünyād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 5). [muḥkem olsun, -sun ] 

 

mühre: 1. Kâğıtları cilâlamak, parlak, pürüzsüz ve kolay yazılır duruma getirmek için kullanılan, billûr veya 

istiridye kabuğundan yapılmış yuvarlak âlet 2. Her çeşit yuvarlak, küçük top şeklindeki şey. 

Ġarra olma bu cihān her gün dogar bir nev‘-ile / Mührelerle ‘aḳluñı tagıtma olma ḥoḳḳa-bāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1215, Beyit 6). [mührelerle, -ler, -le ] 

 

muḥtāc: Bir şeye veya kimseye ihtiyâcı olan, ihtiyaç duyan. 

Maḥabbet gencine çün mālik olduk / Kamu bay u gedā muḥtācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 3). 

[muḥtācumuzdur, -umuz, -dur ] 

Şu‘ā-ı şemse muḥtāc-iken ‘ālem / Girür dervīş oyına ‘ār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 5). 
[muḥtāc-iken, --iken ] 

 

müjde: Sevinmeye yol açan, sevindirici haber, muştu // Böyle bir haber verileceği zaman söylenen söz [Müjdeler 

olsun şeklinde de kullanılır]. 

Rūze-i hicrān içinde eyledüm bir sözi gūş / Müjde kim togdı hilāl ebrūsı oldı ‘iyde duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 1). [müjde, ] 

 

müje: Kirpik. 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 1). [müjeñ, -ñ ] 

Dilerseñ iy kemān ebrū neden döndi yaşum kana / Müjeñ tīrini gönder gel anı ḫūnīn cigerden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 2). [müjeñ, -ñ ] 

 

müjgān: Kirpikler, kirpik. 

Virdi dil mülkin ḫarāba şimdi ḳaṣdı cānadur / Çeşm-i kāfir eylemiş müjgānların şemşīrler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1045, Beyit 2). [müjgānların, -lar, -ı, -n ] 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [müjgān, ] 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [müjgānum, -um ] 

Kıya baksa eger cellād çeşmüñ / İder müjgānın ol dem ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 2). 
[müjgānın, -ı, -n ] 

Eger çāk itse bagrum tīġ-ı ġamze / Ne ġam müjgānı nāvekdür ciger-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 4). 
[müjgānı, -ı ] 

Kaşları yasına karşu sīnemi kıldum siper / Deldi geçdi tutmadı müjgānı ġāyet tīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1426, Beyit 3). [müjgānı, -ı ] 

Ser fitnedür gözler-ile kaşlar senüñ / Müjgān tīrüñe katı yadur ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 3). 
[müjgān, ] 
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muḳābil: Karşılık olarak, karşı, karşılığında. 

Teşbīh kim ider gün yüzine mihr-ile māhı / Gün yüzine ‘ālemde muḳābil ḳamer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 5). [muḳābil, ] 

 

muḳābil olmak: Bir şeyin dengi ve karşılığı olmak. 

Güneş yüzine dildāruñ muḳābil olmak istermiş / Zevāli görinür beñzer neden miḳdārını bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 2). [muḳābil olmak, -mak ] 

 

muḳābil olmaz: Bir şeyin dengi ve karşılığı olmak. 

Kara zülfüñ şeb-i tārdür velī aña ḥicāb olmaz / Cemālüñ ‘ālem-ārādur muḳābil āfitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1318, Beyit 1). [muḳābil olmaz, ] 

 

muḳābil olmaz: Bir şeyin dengi ve karşılığı olmak. 

Kara zülfüñ şeb-i tārdür velī aña ḥicāb olmaz / Cemālüñ ‘ālem-ārādur muḳābil āfitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1318, Beyit 1). [muḳābil olmaz, -maz ] 

 

muḳaddes: Her türlü ayıp ve noksanlıktan arındırılmış, yüce ve kutsal bilinmiş, kutsal, kutsî. 

Şeb-i ṭūr içre yüzüñ meş‘al-i nūr / Görindi şu‘leden vādī muḳaddes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 2). 

[muḳaddes, ] 

 

muḳarrer: Hakkında karar alınmış, karar verilmiş, kararlaştırılmış II olacağı veya yapılacağı şüpheye yer 

bırakmayacak şekilde kesinleşmiş, kesin, şüphesiz, muhakkak. 

Bu ‘ālemde kimüñ cānānı yokdur / Muḳarrer kurı tende cānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 1). 

[muḳarrer, ] 

Viṣālüñ çünki bāḳīdür firāḳı / Muḳarrerdür ki her rūzuñ şebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 4). 
[muḳarrerdür, -dür ] 

Hevāya uyanuñ başı hebā olmak muḳarrerdür / Daḫı rūşen ola yanuñda şem‘-i encümenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 6). [muḳarrerdür, -dür ] 

Kaşı yasına cān iderse ḳurbān / Muḥibbī’nüñ muḳarrer devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 10). 
[muḳarrer, ] 

Benī ādem muḳarrer ġamsuz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 6). [muḳarrer, ] 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [muḳarrer, ] 

Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine / Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1263, Beyit 5). [muḳarrerdür, -dür ] 

Yüzümi gösterem dir āḫir itmez / Muḳarrer bildüm anı ẓāhir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 1). 

[muḳarrer, ] 
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Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 3). [muḳarrerdür, -dür ] 

 

muḳarrer olmam: Kararlaşmış, karar verilmiş. 

İşüm gücüm āh-ıla vāh günden güne ḥālüm tebāh / Olmam muḳarrer ḫāk-i rāh ol dilsitānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 5). [muḳarrer olmam, -mam ] 

 

muḳavves: Yay şeklinde olan, kavisli, eğri. 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 3). [muḳavves, ] 

Āfitāb-ı ḥüsne kim mihr-i cihān-ārā dimez / Ya muḳavves kaşlaruñ görüp aña kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 1). [muḳavves, ] 

 

mükedder: Kederli, üzgün. 

Ḥabībüm gün yüzüñ göster viṣālüñ ṣubḥına irsün / Şeb-i hicrüñde aḥvāli Muḥibbī’nüñ mükedderdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 5). [mükedderdür, -dür ] 

 

mükerrer: Tekrar olunmuş, defa defa icra edilmiş. 

‘Aceb mi şi‘r ü eş‘ārum leẕīẕ olursa şekkerden / Nigāruñ lebleri vaṣfı zebānumda mükerrerdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 3). [mükerrerdür, -dür ] 

 

mükerrer eyle: Tekrar etmek, yinelemek. 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 4). [mükerrer eyle, ] 

 

mükerrer eylesün: Tekrar etmek, yinelemek. 

Şeker-veş leblerin vaṣf iden anuñ / Mükerrer eylesün kim şöhreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 3). 

[mükerrer eylesün, -sün ] 

 

muḳīm olur: Yerleşmek, ikamet etmek. 

Ol ki ‘ışḳ ehlidür olur kūy-ı dilberde muḳīm / Eyleyüp dīvānelik tag u beyābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 4). [muḳīm olur, -ur ] 

 

mül: Şarap. 

İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1142, Beyit 5). [mül, ] 

Nigārā gül yüzüñsüz gül gerekmez / Lebüñ olmasa hergiz mül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 1). 

[mül, ] 



 1577 

 

mülk: Memleket, ülke. 

Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur / Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 1). [mülki, -i ] 

Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 2). [mülkine, -ine ] 

Āh yıllar geçdi dilber göñlümi şād eylemez / Şāh kim zālim ola mülkini ābād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1245, Beyit 1). [mülkini, -i, -n, -i ] 

Gice gündüz raḳīb-i dīv saña maḥrem olalıdan / Göñül mülkine ‘azm itdüm nigārā ben hemān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 4). [mülkine, -i, -n, -e ] 

‘Işḳ-ı şāhī ḫaymesin kuralı dil ṣaḥrāsına / Kim görürse dir ki bu mülküñ ḫarābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 2). [mülküñ, -üñ ] 

Taña kaldı ferri gitdi meh görüp bu heybeti / Yüriyüp tutdı cihān mülkini ser-tā-ser güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 4). [mülkini, -i, -n, -i ] 

Gitdükçe ‘adem mülkine iy rūḥ-ı revānum / Zād-ı ġamuñı eylemişem kendüme yoldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 2). [mülkine, -i, -n, -e ] 

 

mülk: Memleket, ülke. // Kalıcı varlık, mal, eşya. 

Hāy u hūdan dil kaçar ancak virür başa ṣudā‘ / Olmaga cümle cihān mülkine sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 2). [mülkine, -i, -n, -e ] 

 

mülk-i ‘adem: Yokluk ülkesi. 

Togrılup vādī-i ‘ışḳ içre Muḥibbī gidicek / Çekilür mülk-i ‘adem ḥaddine dek maḥmilümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1208, Beyit 5). [mülk-i ‘adem, ] 

 

mülk-i cihān: Dünya yurdu, dünya. 

Muḥibbī cānı cānāna fedā kıl k’olasın rāḥat / Niçe bir sūz-ı āhuñdan tola mülk-i cihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 5). [mülk-i cihān, ] 

 

mülk-i cihāna: Dünya yurdu, dünya. 

İşiginde dilberüñ saña gedā olmak yiter / Olmaga mülk-i cihāna pādişā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1396, Beyit 4). [mülk-i cihāna, -a ] 

 

mülk-i cihānı: Dünya yurdu, dünya. 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Ser-te-ser mülk-i cihānı ġarḳ idüp oldı denīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 2). [mülk-i cihānı, -ı ] 

 

mülk-i dil: Gönül mülkü, gönül ülkesi II âşığın gönlü. 
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İy Muḥibbī mülk-i dil küllī ḫarāb olsa ne tañ / Zülfi kāfir ġamzeler Tātār-veş yagmacıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 5). [mülk-i dil, ] 

 

mülk-i dil: Gönül mülkü, gönül ülkesi II âşığın gönlü. 

Türk çeşmüñ mülk-i dil tārācına / Zülf-i kāfir kīş ile leşker çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 3). [mülk-i 

dil, ] 

 

mülk-i dil: Gönül mülkü, gönül ülkesi II âşığın gönlü. 

Ebed ma‘mūr olmaz mülk-i dil āh / Gözi Tātār-veş yagmacımuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 2). 

[mülk-i dil, ] 

 

mülk-i dili: Gönül mülkü, gönül ülkesi II âşığın gönlü. 

Pāy-māl itdürme gel mülk-i dili ceyş-i ġama / Ger murāduñ cān ise ġamzeñ aña gönder yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 5). [mülk-i dili, -i ] 

 

mülk-i dünyā: Dünya malı, dünya memleketi, bütün dünya, dünyadaki her şey. 

La‘lüñe olmaya bir gevher ‘ivaż / Mülk-i dünyā cümle ser-tā-ser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 1). 

[mülk-i dünyā, ] 

 

mülk-i efrīdūn: Feridun'un mülkü, ülkesi. (Şah Feridun, Cemşid Sülalesindendir. Şehname'de adalet, iyilikseverlik 

ve doğruluğuyla anılır.). 

Dem olur rind-i ḫarābātī olan bir bādeye / Mülk-i efrīdūn u tāc-ı Ḫusrev ü Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1082, Beyit 4). [mülk-i efrīdūn, ] 

 

mülk-i ġama: Gam , keder ülkesi. 

Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm / Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 3). [mülk-i ġama, -a ] 

 

mülk-i ‘ışḳuñ: Aşk ülkesi. 

Çün oldum mülk-i ‘ışḳuñ pādişāhı / Yaşum leşker baña āhum ‘alemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 3). 

[mülk-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

mülk-i ṣıfāhān’a: İsfahan şehri // Sürmesi ile meşhur Isfahan diyarı. 

Varma nesīm mülk-i Ṣıfāhān’a küḥl içün / Çün ḫāk-i pāy-ı yār göze tūtiyā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 5). [mülk-i ṣıfāhān’a, -’a ] 

 

mülk-i vücūd: Vücut mülkü, varlık ülkesi. 

Taḫt-ı ‘ālī-durur bu mülk-i vücūd / Oturur ‘ışḳ anda sulṭāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 2). [mülk-i 

vücūd, ] 
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mültemes: Kayırılan, iltimas gören, iltimaslı // Özellikle istenen, talep edilen. 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 1). [mültemes, ] 

Ārzū itdüm lebin kıldum ser-i zülfin heves / Didi iy bī-çāre olmaz uşbu sevdā mültemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 1). [mültemes, ] 

 

mültemes itdügi: İltimas beklemek, talep edilen bir şeyi ümit etmek. 

İy güzeller ḫusrevi cevr itmege kılma heves / Bir naẓardur itdügi ‘ışḳ ehli senden mültemes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 1). [mültemes itdügi, -düg, -i ] 

 

mültemes itdüm: İltimas beklemek, talep edilen bir şeyi ümit etmek. 

Ḫāk-i pāyın başuma tāc itmek itdüm mültemes / Gör dil-i dīvāneyi kim salṭanat eyler heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 1). [mültemes itdüm, -dü, -m ] 

 

mü‘min: İman eden, inanan, kalp ile tasdik, dil ile ikrar eden, Müslüman. 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñi gördüm ko yüzümi süreyim / Mü‘min olmaz ol kişi āyāt-ı Ḳur‘ān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 3). [mü‘min, ] 

 

mümkin: Olması, gerçekleşmesi imkan dahilinde olan, olabilir, kābil. 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [mümkin, ] 

El urmak mümkin idi genc-i ḥüsne / Eger zülfeyni olmasaydı ejder (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 5). 

[mümkin, ] 

 

mümkin degül: Mümkün değil, imkansız, olanaksız. 

Kulakdan ‘āşıḳam ‘āşıḳ ‘aceb düşvār ḥālüm var / Degül mümkin yüzin görmek ne ḫod ṣabr u mecālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 1). [mümkin degül, ] 

Hīç ḫalāṣ olmak baña mümkin degül / Kapdı dil murġın Muḥib bir şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 
5). [mümkin degül, ] 

 

mümkin mi: İmkanı, olanağı var mıdır? (Yoktur). 

Mümkin mi saña raḥm gele yār dilinden / Dünyāda Muḥibbī kişiye raḥm ide mi taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 5). [mümkin mi, ] 

 

mümkin midür: İmkanı, olanağı var mıdır? (Yoktur). 

Mümkin midür ki görine genc-i cemāl-i yār / Zülf-i siyāhı her yaña biñ başlu mār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 3). [mümkin midür, -dür ] 
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mümtāz olasın: Ayrı tutulmak, üstün tutulmak, seçkin olmak. 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla cān terkin ur kim / Olasın cümle ‘uşşāk içre mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 5). 

[mümtāz olasın, -a, -sın ] 

 

mümtāz olduñ: Ayrı tutulmak, üstün tutulmak, seçkin olmak. 

Güzeller içre olduñ çünki mümtāz / Ne deñlü eyleseñ lāyıḳ saña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 1). 
[mümtāz olduñ, -du, -ñ ] 

 

mümtāz olur: Seçkin olmak, üstün tutulmak. 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [mümtāz olur, ] 

 

mümtāz olur: Ayrı tutulmak, üstün tutulmak, seçkin olmak. 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [mümtāz olur, -ur ] 

 

mümtāz olursa: Ayrı tutulmak, üstün tutulmak, seçkin olmak. 

Muḥibbī şi‘rini rindāne söyler / Olursa şi‘r içinde tañ mı mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 5). 

[mümtāz olursa, -ur, -sa ] 

 

münācāt: Yalvarıp yakarma, duâ ve niyazda bulunma. 

Kūy-ı dildāra varup itdük temennā-yı viṣāl / Baş açup el kaldurup anda münācāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 2). [münācāt, ] 

 

münaḳḳaş: Nakışlı, işlemeli, süslü. 

Gel temāşā eyle bu sırça sarāyın göñlümüñ / Eşk-i surḫ-ıla münaḳḳaş zeyn olınmış ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 3). [münaḳḳaş, ] 

 

müneccim: 1. İlm-i nücûma aşina olan. 2. Yıldızların seyir ve hareketinden ahkâm çıkaran. 

Gözüm yaşı içinde ‘aḳs-i rūyı / Müneccim didi eyü yılduzuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 4). 

[müneccim, ] 

 

münevver: Aydınlatılmış, aydınlık, ışıklı, nurlu. 

Gāh olur dilber şeb-i zülfin mu‘anber gösterür / Geh döner gün yüzini açup münevver gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 1). [münevver, ] 

Nūruñ ile ‘ālemüñ yüzi münevverken bugün / Ẓulmete virme cihānı zülf-ile ḥāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1439, Beyit 3). [münevverken, -ken ] 
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münevver eyledi: Nurlandırmak, aydınlatmak. 

Esed burcından ol ḫurşīd-i enver / Cihānı eyledi cümle münevver (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 1). 

[münevver eyledi, -di ] 

 

münfā‘il olupdur: Ar. gücenmek, kırılmak, alınmak. 

Gül ruḫlarındandur ḫacīl ḳaddi olaldan mu‘tedil / Ṭūbī olupdur münfā‘il serv-i revānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 2). [münfā‘il olupdur, -up, -dur-updur ] 

 

mūnis oldı: Arkadaş olmak; alışmak. 

Şehā oldı Muḥib derdüñle mūnis / Ola mı kim ola bir cān bedensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 5). 

[mūnis oldı, -dı ] 

 

mūnis oldugı: Arkadaş olmak; alışmak. 

Ol yār benümle bir dem oldugı yokdur olmaz / Mūnis perīye ādem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1301, Beyit 1). [mūnis oldugı, -dug, -ı ] 

 

münkir: Reddeden, kabul ve îtiraf etmeyen (kimse). 

Münkir dirilürse n’ola gün yüzine zāhid / Ḫuffāş-ṣıfatdur aña hergiz baṣar olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 3). [münkir, ] 

 

münkir gelse: İnkar etmek, kabul etmemek. 

Āteş-i hicrāna münkir gelse tañ mı müdde‘ī / Dūzaḫuñ aḥvālini ancak ‘aẕābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1121, Beyit 3). [münkir gelse, -se ] 

mūr: Far. Karınca, neml. mûrçe. 

Sāye-i zülfi midür ḫaddinde yāruñ yoḫsa ḫaṭ / Lebleri ḳandında cem‘ olmış ve yāḫūd mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 3). [mūrdur, -dur ] 

Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān / Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 5). [mūrdur, -dur ] 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen / Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1183, Beyit 2). [mūrlar, -lar ] 

 

mūr u mār: Karınca ve yılan. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm / Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 2). [mūr u mār, ] 

 

murād: Erişilmek istenen, olması, gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek, dilek, amaç. 

Eşk-i çeşmüm her nefes sa‘yi beni ġarḳ itmede / Rāh-ı ‘ışḳuñda murāda irgüren ol āhdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 2). [murāda, -a ] 
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Pāy-māl itdürme gel mülk-i dili ceyş-i ġama / Ger murāduñ cān ise ġamzeñ aña gönder yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 5). [murāduñ, -uñ ] 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 3). [murādum, -um ] 

 

murād: Erişilmek istenen, olması, gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek, dilek, amaç II anlaşılan, anlatılmak istenen 

şey, maksat, meram, niyet. 

Sen perī ‘ışḳ-ıla ben dīvāneyi / Ger murāduñ var-ısa külḫanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 3). 

[murāduñ, -uñ ] 

Maḥabbet ehli devrāndan neler çekdügini bir bir / Murāduñ var-ısa bilmek bu dehr-i pīre-zenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 4). [murāduñ, -uñ ] 

Bu Muḥibbī’nüñ murādı bendeñ olmakdur hemān / Gerçi kim ẓāhirde biz de memleket sulṭānıyuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1256, Beyit 5). [murādı, -ı ] 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 4). [murādı, -ı ] 

İstemem dārāt-ı dünyāyı gerekmez ‘izz ü cāh / Bu-durur ancak murādum ḥāṣıl ola pāy-ı būs (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1387, Beyit 4). [murādum, -um ] 

Murġ-ı dil pervāz urup āḫir irişdi kūyuña / Şimdi bildüm kim murādı kūyumuñ uçmag-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 6). [murādı, -ı ] 

Bulurdum dünyada göñül murādın / İtüm diyü baña bir kez diseñ oş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 4). 

[murādın, -ı, -n ] 

Dimiş kūyında ḳurbān idem anı / Muḥibbī’nüñ murādı ol-durur kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 5). 
[murādı, -ı ] 

Gice gündüz gülşen-i ḥüsninde efġāndan murād / İtmek ister ḥālini bu bülbül-i bī-çāre ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 2). [murād, ] 

 

murāda irem: İsteğine, dileğine veya amacına ulaşmak. 

Geldi dehāna mīmüñ irem gibi murāda / Muṣḥaf cemālüñ açup kimdür tefe’’ül itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 4). [murāda irem, -a-e, -m ] 

 

murāda irür: İsteğine, dileğine veya amacına ulaşmak. 

Vaṣlı metā‘ı girmez ele çün ḥayāt-ıla / İrür murāda cānını terk eyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, Beyit 

4). [murāda irür, -ür ] 

 

mürde: Ölü, ölmüş. 

Ġamzeñ öldürse Muḥibbī’yi ne ġam ġam yimezüz / Leblerüñ mürdeler iḥyāsına ‘Īsī bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1240, Beyit 5). [mürdeler, -ler ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 5). 
[mürde, ] 



 1583 

Yanar pervāne şem‘e nāle kılmaz / Çü çıkmaz mürdelerden hergiz āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 2). 
[mürdelerden, -ler, -den ] 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 7). 
[mürde, ] 

Nāle kılsam mürdeler kalkar ḳıyāmetdür sanur / Tañlaram nāz uyḫusından yārı bī-dār eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1333, Beyit 3). [mürdeler, -ler ] 

Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi / Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 2). [mürdeler, -ler ] 

 

mürde: Ölü, ölmüş II bitkin, perişan. 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 4). [mürdesin, -si, -n ] 

Meclisi kıldı müşerref dün gice cānānumuz / Mürde idük buldılar tāze ḥayātı cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1293, Beyit 1). [mürde, ] 

 

mürde-i cānā: Ruhu ölü, ölü ruh. 

Mürde-i cānā Muḥibbī olmadan cismüñ kefen / Göñlüñ ü gözüñ açılsun çın seḥergeh bāġa var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 8). [mürde-i cānā, -ā ] 

Mürde-i cānā Muḥibbī olmadan cismüñ kefen / Göñlüñ ü gözüñ açılsun çın seḥergeh bāġa var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 8). [mürde-i cānā, -ā ] 

 

murġ: Kuş. 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı / Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 4). [murġı, -ı ] 

Şerḥa şerḥa sīnede cān bir nefes itmez ḳarār / Murġ ārām eylemez pervāz ider sınsa ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 3). [murġ, ] 

Dil derūn-ı sīne-i ṣad-çākde kılmaz ḳarār / Murġ pervāza gelür turmaz uşanıcak ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1398, Beyit 2). [murġ, ] 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ / Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 2). [murġ, ] 

 

murġ: Kuş II âşığın gönlü. 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [murġın, -ı, -n ] 

Bu göñlüm murġı nāgāh itse pervāz / Anuñ ṣaydına ḥāżır çeşmi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 1). 

[murġı, -ı ] 

 

murġ: Kuş II himmet kuşu. 
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Şikār idem umaram sen hümāyı / Çün idem himmetüm murġını ben bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 3). 

[murġını, -ı, -n, -ı ] 

 

murġābī: Ördek. 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül / Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 5). [murġābīler, -ler ] 

 

murġān: Kuşlar. 

Çün Süleymān minneti murġāna hergiz itmeyem / Başum üzre sāyebānum āh-ı dūd-efzā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 2). [murġāna, -a ] 

 

murġ-ı belā: Bela kuşu. 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā / Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 5). [murġ-ı belā, ] 

Mecnūn-vār başuma murġ-ı belā gelüp / Tutup mekānı her biri didi yuvalaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 3). [murġ-ı belā, ] 

 

murġ-ı cān: Gönül kuşu. 

Bāġ-ı ḥüsnüñ bülbülidür murġ-ı cān medḥüñ okur / Ko raḳīb-i mākiyānuñ yiridür ancak kümes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1395, Beyit 4). [murġ-ı cān, ] 

 

murġ-ı cān-ı ferhād: Ferhad'ın can kuşu. 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 2). 

[murġ-ı cān-ı ferhād, ] 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 4). 
[murġ-ı cān-ı ferhād, ] 

Per ü bāl açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / İrüp ḳaṣrına Şīrīn itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 4). 
[murġ-ı cān-ı ferhād, ] 

 

murġ-ı çemen: Bahçedeki kuşlar (hususiyle bülbül). 

Gül mevsiminde murġ-ı çemen zār zār olur / Kalmaz ḳarārı şevḳ-ile bī-iḫtiyār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 1). [murġ-ı çemen, ] 

 

murġ-ı dil: Gönül kuşu. 

Murġ-ı dil ṣaydına itmişdür ser-i zülfin duzaġ / Yir yirin ḫāli anuñ içinde dökmiş dāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 3). [murġ-ı dil, ] 

Murġ-ı dil pervāz urup āḫir irişdi kūyuña / Şimdi bildüm kim murādı kūyumuñ uçmag-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1399, Beyit 6). [murġ-ı dil, ] 
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murġ-ı dil: Gönül kuşu. 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1317, Beyit 2). [murġ-ı dil, ] 

 

murġ-ı dil: Gönül kuşu. 

Bend-i zülfinden ḫalāṣ olur mı hīç bu murġ-ı dil / Eksük itmez bir nefes ġamz okların ol göz ü kaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 4). [murġ-ı dil, ] 

 

murġ-ı dil ü cān: Can ve gönül kuşu. 

Turmaz ḳafes-i tende şehā murġ-ı dil ü cān / Kūyuña senüñ uçmag-ıçun bāl ü per ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 3). [murġ-ı dil ü cān, ] 

 

murġ-ı diller: Gönül kuşu. 

Çeşm-i ṣayyādını gördüm zülfini almış ele / Murġ-ı diller ṣaydına yokdur anuñ agın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 3). [murġ-ı diller, -ler ] 

 

murġ-ı ecel: Ecel kuşu. 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan / Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1241, Beyit 5). [murġ-ı ecel, ] 

 

murġ-ı hevālar: Heves, istek kuşu. 

Zülfinüñ sevdāsı-y-ıla tolalıdan bu dimāġ / Başı üstine gelüp murġ-ı hevālar per tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 2). [murġ-ı hevālar, -lar ] 

 

murġ-ı ḫoş-elḥān: Güzel ve hoş öten/ses çıkaran (şarkı söyleyen) kuş. // Bülbül. 

Arturur nālesini görse Muḥibbī ruḫuñı / Faṣl-ı gülde nite kim murġ-ı ḫoş-elḥān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 5). [murġ-ı ḫoş-elḥān, ] 

 

murġ-ı seḥer-hīz: Sabah erkenden öten kuş. 

Seḥer gūş it ne dir murġ-ı seḥer-hīz / ‘Ömür gibi bu dünyā bī vefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 6). 

[murġ-ı seḥer-hīz, ] 

 

murġ-ı seḥerüñ: Seher vakti kuşu, bülbül. 

Murġ-ı seḥerüñ nāleleri nālemi oḫşār / Çarḫ-ı felegüñ nālişi efġānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 

Beyit 4). [murġ-ı seḥerüñ, -üñ ] 

 

murġ-ı tīrüñ: Ok kuşu, kuşa benzeyen ok. // okun kuşu (okun ucundaki üçgen şeklindeki demir). 
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Murġ-ı tīrüñ sīne-i rīşümi çün kıldı ḳafes / Oldı bu cāna bedel kalmadı bir ġayrı heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 1). [murġ-ı tīrüñ, -üñ ] 

 

murġ-ı vaḥşī: Yabani kuş. 

Murġ-ı vaḥşī gibi siñdi her ṭaraf seyyāreler / Ṣubḥ-dem şahbāz-veş çün açdı bāl ü per güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 6). [murġ-ı vaḥşī, ] 

 

murġ-ı zerrīn bāl: Altın kanatlı kuş. 

İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 5). [murġ-ı zerrīn bāl, ] 

 

mürīd oldılar: İntisap etmek, bağlanmak. 

Pīr-i ‘ışḳ oldum baña ‘ışḳ ehli oldılar mürīd / Her biri diyüp belī karşumda kulagın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1161, Beyit 6). [mürīd oldılar, -dı, -lar-dıl, -ar ] 

 

mürşid-i kāmil: Tasavvufta seyr-i sülukunu tamamlayıp irşad görevinde bulunan kişi, manevi terbiye edici. 

Mürşid-i kāmil dilerseñ sen yüri ḫumḥāneye / Müşkilüñ ḥall ide saña göstere yol mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 4). [mürşid-i kāmil, ] 

 

mürūr: Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma; geçip gitme. 

Umaram gözlerüm yaşı mürūr-ıla ide te’s̱īr / Egerçi ḳalbini dirler nigāruñ ḳatı mermerdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 2). [mürūr-ıla, --ıla ] 

 

mūr-veş: Karınca gibi, karınca misali. 

Sen Süleymān-ı zamāna tuḫfe idüp cānumı / Eyleyüp pāy-ı cerād getürdüm anı mūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 3). [mūr-veş, ] 

Gül yüzüñde çünki ḫaṭṭuñ ẓāhir oldı mūr-veş / Çarḫ elinden iñler-isem tañ mıdur ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 1). [mūr-veş, ] 

 

mūş: Fare. 

Kūhsār-ı ‘ışḳ pīşesinüñ nerre-şīriyüz / Sanma ki bizi ḫırṣ-ıla biz mūşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 4). [mūşlardanuz*, -lar, -dan, -uz* ] 

Beni sürdüñ kapuñdan kaldı aġyār / Tutar mı hīç şīrüñ yirini mūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 3). [mūş, ] 

 

müşābih oldugıyçun: Benzemek, dengi olmak, ayarında olmak. 

‘İẕārına müşābih oldugıyçun / Kamu meh-rūda la‘lüñ raġbeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 2). 
[müşābih oldugıyçun, -dug, -ı, -y, -çun ] 

 

muṣāḥib: Samimi arkadaş, sohbet arkadaşı. 
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İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 1). [muṣāḥib, ] 

 

muṣavver: Resmedilmiş, tasvir edilmiş. 

Ebed gitmeye bu serden hevā-yı zülfüñ iy dilber / Anuñçün levh-i sīnemde anuñ naḳşı muṣavverdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 4). [muṣavverdür, -dür ] 

 

müşebbaḳ kıldı: Müşebbak: Ağ ve kafes gibi örülmüş veya oyulmuş (nakış, pano vb.) muşabak, muşabbak // 

Müşebbak kıl- : Kafes gibi örmek. 

Ş’ol ḳadar āh okların atdum bugün çarḫdan yaña / Kıldı eflaḳi müşebbaḳ geçüben peykānumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1302, Beyit 2). [müşebbaḳ kıldı, -dı ] 

 

müselmān: Müslüman, İslam dininden olan kimse. 

Çīn-i zülfüñde didüm n’içün dil ü cān baglanur / Didi kāfir destine girse müselmān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 1). [müselmān, ] 

Kā‘be-i kūyında ḳurbān oldum dimiş ṣalā / Hey müselmānlar meded ‘uşşāḳa i‘lām eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 4). [müselmānlar, -lar ] 

 

müşerref kıldı: Şereflendirmek, şerefli kılmak. 

Meclisi kıldı müşerref dün gice cānānumuz / Mürde idük buldılar tāze ḥayātı cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1293, Beyit 1). [müşerref kıldı, -dı ] 

 

müşevveş: Dağınık, perişan. 

Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 4). [müşevveş, ] 

 

müşg: Misk, misk kokusu. 

Meger ḫālüñ şehā müşg ü ser-i zülfüñ mu‘anberdür / Dimāġı ‘ālemüñ cānā anuñ-ıçun mu‘aṭṭardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 1). [müşg, ] 

Āteş-i ruḫsāruñ üzre ol mu‘anber ḫāller / Micmer-i yāḳūt içinde müşg-ile ‘anber yakar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1116, Beyit 2). [müşg-ile, --ile ] 

 

müşg-āmīz: Misk kokusu ile karışmış, misk kokulu. 

Zülfini depretdügince dökilür müşg-i ‘abīr / Ol sebebdendür ṣabānuñ būyı müşg-āmīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 4). [müşg-āmīz, ] 

 

müşg-bū: Misk kokulu. 

Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 1). [müşg-bū, ] 
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müşg-i ‘abīr: Güzel kokulu misk. 

Zülfini depretdügince dökilür müşg-i ‘abīr / Ol sebebdendür ṣabānuñ būyı müşg-āmīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 4). [müşg-i ‘abīr, ] 

 

müşg-i sārādur: Halis, katkısız, saf misk. 

Ol siyeh saçuñ ki müşg-i sārādur / Bir dükenmez başumda sevdādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 1). 
[müşg-i sārādur, -dur ] 

 

müşg-i tātār: Tatar miski. 

Zülfini añsam nigāruñ ḫālini medḥ eylesem / Kimse ‘anber adın añmaz müşg-i Tātār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 3). [müşg-i tātār, ] 

 

müşgīn: Misk kokulu. 

Mu‘āvin olmasa āhum ḳad ü bālāña irmezdüm / Felek ṭāḳına çıkmaga benüm müşgīn kemendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 3). [müşgīn, ] 

Kemend-i zülfinüñ müşgīn teli var / Göñülden baglu anda biñ dili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 1). 
[müşgīn, ] 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 3). [müşgīn, ] 

 

müşgīn-nefes: Misk kokulu nefes. 

Kıldı sevdā-yı ser-i zülfini yāruñ dil heves / Bu sebebdendür ṣabā gibi göñül müşgīn-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 1). [müşgīn-nefes, ] 

 

muṣḥaf: Kitap, Kur'an // Güzellik kitabı, sevgilinin yüzü. 

Geldi dehāna mīmüñ irem gibi murāda / Muṣḥaf cemālüñ açup kimdür tefe’’ül itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 4). [muṣḥaf, ] 

 

muṣḥaf-ı ḥüsnin: Güzellik kitabı II sevgilinin güzel yüzü. 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin görüp her kim çevürse yüzini / İy Muḥibbī bil anı āḫirde bī-īmān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1109, Beyit 5). [muṣḥaf-ı ḥüsnin, -i, -n ] 

 

muṣḥaf-ı ḥüsnin: Güzellik kitabı II sevgilinin güzel yüzü. 

Açup çün muṣḥaf-ı ḥüsnin tefe’’ül eyledüm yāruñ / Elifdür ḳāmeti geldi yine ferḫūnde fālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 5). [muṣḥaf-ı ḥüsnin, -i, -n ] 

 

muṣḥaf-ı ḥüsnin: Güzellik kitabı II sevgilinin güzel yüzü. 
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Muṣḥaf-i ḥüsnin öpüp sürmek dilerdüm yüzüme / Māni‘ olup ara yirde zülf-i zünnārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 3). [muṣḥaf-i ḥüsnin, -i, -n ] 

 

muṣḥaf-ı ḥüsninde: Güzellik kitabı II sevgilinin güzel yüzü. 

İy Muḥibbī muṣḥaf-ı ḥüsninde yāruñ dir gören / Ḫaṭṭ u ḫāle noḳṭa vü i‘rāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 7). [muṣḥaf-ı ḥüsninde, -i, -n, -de ] 

 

muṣḥaf-i ḥüsnine: Güzellik kitabı II sevgilinin güzel yüzü. 

Muṣḥaf-i ḥüsnine yāruñ virdi ziynet ḫāl ü ḫaṭ / Ḫaṭ daḫı rūşen görinür olsa i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1500, Beyit 1). [muṣḥaf-i ḥüsnine, -i, -n, -e ] 

 

muṣḥaf-ı ḥüsnüñi: Güzellik kitabı II sevgilinin güzel yüzü. 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñi gördüm ko yüzümi süreyim / Mü‘min olmaz ol kişi āyāt-ı Ḳur‘ān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 3). [muṣḥaf-ı ḥüsnüñi, -üñ, -i ] 

 

müşk-i çīn: Çin miski II sevgilinin kıvrım halindeki saçından yayılan koku. 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1049, Beyit 2). [müşk-i çīn, ] 

 

müşkil: Halledilmesi, çözüme kavuşturulması güç iş veya mesele, zorluk, güçlük, zor. 

Bir dem ārām eyle göz yaşıyla pāyum gil-durur / Kıl teraḥḥum dōstum ḥālüm katı müşkil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 1). [müşkil-durur, -durur ] 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [müşkil, ] 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [müşkildür, -dür ] 

Müşkilüm çok benüm iy zühre-cebīnüm sāḳī / Cām-ı la‘lüñle meger ḥall ola bu müşkilümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1208, Beyit 3). [müşkilüm, -üm ] 

Müşkilüm çok benüm iy zühre-cebīnüm sāḳī / Cām-ı la‘lüñle meger ḥall ola bu müşkilümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1208, Beyit 3). [müşkilümüz, -ümüz ] 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 2). [müşkil, ] 

Muḥibbī evvel[i] ‘ışḳuñ egerçi görinür āsān / Velī ġāyet soñı müşkil giriftār olmayan bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1361, Beyit 5). [müşkil, ] 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 1). [müşkildür, -dür ] 

Bī-vefā dildār sevmek hey ne müşkil kār-ımış / Kim giriftār-ı belā-yı ‘ışḳ ola nā-çār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 1). [müşkil, ] 
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Mürşid-i kāmil dilerseñ sen yüri ḫumḥāneye / Müşkilüñ ḥall ide saña göstere yol mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1445, Beyit 4). [müşkilüñ, -üñ ] 

Ġāyet-i ‘ışḳa Muḥibbī ireyim dimek muḥāl / Ḥaddi vü pāyānı yok bir ince müşkil rāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 5). [müşkil, ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 1). [müşkil, ] 

Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 5). [müşkil, ] 

 

müşkil oldı: Zor olmak. çetin olmak. 

Şöyle müşkil oldı bu mīm dehānuñ sırrı kim / Fehm-i esrārına vāḳıf olmamışdı hīç kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 4). [müşkil oldı, -dı ] 

 

müşkil olur: Zor olmak. çetin olmak. 

İy kaşı ya cānı her kim saña ḳurbān eylemez / Müşkil olur işi günden güne āsān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 1). [müşkil olur, -ur ] 

 

müşkil olur: Zor olmak. çetin olmak. 

‘Işḳa düşme āḫiri müşkil olur dirdüm saña / Ugramazduñ bu belāya dutmış olsañ ger nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 2). [müşkil olur, -ur ] 

 

müşkil-i ‘ışḳı: Aşkın zorluğu. 

Sorma Mecnūn’a varup müşkil-i ‘ışḳı baña sor / Degme kimse idemez mes’ele-i ‘ışḳı temīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1343, Beyit 3). [müşkil-i ‘ışḳı, -ı ] 

 

müsta‘cil mebāş: Acele etme. 

La‘l-i nābından nigāruñ daḫı kāma irmedi / Ez-berāy-ı ḳatlüm iy ġamze müsta‘cil mebāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1439, Beyit 2). [müsta‘cil mebāş, ] 

 

muṣṭafā: Hz. Muhammed. 

Ḥamdü-lillāh Muḥammed ümmetiyüz / Cān-ıla Muṣṭafā’yı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 8). 

[muṣṭafā’yı, -’y, -ı ] 

Hep ümmet-i Muḥammed’e itdüñ şefā‘ati / Mücrim Muḥibbī bendeñe iy Muṣṭafā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1404, Beyit 5). [muṣṭafā, ] 

 

müstaḳīm: Doğru, düz, gerçek, hak. 

Rāhı keçdür zāhidüñ ‘ışḳuñ velīkin müstaḳīm / İy Muḥibbī ‘āşıḳam yolum ṭarīḳum togrudur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 5). [müstaḳīm, ] 
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müstaḳīm ol: İstikametli olmak, doğru, düzgün olmak. 

Müstaḳīm ol her ne emr itse nigāruñ tīr-veş / Ḫıdmetinden yüz çevürme tīz olup şemşīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 1). [müstaḳīm ol, ] 

 

müstecāb olmaz: Icabet edilmek, kabul olunmak. 

Günāhum bu-durur ‘ışḳuñ Ḫudā’dan istedüm irdüm / Günāhkāruñ du‘āsı[nı] dimeñ ki müstecāb olmaz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 6). [müstecāb olmaz, -maz ] 

 

müstedām ol: Daim, sürekli olmak, kalıcı olmak, uzun ömürlü olmak. 

Būy-ı zülfüñi getürdüñ tāze cān buldum yine / Müstedām ol iy ṣabā dünyā içinde durma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 4). [müstedām ol, ] 

 

müstedām ol: Daim, sürekli olmak, kalıcı olmak, uzun ömürlü olmak. 

Zülfinüñ būyın getürdüñ ḫoş-dimāġ itdüñ bizi / Müstedām ol iy ṣabā ‘ālem turınca turma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 4). [müstedām ol, ] 

 

müstedām ol: Daim, sürekli olmak, kalıcı olmak, uzun ömürlü olmak. 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1380, Beyit 5). [müstedām ol, ] 

 

müstedām ola: Daim, sürekli olmak, kalıcı olmak, uzun ömürlü olmak. 

Gözlerüm yaşı yañılmaz gice vü gündüz akar / Müstedām ola ki artar anuñ-ıla demümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 4). [müstedām ola, -a ] 

 

müstedām olsun: Daim, sürekli olmak, kalıcı olmak, uzun ömürlü olmak. 

Gerçi yolında nigāruñ cān u dil kılduk sebīl / Müstedām olsun ki cevrüñ eylemez taḳṣīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 2). [müstedām olsun, -sun ] 

 

müstedām olsun: Daim, sürekli olmak, kalıcı olmak, uzun ömürlü olmak. 

Eksük itmez her gice benüm içün kan yaşını / Müstedām olsun ki ol bu dīde-i ḫūn-bār imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1470, Beyit 3). [müstedām olsun, -sun ] 

 

müsteḥaḳ: (Ar. istiḥḳāḳ “hak etmek, hak kazanmak”tan musteḥiḳḳ > musteḥaḳḳ) 1. Hak etmiş, hak kazanmış, lâyık 2. 

i. Bir kimsenin lâyık olduğu, hak ettiği cezâ veya mükâfat. 

Görsün Muḥibbī vir aña ḥüsnüñ zekātını / Zīra ki aña müsteḥaḳuz hem gedālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 5). [müsteḥaḳuz, -uz ] 

 

müşterī: Satın alan kimse, alıcı. 
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Her raḳībi öldüreyin didügüm her dem bu kim / Derisine müşterīyüz didiler ṭabbāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 8). [müşterīyüz, -yüz ] 

 

müşterī olmaduk: Alıcı olmak, talip olmak. 

Olmaduk dünyā-yı dūna cān-ıla biz müşterī / Zīra birkaç gün hemān ancak temāşāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 3). [müşterī olmaduk, -ma, -du, -k ] 

 

müşterī olur: Alıcı olmak, talip olmak. 

Çarḫ-ı gerdūn māh u ḫurşīd ile olur müşterī / Ḥüsn bāzārında la‘lüñ her kaçan ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1082, Beyit 3). [müşterī olur, -ur ] 

 

mu‘tād olmışuz: Alışmak, alışkanlık haline gelmek. 

İncinür sanma cefādan cevre mu‘tād olmışuz / Süd yirine zehr-i ġamla bislemişdür anamuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 2). [mu‘tād olmışuz, -mış, -uz ] 

 

muṭavvel: Uzatılmış, daha uzun yapılmış. 

Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın / Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 7). [muṭavvel, ] 

 

mu‘tedil: Mülayim, sert olmayan, uygun, ılımlı. 

Gül ruḫlarındandur ḫacīl ḳaddi olaldan mu‘tedil / Ṭūbī olupdur münfā‘il serv-i revānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 2). [mu‘tedil, ] 

 

mu‘tekif olsam: Bir yerde kalmak, bir yerde beklemek II bir ibadethaneye çekilip namaz, niyaz ve ibadetle meşgul 

olmak. 

Mu‘tekif olsam n’ola kūyuñda iy ārām-ı cān / Bir nefes senden cüdā bir kimse tecvīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 4). [mu‘tekif olsam, -sa, -m ] 

 

muṭī‘: İtaat eden, boyun eğen, kul, köle. 

Cihān ḫalḳı muṭī‘üñdür senüñ iy ḫusrev-i ḫūbān / Kemāle ṣaf tutup ġamzeñ çeküp leşker ṭavāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 4). [muṭī‘üñdür, -üñdür ] 

 

muṭī‘ itdi: İtaatkar, söz dinleyen hale getirmek, boyun eğdirmek, kul köle etmek. 

Muṭī‘ itdi cihān ḫalḳını cümle / Gözi itdügi siḥri sāḥir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 3). [muṭī‘ itdi, -

di ] 

 

muṭī‘ olmaz: İtaatkar olmak, söz dinlemek, boyun eğmek, kul köle olmak. 

‘Ālemi maḥkūm iden her dem berāt-ı ḥüsnidür / Kim muṭī‘ olmaz çekilmiş kaşları ṭuġrāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 5). [muṭī‘ olmaz, -maz ] 
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muṭrib: Çalgıcı, çalgı çalan. 

Muṭrib Nevāda perdeñi uydur Muḥibbī’ye / Deyr-i cihānda iñlese dil erġanūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 5). [muṭrib, ] 

Muṭrib nevāya başla göñül gel nüvaḫt kıl / Zīrā ki çokdan göñül ol pīşrevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 4). [muṭrib, ] 

Bezm-i belāda nāleme āheng içün benüm / Muṭrib terāne bagla elüñ gel rebāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1482, Beyit 3). [muṭrib, ] 

 

muṭribā: Ey çalgıcı. 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 1). [muṭribā, ] 

Muṭribā al sāzuñı eyle ‘amel / Kim Muḥayyer ola sözüñden Ḥicāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 2). 
[muṭribā, ] 

 

müttehem: Kabahatli, suçlu. // Suçlanan, suçlu olduğu iddia edilen, töhmet altında bulunan. 

Öper dildārı meclis içre sāġar / Ara yirde Muḥibbī müttehemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 6). 

[müttehemdür, -dür ] 

 

müyesser: Nasip olma, ele geçme. 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [müyesserdür, -dür ] 

 

müyesser oldı: Kolaylıkla elde edilmek II nasip olmak. 

Ḫudā’dan istedüm irişdüm emrūz / Cemālüñ görmek oldı çün müyesser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 2). 

[müyesser oldı, ] 

 

müyesser oldı: Kolaylıkla elde edilmek II nasip olmak. 

Ḫudā’dan istedüm irişdüm emrūz / Cemālüñ görmek oldı çün müyesser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 2). 

[müyesser oldı, -dı ] 

 

müyesser olmadı: Kolaylıkla elde edilmek II nasip olmak. 

Komadı ḫaddüñi görmek girdi ḫaṭṭuñ araya / Olmadı gülşen müyesser kıldum ancak ḫār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 3). [müyesser olmadı, -ma, -dı-madı ] 

 

müyesser olmadı: Kolaylıkla elde edilmek II nasip olmak. 

Çünki görmeklik müyesser olmadı görsün gözüm / Bāri yārumla beni bir yirde taṣvīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 2). [müyesser olmadı, -ma, -dı ] 
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müyesser olmadı: Kolaylıkla elde edilmek II nasip olmak. 

Olmadı baña müyesser kim olam meclisde ḫāṣ / Ya olam derd ü belā vü mihnet ü ġamdan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 1). [müyesser olmadı, -ma, -dı ] 

 

mūy-ı jūlīdem: Dağınık saç. 

Saçı zencīri boynumda benüm Mecnūn zamānumdur / Görinen mūy-ı jūlīdem degül belki duḫānumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 1). [mūy-ı jūlīdem, -m ] 

 

mūy-ı sefīd: Ak saç, ağarmış saç. 

Kullıga mūy-ı sefīd ile didüm eyle ḳabūl / Didi pīr olsa efendi kulın āzād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 7). [mūy-ı sefīd, ] 

 

müzeyyen: Bezenmiş, süslenmiş, ziynetli. 

Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler / Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 2). [müzeyyen, ] 
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N 
 

 

nā: Ney, kamış, içi kanık kamış, üflemeli bir çalgı. 

Niçe demler iñleyüp nā gibi kıldum ben nefes / Ḥamdü-lillāh kim viṣāl-i yāra buldum dest-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 1). [nā, ] 

Ġam-ı ‘ışḳuñ deleli nā gibi bagrumı benüm / Nāleler eyledi dil ṣiyt u ṣadā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 3). [nā, ] 

 

nā-bīnā: Gözsüz, anadan doğma kör, âmâ. 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 5). [nā-bīnā, ] 

 

nā-çār: Çaresiz. 

Bī-vefā dildār sevmek hey ne müşkil kār-ımış / Kim giriftār-ı belā-yı ‘ışḳ ola nā-çār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 1). [nā-çār-ımış, -ı, -mış ] 

 

nā-çār: Çaresiz, zor durumda, ister istemez. 

Her viṣālüñ çünki bildük āḥiri hicrān imiş / Terk-i vaṣl itdük anuñçün hicri nā-çār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 4). [nā-çār, ] 

 

nādān: Cahil, bilmez, bilgisiz, akılsız (kimse). 

Her ne söz kim söyledüñ virür ḥaḳīḳatden ḫaber / Līk gūş itmege anı degme nādān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 6). [nādān, ] 

Cānā Muḥibbī sözlerini dak kulaguña / Nādān eline düşmeye ol gevheri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 
Beyit 5). [nādān, ] 

 

nadas eylerem: Tarlayı sürüp dinlenmeye bırakmak. 

Sīnem içre ekmege cānā maḥabbet toḫmını / Nāḫun ile eylerem anuñ-ıçun anı nadas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 2). [nadas eylerem, -r, -em ] 

 

nadās itdiler: Tarlayı sürüp dinlenmeye bırakmak. 

Saḥn-ı dilde ekmek içün dāyimā ġam ḥāṣılın / Şāh-ı ‘ışḳuñ emri ile itdiler beñzer nadās (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1393, Beyit 2). [nadās itdiler, -di, -ler ] 

 

nā-ehle: Bir işte ehil olmayan, o işi hakkıyla yapmayan kimse. 

Katıdur kaşlaruñ yası anı nā-ehle gel sunma / Baña sun ḳıymetin ḳadrin kemāndār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 3). [nā-ehle, ] 
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nāfe-i çīn: Çin nafesi II Çin'de yaşayan, karnının altından misk kokusu yayan hayvanın miskinin kokusu. 

Şāne ile her kaçan kim zülf-i müşgīn tagılur / Būy-ıla ‘ālem tolar san nāfe-i Çīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 1). [nāfe-i çīn, ] 

 

nāfe-i müşgīn: Misk kesesi, misk torbası. 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [nāfe-i müşgīn, ] 

 

nāgāh: Ansızın, birdenbire. 

Bu göñlüm murġı nāgāh itse pervāz / Anuñ ṣaydına ḥāżır çeşmi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 1). 

[nāgāh, ] 

Göreli ol serv-ḳaddi cāmi‘-i ḥüsn içre āh / Ḳāmet ide diyü nāgāh biz iḳāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1253, Beyit 5). [nāgāh, ] 

 

nāgeh: Ansızın, birdendire. 

Ben mübtelāya n’eyledi ol bī-vefāyı gör / Göñlüm tolaşdı zülfine nāgeh belāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 1). [nāgeh, ] 

Sakın cemāl ü ḥüsnüñi iy āfitāb-ı ḥüsn / Gökler yüzine irişe nāgeh şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 4). [nāgeh, ] 

Görinse nāgeh ol serv-i ḳabā-pūş / Gider ṣabr-ıla dilden ṭāḳat u hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 1). 

[nāgeh, ] 

 

nāgehān: Ansızın, birdendire. 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 1). [nāgehān, ] 

Sen mehi burc-ı şerefde göreliden nāgehān / Daḫı ol demden berü mihr-ile aya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1337, Beyit 2). [nāgehān, ] 

Dilümden ‘āleme düşdi dururken nāgehān āteş / Söyindür vaṣluñ ābıyla ider yoḫsa ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 1). [nāgehān, ] 

 

naġme: Kulağa hoş gelen âhenkli ses, ezgi. 

Gāh serv üzre gehī gül üzre bülbül naġmesüz / Olmışam ben mübtelā ol serv gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 2). [naġmesüz, -süz ] 

 

naġme-sāz oldı: Nağme (şarkı) söylemek, terennüm etmek, ötmek, şakımak. 

Bülbül oldı çün çemende naġme-sāz / İy yüzi gül sen daḫı kıl bezme sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 1). 

[naġme-sāz oldı, -dı ] 
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nā-ḥaḳ yire: Haksız yere, hak etmediği halde. 

Tīgını cellād ġamzeñ dem mi var tīz eylemez / Öldürür nā-ḥaḳ yire ‘uşşāḳı perhīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 1). [nā-ḥaḳ yire, ] 

 

nā-ḥaḳ yire: Haksız yere, hak etmediği halde. 

Didüm öldürsün koñuz kūyındaki ‘āşıḳları / Nev-civāndur didiler nā-ḥaḳ yire kan istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 4). [nā-ḥaḳ yire, ] 

 

naḫçīr: Av, av hayvanı. 

Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele / Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 5). [naḫçīrümüz, -ümüz ] 

 

naḥcīr-veş: Av gibi, av hayvanı gibi. 

Umaram pertāb idesin tīr-i ġamzeñ sīneme / Saçıla her yaña kanum ben olam naḥcīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 2). [naḥcīr-veş, ] 

 

naḫçıvān: Nahcivan (Nahcivan (Bugün Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyettir.). 

Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi / İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1375, Beyit 7). [naḫçıvān’a, -a ] 

 

naḫl: Fidan. 

Naḫl ḳaddüñ yādına serv-i ḫırāmānum benüm / Göz yaşı pāyuña her dem cūlar olup çaglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1415, Beyit 2). [naḫl, ] 

 

naḫl-i gülden: Gül fidanı. 

Naḫl-i gülden tāze terdür bu Muḥibbī’nüñ sözi / Anuñ-ıçun ehl-i ‘ışḳ olan ider her bār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 5). [naḫl-i gülden, -den ] 

 

nāḫun: Tırnak. 

Sīnem içre ekmege cānā maḥabbet toḫmını / Nāḫun ile eylerem anuñ-ıçun anı nadas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 2). [nāḫun, ] 

 

na‘īm: Nîmete eren kimse II nîmet, bolluk, refah içinde yaşama. 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 2). [na‘īmi, -i ] 

 

nāḳa-i leylī: Leyla'nın devesi. 
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Nāḳa-i leylī ne vādīlerde kim itdi mekān / Lālesi ḫūn-ı dil oldı nāle-i Mecnūn ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 3). [nāḳa-i leylī, ] 

 

naḳd: Para, akçe, sermaye, servet. 

Cān u dil naḳdini virüp göñlüm ister vaṣlını / Ne ‘aceb dīvāne olmışdur ‘aceb sevdāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 2). [naḳdini, -i, -ni ] 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ / N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1106, Beyit 4). [naḳdi, -i ] 

Nāṣiḥ sözüñi bildüm cümlesi kamu nesīh / Naḳd isteyüben göñlüm efsāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 3). [naḳd, ] 

 

naḳd-i cān u dil: Can ve gönül varlığı, sermayesi. 

Çārsū-yı ‘ışḳda gördük metā‘-ı būseñi / Naḳd-i cān u dil ile geldük ki bāzār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 5). [naḳd-i cān u dil, ] 

 

naḳd-i cāna: Can sermayesi. 

Bahā sordum metā‘-ı la‘l-i yāra / Didiler naḳd-i cāna rāyegāndurḥ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 2). 

[naḳd-i cāna, -a ] 

Naḳd-i cāna çün metā‘-ı būse iḳrār eyledüñ / Dōstum inkār idüp gel bozma bāzārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1220, Beyit 4). [naḳd-i cāna, -a ] 

 

naḳd-i cān[ı]: Can sermayesi. 

Naḳd-i cān[ı] kim virüp aldı nigāruñ būsesin / Eylemedi kimsene dünyāda bunuñ gibi as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1481, Beyit 3). [naḳd-i cān[ı], -[ı] ] 

 

naḳd-i cān-ıla: Can sermayesi. 

Naḳd-i cān-ıla diler dil zülfinüñ zencīrini / Takmak ister boynuma başındaki sevdāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1028, Beyit 6). [naḳd-i cān-ıla, --ıla ] 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseye oldum ḫarīd / Korkum oldur kim benümle dōst bāzār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 3). [naḳd-i cān-ıla, --ıla ] 

İy Muḥibbī būsesine naḳd-i cān-ıla ḫarīd / Olmışam dürlü bahāya yār bāzār eylemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 5). [naḳd-i cān-ıla, -ıla ] 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseñe oldum ḫarīd / Aramuzda yok dime olsun bizüm alış viriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 4). [naḳd-i cān-ıla, -ıla ] 

Naḳd-i cān-ıla Muḥibbī ṭaleb eylerse ne tañ / Çünki la‘l-i leb-i dilber aña maṭlūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 5). [naḳd-i cān-ıla, -ıla ] 

 

naḳd-i dil: Gönül sermayesi. 
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Naḳd-i dil virüp metā‘-ı ḥüsne kim ola ḫarīd / Aña bu yolda belā vü derd ü ġam ḥāṣıl-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 3). [naḳd-i dil, ] 

 

naḳd-i eşki: Gözyaşı parası, sermayesi. 

Tīmār-ı ġamda cem‘ kılup naḳd-i eşki dil / Ġam ḥāṣılını kendüye bād-ı hevā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 2). [naḳd-i eşki, -i ] 

 

nākes: Hasis olan, cimri II zelil, insaniyetsiz, alçak, deni. 

Degme nākes cāna kıymaz ‘ışḳ ara ber-dār ola / Ehl-i ‘ışḳuñ cümlesini sanma kim Manṣūr’dur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 2). [nākes, ] 

 

naḳış: Kumaş üzerine renkli iplikler, sırma veya simle el veya makinede yapılan işleme II duvar, tavan vb. yerlere 

süslemek maksadıyla yapılan şekil veya resim II resim, tasvir II görünüş, sûret. 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez / Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 1). [naḳışını, -ı, -n, -ı ] 

 

naḳḳāş: (Ar. naḳş “boyayıp süslemek”ten naḳḳāş) Renkli resim ve tezyînat yapan sanatkâr, kitapları resimleyen, kap 

ve sayfalarını süsleyen, mîmârî eserlerin tavan ve duvarlarını, çinileri, toprak kapları vb.lerini resim ve şekillerle 

bezeyen süsleme ustası. 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 1). [naḳḳāşlar, -lar ] 

Levḥ-i dilde kıl ḳalemle māh-rūlar naḳşını / Resm ider naḳşında māhirdür olup naḳḳāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 2). [naḳḳāş, ] 

Dil ḫānesini naḳş iderüz ḫūn-ı cigerle / Taṣvīr-i ḫayāl idici naḳḳāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 
4). [naḳḳāşlaruz, -lar, -uz ] 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez / Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 1). [naḳḳāşa, -a ] 

Ḫūblar naḳşın Muḥibbī sīnede naḳş ideli / Mānī-i Çīn’i begenmez özge naḳḳāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 5). [naḳḳāş, ] 

Deyr içre egerçi yazılur ṣuret-i dil-keş / Teşbīh idemez ṣuretgeh-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1422, 

Beyit 3). [naḳḳāş, ] 

Eli ditrer olur ḥayrān u medhūş / Yazamaz ṣūret-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 4). 
[naḳḳāş, ] 

 

naḳş: Kumaş üzerine renkli iplikler, sırma veya simle el veya makinede yapılan işleme II duvar, tavan vb. yerlere 

süslemek maksadıyla yapılan şekil veya resim II resim, tasvir II görünüş, sûret. 

Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [naḳşını, -ı, -n, -ı ] 

Ebed gitmeye bu serden hevā-yı zülfüñ iy dilber / Anuñçün levh-i sīnemde anuñ naḳşı muṣavverdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 4). [naḳşı, -ı ] 
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Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1092, Beyit 1). [naḳşında, -ı, -n, -da ] 

Ḥakk olursa mihr ü meh naḳşı felekden ġam degül / Naḳş-ı eş‘āruñ Muḥibbī künbed-i mīnā yiter (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1120, Beyit 5). [naḳşı, -ı ] 

Levḥ-i dilde kıl ḳalemle māh-rūlar naḳşını / Resm ider naḳşında māhirdür olup naḳḳāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 2). [naḳşında, -ı, -n, -da ] 

Levḥ-i dilde kıl ḳalemle māh-rūlar naḳşını / Resm ider naḳşında māhirdür olup naḳḳāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 2). [naḳşını, -ı, -n, -ı ] 

Levḥ-i dilde yazmışam cānā ḫayālüñ naḳşını / İtdügüm naḳşı benüm Mānī de taṣvīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 3). [naḳşı, -ı ] 

Levḥ-i dilde yazmışam cānā ḫayālüñ naḳşını / İtdügüm naḳşı benüm Mānī de taṣvīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 3). [naḳşını, -ı, -n, -ı ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 7). [naḳşına, -ı, -n, -a ] 

Ḫūblar naḳşın Muḥibbī sīnede naḳş ideli / Mānī-i Çīn’i begenmez özge naḳḳāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1366, Beyit 5). [naḳşın, -ı, -n ] 

 

naḳş ideli: Nakş etmek, işlemek, resmetmek, süsleyip bezemek. 

Ḫūblar naḳşın Muḥibbī sīnede naḳş ideli / Mānī-i Çīn’i begenmez özge naḳḳāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 5). [naḳş ideli, -eli ] 

 

naḳş iderüz: Nakş etmek, işlemek, resmetmek, süsleyip bezemek. 

Dil ḫānesini naḳş iderüz ḫūn-ı cigerle / Taṣvīr-i ḫayāl idici naḳḳāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 

4). [naḳş iderüz, -er, -üz ] 

 

naḳş-i dünyāya: Dünyanın nakışı // Dünyanın süsü ve güzellikleri. 

Naḳş-i dünyāya Muḥibbī dil virüp aldanmazuz / Ṣūrete meyl itmezüz zīrā ki ma‘nāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 9). [naḳş-i dünyāya, -y, -a ] 

 

naḳş-ı eş‘āruñ: Şiirlerin nakşı / güzelliği. 

Ḥakk olursa mihr ü meh naḳşı felekden ġam degül / Naḳş-ı eş‘āruñ Muḥibbī künbed-i mīnā yiter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1120, Beyit 5). [naḳş-ı eş‘āruñ, -uñ ] 

 

nā‘l kesdi: Na’l kesmek: Vücuduna nal şeklinde dövme yaptırmak, vücudu nal şeklinde dağlamak. 

Sīnesine her ki kesdi nā‘l ü yakdı tāze dāġ / Eylemez bāġa naẓar seyr-i gülistān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 7). [nā‘l kesdi, -di ] 

 

nālān olmasun: İnlemek, feryat etmek, acı ile iniltili sesler çıkarmak. 
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Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Niçe nālān olmasun ġāyet de teng oldı ḳafes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1378, Beyit 1). [nālān olmasun, -ma, -sun ] 

 

nālān olup: İnlemek, feryat etmek, acı ile iniltili sesler çıkarmak. 

Nālān olup cürmin añup sīne dögmege / Gerdūn gibi eline alsun dil iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 

3). [nālān olup, -up ] 

 

nālān olur: İnlemek, feryat etmek, acı ile iniltili sesler çıkarmak. 

Gördügince gün yüzüñ ‘āşıḳlaruñ nālān olur / Kanda kim açıla gül anda hezār elḥān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 1). [nālān olur, -ur ] 

 

nālān oluram: İnlemek, feryat etmek, acı ile iniltili sesler çıkarmak. 

Giceler ney gibi nālān oluram tā ṣubḥa dek / Bulmadum feryāduma ‘ālemde bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 2). [nālān oluram, -ur, -am ] 

 

nāle: Inilti, feryat. 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa / Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 2). [nālesi, -si ] 

Bezm-i ġam içre nālelerüm nāyı pest idüp / Ḳaṣd-ı Muḥibbī şimdi hemān erġanūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1034, Beyit 5). [nālelerüm, -ler, -üm ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 7). [nāleme, -m, -e ] 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 1). [nāle, ] 

Giryesin ebr-i bahāruñ dīde-i pür-ḫūna sor / Nālesin ra‘duñ sorarsañ bu dil-i maḥzūna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1106, Beyit 1). [nālesin, -si, -n ] 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 1). [nālesin, -si, -n ] 

Dün gice kūyında nālem işidüp / Dir seg-i kūyı bu ne feryāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 3). [nālem, 
-m ] 

Bezm-i belāda nālemi gūş eyleyen benüm / Eydür belā-yı ‘ışḳa bu bir mübtelā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 2). [nālemi, -m, -i ] 

Murġ-ı seḥerüñ nāleleri nālemi oḫşār / Çarḫ-ı felegüñ nālişi efġānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 
Beyit 4). [nāleleri, -ler, -i ] 

Murġ-ı seḥerüñ nāleleri nālemi oḫşār / Çarḫ-ı felegüñ nālişi efġānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 

Beyit 4). [nālemi, -m, -i ] 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1263, Beyit 2). [nālem, -m ] 
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Çün ġamdan özge kalmadı bir ġam-güsārumuz / Geçse ‘aceb mi nāle ile rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1278, Beyit 1). [nāle, ] 

Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 
Beyit 1). [nāle, ] 

Derdā dirīġ dilber nālem benüm işitmez / Biñ pend [ü] biñ naṣīḥat olsa birini dutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 1). [nālem, -m ] 

Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 1). [nālem, -m ] 

Gözlerüm yaşına cūy-ı āb beñzer beñzemez / Nālesine göñlümüñ dōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 1). [nālesine, -si, -n, -e ] 

İşidenler bu göñlüm nālesini / Çalınur didi ġam bezminde bu saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 3). 
[nālesini, -si, -n, -i ] 

Serv-ḳaddüñ göreli göz yaşı kendin yiñemez / Dūd-ı āh-ıla bu dil nāle kemendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 1). [nāle, ] 

Āh kılsam irişür nālem melekler gūşına / Tañ degül dirler gider şebde ırak yire āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 2). [nālem, -m ] 

Arturur nālesini görse Muḥibbī ruḫuñı / Faṣl-ı gülde nite kim murġ-ı ḫoş-elḥān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 5). [nālesini, -si, -n, -i ] 

İy büt-i Çīn rence virme nālemi gūş eyleyüp / İşigüñ büt-ḫānedür efġānumı kıldum ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 4). [nālemi, -m, -i ] 

Ne ḳadar feryād iderse beñzemez feryāduma / Olamaz bu nāleme bir perdede ney hem-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 2). [nāleme, -me ] 

Her şeb iy meh irdi eflāke Muḥibbī nālesi / İy meh-i nā-mihr olmaduñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1392, Beyit 5). [nālesi, -si ] 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ / Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 2). [nālemle, -m, -le ] 

Bezm-i belāda nāleme āheng içün benüm / Muṭrib terāne bagla elüñ gel rebāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1482, Beyit 3). [nāleme, -m, -e ] 

 

nāle eyler: Inlemek. feryad etmek. 

Nāle eyler bu Muḥibbī bezm-i ġamda ney gibi / Kankı bī-dil bu hevālarda nevāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1224, Beyit 5). [nāle eyler, -r ] 

 

nāle eyler: Inlemek. feryad etmek. 

Kārbān-ı ‘ışḳa uydum Ka‘be-i maḳṣūd içün / Nāle eyler vādi-i ġamda bu dil hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 3). [nāle eyler, -r ] 

 

nāle eylese: Inlemek. feryad etmek. 
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Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 1). [nāle eylese, -se ] 

 

nāle kıl: Inlemek. feryad etmek. 

N’ideyin dōst diyüp iñledüben ḳumrī gibi / Nāle kıl gülşene var bülbüli feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 2). [nāle kıl, ] 

 

nāle kıl: Inlemek. feryad etmek. 

Bezm ara tā ṣubḥ olınca iy Muḥibbī nāle kıl / Çalınur mıżrāb-ı ġamla çün göñül ṭanbūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 7). [nāle kıl, ] 

 

nāle kılma: Inlemek. feryad etmek. 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 5). [nāle 

kılma, -ma ] 

 

nāle kılma: Inlemek. feryad etmek. 

Gide cānān Muḥibbī nāle kılma / Bunı kim gördi mürde ide āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 7). [nāle 

kılma, -ma ] 

 

nāle kılma: Inlemek. feryad etmek. 

Nāle kılma göñlüñe gelse ḫayāl-i çeşm-i yār / Ḫānede bīmār ola itme Muḥibbī anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1389, Beyit 5). [nāle kılma, -ma ] 

 

nāle kılmaz: Inlemek. feryad etmek. 

Yanar pervāne şem‘e nāle kılmaz / Çü çıkmaz mürdelerden hergiz āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 2). 

[nāle kılmaz, -maz ] 

 

nāle kılmaz: Inlemek. feryad etmek. 

Cüdā olsa Muḥibbī nāle kılmaz / Ki zīrā küştelerden gelmez āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 5). [nāle 

kılmaz, -maz ] 

 

nāle kılsa: Inlemek. feryad etmek. 

Tañ degüldür nāle kılsa kūyuña vardukça dil / Var mıdur gülşende bir gül bülbülin zār eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 2). [nāle kılsa, -sa ] 

 

nāle kılsam: Inlemek. feryad etmek. 

Bezm-i ġamda nāle kılsam nāylar dem-bestedür / ‘Ūd iñiler zārılıgum işidelden ḫastadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1132, Beyit 1). [nāle kılsam, -sa, -m ] 
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nāle kılsam: Inlemek. feryad etmek. 

Nāle kılsam mürdeler kalkar ḳıyāmetdür sanur / Tañlaram nāz uyḫusından yārı bī-dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1333, Beyit 3). [nāle kılsam, -sa, -m ] 

 

nāle kılup: Inlemek. feryad etmek. 

İy göñül kūhkenüñ nālişini yāda getür / Sen daḫı nāle kılup sengi de feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 1). [nāle kılup, -up ] 

 

nāle kılup: Inlemek. feryad etmek. 

Her kaçan gün yüzine zülfini dildār çeker / Āh idüp nāle kılup bülbül-i dil zār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1150, Beyit 1). [nāle kılup, -up ] 

 

nāle kılur: Inlemek. feryad etmek. 

Her nefes nāle kılur can u göñül / Meclis içinde nāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 2). [nāle 

kılur, -ur ] 

 

nāle vü āh itdügince: Âh edip inlemek, ağlayıp sızlanmak. 

Nāle vü āh itdügince āh iderler taglar / Nite kim efġān iderler sayru içün saglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 

Beyit 1). [nāle vü āh itdügince, -düg, -ince ] 

 

nāle vü āhum: İnleme ve ah etme. 

Ol yār geçer nāz-ıla bir dem naẓar itmez / Sāḫtdur dili nāle vü āhum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 1). [nāle vü āhum, -um ] 

 

nāle vü efġān iderse: Inleyip feryat etmek, ağlamak, haykırmak. 

Muḥibbī n’ola karşuñda iderse nāle vü efġān / Velī şūrīde bülbüldür yüzüñ gül gülsitānumdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1185, Beyit 5). [nāle vü efġān iderse, -er, -se ] 

 

nāle vü efġān iderse: Inleyip feryat etmek, ağlamak, haykırmak. 

Muḥibbī n’ola karşuñda iderse nāle vü efġān / Velī şūrīde bülbüldür yüzüñ gül gülsitānumdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1185, Beyit 5). [nāle vü efġān iderse, -er, -se ] 

 

nāle vü efġānumuz: Feryat ve figan, ağlama ve inleme. 

Ẕerrece gūş itmedi ol mihri yok feryādumı / Līk ‘ālem topdoludur nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1302, Beyit 4). [nāle vü efġānumuz, -umuz ] 

 

nāle vü efġānumuz: Feryat ve figan, ağlama ve inleme. 
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Bagrını yir yir delüp feryāda çün bil bagladı / İşidelden dōstlarını nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1283, Beyit 2). [nāle vü efġānumuz, -umuz ] 

 

nāle vü efġānumuz: Feryat ve figan, ağlama ve inleme. 

Ay olur hafta geçer göstermez oldı gün yüzin / Göklere irse ‘aceb mi nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 4). [nāle vü efġānumuz, -umuz ] 

 

nāle vü feryād eyler: Feryad figan etmek, ağlayıp inlemek. 

Yine dil murġı şehā gün yüzüñi yād eyler / Giceler ṣubḥa degin nāle vü feryād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 1). [nāle vü feryād eyler, -r ] 

 

nāle vü feryād u zārīdür: İnleme ve sızlanarak bağırıp çağırma ve ağlama. 

Nāle vü feryād u zārīdür benüm dün gün işüm / Yā İlāhī olmasun ‘ālemde kimse yārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1322, Beyit 3). [nāle vü feryād u zārīdür, -dür ] 

 

nāle vü feryād-ıla: İnleme ve feryad etme. 

Gözlerüm gözgelerinden eşk-i ḫūnīn dökmege / Nāle vü feryād-ıla dildür bizüm ṭōlābumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1221, Beyit 3). [nāle vü feryād-ıla, --ıla ] 

 

nāle vü feryādumı: İnleme ve feryad etme. 

Nāle vü feryādumı işitmeseñ olmaz ‘āceb / Bülbül ünine çü ‘ādetdür bu tutmaz gül de gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 4). [nāle vü feryādumı, -um, -ı ] 

 

nāle-i āhum: Âhın iniltisi II âh etme ve inleme sonucu çıkan içli sesler. 

Ol ṭabīb-i dil ölürsem daḫı tedbīr eylemez / Nāle-i āhum dirīġā aña te’s̱īr eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1353, 

Beyit 1). [nāle-i āhum, -um ] 

 

nāle-i dil: Gönlün inleyişi. 

Ġam meclisinde dīde-i eşk nūşlardanuz / Nāyuñ yirine nāle-i dil gūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 1). [nāle-i dil, ] 

 

nāle-i mecnūn: Mecnun'un feryadı. 

Nāḳa-i leylī ne vādīlerde kim itdi mekān / Lālesi ḫūn-ı dil oldı nāle-i Mecnūn ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 3). [nāle-i mecnūn, ] 

 

nāleler eyledi: Inlemek, feryad etmek. 

Ġam-ı ‘ışḳuñ deleli nā gibi bagrumı benüm / Nāleler eyledi dil ṣiyt u ṣadā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 3). [nāleler eyledi, -di ] 
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nāleler eyler: Inlemek, feryad etmek. 

Nāleler eyler Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳuñda senüñ / Gelmedi dilüñe bir kez diyesin kim bu çi kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 5). [nāleler eyler, -r ] 

 

nāleler it: Inlemek, feryad etmek. 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 4). [nāleler it, ] 

 

nāleler it: Inlemek, feryad etmek. 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 

Beyit 4). [nāleler it, ] 

 

nāleler kıl: Inlemek, feryad etmek. 

Kārubān-ı dil revāndur çün melāmet rāhına / İy Muḥibbī nāleler kıl sen de mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 5). [nāleler kıl, ] 

 

nāleler kılsun: Inlemek, feryad etmek. 

İñlesün bülbül gibi kılsun Muḥibbī nāleler / Ḥüsn-i yāruñ gülşen-i tāze bahārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 5). [nāleler kılsun, -sun-sun, - ] 

 

nāliş: İnilti, inleme, figan. 

İy göñül kūhkenüñ nālişini yāda getür / Sen daḫı nāle kılup sengi de feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1014, 

Beyit 1). [nālişini, -i, -ni ] 

Murġ-ı seḥerüñ nāleleri nālemi oḫşār / Çarḫ-ı felegüñ nālişi efġānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 
Beyit 4). [nālişi, -i ] 

 

nālişler itdükçe: Inlemek, ağlayıp sızlanmak. 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [nālişler itdükçe, -dükçe ] 

 

nālişler itsem: Inlemek, ağlayıp sızlanmak. 

Bezm-i ġamda iñleyüp nālişler itsem tā seḥer / Ḥālüm añlar nāylar derdüm rebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 4). [nālişler itsem, -se, -m ] 

 

nālişler itsem: Inlemek, ağlayıp sızlanmak. 

Kaçan nālişler itsem bezm-i ġamda / Fiġān u nāle kılmak nāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 3). 

[nālişler itsem, -ler, -sem, --se, -m ] 
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nām: Isim, ad II ün, şöhret, şan. 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 1). [nāmuñ, -uñ ] 

Nāmūs nedür ‘āşıḳ anı eylemez idrāk / Nite ki ḫarābāt erine nām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 
4). [nām, ] 

Nāme içre nāmını añmış Muḥibbī dilberüñ / Sehv-ile yazmış meger yāḫud yazılmışdur ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 5). [nāmını, -ı, -n, -ı ] 

 

namāz: İslâm dînince belli kurallara göre günde beş vakit yapılması müslümanlar üzerine farz kılınmış olan ve 

İslâm’ın beş şartından birini teşkil eden ibâdet. // Namaz vakti. 

Ḳāmet itdüñ gözlerüñ ‘uşşāḳa çün oldı imām / Gerçi uydum bilmedüm geçdi namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 5). [namāz, ] 

 

namāz: İslâm dînince belli kurallara göre günde beş vakit yapılması müslümanlar üzerine farz kılınmış olan ve 

İslâm’ın beş şartından birini teşkil eden ibâdet. 

Ḳaddüñe naẓar eyleye secde ide bu dil / Ḳāmet ki olur lā-büd olur anda namāz farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 4). [namāz, ] 

 

namāz kıldı: Namaz kılmak, namaz ibadetini yerine getirmek. 

Zāhidā ‘ışḳ ehlinüñ gel meẕhebi yokdur dime / Kankı mescidde senüñle kıldı bunlar di namāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1248, Beyit 4). [namāz kıldı, -dı ] 

 

namāz kılınur: Namaz kılmak, namaz ibadetini yerine getirmek. 

Durma iy dil yüzüñi sür yirlere eyle niyāz / Kılınur çünki bilürsin bunı her yirde namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 1). [namāz kılınur, -ın, -ur ] 

 

nāme: Mektup. 

Āteş-i ‘ışḳuñ rumūzın niçe taḥrīr eyleyem / Söylesem ‘ālem yanar sanmañ ki ancak nāmeler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1172, Beyit 3). [nāmeler, -ler ] 

Göz karasın ḥall idüp dildāra yazdum nāmeyi / Dōstlar luṭf eyleyüp eşkümle taḥrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 4). [nāmeyi, -y, -i ] 

Nāme içre nāmını añmış Muḥibbī dilberüñ / Sehv-ile yazmış meger yāḫud yazılmışdur ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 5). [nāme, ] 

 

nā-mihribān: Merhametsiz, acıması olmayan, zalim II sevgili. 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [nā-mihribān, ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden dāyim iy nā-mihribān / Bezm-i ġamda ḫūn-ı dildür içdügüm ben ṭās ṭās (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 4). [nā-mihribān, ] 
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Okuyup görmiş degül beñzer maḥabbet ‘ilmini / Fenn-i cevri līk ol nā-mihribān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 3). [nā-mihribān, ] 

 

nāmūs: Insanın ahlâk kurallarına uymasını sağlayan, onu şerefli kılan mânevî duygu, güzel haslet II ırz, iffet, hayâ. 

Nāmūs nedür ‘āşıḳ anı eylemez idrāk / Nite ki ḫarābāt erine nām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 

4). [nāmūs, ] 

Baş açuk ġam tekyesinde olmışuz abdāl-ı ‘ışḳ / Sanmañuz şimden girü nāmūs-ıla ‘ār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 3). [nāmūs-ıla, -ıla ] 

 

nāmūs u ‘ār: Namus ve utanma. 

Zāhidā ol sen selāmet biz melāmet ehliyüz / Kim görüpdür gözleye ‘āşıḳ olan nāmūs u ‘ār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 4). [nāmūs u ‘ār, ] 

 

nāmūs u ‘ārı: Namus ve utanma. 

Biz ḫarābāt ehliyüz mesken bize meyḫānedür / Lā’übālī meşrebüz nāmūs u ‘ārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1334, Beyit 4). [nāmūs u ‘ārı, -ı ] 

 

nā-müselmān: Müslüman olmayan, kafir. 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [nā-müselmāndur, -dur ] 

 

nān: Ekmek, yiyecek, azık. 

İḫtiyār-ı faḳr iden dergāh u eyvān istemez / Zād-ı ġamdan özge hergiz kendüye nān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 1). [nān, ] 

 

nā-peydā: Görünmeyen, belli ve aşikar olmayan, gizli. 

İstedüm dīvāne göñlüm ḥālini bilmek yine / Bulımadum ol cünūn deştinde nā-peydā imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1448, Beyit 2). [nā-peydā, ] 

 

nā-peydā olur: Yok olmak, ortadan kaybolmak, görünmez olmak. 

Şem‘-i ḥüsne kim ki ‘āşıḳdur yanar pervāne-veş / Maḥv olur ol ‘āteş-i ‘ışḳ içre nā-peydā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 4). [nā-peydā olur, -ur ] 

 

nār: Ateş, od. 

‘İẕārı nārına düşmiş ġıdādur dāne-i ḫāli / Yimez pervā ol āteşden göñül murġı semenderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 4). [nārına, -ına ] 

Sīnede ‘ışḳ āteşini nār sanmañ nūrdur / Anuñ ile ehl-i diller ḫānesi ma‘mūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1073, 

Beyit 1). [nār, ] 



 1609 

Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer / Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 1). 
[nāra, -a ] 

 ,Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini / Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (Muhibbî Dîvânı (ط)
Gazel 1205, Beyit 16). [nār, ] 

 Āşıḳ ser-i kūyını diler şām u seḥer / Heves itmez bu göñül ḥūrī vü cennet daḫı nār (Muhibbî Dîvânı, Gazel‘ (ع)
1205, Beyit 18). [nār, ] 

Ara pervānesin şem‘-i cemālin / Bulursın yanmaga nār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 2). 
[nār, ] 

Cihānda var mı bir şem‘-i şeb-efrūz / Yakup pervānesini nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 2). 

[nār, ] 

Āhum odından sakın kim bir nihāl-i tāzesin / Sīne pür-sūzam benüm ḫālī degüldür nārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 4). [nārsuz, -suz ] 

Bezm-i ḥüsninde görüp şem‘-i cemāl-i dilberi / Yanmaga pervāne-veş ol nāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 4). [nāra, -a ] 

Beni kül eyledi bu āteş-i ‘ışḳ / Bu nev‘e yanmagı bir nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 4). [nār, ] 

İtdi pervāne göñül yine ruḫ-ı yāra heves / Yakmayınca komaz āḫir kim ider nāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 1). [nāra, -a ] 

Nāṣiḥā men‘ itme yaksam şem‘-i ḥüsne cān u dil / Yakmaga pervāne perrin gelmez illā nār ḫoş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1408, Beyit 2). [nār, ] 

Görinen ‘anberīn beñler nigāruñ şem‘-i ḥüsninde / Sanasın bir bölük Hindū daparlar nāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 2). [nāra, -a ] 

 

nār eylemez: Ateşe çevirmek, ateşte yakmak, yakıp kül etmek. 

Şem‘-i rūşen var mı yāḫūd bir gice / Yakuban pervānesin nār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 3). 

[nār eylemez, -mez ] 

 

nār olmayan: Ateş olmak, ateşte yanmak, yanıp kül olmak. 

Benüm bu derdümi derde giriftār olmayan bilmez / Derūnı āteş-i ‘ışḳa yanup nār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 1). [nār olmayan, -ma, -y, -an ] 

 

na‘ra: Yüksek sesle bağırma. 

Güm güm ötse na‘ramuzdan tās-ı çarḫ olmaz ‘aceb / Ḥālümüzce ehl-i ‘irfān içre ḥālāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 4). [na‘ramuzdan, -muz, -dan ] 

 

na‘ra-i mestāne: Sarhoşça nara, haykırma II sarhoşların haykırması, bağırtısı. 

Sıgmadı ḫumlara mey eyledi çün cūş u ḫurūş / Çıkdı ‘ayyūḳa yine na‘ra-i mestāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 4). [na‘ra-i mestāne, ] 

 

nār-ı āhumdan: Ah ateşi. 
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Nār-ı āhumdan nigārā sebze-i ḫaṭṭuñ sakın / Bu mes̱eldür kim yanar kurı yanınca bile yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1444, Beyit 3). [nār-ı āhumdan, -um, -dan ] 

İlāhī nār-ı āhumdan gül-i terdür ki sen sakla / Ki āhumdan benüm pürdür zemīn ü āsümān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 4). [nār-ı āhumdan, -um, -dan ] 

 

nār-ı firḳatdür: Ayrılık ateşi. 

Nār-ı firḳatdür bugün bildüm çü dūzaḫdan beter / Kül olurdı ten Muḥibbī dökmese seyl-āb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 5). [nār-ı firḳatdür, -dür ] 

 

nār-ı ġam: Gam ateşi. 

Cān u dil bāl ü perümdür yakdı anı nār-ı ġam / Varabilmem kūyuña çün bī-per ü bālem henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1300, Beyit 2). [nār-ı ġam, ] 

 

nār-ı ġamdan: Gam ateşi. 

Nār-ı ġamdan yandı bagrum döndi çenge ḳāmetüm / Sīnede her bir kılum efġānlar eyler hem çü saz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 2). [nār-ı ġamdan, -dan ] 

 

nār-ı ḫalīl: Halil'in ateşi II Hz. İbrahim'in atıldığı ateş. 

Āteş-i āhum yanında bir şerer nār-ı Ḫalīl / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1380, Beyit 3). [nār-ı ḫalīl, ] 

 

nār-ı hicrān: Ayrılık ateşi. 

Nār-ı hicrān içre kala çıkmaya bu cān u dil / Olmaya ger devlet-i vaṣluñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1395, Beyit 2). [nār-ı hicrān, ] 

 

nār-ı hicrāndan: Ayrılık ateşi. 

Āh kim olmadı bu cān nār-ı hicrāndan ḫalāṣ / Kankı dil bend ola olmaz zülf-i cānāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1478, Beyit 1). [nār-ı hicrāndan, -dan ] 

 

nār-ı hicre: Ayrılık ateşi. 

Yakma iy dil nār-ı hicre bu Muḥibbī ḫastayı / Ḫayra gir cevr ü cefādan kıl bu miskīni ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 5). [nār-ı hicre, -e ] 

 

nār-ı ‘ışḳ: Aşk ateşi. 

Āteş-i ‘ışḳa Muḥibbī yana ḫākister ola / Nār-ı ‘ışḳ ile nite yanup kül oldı Ḳaḳnūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 

Beyit 5). [nār-ı ‘ışḳ, ] 

 

nār-ı ‘ışḳ-ıla yanar: Aşk ateşiyle yanmak. 
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Dil çerāġın şu‘lelendürsem ‘aceb mi sīnede / Gice gündüz nār-ı ‘ışḳ-ıla yanar Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 4). [nār-ı ‘ışḳ-ıla yanar, -ar ] 

 

nār-ı maḥabbetle: Sevgi, muhabbet, aşk ateşi. 

Yanaruz nār-ı maḥabbetle dem-ā-dem şem‘-veş / Dūdumuz serden çıkar biz ‘ışḳ sevdāsındayuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1305, Beyit 2). [nār-ı maḥabbetle, -le ] 

 

nās: Insanlar, halk, herkes. 

Kan ider ol yār beñzer geydi gülgūnī libās / Ḳaṣr-ı ḥüsne baş açup karşu tururlar cümle nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 1). [nās, ] 

 

nās: İnsan, beşer. 

Kim ki dünyā ni‘metine aldanup meyl eyleye / Aña ḥayvāndur disünler dimesünler aña nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 4). [nās, ] 

 

nās: Herhangi bir konuda kesin ve açık hüküm içeren söz, açık ve kesin hüküm. 

Düg dilüñi kendi ḫaddüñden tecāvüz eyleme / Ulularuñ sözleridür bu benüm sözüme nāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 4). [nāṣ, ] 

 

nā-şāyeste: Uygun olmayan. 

Salınur gül ḫār-ıla salınma sen aġyār-ıla / Cünbişi ra‘nā gülüñ gülşende nā-şāyestedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1132, Beyit 4). [nā-şāyestedür, -dür ] 

 

nāşī: (Ar. neş’et “ortaya çıkmak, yetişmek”ten nāşі) İleri gelen, neşet eden II yabancı, rakip. 

Gün yüzini yaluñuz vardum temāşā itmege / Bilmedüm sāyem gibi ardumca nāşī var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1423, Beyit 4). [nāşī, ] 

 

nāşī olan: Ileri gelmek, ortaya çıkmak. 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 4). [nāşī olan, -an ] 

 

naṣīb: Bir kimsenin payına düşen şey, hisse II Allah’ın bir kimseye tâyin ve kısmet ettiği şey, tâlih, baht. 

Zār olur gülşende bülbül dem-be-dem gül şevḳıne / Zārī kılsun ‘āşıḳuñ çünki naṣībi zār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 4). [naṣībi, -i ] 

 

naṣīb eyler-ise: Nasip etmek (eylemek, kılmak): (Allah birine bir şeyi) Kader olarak belirlemiş olmak, (birini bir 

şeye) eriştirmek, kısmet etmek. 

Gülşen-i kūyı baña bāġ-ı irem gibi gelür / Ḥaḳ naṣīb eyler-ise aña irem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1136, 

Beyit 1). [naṣīb eyler-ise, -r, --ise-r, -i, -se ] 
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naṣīb ola: (Bir şey bir kimseye) Kader olarak belirlenmiş olmak, onun kısmeti hâline gelmek, ona müyesser olmak, 

payına düşmek, kısmet olmak. 

Tīri çün sehm-i sa‘ādetdür naṣīb ola diyü / Bu Muḥibbī kaşları yasın görüp ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1196, Beyit 5). [naṣīb ola, -a ] 

 

naṣīb olmışdur: (Bir şey bir kimseye) Kader olarak belirlenmiş olmak, onun kısmeti hâline gelmek, ona müyesser 

olmak, payına düşmek, kısmet olmak. 

‘Işḳ cāmından Muḥibbī kime olmışdur naṣīb / Bulmaz ol huşyārlık tā ḥaşre dek sekrān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 5). [naṣīb olmışdur, -mış, -dur-mışdur ] 

 

nāṣiḥ: Nasihat eden, öğüt veren. 

Virür nāṣiḥ şarāb u ‘ışḳa tevbe / Muḥibbī ‘āşıḳ-ı in gerden çi maḳdūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 5). 

[nāṣiḥ, ] 

Nāṣiḥ sözüñi bildüm cümlesi kamu nesīh / Naḳd isteyüben göñlüm efsāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 3). [nāṣiḥ, ] 

 

nāṣiḥā: Ey nasihat eden, öğüt veren. 

Nāṣiḥā pend eyleme itmez Muḥibbī’ye es̱er / Māh-rūlar çün ezel dilden ḳarārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1058, Beyit 5). [nāṣiḥā, ] 

Māh-rūlar mihri dilden zāyil olmaz pend-ile / Nāṣiḥā virür ṣudā’ luṭf eylegil bu sözi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1397, Beyit 3). [nāṣiḥā, ] 

Nāṣiḥā men‘ itme yaksam şem‘-i ḥüsne cān u dil / Yakmaga pervāne perrin gelmez illā nār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 2). [nāṣiḥā, ] 

 

naṣīḥat virdüm: Nasihat, öğüt vermek, tavsiyede bulunmak, uyarmak. 

İy göñül virdüm naṣīḥat saña anı dutmaduñ / Her ne deñlü ‘ışḳ-ıla çekseñ cefālar saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1323, Beyit 4). [naṣīḥat virdüm, -dü, -m ] 

 

naṭ‘-ı ḥüsninde: Güzellik sofrası. 

Naṭ‘-ı ḥüsninde yine çignedür üftādeleri / At salup her ṭarafa ya‘nī semendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1338, Beyit 4). [naṭ‘-ı ḥüsninde, -i, -n, -de ] 

 

naṭ‘-ı zemīn: Yeryüzü sofrası (sofra bezi) II yeryüzü döşeği. 

Sergeşte kılup naṭ‘-ı zemīn üstine āḫir / Nerrād-ı felek oynaduban kıldı beni zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 

Beyit 4). [naṭ‘-ı zemīn, ] 

 

nātüvān: Zayıf, güçsüz çaresiz. 

Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [nātüvānum, -um ] 
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nāvek: Ok. || Sevgilinin kirpiği. 

Eger çāk itse bagrum tīġ-ı ġamze / Ne ġam müjgānı nāvekdür ciger-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 4). 

[nāvekdür, -dür ] 

 

nāvek-i ġamzeñ: Sevgilinin etkili, yan bakış okları. 

Nāvek-i ġamzeñ niçe bī-dilleri itdi helāk / Kana girme şimdiden soñra kaşuñ yayını yas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 4). [nāvek-i ġamzeñ, -ñ ] 

 

nāvek-i ġamzesi: Sevgilinin etkili, yan bakış okları. 

Nāvek-i ġamzesi geldükde Muḥibbī sen anı / Gāh ta‘ẓīm ile ko dilde gehī cānuña bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 5). [nāvek-i ġamzesi, -si ] 

 

nāvek-i ġamzesine: Sevgilinin etkili, yan bakış okları. 

Nāvek-i ġamzesine döymeye sīnem siperi / Kaşı yasını kaçan ‘işve ile yār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 

Beyit 4). [nāvek-i ġamzesine, -si, -n, -e ] 

 

nāy: İçi yanık kamış, ney. 

Bezm-i ġam içre nālelerüm nāyı pest idüp / Ḳaṣd-ı Muḥibbī şimdi hemān erġanūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1034, Beyit 5). [nāyı, -ı ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 7). [nāyı, -ı ] 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 1). [nāyı, -ı ] 

Bezm-i ġamda iñleyüp nālişler itsem tā seḥer / Ḥālüm añlar nāylar derdüm rebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 4). [nāylar, -lar ] 

Bezm-i ġamda nāle kılsam nāylar dem-bestedür / ‘Ūd iñiler zārılıgum işidelden ḫastadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1132, Beyit 1). [nāylar, -lar ] 

Ġam meclisinde dīde-i eşk nūşlardanuz / Nāyuñ yirine nāle-i dil gūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 1). [nāyuñ, -uñ ] 

Kaçan nālişler itsem bezm-i ġamda / Fiġān u nāle kılmak nāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 3). 
[nāya, -a ] 

Her nefes nāle kılur can u göñül / Meclis içinde nāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 2). [nāyı, 
-ı ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāydur göñlüm benüm / Ol sebebden söz ü sāz u çeng ü nāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 5). [nāydur, -dur ] 

Üstüḫˇānum nāya döndi dem-be-dem eyler fiġān / Anuñ-ıçun ‘ūd u ḳānūn u rebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 4). [nāya, -a ] 
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nāy-ı ḫoş-nevādur: Hoş, tatlı sesli ney. 

Yine bezm-i belā içre bu göñlüm / İñiler sanki nāy-ı ḫoş-nevādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 4). [nāy-ı 

ḫoş-nevādur, -dur ] 

 

nāy-veş: Ney gibi, ney misali. 

Biz ezel bezminde ‘ışḳuñla senüñ hem-demlerüz / Nāy-veş bagrı delük bir niçe ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1332, Beyit 1). [nāy-veş, ] 

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ / Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 3). [nāy-veş, ] 

 

nāz: Kendini beğendirmek amacıyla takınılan edâlı tavır, cilve II bir şeyi istediği halde kendini ağıra satmak için 

hemen kabul etmeyip istemiyormuş gibi davranma II ilgisizlik, umursamazlık. 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 3). [nāz-ıla, -ıla ] 

Baş u cān tuḥfe getürdüm n’ola maḳbūl itseñ / Nāz-ıla güldi nigārum didi üftāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 4). [nāz-ıla, -ıla ] 

Ol kemān ebrū kaçan kim nāz-ıla çeşmin süzer / Sīnede turmaz ḫadeng-i ġamzesi eyler güẕer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1036, Beyit 1). [nāz-ıla, -ıla ] 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 5). [nāz, ] 

Gerçi bir āzādedür ammā salınsañ nāz-ıla / Saña kul olmaga kendin serv-i ḫoş-bālā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 2). [nāz-ıla, -ıla ] 

Nāzükāne el salar yārāna yelken taḳyesi / Nāz-ıla başına alsa anı key mevzūn geyer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1062, Beyit 2). [nāz-ıla, -ıla ] 

Bārī didüm vir ḫaber ḥoḳḳa dehānuñdan nişān / Nāz-ıla güldi didi var ġonca-i ḫandāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 2). [nāz-ıla, -ıla ] 

Biñ şīve ile nāz-ıla cānān gelür geçer / Gördükçe anı agıza bu cān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 1). [nāz-ıla, -ıla ] 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 
6). [nāz-ıla, -ıla ] 

Nāz-ıla güftāra gelse ġonca-veş ol şāḫ-ı gül / Cān u diller iñleşürler niçe giryānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1105, Beyit 3). [nāz-ıla, -ıla ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 

Beyit 2). [nāz, ] 

Güzeller nāz-ıla reftār iderler / Dönerler ġonca-veş güftār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 1). [nāz-
ıla, -ıla ] 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [nāz-ıla, -ıla ] 
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Öpsem lebüñi disem o dem la‘lini dişler / Nāz-ıla baña gösterür incü gibi dişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 1). [nāz-ıla, -ıla ] 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1142, Beyit 3). [nāz, ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 2). [nāz-ıla, -ıla ] 

Aglayup zārīlık ile eylesem yüz biñ niyāz / Yār nāzın arturur biñ dürlü istiġnā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1171, Beyit 2). [nāzın, -ı, -n ] 

İy Muḥibbī iḫtiyār-ı dil eger gitse ne tañ / Dil-rübālar işi dāyim nāz-ıla kirişmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1183, 

Beyit 5). [nāz-ıla, -ıla ] 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1184, Beyit 5). [nāz, ] 

Eger nāz-ıla bāġa seyre gelse / Koya pāyına ser serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 4). [nāz-ıla, 
-ıla ] 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 
Beyit 1). [nāz, ] 

Raḥm eyle disem yāra ider nāza ser-āġāz / ‘Āşıḳ ki niyāz eyleye ma‘şūḳa kılur nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 1). [nāza, -a ] 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [nāz, ] 

Niyāz itdüm varup didi ḥabībüm / Senüñ var bir niyāzuñ bende biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 6). 

[nāz, ] 

Ol yār geçer nāz-ıla bir dem naẓar itmez / Sāḫtdur dili nāle vü āhum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 1). [nāz-ıla, -ıla ] 

Nāz-ıla el ursa dilber zülfinüñ çevgānına / Kangı bī-dil top idüp başını ġalṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 4). [nāz-ıla, -ıla ] 

Nāle kılsam mürdeler kalkar ḳıyāmetdür sanur / Tañlaram nāz uyḫusından yārı bī-dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1333, Beyit 3). [nāz, ] 

Cennete ḥavrā eger biñ nāz-ıla kılsa ḫırām / Bir ḳadem ol serv-i nāzum gibi reftār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1333, Beyit 2). [nāz-ıla, -ıla ] 

Salınur her yaña biñ nāz-ıla āh eyler-isem / Nite kim serv-i sehī ḳadd-i bülendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 3). [nāz-ıla, -ıla ] 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 6). [nāz-ıla, -ıla ] 

Gāh ‘işve gāh ḫışm u gāh nāz / Cümlesinden ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 3). [nāz, 

] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1490, Beyit 3). [nāz, ] 
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nāz eyler: Cilve yapmak, nazlanmak, kendini ağırdan satmak, ilgisiz davranmak, yüz vermemek. 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1020, Beyit 1). [nāz eyler, -r ] 

 

nāz eyleseñ: Cilve yapmak, nazlanmak, kendini ağırdan satmak, ilgisiz davranmak, yüz vermemek. 

Ḫırāmān ol yüri serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 1). [nāz 
eyleseñ, -se, -ñ ] 

 

nāz eyleseñ: Cilve yapmak, nazlanmak, kendini ağırdan satmak, ilgisiz davranmak, yüz vermemek. 

Ḫırāmān ol yüri serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 1). [nāz 

eyleseñ, -se, -ñ ] 

 

nāz eyleseñ: Cilve yapmak, nazlanmak, kendini ağırdan satmak, ilgisiz davranmak, yüz vermemek. 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 1). [nāz 

eyleseñ, -se, -ñ ] 

 

nāz eyleseñ: Cilve yapmak, nazlanmak, kendini ağırdan satmak, ilgisiz davranmak, yüz vermemek. 

Ḫırām ol yüri iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 1). [nāz 

eyleseñ, -se, -ñ ] 

 

nāz eyleseñ: Cilve yapmak, nazlanmak, kendini ağırdan satmak, ilgisiz davranmak, yüz vermemek. 

Güzeller içre olduñ çünki mümtāz / Ne deñlü eyleseñ lāyıḳ saña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 1). [nāz 

eyleseñ, -se, -ñ ] 

 

nāz ider: Cilve yapmak, nazlanmak, kendini ağırdan satmak, ilgisiz davranmak, yüz vermemek. 

Yüzini görmege varsam nigāruñ / Niyāz itsem ider ol baña biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 2). [nāz 

ider, -er ] 

 

nāz ider: Cilve yapmak, nazlanmak, kendini ağırdan satmak, ilgisiz davranmak, yüz vermemek. 

Niyāz itsem kaçan dildāra karşu / Yüzini çevürüp ider baña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 2). [nāz 

ider, -er ] 

 

nāz ider: Cilve yapmak, nazlanmak, kendini ağırdan satmak, ilgisiz davranmak, yüz vermemek. 

Her kaçan görseñ Muḥibbī nāz ider ol nāzenīn / Karşusında yüzüñi sür yirlere eyle niyāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1352, Beyit 5). [nāz ider, -er ] 

 

nāz kılur: Cilve yapmak, nazlanmak, kendini ağırdan satmak, ilgisiz davranmak, yüz vermemek. 
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Raḥm eyle disem yāra ider nāza ser-āġāz / ‘Āşıḳ ki niyāz eyleye ma‘şūḳa kılur nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 1). [nāz kılur, -ur ] 

 

naẓar: Bakma, bakış II dikkat, ilgi. 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 6). [naẓardan, -dan ] 

Cānāne kaçan ġamzelerin mest-i ḫˇāb ider / Her bir naẓarda cānuma yüz biñ ‘itāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1051, Beyit 1). [naẓarda, -da ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 

Beyit 4). [naẓarla, -la ] 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 4). [naẓar, ] 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 1). [naẓardur, -dur ] 

İy güzeller ḫusrevi cevr itmege kılma heves / Bir naẓardur itdügi ‘ışḳ ehli senden mültemes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 1). [naẓardur, -dur ] 

Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 1). [naẓar, ] 

İdiser sırrumı āh ‘āleme fāş / Naẓarla sürmelü göz vesmelü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 1). 
[naẓarla, -la ] 

 

naẓar eyle: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar / Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1468, Beyit 5). [naẓar eyle, ] 

 

naẓar eyledi: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Bir kerre naẓar eyledi gün yüzüñe bu dil / Ḥayret basuban kendüden ol bī-ḫaber olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 3). [naẓar eyledi, -di ] 

 

naẓar eyledi: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Bir kerre naẓar eyledi gün yüzüñe bu dil / Ḥayret basuban kendüden ol bī-ḫaber olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 3). [naẓar eyledi, -di ] 

 

naẓar eylemez: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Sīnesine her ki kesdi nā‘l ü yakdı tāze dāġ / Eylemez bāġa naẓar seyr-i gülistān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 7). [naẓar eylemez, -mez ] 

 

naẓar eylemez: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 
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Her ne deñlü zārī kılsam āh u feryād eylesem / Eylemez benden yaña bir kez naẓar ol bagrı taş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1459, Beyit 3). [naẓar eylemez, -mez ] 

 

naẓar eyleye: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Ḳaddüñe naẓar eyleye secde ide bu dil / Ḳāmet ki olur lā-büd olur anda namāz farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 4). [naẓar eyleye, -y, -e ] 

 

naẓar ide: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Giderüp zülfi seḥābın gün yüzin peydā kılur / Kim aña ide naẓar āşüfte vü şeydā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 1). [naẓar ide, -e ] 

 

naẓar ide: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Hiç olur mı nergis-i mestüñ ide baña naẓar / Çün degül ḫālī elinden nūş ider bāde-i nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 3). [naẓar ide, -e ] 

 

naẓar itmez: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Yıllar geçer üftādeye dilber naẓar itmez / Beñzer ki dil-i saḫtına yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 1). [naẓar itmez, -mez ] 

 

naẓar itmez: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine / Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 2). [naẓar itmez, -mez ] 

 

naẓar itmez: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 

Beyit 1). [naẓar itmez, -mez ] 

 

naẓar itmez: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Gördüm yüzüñi kaldı gözüm gitmedi andan / Kim göre anı gayrı yire bir naẓar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 4). [naẓar itmez, -mez ] 

 

naẓar itmez: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Ol yār geçer nāz-ıla bir dem naẓar itmez / Sāḫtdur dili nāle vü āhum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 1). [naẓar itmez, -mez ] 

 

naẓar itse: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 2). [naẓar itse, -se ] 
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naẓar kıl: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür / Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 

Beyit 1). [naẓar kıl, ] 

 

naẓar kıl: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1037, Beyit 5). [naẓar kıl, ] 

 

naẓar kıl: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1096, Beyit 2). [naẓar kıl, ] 

 

naẓar kıl: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Bir naẓar kıl cān göziyle gör bu lu‘bet-bāz-ı çarḫ / Bir nefesde saña biñ dürlü ‘alāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1124, Beyit 2). [naẓar kıl, ] 

 

naẓar kıl: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Sakın bu āhum okından i çarḫ-ı keç-i dūn-perver / Naẓar kıl ḳaddüme ol da benüm kaşı kemānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 4). [naẓar kıl, ] 

 

naẓar kıl: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Muġannī al ele sāzuñı söylet / Naẓar kıl ‘āleme bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 3). [naẓar kıl, 

] 

 

naẓar kıl: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Lebi ġonca yüzi gül nāzenīnler / Naẓar kıl her biri bir sīm-tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 2). [naẓar 

kıl, ] 

 

naẓar kıl: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

İki nesne ‘ışḳuma şāhid degül mi kıl naẓar / Birisidür gözümüñ kanlu yaşı biri beñiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1327, Beyit 4). [naẓar kıl, ] 

 

naẓar kıl: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

İy Muḥibbī cān göziyle kūhsāra kıl naẓar / İñleyüp Ferhād içün döker gözinden kanlu yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 5). [naẓar kıl, ] 

 

naẓar kıldı: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 
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Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [naẓar kıldı, -dı ] 

 

naẓar kılma: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Ḫışm-ıla naẓar kılma idüp kaşlaruñı çīn / Kim didi saña kim gözüñ üstinde kaşuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 3). [naẓar kılma, -ma ] 

 

naẓar kılmaz: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Bir naẓar kılmaz o meh-rū ‘āşıḳuñ zārın görür / Bir nefes olmaz cüdā yanından aġyārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 1). [naẓar kılmaz, -maz ] 

 

naẓar kılmaz: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Bilmedüm bagrı Muḥibbī dilberüñ āhen midür / Raḥm idüp kılmaz naẓar itsem eger yüz biñ niyāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 5). [naẓar kılmaz, -maz ] 

 

naẓar kılmaz: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli / Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 2). [naẓar kılmaz, -maz ] 

 

naẓar kılmaz: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Āh kim Tañrı selāmını baña virmez geçer / Çeşm-ile kılmaz naẓar ol ġamze-kārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 3). [naẓar kılmaz, -maz ] 

 

naẓar kılmaz: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 7). [naẓar kılmaz, -maz ] 

 

naẓar kılsa: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Yanmaz-ıdı āteş-i hicr-ile her dem cānumuz / Gūşe-i çeşmiyle ger kılsa naẓar cānānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 1). [naẓar kılsa, -sa ] 

 

naẓar kılsam: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Bakamaz oldum güneş ruḫsārına dildāruñ āh / Her kaçan baksam naẓar kılsam bu çeşmüm nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 3). [naẓar kılsam, -sa, -m ] 

 

naẓar kılsañ: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Bāġ u rāġı ser-te-ser geşt itdi çün bād-ı ḫazān / Her yaña kılsañ naẓar berk-i şecer pā-māl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 4). [naẓar kılsañ, -sa, -ñ ] 
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naẓar kılsañ: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Her neye kılsañ naẓar biz rūy-ı Ḥaḳḳ’a nāẓıruz / S̱ümme vechu’llāhı gördük māsivāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 4). [naẓar kılsañ, -sa, -ñ ] 

 

naẓar kılsun: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1007, Beyit 6). [naẓar kılsun, ] 

 

naẓar kılsun: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Keşf kıl yüzden niḳābuñ kılsun ‘uşşāḳuñ naẓar / Ḫalḳ-ı ‘ālem bakmadan gelmez çü ḫurşīde żarar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1081, Beyit 1). [naẓar kılsun, -sun ] 

 

naẓar kılsun: Bakmak, bakışlarını çevirmek II dikkat etmek, ilgilenmek, önem vermek, itibar etmek. 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 6). [naẓar kılsun, -sun ] 

 

nāzenīn: Narin, ince yapılı. 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 1). [nāzenīn, ] 

 

nāzenīn: Işveli, cilveli, nazlı II üstüne titreyerek çok nazlı olarak yetiştirilmiş, şımartılmış II ince yapılı, nârin II 

nazlı, cilveli, genç ve güzel kadın II sevgili. 

Lebi ġonca yüzi gül nāzenīnler / Naẓar kıl her biri bir sīm-tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 2). 

[nāzenīnler, -ler ] 

Her kaçan görseñ Muḥibbī nāz ider ol nāzenīn / Karşusında yüzüñi sür yirlere eyle niyāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1352, Beyit 5). [nāzenīn, ] 

 

naẓīr: Nazar eden, bakan, gözeten. 

Her neye kılsañ naẓar biz rūy-ı Ḥaḳḳ’a nāẓıruz / S̱ümme vechu’llāhı gördük māsivāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 4). [nāẓıruz, -uz ] 

 

naẓīr: Benzer, eş, denk, misl, manend. 

Didüm ki yārumuñ yokdur naẓīri / Eger var-ısa eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 2). 

[naẓīri, -i ] 

İñen ra’nādur ol gül yüzlü dilber / Naẓīrüñ görmedüm ben iy ḳabā-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 2). 
[naẓīrüñ, -üñ ] 

 

naẓm: Şiir, nazım. 
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Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 5). [naẓmını, -ı, -n, -ı ] 

Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ / İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 5). [naẓmına, -ı, -n, -a ] 

Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ / İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 5). [naẓmuñ, -uñ ] 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 7). [naẓm, ] 

Gel Muḥibbī sözlerini dür gibi tak gūşuña / Rişte-i cān üzre naẓmın dürr ü gevher gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 5). [naẓmın, -ın ] 

İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı / Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1154, Beyit 5). [naẓmuñı, -uñ, -ı ] 

Dişlerüñle şem‘-i ḥüsnüñ bu Muḥibbī añmasa / Şi‘rini pür-sūz idüp naẓmın güher-rīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 5). [naẓmın, -ı, -n ] 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī / Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 4). [naẓmı, -ı ] 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ / Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 1). [naẓm, ] 

 

naẓm ider: Dizmek, şiir söylemek. 

Naẓm ider lü‘lü‘ dişüñ la‘l lebüñ evṣāfını / Rişte-i cān üzre dizmiş dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 3). [naẓm ider, -er ] 

 

nāzük: İnce, narin. 

Dūd-ı āhumdan sakınur gül ruḫın her dem nigār / Hey niçe nāzük mizāc olur bulutdan nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 2). [nāzük, ] 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1182, Beyit 3). [nāzük, ] 

 

nāzükāne: Incelikle, zarif olarak nazik bir tarzda. 

Nāzükāne el salar yārāna yelken taḳyesi / Nāz-ıla başına alsa anı key mevzūn geyer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1062, Beyit 2). [nāzükāne, ] 

 

ne: Bağlama unsuru // ne de... 

Bir olaldan yanumuzda āsümān-ıla zemīn / Anuñ içün biz anuñ ne zīr ü bālāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 6). [ne, ] 

 

ne: Ne, neden II soru zamiri. 
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Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 7). [ne, ] 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 4). [ne, ] 

 

ne: Ne II soru zamiri. 

Ne günāh itdüm ola elüm alup çarḫ-ı felek / Ol perīden ne içün itdi cüdā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 4). [ne, ] 

‘Işḳ-ıla olduñsa Mecnūn’a mu‘ādil iy göñül / Her neye baksañ yazılmış ṣūret-i Leylā’yı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 3). [neye, -y, -e ] 

Her ne deñlü yār düşmenlik ide / Baña ne kılsa gelür ol dōst er (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 3). [ne, ] 

Bu cihānuñ nesi vardur aña şād ola göñül / Kıl ḥaḳīḳat naẓarın şeyḫ ü eger şāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 2). [nesi, -si ] 

Kim ‘āşıḳ ola derdine dermāna çāre yok / Dermāna çāre olmaya derde ne çāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 4). [ne, ] 

Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1057, Beyit 4). [ne, ] 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 1). [ne, ] 

Döne döne yanmayan bilmez nedür aḥvāl-i ‘ışḳ / İy Muḥibbī ḥālüñi bagrı kebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 7). [nedür, -dür ] 

Seḥer gūş it ne dir murġ-ı seḥer-hīz / ‘Ömür gibi bu dünyā bī vefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 6). 
[ne, ] 

Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 7). [ne, ] 

Giceler tā ṣubḥa dek ney gibi efġān eylerüz / Bu umīda ne getürür görelüm taḳdīrümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1273, Beyit 4). [ne, ] 

Gülmedi ‘ālemde bir gün bu dil-i ġamnākümüz / Bilmezüz ne gösterür daḫı ‘aceb eflākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 1). [ne, ] 

Ne yazulu ise ḫayr [u] eger şer / Okudurlar saña bilmemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 5). [ne, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 5). [ne, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 5). [ne, ] 

Ḫayālüñ gitmedi iy dōst dilden / Günāhum ne beni kılduñ ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 3). [ne, ] 

 

ne: Ne kadar, oldukça fazla II soru sıfatı. 
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Cān u dil naḳdini virüp göñlüm ister vaṣlını / Ne ‘aceb dīvāne olmışdur ‘aceb sevdāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 2). [ne, ] 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 6). [ne, ] 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [ne, ] 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [ne, ] 

Gül yüzüñsüz bu Muḥibbī iñlese bülbül-ṣıfāt / Ne dükenmez gice gündüz āh u zārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1330, Beyit 5). [ne, ] 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 1). [ne, ] 

Bī-vefā dildār sevmek hey ne müşkil kār-ımış / Kim giriftār-ı belā-yı ‘ışḳ ola nā-çār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 1). [ne, ] 

Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [ne, ] 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1450, Beyit 3). [ne, ] 

Ḫaṭṭını ḫadi üzre gören diye gerekdür / Kim cevher-i insānda ne zībā-y-ımış a‘rāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 4). [ne, ] 

 

ne: Ne kadar, oldukça fazla II soru zarfı. 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1472, Beyit 2). [ne, ] 

 

ne: Nasıl, öyle bir II soru sıfatı. 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [ne, ] 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 3). [ne, ] 

Ḫaṭṭını gördüm ḫalel virmek diler ruḫsārına / Hey ne kāfirdür görüñ ḳaṣd-ı dil ü dīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1400, Beyit 4). [ne, ] 

Dil-i dīvāne dildāruñ ser-i zülfinde bend olmış / Tolaşma dir-idüm aña sezādur vāy ne bend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 1). [ne, ] 

 

ne: Ne, nasıl, hangi II soru sıfatı. 

Yāra ‘arż eyledükçe derd-i dilüm / Dir Muḥibbī ki bu ne ġavgādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 5). [ne, ] 

Alımaz dāmenin gül ḫār elinden / Daḫı şūrīde bülbül ne sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 3). [ne, ] 
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Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1030, Beyit 5). [ne, ] 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [ne, ] 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ / N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1106, Beyit 4). [ne, ] 

Dün gice kūyında nālem işidüp / Dir seg-i kūyı bu ne feryāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 3). [ne, ] 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [ne, ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [ne, ] 

Görüp ol la‘l-i şīrīni ne kan yudar Muḥibbī’nüñ / Belā kūhında ger yoluñ düşerse kūhkenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 7). [ne, ] 

Muḥibbī devletinde şāh-ı ‘ışḳuñ / Belā vü derd ü miḥnetden ne kemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 5). 
[ne, ] 

 Ḫayālüñ dil-i maḥzūnumı mesken tutalı / Beni dīvāne kılupdur baña ne ġayret ü ‘ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( خ )
1205, Beyit 7). [ne, ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [ne, ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [ne, ] 

Nāḳa-i leylī ne vādīlerde kim itdi mekān / Lālesi ḫūn-ı dil oldı nāle-i Mecnūn ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 3). [ne, ] 

Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 1). [ne, ] 

 

ne ‘aceb: Ne olmuş, şaşılacak ne var II şaşılır mı, şaşılmaz. 

Şem‘-veş dūd-ı dilüm çıksa depemden ne ‘aceb / Kim Muḥibbī giceler ṣubḥa degin yana geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1057, Beyit 5). [ne ‘aceb, ] 

 

ne ‘aceb: Ne olmuş, şaşılacak ne var II şaşılır mı, şaşılmaz. 

 Şem‘-i ruḫuña cānumı virsem ne ‘aceb / Şem‘i pervāne kaçan görse ider cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ش )

1205, Beyit 13). [ne ‘aceb, ] 

 

ne ‘aceb: Ne olmuş, şaşılacak ne var II şaşılır mı, şaşılmaz. 

Ne ‘aceb ḫūn-ıla āġışte olursa dilümüz / ‘Işḳ suyı-y-ıla muḫammerdür ezelden gilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1208, Beyit 1). [ne ‘aceb, ] 

 

ne ‘aceb: Ne olmuş, şaşılacak ne var II şaşılır mı, şaşılmaz. 
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Gitdi ṣabr olmasa ‘aḳlum baña hemdem ne ‘aceb / Dilberüñ çeşmi Muḥibbī görinür āl-engīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1343, Beyit 5). [ne ‘aceb, ] 

 

ne ‘aceb: Ne olmuş, şaşılacak ne var II şaşılır mı, şaşılmaz. 

Uyumazsa ne ‘aceb sīnesi pür āteş olan / Nitekim subḥa degin şem‘-i şebistān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 2). [ne ‘aceb, ] 

 

ne assı: Ne faydası var, ne fayda, neye yarar. 

Sīm olsa yaşum zerd-i ruḫum baña ne assı / Çün yār bugün iltifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 3). [ne assı, ] 

 

ne bilsün: Ne bilsin, nereden bilsin, nasıl bilebilir II bilmez, bilemez. 

Baña sor ‘ışḳuñ rumūzın vireyim bir bir ḫaber / Sorma Mecnūn’a ne bilsün bir kara cāhil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 4). [ne bilsün, ] 

 

ne bilsün: Ne bilsin, nereden bilsin, nasıl bilebilir II bilmez, bilemez. 

Meygede ādābını ṣūfī ne bilsün sor baña / Ḥürmetin ol dergehüñ ‘ālī-cenābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1121, Beyit 6). [ne bilsün, ] 

 

ne bilsün: Ne bilsin, nereden bilsin, nasıl bilebilir II bilmez, bilemez. 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [ne bilsün, ] 

 

ne bilür: Ne bilsin, nereden bilsin, nasıl bilebilir II bilmez, bilemez. 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 1). [ne bilür, ] 

 

ne bilür: Ne bilsin, nereden bilsin, nasıl bilebilir II bilmez, bilemez. 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 1). [ne bilür, -ür ] 

 

ne bilür: Ne bilsin, nereden bilsin, nasıl bilebilir II bilmez, bilemez. 

Vādī-i miḥnet ü ġamdaki olan ḫastalara / Leb-i la‘linden ider mi ki devā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 2). [ne bilür, ] 

 

ne bilür: Ne bilsin, nereden bilsin, nasıl bilebilir II bilmez, bilemez. 

Niçe gün hicri-y-ile cān u ciger taglamışam / Umaram Ḥaḳ’dan ire vaṣlı baña kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 3). [ne bilür, ] 
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ne bilür: Ne bilsin, nereden bilsin, nasıl bilebilir II bilmez, bilemez. 

Ne günāh itdüm ola elüm alup çarḫ-ı felek / Ol perīden ne içün itdi cüdā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 4). [ne bilür, ] 

 

ne bilür: Ne bilsin, nereden bilsin, nasıl bilebilir II bilmez, bilemez. 

Bu Muḥibbī dil ü cān yakdugını ḥasret-ile / Sen bilürsin anı iy bār-ı Ḫudā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 5). [ne bilür, ] 

 

ne bilür: Ne bilsin, nereden bilsin, nasıl bilebilir II bilmez, bilemez. 

Kanlu yaş dökdügümi sorma gözümden ne bilür / Anı sor ḫūnī gözi göz göre kanum içedur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 4). [ne bilür, ] 

 

ne çāre: Çaresi yok, elden ne gelir. 

Dilberüñ ‘ārıżını görmege dil māyil olur / Çāre ne zülfi gelür gün yüzine ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1093, Beyit 1). [ne çāre, ] 

 

ne çāre: Çaresi yok, elden ne gelir. 

Belā-yı cān durur gitmez dilümden / Ne çāre idem anı ben ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 4). [ne 

çāre, ] 

 

ne deñlü: Ne kadar, ne ölçüde. 

Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 1). [ne deñlü, ] 

Seni künh-ile kimse bilmek olmaz / Ne deñlü diḳḳat olsa görmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 1). 
[ne deñlü, ] 

Gözüñ yaşı günāhuñı añ aksun / Ne deñlü aksa anı silmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 2). [ne 
deñlü, ] 

Neden dil bagladuñ ol bī-vefāya / Cefā kılsañ ne deñlü sana ol az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 4). [ne 
deñlü, ] 

 

ne deñlü: Ne kadar, ne ölçüde. 

Güzeller içre olduñ çünki mümtāz / Ne deñlü eyleseñ lāyıḳ saña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 1). [ne 
deñlü, ] 

 

ne dirsiz: Ne dersiniz, sizce nasıldır? II uygun mudur, münasip midir, yaraşır mı?. 

Yüzine ben ḳamer didüm ne dirsiz / Lebine gül-şeker didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 1). 

[ne dirsiz, ] 
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ne dirsiz: Ne dersiniz, sizce nasıldır? II uygun mudur, münasip midir, yaraşır mı?. 

Yüzine ben ḳamer didüm ne dirsiz / Lebine gül-şeker didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 1). 

[ne dirsiz, ] 

 

ne dirsiz: Ne dersiniz, sizce nasıldır? II uygun mudur, münasip midir, yaraşır mı?. 

Yürür āzāde iken ‘ışḳa düşdüm / Kılayım terk-i ser didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 2). [ne 
dirsiz, ] 

 

ne dirsiz: Ne dersiniz, sizce nasıldır? II uygun mudur, münasip midir, yaraşır mı?. 

Gerekdür sırr-ı ‘ışḳ ġāyetde pinhān / Aluñ benden ḫaber didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 3). 

[ne dirsiz, ] 

 

ne dirsiz: Ne dersiniz, sizce nasıldır? II uygun mudur, münasip midir, yaraşır mı?. 

Nis̱ār eylemek içün pāy-ı yāra / Yaşuma sīm ü zer didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 4). [ne 

dirsiz, ] 

 

ne dirsiz: Ne dersiniz, sizce nasıldır? II uygun mudur, münasip midir, yaraşır mı?. 

Muḥib pervāne-veş ol şem‘-i ḥüsne / Yakayım bāl ü per didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 5). 

[ne dirsiz, ] 

 

ne ġam: Gam değil, kederlenme, üzülmeye gerek yok, boş ver. 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 3). [ne ġam, ] 

 

ne ġam: Gam değil, kederlenme, üzülmeye gerek yok, boş ver. 

Añarsa ‘ışḳ ehlini ne ġam zāhid melāmetle / Selāmet gözlemez ‘āşıḳ işi anuñ melāmetdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 5). [ne ġam, ] 

 

ne ġam: Gam değil, kederlenme, üzülmeye gerek yok, boş ver. 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [ne ġam, ] 

 

ne ġam: Gam değil, kederlenme, üzülmeye gerek yok, boş ver. 

Dilā ölseñ ne ġam ger ġamzesinden / Dirildür çün lebi ‘Īsī nebī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 6). [ne 

ġam, ] 

 

ne ġam: Gam değil, kederlenme, üzülmeye gerek yok, boş ver. 
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Leb-i tiryākine irdi Muḥibbī / Ne ġam dirlerse zülfüñ ‘aḳrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 7). [ne 

ġam, ] 

 

ne ġam: Gam değil, kederlenme, üzülmeye gerek yok, boş ver. 

Gökden eger ki togmaya mihr-ile meh ne ġam / ‘Ālem yüzine gün yüzi yāruñ żiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1177, Beyit 5). [ne ġam, ] 

 

ne ġam: Gam değil, kederlenme, üzülmeye gerek yok, boş ver. 

Ġamzeñ öldürse Muḥibbī’yi ne ġam ġam yimezüz / Leblerüñ mürdeler iḥyāsına ‘Īsī bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1240, Beyit 5). [ne ġam, ] 

 

ne ġam: Gam değil, kederlenme, üzülmeye gerek yok, boş ver. 

Ġamzeñ öldürse Muḥibbī’yi ne ġam ġam yimezüz / Leblerüñ mürdeler iḥyāsına ‘Īsī bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1240, Beyit 5). [ne ġam, ] 

 

ne ġam: Gam değil, kederlenme, üzülmeye gerek yok, boş ver. 

Eger çāk itse bagrum tīġ-ı ġamze / Ne ġam müjgānı nāvekdür ciger-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 4). 

[ne ġam, ] 

 

ne ġam: Gam değil, kederlenme, üzülmeye gerek yok, boş ver. 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i / Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 4). [ne ġam, ] 

 

ne ġam: Gam değil, kederlenme, üzülmeye gerek yok, boş ver. 

Eger çāk itse göñlüm tīġ-ı çeşmüñ / Ne ġam tīr-i müjeñdür çünki dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 2). 

[ne ġam, ] 

 

ne ġamdur: Gam değil, kederlenme, üzülmeye gerek yok, boş ver. 

Yoluñda ölmek iy dilber sa‘ādet / Bu dehr-i bī-vefā-y-ıçun ne ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 4). 

[ne ġamdur, -dur ] 

 

ne gelse: Her ne gelse, her ne gelirse gelsin. 

Eger cevrüñ eger mihrüñ ne gelse rāżıyam senden / Ne vaṣla oluram ḫandān ne hicrāna melālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 3). [ne gelse, ] 

 

ne gelür: Ne çıkar, neye yarar?. 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın / Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 4). [ne gelür, ] 
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ne gelür: Ne çıkar, neye yarar?. 

Añma efsāne-i Mecnūn’ı ko uyḫu getürür / Beni añ yārum-ıla kuru mes̱elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 5). [ne gelür, ] 

 

ne gelür: Ne çıkar, neye yarar?. 

Zülfinüñ fikrini ko ṭul-ı emelden ne gelür / İtmeyen cevr ü cefā şīve güzelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 1). [ne gelür, ] 

Şi‘r-ile çünki Muḥibbī niçe dilber kuçılur / Bunı kim diyebilür şi‘r ü ġazelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 6). [ne gelür, ] 

 

ne gelür: Ne çıkar, neye yarar?. 

Zülfinüñ fikrini ko ṭul-ı emelden ne gelür / İtmeyen cevr ü cefā şīve güzelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 1). [ne gelür, ] 

 

ne gelür: Ne çıkar, neye yarar?. 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 2). [ne gelür, ] 

 

ne gelür: Ne çıkar, neye yarar?. 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 2). [ne gelür, ] 

 

ne gerekdür: Ne gerektir, gerekir mi? II gerekmez, belli, aşikar. 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 3). [ne gerekdür, ] 

 

ne gerekdür: Ne gerektir, gerekir mi? II gerekmez, belli, aşikar. 

Öldürür her dem beni dönüp yine inkār ider / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 4). [ne gerekdür, ] 

 

ne ḫaber: Ne haber var? II birinden bir haber sormak veya bilgi almak için kullanılan soru, bir şey biliyor musun?. 

İy ṣabā misk-ile ‘anber kokusından ne ḫaber / Getürürseñ baña ol zülf-i semensāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1070, Beyit 2). [ne ḫaber, ] 

 

ne ḥikmetdür ki: Bilmezlikten gelinen durumlarda kullanılan bir söz II bilinmeyen bir sebepten ötürü. 

İy Muḥibbī bu ne ḥikmetdür ki bir yirde ḳarār / İtmeyüp ‘ālem turaldan beri devr eyler güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 7). [ne ḥikmetdür ki, -dür ] 
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ne ḫod: Ne de. 

İy müderris bil Ḥaḳ’uñ baḫşāyişidür fenn-i ‘ışḳ / Kesb ile girmez ele ne ḫod kitābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 2). [ne ḫod, ] 

Kulakdan ‘āşıḳam ‘āşıḳ ‘aceb düşvār ḥālüm var / Degül mümkin yüzin görmek ne ḫod ṣabr u mecālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 1). [ne ḫod, ] 

 

ne ḫod: Ne de. 

Gerekmez seyr-i ṣaḥrāsı ne ḫod güller temāşāsı / Cihānuñ küllī ẕevḳınden dil ü cānum usanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 4). [ne ḫod, ] 

 

ne ḫoş: Ne hoş, ne güzel. 

Yüzüñe kim gün dimiş rā eylemiş / Ḫoş naẓar kılmış ne ḫoş rā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 1). 

[ne ḫoş, ] 

 

ne içün: Niçin, neden. 

Ne günāh itdüm ola elüm alup çarḫ-ı felek / Ol perīden ne içün itdi cüdā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 4). [ne içün, ] 

 

ne içündür: Niçin, neden. 

Ḳurbān ideyim cānumı cānāne içündür / Ya bisledügüm cānumı cānā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 1). [ne içündür, -dür ] 

Pāyuña n’ola dökse Muḥibbī gözi yaşın / Bu sakladugı sīm ü zeri yā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 5). [ne içündür, -dür ] 

 

ne ister: Istediği nedir, ne istiyor // Ne arar, ne gezer. 

Başın sakınan rāh-ı maḥabbetde ne ister / ‘Işḳuñ yolına kılmasun iḳdām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1257, Beyit 3). [ne ister, ] 

 

ne ḳadar: Her ne kadar, ne kadar çok, ne ölçüde. 

İy Muḥibbī ne ḳadar āh eyleseñ gūş eylemez / Seng-i ḫārādan katıdur göñli gel feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1380, Beyit 6). [ne ḳadar, ] 

 

ne ḳadar: Her ne kadar, ne kadar çok, ne ölçüde. 

Ne ḳadar esrār-ı ‘ışḳı sīnede ketm eyledüm / Girye ile bu cihān ḫalḳına kıldı fāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 3). [ne ḳadar, ] 

 

ne ḳadar: Her ne kadar, ne kadar çok, ne ölçüde. 
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Ne ḳadar feryād iderse beñzemez feryāduma / Olamaz bu nāleme bir perdede ney hem-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 2). [ne ḳadar, ] 

 

ne kaldı: Bir şey kalmadı. 

Komaz gül dāmenini hergiz elden / Ne kaldı bülbüle kim ḫār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 3). [ne 

kaldı, ] 

 

ne ki var: Her ne varsa, var olan her şey. 

Bülbül āşüfte olup gül şevḳıne / Cümle dökdi ne ki var ḳalbinde rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 3). [ne 

ki var, ] 

 

ne kılsun: Ne yapsın, ne etsin II elden ne gelir. 

Ne kılsun ‘āşıḳuñ baḫt-ı siyāhı şām-ı miḥnetde / Şeb-i hicre nihāyet yok ki hīç ṣubḥ-ı viṣāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 3). [ne kılsun, ] 

 

ne kim: Her ne varsa, her ne kadar. 

Cefā vü cevr ü zecr ü ḳahr u ḳudret / Ne kim senden gelür luṭf u keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 

2). [ne kim, ] 

 

ne mümkin: Ne mümkün. mümkün mü. mümkün değil. 

Baḥr-ı eşküm içre saldı bilmedin dil fülkini / Düşdi çün girdāb-ı ‘ışḳa aña ne mümkin ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 3). [ne mümkin, ] 

 

ne mümkin: Ne mümkün. mümkün mü. mümkün değil. 

Zülfüñ bir uzun ḳıṣṣa-durur ẕikri ne mümkin / Şerḥ eylemeyem ḥaşre degin ṭūl u eger ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1495, Beyit 2). [ne mümkin, ] 

 

ne ne: Ne ... ne bağlacı II bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına 

getirildiğinde bunları red ve inkâr etmek için kullanılır. 

Ḫaber sorma dehānından ḥabībüñ / Ne aña yok dinür ne ḫod bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 2). [ne 

ne, ] 

 

ne ne: Ne ... ne bağlacı II bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına 

getirildiğinde bunları red ve inkâr etmek için kullanılır. 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 

6). [ne ne, ] 

 

ne ne: Ne ... ne bağlacı II bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına 

getirildiğinde bunları red ve inkâr etmek için kullanılır. 
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Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [ne ne, ] 

 

ne ne: Ne ... ne bağlacı II bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına 

getirildiğinde bunları red ve inkâr etmek için kullanılır. 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [ne ne, ] 

 

ne ne: Ne ... ne bağlacı II bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına 

getirildiğinde bunları red ve inkâr etmek için kullanılır. 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [ne ne, ] 

 

ne ne: Ne ... ne bağlacı II bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına 

getirildiğinde bunları red ve inkâr etmek için kullanılır. 

Eger cevrüñ eger mihrüñ ne gelse rāżıyam senden / Ne vaṣla oluram ḫandān ne hicrāna melālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 3). [ne ne, ] 

 

ne ne: Ne ... ne bağlacı II bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına 

getirildiğinde bunları red ve inkâr etmek için kullanılır. 

Düşüp meyḫāne küncinde içüp mest ü ḫarāb oldum / Anuñçün ġamdan āzādam ne ġuṣṣa ne melālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 4). [ne ne, ] 

 

ne ne: Ne ... ne bağlacı II bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına 

getirildiğinde bunları red ve inkâr etmek için kullanılır. 

 Hebā oldı yoluña [her] ne ki ben çekdüm-ise / Terk-i cān eylemişem baña ne ‘izz ü ne vaḳār (Muhibbî (ه)

Dîvânı, Gazel 1205, Beyit 27). [ne ne, ] 

 

ne ne: Ne ... ne bağlacı II bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına 

getirildiğinde bunları red ve inkâr etmek için kullanılır. 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1284, Beyit 5). [ne ne, ] 

 

ne ne: Ne ... ne bağlacı II bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına 

getirildiğinde bunları red ve inkâr etmek için kullanılır. 

‘Āşıḳuz gerçi Muḥibbī dutduk istiġnā yüzin / Ne vefā-yı yār u ne ḫod ḳahr-ı aġyār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 5). [ne ne, ] 

 

ne ne: Ne ... ne bağlacı II bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına 

getirildiğinde bunları red ve inkâr etmek için kullanılır. 

‘Āriyetdür ten libāsından daḫı ‘ār eylerüz / Ne pelāsın isterüz dehrüñ ne dībāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 4). [ne ne, ] 
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ne ne: Ne ... ne bağlacı II bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına 

getirildiğinde bunları red ve inkâr etmek için kullanılır. 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 1). [ne ne, ] 

 

ne revādur: Reva mıdır; uygun mudur. 

 Cān gülşeninüñ berg-i gül-i aḥmerisin / Ne revādur ki şehā dāmenüñe tokına ḥār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ج )

1205, Beyit 5). [ne revādur, ] 

 

ne sebebdendür: Hangi sebepten, neden, niçin. 

Ne sebebdendür didüm sīnemde biñ biñ yaralar / Didi ġamzem oklarından irişen peykāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 4). [ne sebebdendür, -dür ] 

 

ne sūd: Ne fayda, ne çare!. 

Zer oldı ruḫum sīm yaşumdan baña ne sūd / Çün yār gelüp bir naẓar sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 3). [ne sūd, ] 

 

ne tañ: Şaşılır mı, tuhaf mı. 

Her kim ki tutar kendüzini ḫāke berāber / Ḳadri ne tañ irse anuñ eflāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 1). [ne tañ, ] 

Zāhidā efsürde dil inkār-ı ‘ışḳ itse ne tañ / Gün yüzüñ mihriyle çün kim germdür hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1172, Beyit 4). [ne tañ, ] 

İy Muḥibbī iḫtiyār-ı dil eger gitse ne tañ / Dil-rübālar işi dāyim nāz-ıla kirişmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1183, Beyit 5). [ne tañ, ] 

Mest olup dil ḥaşre dek huşyār olmazsa ne tañ / Çün Muḥibbī sevdügi ol gözleri mestānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 8). [ne tañ, ] 

Çün terk eyledi bizi ol gül‘-iẕārumuz / Bülbül gibi ne tañ ki ola āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 1). [ne tañ, ] 

Götürse eşk-i çeşmüm n’ola cismüm / Ne tañ deryā getürür ḫār-ıla ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 4). 
[ne tañ, ] 

Tenhāca gezer seyr ider ol serv-i ḳabā-pūş / Gördükde anı kalmaz-ısa bende ne tañ hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 1). [ne tañ, ] 

Naḳd-i cān-ıla Muḥibbī ṭaleb eylerse ne tañ / Çünki la‘l-i leb-i dilber aña maṭlūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 5). [ne tañ, ] 

 

ne tañ: Şaşılır mı, tuhaf mı. 

İy Muḥibbī mülk-i dil küllī ḫarāb olsa ne tañ / Zülfi kāfir ġamzeler Tātār-veş yagmacıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 5). [ne tañ, ] 
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ne tañ: Şaşılır mı, tuhaf mı. 

Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 5). [ne tañ, ] 

 

ne var: Ne olmuş, ne çıkar II şaşılır mı, tuhaf mı. 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [ne var, ] 

 

ne var: Ne olmuş, ne çıkar II şaşılır mı, tuhaf mı. 

 Firār itse n’ola görse bu dil-ḫastesini / Şāh olan kimsene dervīşden ‘ār itse ne var (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ف)

1205, Beyit 20). [ne var, ] 

 

ne yüzden: Nasıl II neden, niçin II hangi yüzle. 

‘Aceb bilsem gül-i ra‘nā ne yüzden beñzemiş yāra / Ḥayāsuz ‘ārı terk itmiş gelüp ortaya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 4). [ne yüzden, ] 

 

nebāt: Şeker, tatlı. 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere / Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 2). [nebāt, ] 

 

nebīz: Hurma ve kuru üzümden yapılan bir çeşit şarap. 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 4). [nebīz, ] 

 

neces: Pislik, dışkı. 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 2). [neces, ] 

 

nedāmet gösterür: Pişmanlık göstermek, pişmanlık duymak, pişman olmak. 

Kim ki bildiyse ḥaḳīḳī ‘ışḳı olsun ol feraḥ / Kim mecāzīde kalur āḫir nedāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 4). [nedāmet gösterür, -ür ] 

 

neden: Niçin, hangi sebepten. 

Didüm zülfüñ neden gitmez yüzüñden / Didi bekler o gence ejdehādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 5). 

[neden, ] 

Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 1). [neden, ] 
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Yetīmāne benefşe başın egmiş / Bu kaygular aña bilsem nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 3). 
[nedendür, -dür ] 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [neden, ] 

Dilerseñ iy kemān ebrū neden döndi yaşum kana / Müjeñ tīrini gönder gel anı ḫūnīn cigerden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 2). [neden, ] 

Saçuñ zencīrine dīvāne oldum / Anı boynuma takmazsın nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 3). 
[nedendür, -dür ] 

Sen ḫarāb itmek neden iy ġam dil-i vīrānemi / Ḫānesin kendü eliyle kimse vīrān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 2). [neden, ] 

Kūyuña varsam nedendür baña eylersin cefā / Çün kerīm olan bilürsin ẓulm-ı mihmān eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1218, Beyit 4). [nedendür, -dür ] 

Mu‘anber zülfüñüñ cānā kemendi / Neden bilsem bu ben şeydāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 
2). [neden, ] 

İctināb eyler ẓulümden dōstum kāfir daḫı / Ya nedendür zülf ü ġamzeñ ẓulm ider dād eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1245, Beyit 2). [nedendür, -dür ] 

Mu‘allimden cefālar ögrenürsin / Neden dirsin vefā ta‘līm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 2). 
[neden, ] 

Güneş yüzine dildāruñ muḳābil olmak istermiş / Zevāli görinür beñzer neden miḳdārını bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 2). [neden, ] 

Gözi bīmārıdur her dem Muḥibbī’yi iden tīmār / Bilür bīmār kılmasın neden tīmārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 6). [neden, ] 

Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1297, Beyit 1). [neden, ] 

Niçe yıllar ḥabs ider dil düzdini / Zülfine bilsem neden dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 6). 
[neden, ] 

Neden dil bagladuñ ol bī-vefāya / Cefā kılsañ ne deñlü sana ol az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 4). [neden, 
] 

‘Işḳ-ıla dīvāneyem kūyında Mecnūndan beter / Ol saçı leylī neden zülfini zencīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 4). [neden, ] 

Būy-ı vaṣluñdan neden men‘ eyledüñ cān bülbülin / Muġtenimken ḫˇān-ı vaṣluñdan senüñ her ḫār u ḫes 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 3). [neden, ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [neden, ] 

Ġamzeñ öldürdi Muḥibbī’yi neden didüm didi / ‘Āşıḳı öldürmenüñ bildüm s̱evābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 7). [neden, ] 

 

nedür: Nedir, nedendir, ne işi var II ne, soru zamiri. 
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Kevkeb-i kūyuñda didüm bu ser-i ġalṭān nedür / Eyledi zülfe işāret didi bu çevgāna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1069, Beyit 3). [nedür, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm / Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 2). [nedür, ] 

 

nedür: Nedir, ne kadar II ne, soru zamiri. 

Cān naḳdı-y-ıla ṭālib olup būse istedüm / Didüm ki lebüñ öpmege cānā bahā nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1182, Beyit 4). [nedür, ] 

 

nedür: Nedir, nasıldır II ne, soru zamiri. 

Eyledüm ‘ışḳ āteşine dōstlar cānum sipend / Āteşe düşen kişinüñ āḫiri pes ya nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 4). [nedür, ] 

 

nedür: Nedir, ne işe yarar, gerekmez II ne, soru zamiri. 

Nāmūs nedür ‘āşıḳ anı eylemez idrāk / Nite ki ḫarābāt erine nām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 

4). [nedür, ] 

 

nedür: Nedir, neye yarar, önemsiz, geçersiz II ne, soru zamiri. 

Bir būseye cān naḳdin cānāne ḳabūl itmez / Bir cān nedür virseñ biñ cāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 1). [nedür, ] 

 

nedür: Nedir, nasıldır II ne, soru zamiri. 

Muḥibbī ol cefākāruñ olursa rāh-ı kūyında / Dimez aña nedür ḥālüñ ve yāḫūd merḥabā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1275, Beyit 5). [nedür, ] 

Ehl-i ‘ışḳuñ başları cem‘ī nedür didüm didi / Durmaz işler ezel bir dem bizüm ser-ḥānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 3). [nedür, ] 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [nedür, ] 

 

nedür: Nedir, nedendir II ne, soru zamiri. 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 6). [nedür, ] 

 

nedür: Nedir II ne, soru zamiri. 

Leblerin ẕikr eylesem ḳaṣdum nedür eyler ḫayāl / ‘Ārife bir söz yiter ḥācet degül tekrār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1487, Beyit 3). [nedür, ] 

 

nedür: Nedir, nedendir II ne, soru zamiri. 
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Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 1). [nedür, ] 

 

nef‘ ü żarrı: Fayda ve zarar. 

Derdi dermāna degişdük fāriġ ol bizden ṭabīb / Nef‘ ü żarrı ḥālümüzce añlaruz ḥāẕıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1217, Beyit 4). [nef‘ ü żarrı, -ı ] 

 

nefes: Nefes, soluk. 

Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı / Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1110, 

Beyit 2). [nefesle, -le ] 

Niçe yıllar eyledüm dīdāruñı görmek heves / Görmedüm yüzüñ nigārā kaldı bende bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 1). [nefes, ] 

Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [nefes, ] 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Teng ü tar olursa çala bed enīn olur nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 1). [nefes, ] 

 

nefes: Nefes, soluk II konuşmak, söylemek, söz. 

Didüm dile ki zülfine meyl itme dilberüñ / Dīvānedür n’idem ki es̱er eylemez nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 2). [nefes, ] 

 

nefes alup virdükçe: Nefes alıp vermek, yaşamak, yaşamaya devam etmek. 

Çün miyān-ı yārda varlık hicāb oldı bize / Dāyimā alup nefes virdükçe ifnāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 8). [nefes alup virdükçe, -dükçe ] 

 

nefes dutmış: Söz dinlemek, öğüt tutmak II sabretmek, beklemek. 

‘Işḳa düşme āḫiri müşkil olur dirdüm saña / Ugramazduñ bu belāya dutmış olsañ ger nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 2). [nefes dutmış, -mış ] 

 

nefes kıldum: Nefes çıkarmak, ses çıkarmak II inlemek. 

Niçe demler iñleyüp nā gibi kıldum ben nefes / Ḥamdü-lillāh kim viṣāl-i yāra buldum dest-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 1). [nefes kıldum, -du, -m ] 

 

nefs: Bir kimsenin kendi öz varlığı, öz benliği, kişiliği II kulun kötü, beğenilmeyen, bayağı ve hayvânî arzuları, huy ve 

fiilleri, zaaflarının merkezi. 

Zāhidā sanma bizi biz nefs iġvāsındayuz / Ya cihāna meyl idüp dünyā temennāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 1). [nefs, ] 

Nefs ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳ u menzil olmışdur ribāṭ / Key sakın başdan çıkarsın itmez iseñ iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 1). [nefs, ] 
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nehr: Akarsu, çay, ırmak. 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 

Beyit 3). [nehr, ] 

 

nehr-i aras: Aras nehri. 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 5). [nehr-i aras, ] 

 

nehr-i nīl: Nil nehri. 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl / Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 3). [nehr-i nīl, ] 

 

nehr-i şaṭ: Şat nehri II Dicle ve Fırat’ın birleşmesinden meydana gelen büyük nehir II Şattu'l-Arap olarak bilinen 

Fırat ve Dicle nehirlerinin Basra Körfezi'nden denize dökülmeden önce birleştikleri yerdir. 

Kūy-ı dilberde gözüm yaşı revān olur revān / Nite kim Baġdād şehri içre akar nehr-i Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 4). [nehr-i şaṭ, ] 

 

neler: Neler neler II ne tür şeyler. 

Maḥabbet ehli devrāndan neler çekdügini bir bir / Murāduñ var-ısa bilmek bu dehr-i pīre-zenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 4). [neler, ] 

 

neler neler: Türlü, çeşit çeşit işler. 

Baña sor zülf ü çeşmüñden neler gördüm neler gördüm / Biri ser-fitne-i ‘ālem birisi ‘ayn-ı āfetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 3). [neler neler, ] 

 

nem: Neyim; hangi eşyam, değerim. 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [nem, ] 

 

nem: Nem, ıslaklık II Gözyaşı. 

Senüñ ‘ışḳuñ nigārā ġamsuz olmaz / Nite kim gözlerüm de nemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 

1). [nemsüz, -süz ] 

 

nem kapar: Nemlenmek, ıslanmak II gözlerin sulanması II alıngan olmak. 

Bakamaz oldum güneş ruḫsārına dildāruñ āh / Her kaçan baksam naẓar kılsam bu çeşmüm nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 3). [nem kapar, -ar ] 

 

nem olmaz: Nemlenmek, ıslanmak. 
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Cihānda yir mi kaldı kim nem olmaz / Cemāli dūr olalı gözlerümden (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 2). 

[nem olmaz, -maz ] 

 

ner: Erkek. 

Dil çeker hicrān yükin itmez taḥammül Ḳāf aña / Mest-i üştürdür anuñçün kendüzin ner gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 2). [ner, ] 

 

nerdübān: Merdiven. 

Felekden yücedür dirler egerçi ḳaṣruñ iy meh-rū / Elümde bir kemend-i āh çıkılur nerdübānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 4). [nerdübānumdur, -umdur ] 

 

nergis: Nergis çiçeği II sevgilinin mahmur, baygın gözü. 

Ġonca hemyānından alsa zer ‘aceb midür ṣabā / Nergisüñ çeşminden alur sürmesin bir ogrudur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1064, Beyit 4). [nergisüñ, -üñ ] 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 3). [nergisüñ, -üñ ] 

Olup her bir çiçek bir ḫūba mānend / Aralarında nergis ġamze-zendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 2). 
[nergis, ] 

Gözüñ nergis yañaguñ gül olaldan / Boyuña bendedür serv ü ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 2). 
[nergis, ] 

İçerse nergisi kanum ‘aceb mi / Şarāb-ı nāz-ıla mestāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 2). [nergisi, -

i ] 

 

nergis: Nergis çiçeği. 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 6). [nergisüñ, -üñ ] 

 

nergis-i bīmāra: Mahmur, süzgün ve baygın bakışlı nergis. 

Gözleri uyḫuda kaldı her nefes ḫacletdedür / Gözleri vaṣfın idelden nergis-i bīmāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 4). [nergis-i bīmāra, -a ] 

 

nergis-i fettāna: Gönül ayartıcı, fitneci olan nergis; sevgilinin baygın, gönül ayartıcı bakışı. 

Ġāret iden göñlini kimdür Muḥibbī’nüñ didüm / Çünki bilmezsin didi ol nergis-i fettāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 5). [nergis-i fettāna, -a ] 

 

nergis-i mestānedür: Sarhoş, mest, baygın nergis II sevgilinin baygın, mahmur gözü. 

Kanumı nūş eyleyen ol nergis-i mestānedür / Ol sebebden ḫūn-ı dilden gözlerüm peymānedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1059, Beyit 1). [nergis-i mestānedür, -dür ] 
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nergis-i mestānesi: Sarhoş, mest, baygın nergis II sevgilinin baygın, mahmur gözü. 

Ḥˇāba varmışken nigāruñ nergis-i mestānesi / İy dil-i şūrīde efġān eyleme gel sesi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 6). [nergis-i mestānesi, -si ] 

 

nergis-i mestüñ: Sarhoş, mest, baygın nergis II sevgilinin baygın, mahmur gözü. 

Hiç olur mı nergis-i mestüñ ide baña naẓar / Çün degül ḫālī elinden nūş ider bāde-i nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 3). [nergis-i mestüñ, -üñ ] 

 

nergis-i mestüñle: Sarhoş, mest, baygın nergis II sevgilinin baygın, mahmur gözü. 

Nergis-i mestüñle zülfüñden göñül olmaz ḫalāṣ / Cān u dil yagmasına anlar çün el bir eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1427, Beyit 3). [nergis-i mestüñle, -üñ, -le ] 

 

nergis-i şehlā: Şehla, şaşı gözlü nergis çiçeği II şehla göz II sevgilinin güzel ve baygın bakışlı gözü. 

Ḥˇāba varmış çeşm-i mesti nergis-i şehlā mıdur / Ya şarāb-ı nāzı nūş itmiş yatur maḫmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 4). [nergis-i şehlā, ] 

 

nergis-i şehlā: Şehla, şaşı gözlü nergis çiçeği II şehla göz II sevgilinin güzel ve baygın bakışlı gözü. 

Cām-ı la‘lin nūş ider bāġ içre her dem lāleler / Nergis-i şehlā elinde sāġar-ı zerrīn tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1116, Beyit 3). [nergis-i şehlā, ] 

 

nerm eyledi: Yumuşatmak, yumuşak hale getirmek. 

Āheni nerm eyledi yir itdi seng-i ḫāreye / Āhum ammā katı göñline anuñ kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1333, Beyit 4). [nerm eyledi, -di ] 

 

nerrād-ı felek: Felek tavlacısı. 

Sergeşte kılup naṭ‘-ı zemīn üstine āḫir / Nerrād-ı felek oynaduban kıldı beni zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 

Beyit 4). [nerrād-ı felek, ] 

 

nerre-şīr: Erkek aslan. 

Kūhsār-ı ‘ışḳ pīşesinüñ nerre-şīriyüz / Sanma ki bizi ḫırṣ-ıla biz mūşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 4). [nerre-şīriyüz, -i, -y, -üz ] 

 

neşāṭ eyleme: Neşelenmek. 

İy bülbül-i dil eyleme gül gibi gel neşāṭ / Bād-ı ḫazānı yād idüben eyle iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 1). [neşāṭ eyleme, -me ] 

 

nesīh: Hükmünü ortadan kaldırma, hükmü ortadan kalkma, hükümsüz bırakma, hükümsüz kalma // Hükümsüz, 

geçersiz, boş. 
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Nāṣiḥ sözüñi bildüm cümlesi kamu nesīh / Naḳd isteyüben göñlüm efsāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 3). [nesīh, ] 

 

nesīm: Meltem, esinti, tan yeli, seher yeli. 

Varma nesīm mülk-i Ṣıfāhān’a küḥl içün / Çün ḫāk-i pāy-ı yār göze tūtiyā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 5). [nesīm, ] 

 

nesne: Şey, herhangi bir şey. 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [nesnem, -m ] 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1155, Beyit 2). [nesne, ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [nesne, ] 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 4). [nesnedür, -dür ] 

Eyler egerçi her kişi bir nesne ile faḫr / Her dem Muḥibbī ‘ışḳ-ıladur iftiḫārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 5). [nesne, ] 

İki nesne ‘ışḳuma şāhid degül mi kıl naẓar / Birisidür gözümüñ kanlu yaşı biri beñiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 4). [nesne, ] 

Maṭbaḥ-ı ġamda Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Miḥnet ü derd ü belādan ġayrı bir nesne yimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 5). [nesne, ] 

 

neşter: Cerrahların kesmek ve yarmak için kullandıkları keskin ve sivri uçlu ufak bıçak, bisturi. 

Leẕẕet-i dünyāya aldanma Muḥibbī sunma el / Neşterini tā ki urmaya saña zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 5). [neşterini, -i, -n, -i ] 

 

nesterīn: Yaban gülü, ağustos gülü, nesrin. 

‘Arż-ı ruḫsār eyledi şādılıg-ıla nesterīn / Yüz sürer serv ayagına her ṭarafdan cūybār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 7). [nesterīn, ] 

 

neşv ü nemā-yı bāġ-ı irem: İrem bağının yeşerip tazelenmesi. 

Ḥüsnüñ bahārına göre iy lāle-ruḫ senüñ / Neşv ü nemā-yı bāġ-ı irem bir numūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1034, Beyit 3). [neşv ü nemā-yı bāġ-ı irem, ] 

 

ne-tevān būd: Olunamaz, olunması mümkün değil. 

Getür iy muġbeçe cāmı muġāna / Ki ender deyr ne-tevān būd mestūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 4). 

[ne-tevān būd, ] 
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nev: Yeni, taze. 

Sāḳī şarāb-ı köhneyi ko tāzesin getür / Bilmez misin ki leẕẕet-i dünyāyı nevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 

Beyit 3). [nevdedür, -de, -dür ] 

 

nev‘: Türlü, çeşit, cins. 

Başlar kesilür kan saçılur līk sorılmaz / Bu nev‘e olur rāh-ı maḥabbetde çok işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 6). [nev‘e, -e ] 

 

nev bahār oldı: Bahar olmak, bahar mevsiminin gelmesi. 

Nev bahār oldı göreydük diyü dildāruñ yüzin / Gözlerinden yaş dökerler gice gündüz bāġlar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 4). [nev bahār oldı, -dı ] 

 

nevā: Ses, seda II ezgi, nağme, ahenk II Türk müziğinin en eski makamlarından biri. Uşşak dörtlüsüne rast beşlisi 

ilavesiyle meydana gelmiştir. 

Muṭrib Nevāda perdeñi uydur Muḥibbī’ye / Deyr-i cihānda iñlese dil erġanūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 5). [nevāda, -da ] 

Nāle eyler bu Muḥibbī bezm-i ġamda ney gibi / Kankı bī-dil bu hevālarda nevāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1224, Beyit 5). [nevāyı, -y, -ı ] 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 3). [nevāda, -da ] 

 

nevāya başla: Nağmeye, ahenge başlamak II şarkı söylemek. 

Muṭrib nevāya başla göñül gel nüvaḫt kıl / Zīrā ki çokdan göñül ol pīşrevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 

Beyit 4). [nevāya başla, ] 

 

nevāyī: 15. Yüzyıl Çağatay sahası şairi Alî Şîr Nevâyî'nin mahlası. 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1123, Beyit 5). [nevāyī, ] 

 

nev-bahā[r]: İlkbahar. 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda / Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 5). [nev-bahā[r], ] 

 

nev-bahār eyyāmı: Ilkbahar günleri II gençlik devri, gençlik çağı. 

Nev-bahār eyyāmı geldi geçdi ‘ömrüm yārsuz / Bülbül-i şūrīde n’itsün çün ola gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 1). [nev-bahār eyyāmı, -ı ] 

 

nev-bahār eyyāmı: Ilkbahar günleri II gençlik devri, gençlik çağı. 
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Nev-bahār eyyāmı geldi kim olursa yārsuz / Bülbül-i bī-çāredür kim kalısar gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 1). [nev-bahār eyyāmı, -ı ] 

 

nevbet: Nöbet, sıra. 

Nevbet-ile ḫalḳı bir bir ögidür gendüm mis̱āl / Uşbu çarḫ-ı bī-vefānuñ āsiyābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1401, Beyit 6). [nevbet-ile, --ile ] 

 

nevbet beklerüz: Nöbet tutmak II sıra beklemek, sırasının gelmesini beklemek. 

Göreli zülfüñde ḥüsnüñ şem‘ine pervāne-veş / Cān u dilden yanmaga iy māh nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1363, Beyit 3). [nevbet beklerüz, -r, -üz ] 

 

nevbet beklerüz: Nöbet tutmak II sıra beklemek, sırasının gelmesini beklemek. 

Kārbān-ı ḫalḳ bir bir göçiyor çalındı kūs / Biz daḫı göçmege geldük anda nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 4). [nevbet beklerüz, -r, -üz ] 

 

nevbet beklerüz: Nöbet tutmak II sıra beklemek, sırasının gelmesini beklemek. 

Sīne ṭablını dögüp derbend-i ‘ışḳ içre müdām / Rāh-ı müşkildür diyü ‘uşşāḳa nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 2). [nevbet beklerüz, -r, -üz ] 

 

nev-civān: Genç, delikanlı II Sevgili. 

Didüm öldürsün koñuz kūyındaki ‘āşıḳları / Nev-civāndur didiler nā-ḥaḳ yire kan istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 4). [nev-civāndur, -dur ] 

 

nev-reste: Yeni yetişmiş, genç, gonca - Sevgili-. 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [nev-restedür, -dür ] 

Öldürür her dem Muḥibbī’yi anuñçün ol ḥabīb / Bildi yazılmaz günāhı kim daḫı nev-restedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 5). [nev-restedür, -dür ] 

 

nevrūz: Baharın ilk günü, ilkbahar II nevruz bayramı. 

Saçuñla ‘ārıżuñ iy ‘ālem-efrūz / Birisi Ḳadrdür birisi Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 1). [nevrūz, ] 

Görüp cānā yüzüñi ‘ālem-efrūz / Gicem Ḳadr olsa günüm tañ mı Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 1). 
[nevrūz, ] 

 

nev-rūz: Baharın ilk günü, ilkbahar II nevruz bayramı. 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 5). [nev-rūz, ] 

 

ney: Kamış, içi kanık kamış, üflemeli bir çalgı. 
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Ġam meclisinde zārīlıgum iñleyen bilür / Ney gibi niçe iñledügüm diñleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 1). [ney, ] 

Nāle eyler bu Muḥibbī bezm-i ġamda ney gibi / Kankı bī-dil bu hevālarda nevāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1224, Beyit 5). [ney, ] 

Giceler tā ṣubḥa dek ney gibi efġān eylerüz / Bu umīda ne getürür görelüm taḳdīrümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1273, Beyit 4). [ney, ] 

Giceler ney gibi nālān oluram tā ṣubḥa dek / Bulmadum feryāduma ‘ālemde bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 2). [ney, ] 

Ne ḳadar feryād iderse beñzemez feryāduma / Olamaz bu nāleme bir perdede ney hem-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 2). [ney, ] 

 

ne’yçün: Ne için, neden, hangi sebeple. 

Ne’yçün eylersin dilā fikr-i ẕeḳan dīvānesin / Bu mes̱eldür hīç kimse meyl-i zindān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 3). [ne’yçün, ] 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [ne’yçün, ] 

 

neydügini: Ne olduğunu. 

‘Işḳuñ rumūzı neydügini zāhid añlamaz / Kuş dilidür bu yine bunı söyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 3). [neydügini, ] 

 

n’eyledi: Ne eyledi, ne yaptı II ne hale getirdi. 

Ben mübtelāya n’eyledi ol bī-vefāyı gör / Göñlüm tolaşdı zülfine nāgeh belāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 1). [n’eyledi, ] 

 

n’eyledi: Ne eyledi, ne yaptı II nasıl harcadı. 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ / N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1106, Beyit 4). [n’eyledi, ] 

 

n’eyledüm: Ne etmek, ne yapma, başa gelen olayın sebebinin bilinmemesini anlatan ifade II ne ettim, ne günah 

işledim? ('âşığın sitemi bağlamında). 

N’eyledüm n’itdüm raḳībe seng-ile āhen gibi / Kūyuña vardı diyü ḫalḳa beni çakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 4). [n’eyledüm, ] 

 

n’eyler: Ne eyler, ne yapar II orada ne işi var, bulunmamalı. 

Didiler yaralar n’eyler Muḥibbī sīne vü dilde / Didüm ki bir kemān-ebrū nigāruñ yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 5). [n’eyler, ] 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 4). [n’eyler, ] 
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Ruḫlaruñ üstinde n’eyler uşbu zülf-i ‘anberīn / Kim görüpdür kim günüñ yüzini ẓāhir duta pas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 2). [n’eyler, ] 

 

n’eyler: Ne yapar, ne yapsın II lazım değil, gerekmez. 

Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1054, Beyit 2). [n’eyler, ] 

Terk-i māl iden ider elbette faḳrı iḫtiyār / Cübbe vü destārı n’eyler geysün ol dā‘im palās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 3). [n’eyler, ] 

 

n’eylerem: Ne yapayım, gerekmez, lazım değildir. 

N’eylerem gülzārı sensüz baña olmışdur ḥarām / Bu cihān bāġında göñlüm san gül-i nev-restedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 2). [n’eylerem, ] 

Kūy-ı yārı n’eylerem görmek dilerem yārı ben / Bu Muḥibbī cennete ḳāyil degül dīdārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 5). [n’eylerem, ] 

Var-iken derdüñ nigārā n’eylerem dermānı ben / Ger ölürsem itmeyem aḥvālümi dermāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1484, Beyit 3). [n’eylerem, ] 

 

n’eylersin: Ne eylersin, ne yaparsın II boş yere niye uğraşıyorsun. 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1097, Beyit 4). [n’eylersin, ] 

 

n’eylerüz: Ne yaparız, ne işimize yarar II bize gerekmez, lazım değil. 

Gülşen-i ḥüsnüñ yiter biz gül‘iẕārı n’eylerüz / Zār kılsun cān u dil anda hezārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1334, Beyit 1). [n’eylerüz, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ yiter biz gül‘iẕārı n’eylerüz / Zār kılsun cān u dil anda hezārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1334, Beyit 1). [n’eylerüz, ] 

Añmazuz ḫāl ü ḫaṭuñ dāyim lebüñ ẕikr eylerüz / İçerüz cām-ı şarābı biz ġubārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1334, Beyit 2). [n’eylerüz, ] 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [n’eylerüz, ] 

Biz ḫarābāt ehliyüz mesken bize meyḫānedür / Lā’übālī meşrebüz nāmūs u ‘ārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1334, Beyit 4). [n’eylerüz, ] 

İy Muḥibbī olmışuz ‘ālemde dīdār ‘āşıḳı / Vuṣlata meyl eyleyüp būs u kenārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1334, Beyit 5). [n’eylerüz, ] 

 

n’eylesün: Ne yapsın, ne etsin II yapacak bir şeyi yok, elinden bir şey gelmez. 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [n’eylesün, ] 
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Çeşm-i giryānumla göñlüm ıżṭırāb üstindedür / N’eylesün dil zevraḳı her demde āb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 1). [n’eylesün, ] 

Seyr kılmaga yaşum māni‘ olur ruḫlarına / N’eylesün yolın alur dīde o mādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 3). [n’eylesün, ] 

Görmemek müşkil anı görmek daḫı āsān degül / N’eylesün ḥāli Muḥibbī’nüñ katı düşvār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 5). [n’eylesün, ] 

 

n’eyleyem: Ne yapayım, ne çare?. 

Bu ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı bu ẓulm u sitemden / Bir bir dir-idüm n’eyleyem ol şāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1228, Beyit 2). [n’eyleyem, ] 

Öldürürdi günde biñ kez bulsa ol ḫūnī beni / Ölmemeklik n’eyleyem Ḥaḳ baña taḳdīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 4). [n’eyleyem, ] 

 

niç’ ola: Nice olur, nasıl olur da... 

Alan bir şemme bū sünbül saçından / Muḥibbī niç’ ola sevdāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 5). 

[niç’ ola, ] 

 

niçe: Birçok, hayli. 

Niçe gün hicri-y-ile cān u ciger taglamışam / Umaram Ḥaḳ’dan ire vaṣlı baña kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 3). [niçe, ] 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1014, Beyit 3). [niçe, ] 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1020, Beyit 1). [niçe, ] 

Sakın aldanma raḳīb-i rū-siyāhuñ ḳavline / Bir ġurāb ötetura niçe şer agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1025, Beyit 2). [niçe, ] 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1027, Beyit 5). [niçe, ] 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ / Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 2). [niçe, ] 

Niçe yıldur ki ḫarc olur yolında ol cefākāruñ / ‘Aceb bu kīse-i çeşmüm dükenmez sīm-ile zerdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 5). [niçe, ] 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 4). [niçe, ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [niçe, ] 

Jeng-i ġamdan niçe demlerdür ki dil bī-tābdur / Aña ṣayḳal iy göñül ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1072, Beyit 1). [niçe, ] 
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Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [niçe, ] 

Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1091, Beyit 3). [niçe, ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 
Beyit 4). [niçe, ] 

İy Muḥibbī zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olur meydān-ı ‘ışḳ içinde niçe başlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1092, Beyit 5). [niçe, ] 

Dimedüñ ḥüsn-i zekātın bu Muḥibbī’ye eḥaḳ / Niçe gündür tolaşur kūyumı ol sāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1093, Beyit 5). [niçe, ] 

Zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olup dökile niçe serler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 4). [niçe, ] 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 4). [niçe, ] 

Depredürse zülfinüñ her bir kılın cānlar kopar / Her ṭarafdan niçe yirden āh u efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 1). [niçe, ] 

Nāz-ıla güftāra gelse ġonca-veş ol şāḫ-ı gül / Cān u diller iñleşürler niçe giryānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1105, Beyit 3). [niçe, ] 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül / Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 5). [niçe, ] 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 4). [niçe, ] 

Niçe yıldur şeb-i hicriyle yatur ḫasta göñül / Vuṣlata iremeyüp cānı virem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1136, Beyit 3). [niçe, ] 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr / Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 3). [niçe, ] 

Sormaduñ iy dil ṭabīb[i] bu Muḥibbī derdini / Niçe yıl derdini ‘arż itmege kapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 5). [niçe, ] 

Şi‘r-ile çünki Muḥibbī niçe dilber kuçılur / Bunı kim diyebilür şi‘r ü ġazelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 6). [niçe, ] 

Zülfüñ-ile beñlerüñ el bir iderler dil almaga / Vāy niçe ‘ayyār u mekkār u kemend-endāz olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1158, Beyit 4). [niçe, ] 

Her kaçan kim ruḫları üstinde zülfin tār ider / Her kılında niçe biñ ‘āşıḳları ber-dār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 1). [niçe, ] 

Anuñ gibi benüm yok pādişāhum / Benüm tek niçe biñ biñ kim kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 4). 
[niçe, ] 

Kapuñda niçe yüz biñ ‘āşıḳuñ var / İçinde yok Muḥibbī gibi kemter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 5). 
[niçe, ] 

Niçe yıldur bu Muḥibbī derdüñ-ile ḫastadur / İtmedüñ iy dil ṭabībi aña tīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1220, Beyit 5). [niçe, ] 
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Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 2). [niçe, ] 

Virmedi ol māh-rū bir kez zekāt-ı ḥüsnini / İy Muḥibbī niçe yıl kūyında biz sā‘illerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 5). [niçe, ] 

Niçe yıldur cevher-i eşküm yolında ḫarc olur / Kāse-i çeşmüm tolu yāḳūt u mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 5). [niçe, ] 

Niçe yıldur ki bugün mātem-i Mecnūn tutaruz / Kankı ‘āşıḳ tutısar biz ölicek mātemümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 5). [niçe, ] 

Yār bir gün dimedi ḥāl-i Muḥibbī niçedür / Niçe yıldur ki varur yāra bizüm ādemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1274, Beyit 6). [niçe, ] 

Gerçi kıldum her ġazelde niçe biñ siḥr ü füsūn / Ḫūblar gūşına almaz līk bu efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1277, Beyit 5). [niçe, ] 

Niçe gündür bu Muḥibbī hicrüñ-ile ḫastadur / Bir sora-gel dōstum cān virmesün tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 5). [niçe, ] 

Niçe yıllar ḥasretem pā-būsına oldum helāk / Görüñ ol bed-ḫū güẕer ol ḫāk-i rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 2). [niçe, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 5). [niçe, ] 

Bu Muḥibbī ḥālini taḥrīre almışdur ḳalem / Niçe defter toldı şerḥ olmadı aḥvālüm henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 5). [niçe, ] 

Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1307, Beyit 2). [niçe, ] 

Niçe yıllar ḥabs ider dil düzdini / Zülfine bilsem neden dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 6). 

[niçe, ] 

Niçe başlar kesilüp her yaña ḫūn ola revān / Ġamzelerden eline yār ala çün ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 2). [niçe, ] 

Niçe yıllardur didüm göñlümle ṣāḥib-ġamlaruz / Didi çeşmüm anuñ-ıçun biz de ġarḳ-ı demlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 1). [niçe, ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 5). [niçe, ] 

Niçe yıllar eyledüm dīdāruñı görmek heves / Görmedüm yüzüñ nigārā kaldı bende bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 1). [niçe, ] 

Niçe yıllardur Muḥibbī ārzū eyler seni / Bulmadı ‘ālemde hergiz vaṣluña ol dest-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1378, Beyit 5). [niçe, ] 

Niçe demler iñleyüp nā gibi kıldum ben nefes / Ḥamdü-lillāh kim viṣāl-i yāra buldum dest-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 1). [niçe, ] 

Senden ayru istemezdüm ola idüm bir karış / Ḥasret oldu niçe yıllardur cemālüñ görmege (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1405, Beyit 3). [niçe, ] 

Konup dil ḫānesine leşker-i ġam / Niçe yıllar yatur vīrāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 4). [niçe, ] 
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Niçe kim eyledüm pend ü naṣīḥat tutmadı göñlüm / Yürür kūyında dildāruñ ‘acāyib derdmend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 3). [niçe, ] 

Nigāruñ taş işiginde niçe yıldur kodum başı / Teraḥḥüm eyleyüp bir gün dimez bī-çāre yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 4). [niçe, ] 

Kūyuña dārü’ş-şifā dirler ya n‘içün dōstum / Niçe yıllardur ki anda kalmışam ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1431, Beyit 3). [niçe, ] 

Ḥüsn meydānına gelse zülf-i çevgānın alup / Top olup ġalṭān olısardur yolında niçe baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1465, Beyit 2). [niçe, ] 

Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 5). [niçe, ] 

Nāvek-i ġamzeñ niçe bī-dilleri itdi helāk / Kana girme şimdiden soñra kaşuñ yayını yas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 4). [niçe, ] 

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum / Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 2). [niçe, ] 

Ḥālet-i sözi virür diñle Muḥibbī sözini / Diḳḳat eyle bulasın anda niçe ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1480, 
Beyit 5). [niçe, ] 

Niçe yıllar ḫasta iken yine bir bir ḥālini / Dil ṭabībi gördi itdi derdini bīmār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 2). [niçe, ] 

 

niçe: Nice, nasıl. 

Görmege gelmedi ben ḫastayı birkaç gicedür / Dimedi derd ü belām-ıla o miskīn niçedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 1). [niçedür, -dür ] 

Yār bir gün dimedi ḥāl-i Muḥibbī niçedür / Niçe yıldur ki varur yāra bizüm ādemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1274, Beyit 6). [niçedür, -dür ] 

 

niçe: Nasıl, ne şekilde. 

‘Ārıżuñ içre niçedür didüm iy meh-rū ḫaṭuñ / Güldi didi kaplu kāfūra du‘ā-yı nūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1097, Beyit 2). [niçedür, -dür ] 

Ġam meclisinde zārīlıgum iñleyen bilür / Ney gibi niçe iñledügüm diñleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 1). [niçe, ] 

Sensüz eger sorarsañ niçe geçer şeb ü rūz / Gice işüm gücüm āh gündüz irişe vehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 4). [niçe, ] 

Niçe medḥ itsün Muḥibbī ol güzeller şāhını / Ehl-i dilden her seḥer kūyında dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 6). [niçe, ] 

Gözüñden sor dil ü cānum niçe bīmār-ı ‘ışḳ oldı / Mes̱eldür ḫasta aḥvālin ki bīmār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 4). [niçe, ] 

‘Ārıżını ben niçe gülzāra teşbīh eyleyem / Açılur gül ruḫları karşumda benüm yaz u kış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 3). [niçe, ] 
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Dil derdini iy dōst saña niçe idem ‘arż / Āhumla yaşumdan toludur çün felek ü ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 1). [niçe, ] 

 

niçe: Nasıl, ne şekilde, mümkün mü. 

Baḥr-ı eşkümde niçe ġarḳ olmasun dil zevraḳı / Bād-ı āhumla temevvüc eyleyen deryāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 4). [niçe, ] 

Sırr-ı ‘ışḳı niçe pinhān eyleyem ben sīnede / Āhum ile göz yaşı ‘ālemlere rüsvā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1018, Beyit 4). [niçe, ] 

İy Muḥibbī niçe olmasun perīşān bu göñül / Şānesin elden komayup baña saçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 5). [niçe, ] 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [niçe, ] 

Dilā bu rūy-ı zerdümle niçe inkār idem ‘ışḳa / Gözümüñ kanlu yaşıyla iki ḥāżır güvāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 2). [niçe, ] 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 1). [niçe, ] 

İy Muḥibbī niçe ṭāḳat getüre kişver-i dil / Şāh-ı ġam leşkerini üstine her bār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 5). [niçe, ] 

Niçe teşbīh idem ḳaddine servi / Ki servüñ kimse dimez ġabġabı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 2). 
[niçe, ] 

Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm / Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 3). [niçe, ] 

Āteş-i ‘ışḳuñ rumūzın niçe taḥrīr eyleyem / Söylesem ‘ālem yanar sanmañ ki ancak nāmeler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1172, Beyit 3). [niçe, ] 

 ,Ẕātuñı senüñ niçe beyān eyleyeyim / Her kaçan söylesem ol demde zebān oda yanar (Muhibbî Dîvânı ( ذ )
Gazel 1205, Beyit 9). [niçe, ] 

İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 5). [niçe, ] 

Sen melek-rūyı niçe teşbīh idem aṣnāma kim / Bir kurı ṣūretdür ol güftārsuz reftārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1369, Beyit 3). [niçe, ] 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Niçe nālān olmasun ġāyet de teng oldı ḳafes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1378, Beyit 1). [niçe, ] 

Ḥasretiyle bülbül-i cān niçe feryād itmesün / Āh ider bī-çāre bülbül gül kuçar her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 3). [niçe, ] 

 

niçe: Nasıl, öyle bir. 

Dūd-ı āhumdan sakınur gül ruḫın her dem nigār / Hey niçe nāzük mizāc olur bulutdan nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 2). [niçe, ] 
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Ṭavḳ idüp āhını zencīr idinüp göz yaşını / Dil-i dīvāneyi gör kim niçe şīrāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1057, 
Beyit 3). [niçe, ] 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1174, Beyit 3). [niçe, ] 

 İy zülfi siyeh ebrūsı çīn çeşmi Tatar / Niçe feryād ideyin karşuña iy dōst-ı hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ا )
1205, Beyit 1). [niçe, ] 

Niçe dil bil ki aña cān virelüm / Olıcek ol meh-i nev tāze tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 2). [niçe, ] 

 

niçe bir: Daha ne kadar, ne vakte kadar. 

Muḥibbī cānı cānāna fedā kıl k’olasın rāḥat / Niçe bir sūz-ı āhuñdan tola mülk-i cihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 5). [niçe bir, ] 

Niçe bir ḳaṣruñ yaparsın ḫışt-ı sīm ü zer ile / Yā niçe bir ‘iyş ü ‘işret çün döşersin sen bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 2). [niçe bir, ] 

 

niçe bir: Daha ne kadar, ne vakte kadar. 

Bu Muḥibbī’ye niçe bir atasın seng-i cefā / Kim bütün ide uşandı bu dil-i āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1254, Beyit 5). [niçe bir, ] 

 

niçe bir: Daha ne kadar, ne vakte kadar. 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 2). [niçe bir, ] 

 

niçe bir: Daha ne kadar, ne vakte kadar. 

Niçe bir hicrān elinden çok şikāyet ideyin / Söz tamām vallāhu a‘lem iy Muḥibbī sözi kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 5). [niçe bir, ] 

 

niçe bir: Daha ne kadar, ne vakte kadar. 

Niçe bir ḫalḳ-ı cihān ile idersin güft ü gū / ‘Uzlet eyle ḫalḳdan artuk saña yigdür ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 3). [niçe bir, ] 

 

niçe bir: Daha ne kadar, ne vakte kadar. 

Niçe bir hicr iline gönderesin / Basayın çāre nedür bagruma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 5). [niçe bir, 

] 

 

niçe bir: Daha ne kadar, ne vakte kadar. 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 1). [niçe bir, ] 

 

niçe bir: Daha ne kadar, ne vakte kadar. 
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Niçe bir ḳaṣruñ yaparsın ḫışt-ı sīm ü zer ile / Yā niçe bir ‘iyş ü ‘işret çün döşersin sen bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 2). [niçe bir, ] 

 

niçe kerre: Pek çok kez, birçok defa. 

Özini baña dilber hem-ser itmez / Niçe kerre dimiş ammā dir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 1). 

[niçe kerre, ] 

 

niçe kim: Ne kadar, nasıl. 

‘Acebdür āteş-i dil sākin olmaz / Niçe kim gözlerümden dökerem yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 2). 

[niçe kim, ] 

 

niçe niçe: Çok, birçok, hayli. 

Bu Muḥibbī gibi bir bülbül-i gül zār olmadı / Gülşen içinde niçe niçe hezārān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 5). [niçe niçe, ] 

 

niçe niçe: Çok, birçok, hayli. 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem / Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 4). [niçe niçe, ] 

 

niçe zamān: Nice zamandır, çoktan beri, uzun zamandır. 

Kūyuñda senüñ niçe zamān ḫasta-dil yatur / Gönder cevāb derdine anuñ devā [i]miş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1433, Beyit 4). [niçe zamān, ] 

 

niçeler: Birçokları, nice kimseler. 

Deyr-i ‘ālemde kaçan kim bir ṣanem peydā olur / ‘Işḳa düşüp niçeler Mecnūnlayın şeydā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 1). [niçeler, ] 

 

niçeler: Niceleri, pek çok kişi II başkaları, yabancılar, rakipler. 

‘İydde niçelerüñ irdi eli yāra henūz / Kaldı ortada dirīġā dil-i āvāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1239, Beyit 

1). [niçelerüñ, -üñ ] 

 

niçeye degin: Ne zamana kadar, daha ne kadar. 

Niçeye degin ḥabs olasın çāh-ı zenaḫda / Assun ko seni zülfi gibi dār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 2). [niçeye degin, ] 

 

niçeye dek: Ne zamana kadar, daha ne kadar. 

Niçeye dek eylesün cevr ü cefā ḫışm u sitem / Key sakın ḫaṭṭuñ gelür āḫir olursın şermsār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 7). [niçeye dek, ] 
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niçeye dek: Ne zamana kadar, daha ne kadar. 

İy cefā-ḫū niçeye dek idesin cevr ü sitem / Yiter itdüñ tīġ-ı hicrān-ıla cismüm rīze rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1327, Beyit 2). [niçeye dek, ] 

 

n’içün: Neden, niçin, hangi sebeble. 

Genc-i ‘ışḳuñ çü Muḥibbī yiri vīrāne-durur / Ya ḫarāb olmaga n’içün dil-i pür-tāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 5). [n’içün, ] 

Bilsem eşküm n’içün itmez göñline yāruñ es̱er / Dirler elmās iy Muḥibbī seng-i ḫārādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 4). [n’içün, ] 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [n’içün, ] 

Çīn-i zülfüñde didüm n’içün dil ü cān baglanur / Didi kāfir destine girse müselmān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 1). [n’içün, ] 

Göñlümüñ murġın n’içün kapduñ didüm güldi didi / Ḫūb-rūlar ‘ālem içre cümle hep mümtāz olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 3). [n’içün, ] 

Gün yüzine olmasa āşüfte alnına ḳamer / Yā n’içün anlar yürür ‘ālemde sergerdān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1195, Beyit 4). [n’içün, ] 

‘Aceb bilsem n’içün cānān görinmez / Sitāremde meh-i tābān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 1). 
[n’içün, ] 

Sen çemen seyrin iderseñ dōstlar aġyār-ıla / N’içün olmasun Muḥibbī derdmendüñ bagrı baş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1459, Beyit 6). [n’içün, ] 

Yakma cevr-ile cefā-y-ıla beni iy bagrı taş / Çünki raḥmuñ yok baña n’içün olursın dil-ḫırāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 1). [n’içün, ] 

 

n’idem: Ne edeyim, ne yapayım II elden bir şey gelmez. 

Didüm dile ki zülfine meyl itme dilberüñ / Dīvānedür n’idem ki es̱er eylemez nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1386, Beyit 2). [n’idem, ] 

 

n’iderem: Ne ederim, ne yaparım, ne yapayım II gerekmez, istemem. 

Sensüz n’iderem cenneti ya ḥūr-ı behişti / Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı dīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 6). [n’iderem, ] 

 

n’idersin: Ne edersin, ne yaparsın II ne yapacaksın, sana ne lazım (gerekmez). 

Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [n’idersin, ] 

Dilā yitmez mi bir peşmīne jende / N’idersin isteyüp dībā vü aṭlas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 3). 

[n’idersin, ] 
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n’ideyin: Ne edeyim, ne yapayım. 

N’ideyin dōst diyüp iñledüben ḳumrī gibi / Nāle kıl gülşene var bülbüli feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 2). [n’ideyin, ] 

 

nigāhı eylemez: Bakmak, bakışlarını çevirmek, görmek II ilgilenmek, iltifat etmek, yüz vermek. 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhī eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1268, Beyit 1). [nigāhı eylemez, -ı, -mez ] 

 

nigāhı eylemez: Bakmak, bakışlarını çevirmek, görmek II ilgilenmek, iltifat etmek, yüz vermek. 

Cevr ider ‘āşıḳlara ol şeh nigāhı eylemez / Gūş kılmaz bir naẓarla dād-hāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 1). [nigāhı eylemez, -ı, -mez ] 

 

nigāhı eylemez: Bakmak, bakışlarını çevirmek, görmek II ilgilenmek, iltifat etmek, yüz vermek. 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1294, Beyit 1). [nigāhı eylemez, -ı , -mez-ı, -mez ] 

 

nigār: Resim gibi güzel sevgili II güzel yüzlü sevgili. 

Vir cānı būsesini anuñ ol dem aladur / İtdi cemāli güllerini çün nigār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

3). [nigār, ] 

Baş u cān tuḥfe getürdüm n’ola maḳbūl itseñ / Nāz-ıla güldi nigārum didi üftāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 4). [nigārum, -um ] 

Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 4). [nigāruñ, -uñ ] 

Dūd-ı āhumdan sakınur gül ruḫın her dem nigār / Hey niçe nāzük mizāc olur bulutdan nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 2). [nigār, ] 

Umaram gözlerüm yaşı mürūr-ıla ide te’s̱īr / Egerçi ḳalbini dirler nigāruñ ḳatı mermerdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 2). [nigāruñ, -uñ ] 

‘Aceb mi şi‘r ü eş‘ārum leẕīẕ olursa şekkerden / Nigāruñ lebleri vaṣfı zebānumda mükerrerdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 3). [nigāruñ, -uñ ] 

Pūte-i hicrāna yakaldan Muḥibbī’yi nigār / Ġıll ü gışdan kurtılup zer gibi pāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 5). [nigār, ] 

Zülfi ucını alur agzına mest olsa nigār / Def‘-i būy-ı mey içün ya‘nī ḳaranfil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1083, Beyit 4). [nigār, ] 

Üstüme seng-i cefā şol deñlü yagdurdı nigār / Varımaz oldum ser-i kūyına yollar taşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 2). [nigār, ] 

İy Muḥibbī zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olur meydān-ı ‘ışḳ içinde niçe başlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 5). [nigār, ] 

Zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olup dökile niçe serler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 4). [nigār, ] 
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Aglamayınca benüm yüzüme bakmadı nigār / Eşk-i çeşmüm aña dīnār u direm gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1136, Beyit 2). [nigār, ] 

Her kaçan kim zülfi çevgānına el ursa ol nigār / Kelle-i ‘uşşāḳdan ser-cümle meydān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 5). [nigār, ] 

Nigāruñ la‘l-i cān-perver lebi var / Anı her kim emer ḫoş-meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 1). 
[nigāruñ, -uñ ] 

Būseme cān aluram dün dimiş-idi ol nigār / Aldı cānum şimdi turmış būseye inkār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 4). [nigār, ] 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [nigāruñ, -uñ ] 

Didiler yaralar n’eyler Muḥibbī sīne vü dilde / Didüm ki bir kemān-ebrū nigāruñ yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 5). [nigāruñ, -uñ ] 

Şad ol dilā ki añdı seni cevr-ile nigār / Dirdük anı ki katı ferāmūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 
6). [nigār, ] 

Kuçabilsem nigārı pīrehensüz / Dir-idüm cān ‘ayān görindi tensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 1). 
[nigārı, -ı ] 

Çevgān idüp zülfine el ursa nigārum / Top olmaga yolında anuñ degme ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 6). [nigārum, -um ] 

Zülfini añsam nigāruñ ḫālini medḥ eylesem / Kimse ‘anber adın añmaz müşg-i Tātār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 3). [nigāruñ, -uñ ] 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 2). 

[nigārı, -ı ] 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 6). [nigār, ] 

Gerçi yolında nigāruñ cān u dil kılduk sebīl / Müstedām olsun ki cevrüñ eylemez taḳṣīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 2). [nigāruñ, -uñ ] 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 4). 
[nigārı, -ı ] 

İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 5). [nigārum, -um ] 

Didiler gözlerinüñ ālını terk itdi nigār / Dil didi gözlerine hey dise kaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 2). [nigār, ] 

Yüzini görmege varsam nigāruñ / Niyāz itsem ider ol baña biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 2). 
[nigāruñ, -uñ ] 

Ḥˇāba varmışken nigāruñ nergis-i mestānesi / İy dil-i şūrīde efġān eyleme gel sesi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 6). [nigāruñ, -uñ ] 

Ḫˇāba varmış ḫastadur beñzer nigāruñ gözleri / Ḫˇābdan bīdār olur gel itme iy dil anda ses (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 5). [nigāruñ, -uñ ] 
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Eline almış yine āyīneyi beñzer nigār / Ḥüsnini kılmış temāşā anı ḫodbīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 
Beyit 3). [nigār, ] 

Müstaḳīm ol her ne emr itse nigāruñ tīr-veş / Ḫıdmetinden yüz çevürme tīz olup şemşīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 1). [nigāruñ, -uñ ] 

Sevdügümden ġayrı n‘itdüm baña ḫışm ider nigār / Dimedüm bir kez gözi üstinde kaşı var-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 2). [nigār, ] 

Beni Mecnūn-ṣıfat kıldı nigāruñ zülf-i leylāsı / Dil-i dīvāne deprenmez sanasın pāy-bend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 4). [nigāruñ, -uñ ] 

Görinen ‘anberīn beñler nigāruñ şem‘-i ḥüsninde / Sanasın bir bölük Hindū daparlar nāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 2). [nigāruñ, -uñ ] 

Nigāruñ taş işiginde niçe yıldur kodum başı / Teraḥḥüm eyleyüp bir gün dimez bī-çāre yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 4). [nigāruñ, -uñ ] 

Kalmadı ‘akl gitdi fikir zār u mübtezel / Kaldum dirīġ görmeye idüm nigār[ı] kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 
Beyit 5). [nigār[ı], -[ı] ] 

La‘l-i nābından nigāruñ daḫı kāma irmedi / Ez-berāy-ı ḳatlüm iy ġamze müsta‘cil mebāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1439, Beyit 2). [nigāruñ, -uñ ] 

Zülf-i çevgān ile bāziçeye geldi o nigār / Ser-i ‘uşşāḳ aña her bir yañadan top olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 4). [nigār, ] 

Şem‘-i ḥüsnine nigāruñ bakmak içün dün gice / Bāl ü per yakdum kül itdüm kendümi pervāne-veş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 2). [nigāruñ, -uñ ] 

Cevrini görüp nigāruñ dime sen bed-ḫū-y-ımış / Anı taġyīr idebilmez başa çün yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 1). [nigāruñ, -uñ ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ eyle zülfinden ḥaẕer / Basma dünbālini ejderdür ki yatmış uyumış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 4). [nigāruñ, -uñ ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ lebleri rengīn imiş / Ehl-i diller görüp anı her biri diş bilemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 1). [nigāruñ, -uñ ] 

Naḳd-i cān[ı] kim virüp aldı nigāruñ būsesin / Eylemedi kimsene dünyāda bunuñ gibi as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 3). [nigāruñ, -uñ ] 

Ġamzesi tīrinsüz olmazsın nigāruñ bir nefes / Bil sa‘ādetdür sen anı sīneden al cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1483, Beyit 4). [nigāruñ, -uñ ] 

 

nigārā: Ey resim gibi güzel sevgili II ey güzel yüzlü sevgili. 

Muḥibbī’yi didi öldürmelüdür / Didüm öldür nigārā kanı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 5). 
[nigārā, ] 

Kimden ögrendüñ nigārā bu göñüller almasın / Soñra cevr-ile anı öldürme kankı fende var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 6). [nigārā, ] 

Leblerüñ fikri nigārā sanma fikrümden çıkar / Gün yüzüñ fikri yaḫūd ḳalb-i sipihrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 1). [nigārā, ] 



 1658 

Beñzerem dimiş nigārā ḫaddüñe / Bu sözinden sen güli şermende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 2). 
[nigārā, ] 

Nigārā ḫāk-i pāyuñ tācumuzdur / Ser-i zülfüñ bizüm mi‘rācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 1). 
[nigārā, ] 

Nigārā kūyuña varsam seg-i kūyuñ gelür karşu / Ezelden āşinā diyü tuz ekmek ḥaḳḳını gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 3). [nigārā, ] 

Muḥibbī’den diriġ itme nigārā tīr-i müjgānuñ / Anuñla eglenür cānum anuñla sīne rāḥatdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 6). [nigārā, ] 

Nigārā sanma ‘ışḳ içre Muḥibbī terk-i ser kılmaz / Yoluñda öldügüm billāh reh-i ‘ışḳuñda ṣādıḳdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 6). [nigārā, ] 

Nigārā gözlerüm yaşı baḳamdur / Anuñçün kim yidügüm derd ü ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 1). 
[nigārā, ] 

Gün geçer gün yüzüñi görmem nigārā ay olur / Anuñ-ıçun dūd-ı āhum göklere peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 3). [nigārā, ] 

Nigārā umdugum gerçi vefādur / Velī senden gelen her dem cefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 1). 
[nigārā, ] 

Nigārā ḳāmetüñ serv olalıdan / Görüp pest oldı ‘ar‘arla ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 3). 
[nigārā, ] 

Nigārā ġarra olma devr-i ḥüsne / Güzellik tīz geçer uşbu cihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 7). 
[nigārā, ] 

İçersem gülşen içinde benefşe / Ḥarām olsun nigārā baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 4). 

[nigārā, ] 

Senüñ ‘ışḳuñ nigārā ġamsuz olmaz / Nite kim gözlerüm de nemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 

1). [nigārā, ] 

Nigārā gül yüzüñsüz gül gerekmez / Lebüñ olmasa hergiz mül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 1). 
[nigārā, ] 

Yanuñda eger sevme günāh-ısa nigārā / ‘Afv eyle ḫaṭā eylemedük çün beşer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 4). [nigārā, ] 

Nigārā çārdeh sāla irişdüñ ḥüsnüñi ‘arż it / Yigirmiye irişince ‘ayāndur māhitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1328, Beyit 2). [nigārā, ] 

Ḫūn-ı dilden bezm-i ġamda elde pürdür cāmumuz / Gün yüzüñ göster nigārā rūşen olsun şāmumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1351, Beyit 1). [nigārā, ] 

Gice gündüz raḳīb-i dīv saña maḥrem olalıdan / Göñül mülkine ‘azm itdüm nigārā ben hemān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 4). [nigārā, ] 

Niçe yıllar eyledüm dīdāruñı görmek heves / Görmedüm yüzüñ nigārā kaldı bende bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 1). [nigārā, ] 

Servden gördüm nigārā ḳāmetüñ bālā-y-ımış / İy hümā-ṭal‘at saña menzil felek-fersā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 1). [nigārā, ] 
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Nār-ı āhumdan nigārā sebze-i ḫaṭṭuñ sakın / Bu mes̱eldür kim yanar kurı yanınca bile yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1444, Beyit 3). [nigārā, ] 

Nigārā sūz-ı ‘ışḳuñla yakar dil her zamān āteş / Sakıngıl bād-ı āhumdan ider bir gün ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1456, Beyit 1). [nigārā, ] 

Nigārā sünbülüñ ḫam-der-ḫam olmış / Girih pergār-ı cümle ‘ālem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 1). 
[nigārā, ] 

Var-iken derdüñ nigārā n’eylerem dermānı ben / Ger ölürsem itmeyem aḥvālümi dermāna ‘arż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1484, Beyit 3). [nigārā, ] 

 

nigehbānı olup: Gözcü, bekçi olmak II bekçilik etmek, gözetlemek. 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 1). [nigehbānı olup, -ı, -up-up ] 

 

nigehbānı olup: Gözcü, bekçi olmak II bekçilik etmek, gözetlemek. 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 1). [nigehbānı olup, -ı, -up-up ] 

 

nihāl: Fidan II fidan gibi tâze ve düzgün vücutlu sevgili. 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [nihāl, ] 

Muḥibbī eşk-i çeşmidür nihālüñ eyleyen tāze / Anuñçün ḳadd-i reftāruñ ki ṭubīden bülend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 5). [nihālüñ, -üñ ] 

 

nihāl: Fidan. 

Sīnesi bāġında kim dikdi maḥabbetden nihāl / Görmedi derd ü belā vü ġamdan özge berg ü bār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 2). [nihāl, ] 

Her kim ki dikdi sīneye ‘ışḳuñ nihālini / Derd ü belā vü miḥnet ü ġam berg ü bārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1200, Beyit 4). [nihālini, -i, -n, -i ] 

 

nihāl-i tāzesin: Taze, yeni yetişen fidan II sevgili. 

Āhum odından sakın kim bir nihāl-i tāzesin / Sīne pür-sūzam benüm ḫālī degüldür nārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 4). [nihāl-i tāzesin, -sin ] 

 

nihān: Gizli, saklı, gizlenmiş, saklanmış II görünmeyen, göz önünde olmayan. 

Velī cān çeşmine her dem ‘ayāndur / Cemāli ẓāhir egerçi nihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 1). 

[nihāndur, -dur ] 

Fikr eyleme iy dil yüri vuṣlat ele girmez / Cān gibi nihāndur kim ider anı derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 

Beyit 2). [nihāndur, -dur ] 
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nihān ider: Gizlemek, saklamak. 

Göñül şehrini yakmaga Muḥibbī’nüñ saçuñ şeb-rev / Olur dāmānı altına ider her şeb nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1456, Beyit 5). [nihān ider, -er ] 

 

nihān olsa: Gizlenmek, saklanmak, görünmez olmak. 

Şerār-ı ‘ışḳuñı cānā ‘aceb mi dursa sīnemde / Bulınur küller altında kaçan olsa nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 2). [nihān olsa, -sa ] 

 

nihāyet: Son, sınır. 

Ne kılsun ‘āşıḳuñ baḫt-ı siyāhı şām-ı miḥnetde / Şeb-i hicre nihāyet yok ki hīç ṣubḥ-ı viṣāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 3). [nihāyet, ] 

 

nihāyet: Sonunda, en sonunda. 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1389, Beyit 4). [nihāyet, ] 

 

nihāyet bulmadum: Son bulmak, neticeye ulaşmak. 

Ben şeb-i hicre nihāyet bulmadum ‘ālemde āh / Bu söz-imiş māhitābum her işe pāyān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 4). [nihāyet bulmadum, -ma, -du, -m ] 

 

niḳāb: Yüz örtüsü, peçe, yaşmak. 

Çün niḳāb açduñ yüzüñden āfitāb / Utanup şeb çādırına ser çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 4). 

[niḳāb, ] 

Keşf kıl yüzden niḳābuñ kılsun ‘uşşāḳuñ naẓar / Ḫalḳ-ı ‘ālem bakmadan gelmez çü ḫurşīde żarar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1081, Beyit 1). [niḳābuñ, -uñ ] 

Cānā seḥāb-ı zülfi ruḫ-ı āfitāba bas / Yakduñ bizi bu mihr-ile māhum niḳāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 1). [niḳāba, -a ] 

 

nīl: Nil nehri. 

Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb / Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 3). [nīl, ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın / Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 3). [nīl, ] 

 

ni‘met: İnsanın iyi yaşamasını sağlayacak her türlü şey, servet, refah, dirlik düzenlik, sağlık vb. 

Kim ki dünyā ni‘metine aldanup meyl eyleye / Aña ḥayvāndur disünler dimesünler aña nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 4). [ni‘metine, -i, -n, -e ] 
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nīş: Zehir. 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 3). [nīşdür, -dür ] 

 

nisā: Kadın. 

Ḥaḳ’uñ emriyle ‘Īsī’yi vücūda / Getürmez her nisā bil Meryem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 2). 
[nisā, ] 

 

nişān: Iz, işaret, belirti. 

Bārī didüm vir ḫaber ḥoḳḳa dehānuñdan nişān / Nāz-ıla güldi didi var ġonca-i ḫandāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 2). [nişān, ] 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 5). [nişān, ] 

Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür / Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 4). [nişānum, -um ] 

 

nişān dikdüm: Hedef tahtası yapmak, hedef olarak dikmek II ok nevinden öldürücü silahların atıldığı hedef haline 

getirmek. 

Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1297, Beyit 2). [nişān dikdüm, -dü, -m ] 

 

nişān diksem: Hedef tahtası yapmak, hedef olarak dikmek II ok nevinden öldürücü silahların atıldığı hedef haline 

getirmek. 

‘Arṣa-i ‘ışḳ içre diksem tañ mı eflāke nişān / Atmaga āh oklarına uş bu ḳaddüm ya imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 4). [nişān diksem, -se, -m ] 

 

nişān eylerem: Hedef tahtası yapmak, nişan yeri olarak kullanmak II ok nevinden öldürücü silahların atıldığı hedef 

haline getirmek. 

Eylerem ben ġamzesine sīnem içre dil nişān / Tīr-i müjgāna kaçan kim kaşlarını ya kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 3). [nişān eylerem, -r, -em-rem ] 

 

nişān itdükçe: Nişan etmek, nişanlamak, hedef almak II silahı hedefe doğrultmak, nişan almak. 

Eline ol kemān ebrū ḫadeng-i ġamzesin alsa / Nişān itdükçe bu sīnem damarlar içre kan ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1026, Beyit 2). [nişān itdükçe, -dükçe ] 

 

nişān itdüm: Nişan etmek, iz bırakmak II kumaş üzerine desen baskısı yapmak. 

Kanlu yaşum ḫil‘atine dāġumı itdüm nişān / Raġbeti artar kumāşuñ kim kaçan tamgası var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 4). [nişān itdüm, -dü, -m-düm ] 
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nişān olalı: Ok nevinden öldürücü silahların atıldığı hedef haline gelmek. 

İy Muḥibbī olalı bu dil nişān / Kaşların ya ġamzesin tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 6). [nişān 

olalı, -alı ] 

 

nişān virdi: Nişan vermek, hatırlatmak, işaret etmek II bir şeyden iz taşımak, benzemek. 

Çalkamañ bu eşk-i ġāfil virdi ‘ummāndan nişān / Sāḥil-i çeşmüm görüp deryā kenārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1330, Beyit 4). [nişān virdi, -di ] 

 

nişāne: Hedef, atış yeri. 

Ya kaşlarıyla alsa ele ġamze okların / Sīnem içinde konmış aña dil nişānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 5). [nişānedür, -dür ] 

 

nişāne oldı: Alamet olmak, iz olmak, belli olmak. 

Meydān-ı ‘ışḳ içinde atup āhum okların / Taşlar dikildi oldı nişāne mezārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 4). [nişāne oldı, -dı ] 

 

nisbet: Iki şeyin veya parça ile bütünün nitelik veya nicelik bakımından birbirine göre olan durumu II tenâsüp, ilgi, 

bağ, râbıta II kıyas edilirse, göre, nazaran, nispetle. 

Ḥasretiyle dāġ-ı sīnem hem bu bagrum başludur / Ger sorarsañ baḥra nisbet eşk-i çeşmüm yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 1). [nisbet, ] 

Çü servüñ ḳadd-i yāra nisbeti var / Yüce olsun kim ‘ālī himmeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 1). 
[nisbeti, -i ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 5). [nisbet, ] 

Āteş-i āhum yanında bir şerer nār-ı Ḫalīl / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 3). [nisbet, ] 

Germ olmasun iñen gün ḥüsnini kılmasun ‘arż / Nisbet yüzüñle günde beyne‘s-semāi ve’l-’arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1485, Beyit 1). [nisbet, ] 

 

nisbet itme: Kıyaslamak, karşılaştırmak; eşit tutmak, ilgi kurmak. 

Bāġbāna nisbet itme serv ü ‘ar‘ardan n’olur / Bāġ-ı ḥüsn içre biten ol ḳāmet-i bālāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1028, Beyit 4). [nisbet itme, -me ] 

 

nis̱ār eylemek: Saçmak, dağıtmak. 

Nis̱ār eylemek içün pāy-ı yāra / Yaşuma sīm ü zer didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 4). [nis̱ār 

eylemek, -mek ] 

 

nis̱ār itdi: Saçmak, dağıtmak. 
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Şol deñlü nis̱ār itdi gevher tācīr çeşmüm / Cānā bizi sen sanma eli boşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 3). [nis̱ār itdi, -di ] 

 

nis̱ār itdüm: Saçmak, dağıtmak. 

Ḫāk-i pāyına gözüm gevherlerin itdüm nis̱ār / Ol sebebden kūy-ı dilber la‘l ü mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 2). [nis̱ār itdüm, -dü, -m ] 

 

nis̱ār itmege: Saçmak, dağıtmak. 

Nis̱ār itmege dilber ayagına / Gözüm yaşı anuñçün sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 3). [nis̱ār 

itmege, -meg, -e ] 

 

n‘itdüm: Ne etmek, başa gelen olayın sebebinin bilinmemesini anlatan ifade II (Sevgili) ne ettim, ne günah işledim? 

('âşığın sitemi bağlamında). 

Sevdügümden ġayrı n‘itdüm baña ḫışm ider nigār / Dimedüm bir kez gözi üstinde kaşı var-ımış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 2). [n‘itdüm, ] 

 

n’itdüm: Ne etmek, başa gelen olayın sebebinin bilinmemesini anlatan ifade II ne ettim, ne günah işledim? ('âşığın 

sitemi bağlamında). 

N’eyledüm n’itdüm raḳībe seng-ile āhen gibi / Kūyuña vardı diyü ḫalḳa beni çakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 4). [n’itdüm, ] 

 

nite: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Sa‘y eyleme aġyārsuz yār ele girmez / Gülşende nite bir gül-i bī-ḫār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 1). [nite, ] 

Āteş-i ‘ışḳa Muḥibbī yana ḫākister ola / Nār-ı ‘ışḳ ile nite yanup kül oldı Ḳaḳnūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 
Beyit 5). [nite, ] 

 

nite ki: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Nāmūs nedür ‘āşıḳ anı eylemez idrāk / Nite ki ḫarābāt erine nām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 

4). [nite ki, ] 

 

nite ki: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

La‘l-i şīrīnüñe cān virmek-ise ‘ışḳa ṭarīḳ / İdelüm biz de anı nite ki Ferhād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 
Beyit 3). [nite ki, ] 

 

nite ki: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 
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Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [nite ki, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Kūy-ı dilberde gözüm yaşı revān olur revān / Nite kim Baġdād şehri içre akar nehr-i Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1500, Beyit 4). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Şerḥa şerḥa olsa sīnem tañ mı tīġuñdan cüdā / Teşnelikde çāk çāk olur nite kim rūy-ı ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 5). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Yārı aġyār-ıla gördüm nite kim gül ḫār-ıla / ‘Andelīb-i dil anuñçün āh u feryād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1413, Beyit 4). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Dilrübālar yolına dil nite kim kıldı heves / Bulmadı ‘ālemde hergiz kendüye feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1385, Beyit 1). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

İrmedüñ ol serv-ḳaddüñ vaṣlına iy cūy-ı eşk / Yüz suyın dökdüñ bu yolda nite kim kılduñ heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 4). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Arturur nālesini görse Muḥibbī ruḫuñı / Faṣl-ı gülde nite kim murġ-ı ḫoş-elḥān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 5). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Salınur her yaña biñ nāz-ıla āh eyler-isem / Nite kim serv-i sehī ḳadd-i bülendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1338, Beyit 3). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Pend kılsañ göñlüme şevḳum daḫı olur sitīz / Nite kim āteş dökseñ rūşenāsı ola tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1327, Beyit 1). [nite kim, ] 
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nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Görmedüm ‘ālemde ben bir māh-rū aġyārsuz / Gülşen içre nite kim bir gül açılmaz ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1263, Beyit 1). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Senüñ ‘ışḳuñ nigārā ġamsuz olmaz / Nite kim gözlerüm de nemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 

1). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

 S̱enālar idelüm olmaya ol ḥüsne zevāl / Nite kim mihr ü meh-ile ola bu leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ث)
1205, Beyit 4). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Benüm ḥālüm digergūn müdde‘īden / Nite kim bülbülüñ derdi dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 4). 

[nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Nāle vü āh itdügince āh iderler taglar / Nite kim efġān iderler sayru içün saglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 

Beyit 1). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Baña dildāruñ cefāsı ḫoş gelür / Nite kim ġayra vefāsı ḥoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 1). [nite 

kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1133, Beyit 4). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 4). [nite kim, ] 

 

nite kim: Nitekim: kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç 

olarak, … olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 
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Gözlerüm yaşı dökildükçe iñiler bu göñül / Nite kim kurıla su üstine dōlāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 

Beyit 4). [nite kim, ] 

 

nitekim: Kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için “gerçekten, hakîkaten, nasıl ki, sonuç olarak, … 

olduğu gibi” anlamlarında kullanılır. 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [nitekim, ] 

Uyumazsa ne ‘aceb sīnesi pür āteş olan / Nitekim subḥa degin şem‘-i şebistān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 2). [nitekim, ] 

 

n’itsün: Ne etsin, ne yapsın. 

Nev-bahār eyyāmı geldi geçdi ‘ömrüm yārsuz / Bülbül-i şūrīde n’itsün çün ola gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 1). [n’itsün, ] 

 

niyāz: Bir dileğin yerine getirilmesi için yalvarma, yakarma, ricâ. 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1142, Beyit 3). [niyāz, ] 

Niyāz itdüm varup didi ḥabībüm / Senüñ var bir niyāzuñ bende biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 6). 
[niyāzuñ, -uñ ] 

Cevr-ile öldürse beni yār niyāz / Devleti pāyende vü ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 1). [niyāz, 

] 

 

niyāz eyle: Yalvarmak, yakarmak, ricada bulunmak. 

Durma iy dil yüzüñi sür yirlere eyle niyāz / Kılınur çünki bilürsin bunı her yirde namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 1). [niyāz eyle, ] 

 

niyāz eyle: Yalvarmak, yakarmak, ricada bulunmak. 

Her kaçan görseñ Muḥibbī nāz ider ol nāzenīn / Karşusında yüzüñi sür yirlere eyle niyāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 5). [niyāz eyle, ] 

 

niyāz eyle: Yalvarmak, yakarmak, ricada bulunmak. 

Dīdār-ı yāra ṭālib-iseñ āḫir iy göñül / Eyle niyāz su gibi rūyuñ türāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 2). 

[niyāz eyle, ] 

 

niyāz eylesem: Yalvarmak, yakarmak, ricada bulunmak. 

Aglayup zārīlık ile eylesem yüz biñ niyāz / Yār nāzın arturur biñ dürlü istiġnā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 

Beyit 2). [niyāz eylesem, -se, -m ] 

 

niyāz eyleye: Yalvarmak, yakarmak, ricada bulunmak. 



 1667 

Raḥm eyle disem yāra ider nāza ser-āġāz / ‘Āşıḳ ki niyāz eyleye ma‘şūḳa kılur nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 1). [niyāz eyleye, -y, -e ] 

 

niyāz itdüm: Yalvarmak, yakarmak, ricada bulunmak. 

Niyāz itdüm varup didi ḥabībüm / Senüñ var bir niyāzuñ bende biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 6). 

[niyāz itdüm, -dü, -m ] 

 

niyāz itse: Yalvarmak, yakarmak, ricada bulunmak. 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1020, Beyit 1). [niyāz itse, -se ] 

 

niyāz itsem: Yalvarmak, yakarmak, ricada bulunmak. 

Bilmedüm bagrı Muḥibbī dilberüñ āhen midür / Raḥm idüp kılmaz naẓar itsem eger yüz biñ niyāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 5). [niyāz itsem, -se, -m ] 

 

niyāz itsem: Yalvarmak, yakarmak, ricada bulunmak. 

Niyāz itsem kaçan dildāra karşu / Yüzini çevürüp ider baña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 2). [niyāz 

itsem, -se, -m ] 

 

niyāz itsem: Yalvarmak, yakarmak, ricada bulunmak. 

Yüzini görmege varsam nigāruñ / Niyāz itsem ider ol baña biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 2). 

[niyāz itsem, -se, -m ] 

 

niye: Niçin, neden?. 

Sanma ki cihān-ı fānīdesin kurtarasın baş / Pes böyle iken buña maḥabbet niye kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 1). [niye, ] 

 

niẓāmī: Nizamî-i Gencevî: 12. yüzyılda, Selçuklular devrinde İran'ın en büyük şairi sayılır. 

Niẓāmī pençesin burdum benümle kim tutar pençe / Muḥibbī ‘arṣa-i naẓmuñ bugün şīr-i zebānıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 5). [niẓāmī, ] 

Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ / İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 5). [niẓāmi’nüñ, -’nüñ ] 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī / Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 4). [nizāmī, ] 

Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar / Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1468, Beyit 5). [niẓāmī, ] 

 

niẓāmī: Düzen ve tertipten anlayanlar II Nizamî-i Gencevî: 12. yüzyılda, Selçuklular devrinde İran'ın en büyük şairi 

sayılır. 
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İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı / Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1154, Beyit 5). [niẓāmīler, -ler ] 

 

nīze: Mızrak, süngü. 

Kellesin kaldurmaga yirden ‘adūnuñ her zamān / Komaz elden nīzeyi ḥāżır tutar her birümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 3). [nīzeyi, -y, -i ] 

 

noḳṭa: Nokta, nokta kadar küçük. II Yok denecek kadar küçük hayal edilmesi yönüyle sevgilinin dudağı. 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 2). [noḳṭa, ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [noḳṭa, ] 

 

noḳṭa: Nokta, nokta kadar küçük II yok denecek kadar küçük hayal edilmesi yönüyle sevgilinin ağzı. 

Noḳṭadur agzı didük kıldur bili fehm eyledük / Dūrbīn olsa Muḥibbī tañ mıdur idrākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 5). [noḳṭadur, -dur ] 

 

noḳṭa: Bazı harflerin üstüne, ortasına, altına konulan işaret II sevgilinin yanağı üzerindeki benler. 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 3). [noḳṭalar, -lar ] 

 

noḳṭa dehenüñ: (Sevgilinin) Nokta gibi görülmeyecek derecede küçük ağzı. 

Noḳṭa dehenüñ sırrını fāş itmeye hergiz / Terk-i dil ü cān eyleye açılmaya bu rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 

Beyit 3). [noḳṭa dehenüñ, -üñ ] 

 

noḳṭa dökmiş: Yazı yazmak, yazı için harfleri yan yana dizmek // Remil atmak için tahta üzerine kum sermek. 

Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi / Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 4). [noḳṭa dökmiş, -miş ] 

 

noḳṭa vü i‘rāb: Nokta ve hareke (ben ve ayva tüyleri için kullanılmış). 

İy Muḥibbī muṣḥaf-ı ḥüsninde yāruñ dir gören / Ḫaṭṭ u ḫāle noḳṭa vü i‘rāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 7). [noḳṭa vü i‘rāb, ] 

 

noḳṭa-i ḫālī: Nokta ben. 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 1). [noḳṭa-i ḫālī, ] 

 

n‘ola: Ne olur, ne çıkar, şaşılır mı (şaşılmaz). 
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Mu‘aṭṭar zülfine yāruñ n‘ola baglansa cān u dil / Mu’anber kāküli mihr ü mehe çünki kemend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 2). [n‘ola, ] 

 

n’ola: Ne olur, ne çıkar, şaşılır mı (şaşılmaz). 

Yandursa n’ola şem‘-i ruḫına beni dilber / Şem‘üñ daḫı pes yandugı pervāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1011, Beyit 3). [n’ola, ] 

Pāyuña n’ola dökse Muḥibbī gözi yaşın / Bu sakladugı sīm ü zeri yā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 
Beyit 5). [n’ola, ] 

Kan içer çeşmi n’ola ḫūnī disem / Didügüm isme ol müsemmādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 4). 

[n’ola, ] 

Pāre pāre n’ola togransa göñül şāne mis̱āl / Ser-i zülfine kaçan el uzada şāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 2). [n’ola, ] 

Ten göziyle görmez-isem n’ola iy dilber seni / Cān gözi dāyim cemālüñe senüñ bakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 3). [n’ola, ] 

Dūd-ı āhından Muḥibbī’nüñ n’ola tolsa cihān / Sīnesinde āteş-i ‘ışḳı çün ol yakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 5). [n’ola, ] 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [n’ola, ] 

Ḫaṭā-y-ıla yüzüñe gül didümse / Ḫaṭā itse n’ola kul ādemīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 2). [n’ola, ] 

N’ola yaksam şem‘-i ḥüsne bu göñül pervānesin / Dōstum sen şem‘ olıcak ‘āşıḳuñ pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 6). [n’ola, ] 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1182, Beyit 3). [n’ola, ] 

Muḥibbī n’ola karşuñda iderse nāle vü efġān / Velī şūrīde bülbüldür yüzüñ gül gülsitānumdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1185, Beyit 5). [n’ola, ] 

Cānum n’ola virsem saña iy rūḥ-ı revānum / Gūr-ı ġamda baña hemān cānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 3). [n’ola, ] 

Yaksa eflāki şafaḳ gibi n’ola āhum odı / Āteş-i ‘ışḳum şehā çünki cigerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 
Beyit 2). [n’ola, ] 

N’ola yasdansam eger taş işigini ṣubḥa dek / Kim sa‘ādet kişiye vaḳt-ı seḥerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 3). [n’ola, ] 

 Ḥayātı ebedīdür saña kim vāṣıl ola / N’ola Manṣūr gibi zülfüñe kılsañ ber-dār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ح )
1205, Beyit 6). [n’ola, ] 

 Firār itse n’ola görse bu dil-ḫastesini / Şāh olan kimsene dervīşden ‘ār itse ne var (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ف)
1205, Beyit 20). [n’ola, ] 

Münkir dirilürse n’ola gün yüzine zāhid / Ḫuffāş-ṣıfatdur aña hergiz baṣar olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 3). [n’ola, ] 

Çeşmüñe dirsem n’ola āḫir zamān fettānıdur / Fitne mi kaldı anı ol fitne-engīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1237, Beyit 2). [n’ola, ] 
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Mu‘tekif olsam n’ola kūyuñda iy ārām-ı cān / Bir nefes senden cüdā bir kimse tecvīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 4). [n’ola, ] 

Bülbül gibi n’ola dil iderse fiġān u āh / Çünki çevürdi yüzini ol gül‘-iẕārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 2). [n’ola, ] 

Süzdi çeşmini görüp zülfini ol sīm-beden / Çeşmi kāfirdür iderse n’ola zünnāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 2). [n’ola, ] 

Götürse eşk-i çeşmüm n’ola cismüm / Ne tañ deryā getürür ḫār-ıla ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 4). 
[n’ola, ] 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1416, Beyit 2). [n’ola, ] 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben / Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1459, Beyit 2). [n’ola, ] 

N’ola ‘ārż eyler-isem yāra sirişküm gevherin / Olmışam ḳulzüm-i ‘ışḳ içre dilā ben ġavvāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1476, Beyit 2). [n’ola, ] 

Meclisde meger ḥüsnine yāruñ dil uzatmış / Şemʿüñ dilini n’ola eger kim kese mıḳrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1494, Beyit 3). [n’ola, ] 

 

n’ola: Ne olur, ne çıkar. 

Baş u cān tuḥfe getürdüm n’ola maḳbūl itseñ / Nāz-ıla güldi nigārum didi üftāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 4). [n’ola, ] 

Ḫūn-ı bülbülden-durur her dem gülüñ surḫ oldugı / Ḫūn-ı bagrum iy ṣabā itseñ n’ola dildāra ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1492, Beyit 3). [n’ola, ] 

 

n’ola: Ne olur, ne çıkar, ne fark eder. 

Tehī sanmañ n’ola gitdiyse Ferhād / Degül ‘ışḳ kūhı ḫālī pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 3). 

[n’ola, ] 

 

n’oldı: Ne oldu, ne oldu da II bu değişimin sebebi nedir. 

Dün iḳrār eylemişken būseyi yār / ‘Aceb n’oldı bugün inkār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 3). 

[n’oldı, ] 

Sakla esrāruñı her demde ḥużūr eyleyesin / N’oldı Manṣūr’ı gör oldugı-y-ıçun keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 2). [n’oldı, ] 

Virmiş iken būsesin cān naḳdine / N’oldı bilmem döndi iḳrār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 4). 
[n’oldı, ] 

 

n’olısar: Ne olacak, nasıl olacak. 

Kūh-ı ġamda kalmışamdur rūz u şeb āh eylerem / Bilmezem kim n’olısar ḥālüm benüm dildārsuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1320, Beyit 2). [n’olısar, ] 
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n’olur: Ne olur, ne çıkar II bir fayda gelmez. 

Bāġbāna nisbet itme serv ü ‘ar‘ardan n’olur / Bāġ-ı ḥüsn içre biten ol ḳāmet-i bālāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1028, Beyit 4). [n’olur, ] 

 

n’olur: Ne olur, nasıl olur. 

Ruḫlaruñsuz bu Muḥibbī āh iderse tañ mıdur / Bülbül-i şūrīdenüñ ḥāli n’olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1322, Beyit 5). [n’olur, ] 

 

nüh: Dokuz adedi. 

Nüh felekden geçer ‘āşıḳ idicek derd-ile āh / Sanmañ āh-ı seḥere kevn ü mekān ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 3). [nüh, ] 

 

nüh felek: Dokuz felek, göğün dokuz katı II bütün gökyüzü. 

Oda yanar şu‘lesinden āhumuñ bu nüh felek / Gözlerüm yaşı katında ḳaṭredür bu heft deñiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1327, Beyit 3). [nüh felek, ] 

 

nüh felekden: Dokuz felek, göğün dokuz katı II bütün gökyüzü. 

Geçürdük tīr-i āhı nüh felekden / Ezelden çarḫ bizüm āmācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 4). 

[nüh felekden, -den ] 

 

nuḳaṭ komadı: Nokta koymak, noktalı harf yazmak. 

Ḫāl-i müşgīnüñ dehānuñ üzre düşmişdür ġalaṭ / Komadı ḫaṭṭātlar ‘ādet degül mīme nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 1). [nuḳaṭ komadı, -ma, -dı ] 

 

nükte: Ince bir anlam taşıyan, zekâ eseri olduğu için hoşa giden zarif ve düşündürücü söz, espri II söz, yazı, resim 

vb.nde ilk bakışta herkesin göremediği, ancak dikkat edilince çıkarılabilen ince mânâ. 

Dōstlar āġāz u encām-ı cihān bir nüktedür / Şol ki virmez dil cihāna fikri ol encām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1100, Beyit 4). [nüktedür, -dür ] 

‘Işḳ nüktesini okıdı gülşende ‘andelīb / Evrāḳ-ı gül sanki öñinde risāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, Beyit 
3). [nüktesini, -si, -n, -i ] 

 

nükte-i şi‘r-ile: Şiirin ince manası. 

Nükte-i şi‘r-ile ger ola Muḥibbī’ye sü‘āl / Bir cevāb eyle ki anda ola çok ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 5). [nükte-i şi‘r-ile, -ile ] 

 

numūne: Nitelikleri hakkında bir fikir vermek üzere bir bütünden alınan parça, örnek II benzer II örnek alınan kimse 

veya şey. 

Ḥüsnüñ bahārına göre iy lāle-ruḫ senüñ / Neşv ü nemā-yı bāġ-ı irem bir numūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1034, Beyit 3). [numūnedür, -dür ] 
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nūn olalıdan: Nun harfi gibi olmak II âşığın iki büklüm boyu, bedeni. 

 Nūn olalıdan ḳāmetüm iy dōst benüm / Beni hicrüñ yakısardur bilürem āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ن)

1205, Beyit 25). [nūn olalıdan, -alı, -dan ] 

 

nūr: Gözle görülen aydınlık, maddî şeyleri görmeye yarayan ışık, ziyâ II kalp gözüyle his ve idrak edilen gönül açıcı 

aydınlık, maddî olmayan hususlarda basîret gözüyle görülen ve gerçeği görmeyi sağlayan mânevî ışık. 

Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 4). [nūr, ] 

Sīnede ‘ışḳ āteşini nār sanmañ nūrdur / Anuñ ile ehl-i diller ḫānesi ma‘mūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1073, 

Beyit 1). [nūrdur, -dur ] 

Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer / Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 1). 
[nūrına, -ı, -n, -a ] 

Görse zāhid saçınuñ küfrini zünnār idine / Kibr eger baksa yüzi nūrına īmān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 2). [nūrına, -ı, -n, -a ] 

Gün gibi rūşen olup ‘āleme ‘ışḳuñ nūrı / Bu ‘aceb gelmeye zāhid daḫı iḳrāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 4). [nūrı, -ı ] 

Keşf-i burḳa‘ eyle yüzden nūra ġarḳ it ‘ālemi / Tā görenler diyeler mihr-i cihān-ārā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 2). [nūra, -a ] 

Gice işitmiş meger eflāke meh şāh oldugın / Nūrdan leşker çeküp kuşandı tīġ-ı zer güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 2). [nūrdan, -dan ] 

Nūruñ ile ‘ālemüñ yüzi münevverken bugün / Ẓulmete virme cihānı zülf-ile ḥāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1439, Beyit 3). [nūruñ, -uñ ] 

 

nūr-ı ḥaḳḳ-ıla: Allah'ın nuru. 

Kim ki nūr-ı Ḥaḳḳ-ıla dil ḫānesin rūşen kılur / Yiter aña hergiz ol şem‘-i şebistān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 3). [nūr-ı ḥaḳḳ-ıla, --ıla ] 

 

nūr-veş: Nur gibi II nurlu, ışıklı. 

Rūşen eylerse ‘aceb mi bu cihānı nūr-veş / Çün görindi dōstum baña cemālüñ ḥūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 1). [nūr-veş, ] 

 

nūş: İçmek, yudumlamak. 

Ġam meclisinde dīde-i eşk nūşlardanuz / Nāyuñ yirine nāle-i dil gūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 1). [nūşlardanuz, -lar, -dan, -uz ] 

 

nūş eyle: İçmek. 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 5). [nūş eyle, ] 
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nūş eyledi: İçmek. 

‘Işḳ cāmını Muḥibbī çün ezel nūş eyledi / Daḫı ol demden berü sermest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 11). [nūş eyledi, -di ] 

Çün ezel cām-ı maḥabbet cur‘asın nūş eyledi / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī mest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 5). [nūş eyledi, -di ] 

 

nūş eyledüm: İçmek. 

Ezelden ‘ışḳ cāmın eyledüm nūş / Katı mest itdi bende kalmadı hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 1). [nūş 

eyledüm, -dü, -m ] 

Eyledüm ‘ışḳuñ şarābından ezel bir cür’a nūş / Anuñ içün kalmamışdur cānda ṣabr u dilde hūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1445, Beyit 1). [nūş eyledüm, -dü, -m ] 

 

nūş eylerüz: İçmek. 

Sāġar-ı çeşmüm tolu nūş eylerüz ḫūn-ı ciger / Ḳāni‘üz aña anuñçün bu şarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 2). [nūş eylerüz, -r, -üz ] 

 

nūş eylesem: İçmek. 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 3). [nūş eylesem, -se, -m ] 

 

nūş eyleyen: İçmek. 

Kanumı nūş eyleyen ol nergis-i mestānedür / Ol sebebden ḫūn-ı dilden gözlerüm peymānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1059, Beyit 1). [nūş eyleyen, -y, -en-yen ] 

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 8). [nūş eyleyen, -y, -en ] 

 

nūş ide: Içmek. 

Gül mevsiminde sāḳī elinden ḳadeḥ sunar / Nūş ide anı zehr ise kim ictināb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 3). [nūş ide, -e ] 

 

nūş ider: Içmek. 

Cām-ı la‘lin nūş ider bāġ içre her dem lāleler / Nergis-i şehlā elinde sāġar-ı zerrīn tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1116, Beyit 3). [nūş ider, -er ] 

Hiç olur mı nergis-i mestüñ ide baña naẓar / Çün degül ḫālī elinden nūş ider bāde-i nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 3). [nūş ider, -er ] 

 

nūş iderem: Içmek. 
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 La‘l oldugıyçün leblerüñ iy dōst senüñ / Meyi lā‘lüñ yirine nūş iderem vaḳt-i ḫumār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ل)

1205, Beyit 23). [nūş iderem, -er, -em ] 

 

nūş idesin: Içmek. 

Ḫāk eyle özüñ var der-i dildāra Muḥibbī / Ger ister iseñ cür’a-i yāri idesin nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 5). [nūş idesin, -e, -sin ] 

 

nūş ideyim: Içmek. 

Sun nūş ideyim la’l-i lebüñ rāḥat-ı cāndur / Tā mest olup ḥālin ide saña Muḥib ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 5). [nūş ideyim, -e, -y, -im ] 

 

nūş idüp: Içmek. 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 3). [nūş idüp, -üp ] 

 

nūş itdi: Içmek. 

Kim ezel bezminde nūş itdi maḥabbet cāmını / ‘Işḳ-ı mestī görine maḥşerde de ayık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 3). [nūş itdi, -di ] 

Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini / Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1409, Beyit 5). [nūş itdi, -di ] 

 

nūş itdiler: Içmek. 

Ehl-i diller iy Muḥibbī mest ü şādān oldılar / İtdiler vuṣlat ḫumından çünki anlar bāde nūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 5). [nūş itdiler, -di, -ler ] 

 

nūş itdüm: Içmek. 

Maḥabbet cāmını itdüm ezel nūş / Yürürem tā ebed sermest ü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 1). 

[nūş itdüm, -dü, -m ] 

 

nūş itdüñ: Içmek. 

İy Muḥibbī çün şarāb-ı ‘ışḳı nūş itdüñ ezel / Tā ḳıyāmet tañ degüldür idesin cūş u ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 5). [nūş itdüñ, -dü, -ñ ] 

 

nūş itmege: Içmek. 

Bezm-i ġamda ḫūn-ı dil nūş itmege yārān ile / Miḥnet ü derd ü elem oldı bizüm peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1302, Beyit 5). [nūş itmege, -meg, -e ] 

 

nūş itmiş: Içmek. 
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Ḥˇāba varmış çeşm-i mesti nergis-i şehlā mıdur / Ya şarāb-ı nāzı nūş itmiş yatur maḫmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 4). [nūş itmiş, -miş ] 

 

nūş itsem: Içmek. 

Zehr olur ger ġayr elinden içeyim āb-ı ḥayāt / Yār elinden zehr nūş itsem baña cüllābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 4). [nūş itsem, -se, -m-sem ] 

Belā bezminde derd-ile ciger ḫūnını nūş itsem / Gözümüñ kāsesin elde tolu peymānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 2). [nūş itsem, -se, -m-sem ] 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 3). [nūş itsem, -se, -m ] 

 

nūş kılduk: İçmek. 

Cām-ı ‘ışḳı nūş kılduk mest-i lā-ya‘ḳıllerüz / Kendümüzden geçmişüz tā ḥaşre dek kanzillerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1243, Beyit 1). [nūş kılduk, -du, -k ] 

 

nūş-ı cān olsun: Afiyet olsun, cana can katsın. 

Nūş-ı cān olsun Muḥibbī eşk-i çeşmüñi müdām / Sāġar-ı çeşmüñle pür kıl iç anı peymāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 5). [nūş-ı cān olsun, ] 

 

nuṭḳa gelmeyüp: Dile gelmek, konuşmak, konuşmaya başlamak. 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1124, Beyit 3). [nuṭḳa gelmeyüp, -me, -y, -üp ] 

 

nüvaḫt kıl: Nevaht kılmak, çalgı çalmak. 

Muṭrib nevāya başla göñül gel nüvaḫt kıl / Zīrā ki çokdan göñül ol pīşrevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 

Beyit 4). [nüvaḫt kıl, ] 

 

nüzūl itdi: Aşağı inmek, düşmek II gönle düşmek. 

Göñlüme geldi nüzūl itdi yine sulṭān-ı ġam / Şöyle beñzer ḫoş gelüpdür aña bu vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 4). [nüzūl itdi, -di ] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1676 

O 
 

 

o: O, işaret sıfatı. 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

2). [o, ] 

Maḥabbetden ola bir dil ki ḫālī / O şehre beñzeye sulṭānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 2). [o, ] 

Būse cerr itse Muḥibbī leblerinden dilberüñ / Ḫışm idüp çeşmi o demde destine ḫançer tutar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1006, Beyit 5). [o, ] 

‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 2). [o, ] 

Kaçan kim bād-ı āhumdan o zülf-i ‘anber-feşān ditrer / Gidüp ‘aḳlum gelür ḥayret bu cismüm içre cān ditrer 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 1). [o, ] 

Gerdūn gibi meyli o māḥuñ çü dönedur / Cevr ü cefā vü şīveleri gūne gūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 
Beyit 1). [o, ] 

Görmege gelmedi ben ḫastayı birkaç gicedür / Dimedi derd ü belām-ıla o miskīn niçedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 1). [o, ] 

Didüm zülfüñ neden gitmez yüzüñden / Didi bekler o gence ejdehādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 5). 

[o, ] 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 1). [o, ] 

Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 1). [o, ] 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 6). [o, ] 

Bir naẓar kılmaz o meh-rū ‘āşıḳuñ zārın görür / Bir nefes olmaz cüdā yanından aġyārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 1). [o, ] 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1135, Beyit 1). [o, ] 

Meyl-i ṭab‘ı çünki o serv-i revānadur / Anuñ içün pāyına yaşum revānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, Beyit 
1). [o, ] 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 3). [o, ] 

Vefāmı ‘ışḳı yolında İlāhī besbeter eyle / Bilürem itmedi itmez o meh terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1310, Beyit 3). [o, ] 

Cevr oklarını durmaz her dem atar o meh-rū / Ḥayfā dirīġ u derdā giçer yürekde turmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 3). [o, ] 

Seyr kılmaga yaşum māni‘ olur ruḫlarına / N’eylesün yolın alur dīde o mādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 3). [o, ] 
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Zülf-i çevgān ile bāziçeye geldi o nigār / Ser-i ‘uşşāḳ aña her bir yañadan top olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 4). [o, ] 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [o, ] 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin / Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1477, Beyit 4). [o, ] 

‘Işḳ eyler-ise cevr ü cefā eyleme i‘rāż / Bir gün ola kim feyż ide saña da o Feyyāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 1). [o, ] 

Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi / Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 3). [o, ] 

 

o: O, işaret zamiri. 

Er odur kim ṣabr idüp çeke cefā vü cevrini / Sanmañuz itmek şikāyet söz er agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 4). [odur, -dur ] 

‘Işḳ āteşine yandugumı ancak o bilür / ‘Işḳuñ odına cān u göñül kim kebāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 4). [o, ] 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 2). [o, ] 

Viren bāzār-ı ‘ışḳ içre alan cān naḳdini derdi / Ḥaḳīḳatde odur ‘āşıḳ dimeñ bāzārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 5). [odur, -dur ] 

Sākin-i kūyuñ olan bāġ u gülistān istemez / ‘Ārıżuñ gören o hergiz ḥūr u ġılmān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 1). [o, ] 

Kim ki dolaşa ser-i zülfine dīvāne gibi / Aña pend eylemeñüz çünki o kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1338, Beyit 2). [o, ] 

Kim göre ‘ārıżuñı olmaya ġamdan o ḫalāṣ / Yazılu ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla göñülde bu ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 1). [o, ] 

 

o: O, işaret zamiri II sevgilinin dudağı yerine. 

Sun Muḥibbī’ye leblerüñ cāmın / Çünki bu derdine o dermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 8). [o, ] 

 

o: O, işaret zamiri II sevgilinin gözü yerine. 

 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)

1205, Beyit 17). [o, ] 

 

o: O, işaret zamiri II sevgilinin gamzesi yerine. 

‘Uşşāk kanın içmiş ġamzeñ işitdüm iy dōst / Biñ kan içerse günde hergiz o kanagelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 2). [o, ] 

 

o: O, işaret zamiri II âşığın gönlü yerine. 
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Yār sandum baña didüm sırr-ı ‘ışḳı göñlüme / Anı iẓhār eyledi bildüm o da aġyār-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1403, Beyit 2). [o, ] 

 

o: O, işaret zamiri II divane gönül yerine. 

Zülf-i dildāra tolaşdı yine dīvāne göñül / Kaçan ola kim ola ḳayd-ıla benden o ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 2). [o, ] 

 

o dem: O zaman. / O anda. 

Öpsem lebüñi disem o dem la‘lini dişler / Nāz-ıla baña gösterür incü gibi dişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 1). [o dem, ] 

 

o kim: O ki, o kimse, her kim ki. 

Ebed kurtılmasun derd ü belādan / O kim cevr ü cefādan ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 2). 

[o kim, ] 

 

od: Ateş. 

Her kaçan derd-i firāḳuñ ḳıṣṣasın şerḥ eyleyem / Şem‘ yakar yüregini odlar agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 3). [odlar, -lar ] 

 

od: Ateş II âh ateşi, âh dumanı. 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār / Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 2). [odlar, -lar ] 

 

oda yakar: Ateşe vermek, ateşte yakmak. 

Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 5). [oda yakar, -ar ] 

 

oda yanar: Ateşe yanmak, alev almak, tutuşmak, ateşler içinde kalmak. 

Oda yanar şu‘lesinden āhumuñ bu nüh felek / Gözlerüm yaşı katında ḳaṭredür bu heft deñiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1327, Beyit 3). [oda yanar, -ar ] 

 

oda yanar: Ateşe yanmak, alev almak, tutuşmak, ateşler içinde kalmak. 

 ,Ẕātuñı senüñ niçe beyān eyleyeyim / Her kaçan söylesem ol demde zebān oda yanar (Muhibbî Dîvânı ( ذ )
Gazel 1205, Beyit 9). [oda yanar, -ar ] 

 

oda yanmışdur: Ateşe yanmak, alev almak, tutuşmak, ateşler içinde kalmak. 

İşiden şi‘r-i pür-sūzum okıyanlar diye lā-büd / Muḥibbī derdmend içün tutuşup oda yanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 5). [oda yanmışdur, -mış, -dur ] 
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odlara düşüp: Odlara, ateşlere düşüp yanmak. 

Şem‘-i ḥüsnüñe görüp dün gice dil yandugını / Baña öykündi düşüp odlara pervāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1251, Beyit 2). [odlara düşüp, -üp ] 

 

odlara yakan: Ateşe atmak, tutuşturmak; aşk ateşini düşürmek. 

Āh eyledükçe şu‘le virür ‘ışḳuñ āteşi / Odlara yakan ‘āşıḳı bildüm hevā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 3). [odlara yakan, -an ] 

 

odlara yanmış: Ateşe yanmak, alev almak, tutuşmak, ateşler içinde kalmak. 

Bir bencileyin şem‘ gibi odlara yanmış / Şem‘-i ruḫuñuñ şevḳıne iy yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 8). [odlara yanmış, -mış ] 

 

ogru: Hırsız. 

Ġonca hemyānından alsa zer ‘aceb midür ṣabā / Nergisüñ çeşminden alur sürmesin bir ogrudur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1064, Beyit 4). [ogrudur, -dur ] 

 

oḫşā: Benzemek. 

Murġ-ı seḥerüñ nāleleri nālemi oḫşār / Çarḫ-ı felegüñ nālişi efġānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 

Beyit 4). [oḫşār, -r ] 

 

ok: Yay ile atılan savaş aleti II feleğin attığı bela okları. 

Atma belālu göñlüme iy çarḫ belā okın / Başda hevā-yı kākül-i dilber belā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 6). [okın, -ı, -n ] 

 

ok: Yay ile atılan savaş aleti II sevgilinin kirpikleri veya yan bakışı. 

Sīne-i mecrūḥa ursañ iy ṣanem ġamz okların / Tīr-i peykānuñ bu ben dil-ḫasteye merhem gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 2). [okların, -lar, -ı, -n ] 

Ġamz oklarıyla sīne vü dil şerḥa yaradur / Bagrumı eger sorar-ısañ pāre pāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 1). [oklarıyla, -lar, -ı, -y, -la ] 

İy kaşı ya atagör iç ḳabżadan ġamz okların / Sīnemi delsün varup bagrumda itsün yirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 3). [okların, -lar, -ı, -n ] 

Kim elif gibi reh-i ‘ışḳında yāruñ togrudur / Bakışından çeşmi aña ġamze okın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1064, Beyit 1). [okın, -ı, -n ] 

Ne sebebdendür didüm sīnemde biñ biñ yaralar / Didi ġamzem oklarından irişen peykāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 4). [oklarından, -lar, -ı, -n, -dan ] 

Gördi ölümlü ḫasta atup baña ġamz okın / Ol dil ṭabībi öldürüp itdi devāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 

Beyit 4). [okın, -ı, -n ] 
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Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [okın, -ı, -n ] 

Atarsın ġamzeñ okını baña iy kaşı ya her dem / Dil-i ṣad pāre anuñçün kızıl kana boyanukdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1138, Beyit 4). [okını, -ı, -n, -ı ] 

Ya kaşlarıyla alsa ele ġamze okların / Sīnem içinde konmış aña dil nişānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 5). [okların, -lar, -ı, -n ] 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 3). [okların, -lar, -ı, -n ] 

Ġamze okların kemān ebrūlarından dem-be-dem / Atsa dilber ‘āşıḳuz karşu tutaruz sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 2). [okların, -lar, -ı, -n ] 

Dilde peykānuñ kalur geldükçe ġamzeñ okları / Anuñ-ıçun oldı āhen-dil dil-i bī-bākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 3). [okları, -lar, -ı ] 

Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 2). [okların, -lar, -ı, -n ] 

Ugrın ugrın ġamzelerle sīnem üzre yaralar / Ol kaşı ya ġamzesi ok yādigārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 3). [ok, ] 

Cānuma geçdi okı dil kaşı yadan geçemez / Zülfine bend olalı daḫı belādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 1). [okı, -ı ] 

Kaşı yayından gelür ġamz okları kan içmege / İy dil-i şūrīde ḳaṣdı sañadur ġāfil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 4). [okları, -lar, -ı ] 

Delmek içün sīnemi yir yir benüm / Ġamzesin ok kaşların ya eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 5). 

[ok, ] 

Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 1). [oklarına, -lar, -ı, -n, -a ] 

Sīneme uralı ġamz oklarını / Yüregüm bagrum olupdur tolu baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 4). 
[oklarını, -lar, -ı, -n, -ı ] 

Bend-i zülfinden ḫalāṣ olur mı hīç bu murġ-ı dil / Eksük itmez bir nefes ġamz okların ol göz ü kaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 4). [okların, -lar, -ı, -n ] 

La‘l-i şīrīnüñi cānā almadın ben agzuma / Ġamze okın sīneme urduñ benüm zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1466, Beyit 2). [okın, -ı, -n ] 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 6). [okların, -lar, -ı, -n ] 

 

ok u ya: Ok ve yay. 

Ok u ya almış ele ġamzesi dil almak içün / Birbirine urup āfāḳı pür-āşūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1447, 

Beyit 2). [ok u ya, ] 

 

okı: Yazılmış bir şeyi gözden geçirip anlamaya çalışmak II İdrak etmek, kavramak. 
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İşiden şi‘r-i pür-sūzum okıyanlar diye lā-büd / Muḥibbī derdmend içün tutuşup oda yanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 5). [okıyanlar, -y, -an, -lar ] 

‘Işḳ nüktesini okıdı gülşende ‘andelīb / Evrāḳ-ı gül sanki öñinde risāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, Beyit 
3). [okıdı, -dı ] 

Bu Muḥibbī yazsa ḥüsni āyetin dil levḥine / Okıyan dir buncılayın kimseler inşā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 5). [okıyan, -y, -an ] 

 

okı: Yazılmış bir şeyi gözden geçirip anlamaya çalışmak. 

İy Muḥibbī yār cevr ‘ilmin be-ġāyet ḫoş bilür / Līk fenn-i mihri bilmez okısa eyler ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1497, Beyit 5). [okısa, -sa ] 

 

okı: Okumak, talim etmek, öğrenmek, tahsil yapmak. 

Okımaduk gerçi kim üstāddan bir ḥarf-i rāst / Fenn-i ‘ışḳ içre velī her vech-ile kāmillerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1243, Beyit 3). [okımaduk, -ma, -du, -k ] 

‘Işḳ dersin okıduk Ferhād-ıla Mecnūn-ıla / Mekteb-i rūz-ı ezelde biz sabaḳdaş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1366, Beyit 2). [okıduk, -du, -k ] 

 

okın: Okuma işini yapılmak. 

Muḥibbī dād-ı Ḥaḳ’dur ‘ışḳ kitābı / Okınmaz sanma sen ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 5). 

[okınmaz, -maz ] 

 

oku: (Nazarı önlemek veya gidermek, bir hastanın iyi olmasını, bir işin çözülmesini sağlamak gibi maksatlarla) Bazı 

duâları usûlüne göre söylemek, okuyup üflemek, nefes etmek. // ötmek, şakımak. 

Güllere göz degmesün diyü seḥergeh bülbüli / Gördüm okur gitmeyüp hergiz dilinden ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 6). [okur, -r ] 

 

oku: Yazılmış bir şeyi gözden geçirip anlamaya çalışmak II okumak, talim etmek, öğrenmek, tahsil yapmak. 

Māh-rūlar okumamışlar vefā destānını / Līki bu fenn-i cefāda her biri māhir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1055, Beyit 2). [okumamışlar, -ma, -mış, -lar ] 

 

oku: Yazılmış bir şeyi gözden geçirip anlamaya çalışmak II okumak, talim etmek, öğrenmek, tahsil yapmak. 

Bilsem cefā kitābını kimden okur ‘aceb / Şimdi cihānda sencileyin yok cefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 4). [okur, -r ] 

 

oku: Yazılmış bir şeyi gözden geçirip anlamaya çalışmak. 

Okudum ‘ışḳuñ kitābın gördüm anda yazulu / ‘Āşıḳa evvel ḳademde lāzım olur terk-i ser (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 2). [okudum, -du, -m ] 

Olmayan ‘ışḳa ḫaberdār okumasun şi‘rümi / Şi‘r-i pür-sūzum okurken korkaram kim yanalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 5). [okumasun, -ma, -sun ] 
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Olmayan ‘ışḳa ḫaberdār okumasun şi‘rümi / Şi‘r-i pür-sūzum okurken korkaram kim yanalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 5). [okurken, -r, -ken ] 

Kim ki ögrenmek diler ‘ışḳuñ rumūzın ser-te-ser / Okusun görsün Muḥibbī defter ü dīvānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1331, Beyit 5). [okusun, -sun ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde ammā virmedük bir ḫūba dil / Okusun bilsün Muḥibbī içe-dursun cāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 6). [okusun, -sun ] 

Dil okur ‘ışḳuñ kitābını revān ezberlemiş / Gūyiyā gülşende bülbül Gülsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 1). [okur, -r ] 

Metn-i ḥüsne ḫaṭṭuñ olmış ḫāşiye / Okuyup dil anı tefsīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 4). 

[okuyup, -y, -up ] 

 

oku: Okumak, talim etmek, öğrenmek, tahsil yapmak. 

Okumış gerçi vefā fennin velī ögrenmemiş / Kendüye cevr ü cefā resmini āyīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1400, Beyit 2). [okumış, -mış ] 

Okuyup görmiş degül beñzer maḥabbet ‘ilmini / Fenn-i cevri līk ol nā-mihribān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 3). [okuyup, -y, -up ] 

 

okut: Okumasını, öğrenmesini sağlamak. 

Ne yazulu ise ḫayr [u] eger şer / Okudurlar saña bilmemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 5). 

[okudurlar, -ur, -lar ] 

 

ol: Olmak. 

Ne günāh itdüm ola elüm alup çarḫ-ı felek / Ol perīden ne içün itdi cüdā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 4). [ola, -a ] 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1014, Beyit 3). [olup, -up ] 

Didüm alnuñ ḳamer midür yüzüñ gün / Didi görmiş eyü ola gözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 2). 
[ola, -a ] 

Muḥibbī togrulupdur rāh-ı ‘ışḳa / Görenler didiler olsun özüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 5). [olsun, 
-sun ] 

‘Āşıḳ-ı bī-dil yoluñda terk iderse ‘aḳl u dil / Zülfinüñ ḳaṣdı eger īmān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1032, Beyit 3). [olursa, -ur, -sa ] 

‘Işḳ vādīsinde göñlüm zār u sergerdān olur / Geh görüp zencīr-i zülfüñ bendine fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1044, Beyit 1). [olur, -ur ] 

Olsañ Muḥibbī derd-ile ger isteseñ cevāb / Ol dil ṭabībi sanma ki saña cevāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 5). [olsañ, -sañ ] 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı / Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 4). [olan, -an ] 
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Bilmek isterseñ eger zencīr-i zülfi ḳıymetin / Zülfi sevdāsında olan ‘āşıḳ-ı mecnūna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1106, Beyit 2). [olan, -an ] 

Kirpügüm göz yaşına sedd eyledüm sedd olmadı / Ḫār u ḫesle kim görüpdür rāh-ı ‘ummān baglanur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1157, Beyit 3). [olmadı, -ma, -dı ] 

Gün geçer gün yüzüñi görmem nigārā ay olur / Anuñ-ıçun dūd-ı āhum göklere peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 3). [olur, -ur ] 

İtmez-idük reh-i ‘ışḳ içre ṭarīḳat ḥāṣıl / Olmasa kūy-ı ḫarābāt bizüm menzilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1208, 
Beyit 2). [olmasa, -ma, -sa ] 

Olurdı yārı kuçmak pīrehensüz / Eger cān tensüz ola gül dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 1). [ola, -

a ] 

Şehā oldı Muḥib derdüñle mūnis / Ola mı kim ola bir cān bedensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 5). [ola, 
-a ] 

Olurdı yārı kuçmak pīrehensüz / Eger cān tensüz ola gül dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 1). 
[olurdı, -ur, -dı ] 

Cihān cümle olur sūz-ı derūnumdan benüm rūşen / İderem şem‘-veş girye olam her encümen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 4). [olam, -a, -m ] 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1227, Beyit 5). [olıcak, -ıcak ] 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 1). [olsa, -sa ] 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 1). [olur, -ur ] 

Serv ḳaddüñ tāze ter olsun diyü iy ġonca leb / Seyl-i eşkümi döker her dem olup ṭolāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 2). [olup, -up ] 

Menzilin gūr oldugını ‘āḳıbet her kim bilür / Efser-i Ḫusrev’le ol taḫt-ı Nerīmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 4). [oldugını, -dug, -ı, -n, -ı ] 

Āh it Muḥibbī her dem kim gördi yār[ı] maḥrem / ‘Āşıḳ olur mı bī-ġam oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 5). [olur, -ur ] 

Cān ile seni sevmek eger ola günāhum / ‘Ālemde Muḥibbī gibi günehkār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 7). [ola, -a ] 

Dutışup şem‘-i ruḫı şevḳine pervāne gibi / Dil-i şūrīde olup içi vü taşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 4). [olup, -up ] 

Ay olur hafta geçer göstermez oldı gün yüzin / Göklere irse ‘aceb mi nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 4). [olur, -ur ] 

‘Işḳa düşme āḫiri müşkil olur dirdüm saña / Ugramazduñ bu belāya dutmış olsañ ger nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 2). [olsañ, -sa, -ñ ] 

Nāḳa-i leylī ne vādīlerde kim itdi mekān / Lālesi ḫūn-ı dil oldı nāle-i Mecnūn ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 3). [oldı, -dı ] 
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Ben esīr-i hicrem [ü] aġyār maḥrem vaṣluña / Hem-dem-i gül ḫār olur bülbül giriftār-ı ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 2). [olur, -ur ] 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 2). [ola, -a ] 

Yüzüme bakmaz oldı āh yine yār-ı cefākārum / Raḳībüm beñze[dü]r yāra beni her bābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 5). [oldı, -dı ] 

Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 1). [olmış, -mış ] 

Ḫāk-i rehine dökeli bu dīdeler eşki / Gören didiler yolların hep sīm ü zer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1443, 

Beyit 4). [olmış, -mış ] 

Şīrīn lebüñüñ vaṣfın iderken bu Muḥibbī / Leẕẕetden anuñ toptolu agzı şeker olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 5). [olmış, -mış ] 

Ġamzesi tīrinsüz olmazsın nigāruñ bir nefes / Bil sa‘ādetdür sen anı sīneden al cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1483, Beyit 4). [olmazsın, -maz, -sın ] 

 

ol: O, işaret sıfatı. 

Ol cefākāruñ cefāsı göñlüme her dem gelür / Ol sebebden gözlerümden yaş yirine dem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 1). [ol, ] 

Ne günāh itdüm ola elüm alup çarḫ-ı felek / Ol perīden ne içün itdi cüdā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 4). [ol, ] 

Dil ü cān terkin urup dil yine dildāra gider / Dil ü cān derdini ‘arż itmege ol yāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 1). [ol, ] 

Mest-i ‘ışḳ oldı Muḥibbī aña pend itmez es̱er / ‘Aḳl u ṣabrı anuñ ol zülf-i siyehkāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 5). [ol, ] 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1003, Beyit 1). [ol, ] 

Bülbülem tā ṣubḥ olınca āh u efġāndur işüm / Çünki ol serv-i semen gülzārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1003, Beyit 2). [ol, ] 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1003, Beyit 3). [ol, ] 

Ḥaḳ bilür kim gözyaşın ben bir yumup biñ dökmişem / Tā kim ol meh-rū melek-ruḫsārı gördüm bir naẓar 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 4). [ol, ] 

Rāżıyam devr-i felekden sa‘d olupdur yılduzum / Ol melek-manẓar şeker-güftārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 5). [ol, ] 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1003, Beyit 7). [ol, ] 

Dün gice şem‘-i ruḫına karşu ol meh-pārenüñ / Ṣubḥ olınca yakmışam pervāne-veş bāl-ıla per (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 3). [ol, ] 
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Cān gözin aç bir naẓar ol zülf-i ‘anber-ṣāyı gör / Her kılında baglu yüz biñ ‘āşıḳ-ı şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 1). [ol, ] 

Her ne deñlü yār düşmenlik ide / Baña ne kılsa gelür ol dōst er (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 3). [ol, ] 

Dīdeden akdı gözüñ yaşı revān oldı yine / İy dil-i ġam-zede ol serv-ḳadi yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 2). [ol, ] 

Gögsüme uran lāle gibi dāġı benüm āh / Ol ḫāl-i siyehkār-ıla ḥoḳḳa dehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 
Beyit 2). [ol, ] 

Ol siyeh saçuñ ki müşg-i sārādur / Bir dükenmez başumda sevdādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 1). [ol, 
] 

Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını / Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 2). [ol, ] 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer / Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1025, Beyit 1). [ol, ] 

Eline ol kemān ebrū ḫadeng-i ġamzesin alsa / Nişān itdükçe bu sīnem damarlar içre kan ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1026, Beyit 2). [ol, ] 

İy gözüm gel bir naẓar ol ṭal‘at-i zībāyı gör / Zülfinüñ bendinde bend olmış dil-i şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 1). [ol, ] 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ / Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 2). [ol, ] 

Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 3). [ol, ] 

Bāġbāna nisbet itme serv ü ‘ar‘ardan n’olur / Bāġ-ı ḥüsn içre biten ol ḳāmet-i bālāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1028, Beyit 4). [ol, ] 

Ol kemān ebrū kaçan kim nāz-ıla çeşmin süzer / Sīnede turmaz ḫadeng-i ġamzesi eyler güẕer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 1). [ol, ] 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 2). [ol, ] 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 2). [ol, ] 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [ol, ] 

Sīm-i eşk-ile ḫarīdār-ı metā‘-ı vaṣl olan / Virür ol cān naḳdini āḫir bu dünyādan geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1038, Beyit 2). [ol, ] 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 1). [ol, ] 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 2). [ol, ] 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 3). [ol, ] 



 1686 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 4). [ol, ] 

Göñülden bir nefes gitmez leb-i ḥamrāsı dildāruñ / Hemān ol rinde beñzer kim mey-i ḥamrāya düşmişdür 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 2). [ol, ] 

Göñlümi her dem benüm ol māh-ı ġonca-fem kapar / Sanasın ḫurşīde gülşende seḥer şebnem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 1). [ol, ] 

Ol gül-i ḥamrāda şebnem mi seḥergeh görinen / Yoḫsa ruḫsārında yāruñ ḳaṭre kaṭre der midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1049, Beyit 3). [ol, ] 

Assı ziyān gözede sermāyesin virüp / ‘Ömrini kimdür ol ‘ömrden ḥisāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, Beyit 

2). [ol, ] 

Olsañ Muḥibbī derd-ile ger isteseñ cevāb / Ol dil ṭabībi sanma ki saña cevāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 5). [ol, ] 

‘İẕārı nārına düşmiş ġıdādur dāne-i ḫāli / Yimez pervā ol āteşden göñül murġı semenderdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 4). [ol, ] 

Niçe yıldur ki ḫarc olur yolında ol cefākāruñ / ‘Aceb bu kīse-i çeşmüm dükenmez sīm-ile zerdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 5). [ol, ] 

Sīnemi ben gülşen itdüm kılsun ol dildār seyr / Cūy-ı eşküm eylesün ol serv-i ḫoş-reftār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 1). [ol, ] 

Sīnemi ben gülşen itdüm kılsun ol dildār seyr / Cūy-ı eşküm eylesün ol serv-i ḫoş-reftār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 1). [ol, ] 

Kanumı nūş eyleyen ol nergis-i mestānedür / Ol sebebden ḫūn-ı dilden gözlerüm peymānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1059, Beyit 1). [ol, ] 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [ol, ] 

Eşk-i çeşmüm her nefes sa‘yi beni ġarḳ itmede / Rāh-ı ‘ışḳuñda murāda irgüren ol āhdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1066, Beyit 2). [ol, ] 

Ol ki bī-mis̱l ü cismi çün cāndur / Rāstī ‘ışḳ ehline ol cāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 1). [ol, ] 

Ġāret iden göñlini kimdür Muḥibbī’nüñ didüm / Çünki bilmezsin didi ol nergis-i fettāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 5). [ol, ] 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 1). [ol, ] 

İy ṣabā misk-ile ‘anber kokusından ne ḫaber / Getürürseñ baña ol zülf-i semensāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1070, Beyit 2). [ol, ] 

Deyr-i ḥüsninde kaşı peyvestesi ol kāfirüñ / Cānib-i şarḳa bakar san kāfiri miḥrābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1072, Beyit 4). [ol, ] 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 1). [ol, ] 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 1). [ol, ] 
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Bezm-i ġamda ḳāmetüm çeng ideli bār-ı belā / İñler ol meclisde bu göñlüm benüm ḳānūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 6). [ol, ] 

Ol ġazālı arayu gitdi Muḥibbī derdmend / Kim şikār eyler ṭaleb ser-keşte-yi Hāmūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 7). [ol, ] 

Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [ol, ] 

İşüm gücüm āh-ıla vāh günden güne ḥālüm tebāh / Olmam muḳarrer ḫāk-i rāh ol dilsitānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 5). [ol, ] 

Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1091, Beyit 3). [ol, ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 
Beyit 4). [ol, ] 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1092, Beyit 1). [ol, ] 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 2). [ol, ] 

Gelmesün daḫı Muḥibbī ser-i kūyuma dimiş / Görüñ ol luṭf issi kim bendesini yād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 8). [ol, ] 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 5). [ol, ] 

Kaçan ol ḳahramān gözler eline ḫançerin alsa / Amān virmez döker kanum benüm ol bī-amān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 6). [ol, ] 

Kaçan ol ḳahramān gözler eline ḫançerin alsa / Amān virmez döker kanum benüm ol bī-amān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 6). [ol, ] 

Bāġ-ı ḥüsn içre eger seyr itse ol serv-i ḫırām / Cū yirine gözlerüm yaşı benüm akmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 2). [ol, ] 

Nāz-ıla güftāra gelse ġonca-veş ol şāḫ-ı gül / Cān u diller iñleşürler niçe giryānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1105, Beyit 3). [ol, ] 

Ben mübtelāya n’eyledi ol bī-vefāyı gör / Göñlüm tolaşdı zülfine nāgeh belāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 1). [ol, ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 2). [ol, ] 

Gördi ölümlü ḫasta atup baña ġamz okın / Ol dil ṭabībi öldürüp itdi devāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 4). [ol, ] 

Āteş-i ruḫsāruñ üzre ol mu‘anber ḫāller / Micmer-i yāḳūt içinde müşg-ile ‘anber yakar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1116, Beyit 2). [ol, ] 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 4). [ol, ] 
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Şol deñlü itdi cevri ‘uşşāḳa ol cefā-cū / Boynında görinenler kākül degül günehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 3). [ol, ] 

Meygede ādābını ṣūfī ne bilsün sor baña / Ḥürmetin ol dergehüñ ‘ālī-cenābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1121, Beyit 6). [ol, ] 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 4). [ol, ] 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1124, Beyit 3). [ol, ] 

Bir ġamze ile sīneñi çāk itdi Muḥibbī / Kim tīġ urur ol merdüm-i çālāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 5). [ol, ] 

Muṭrib nevāya başla göñül gel nüvaḫt kıl / Zīrā ki çokdan göñül ol pīşrevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 4). [ol, ] 

Diñlemez gülşende gül bir dem fiġānın bülbülüñ / İñledüp ol derdmendüñ dāyimā ḫārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 2). [ol, ] 

Koyup ‘āşıḳların ol māh-rūlar / Raḳīb ile varup bāzār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 2). [ol, ] 

Ḳaddümi dü-tā eyleyüp āh okların atdum / Rengīn yaşumı eyledüm ol yaya kirişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1139, Beyit 4). [ol, ] 

Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer / Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 6). [ol, ] 

Ḫāller meyl ider ol ‘ārıż-ı dil-cūya gelür / Sanki Hindū-beçeler teşne olup suya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 1). [ol, ] 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer / Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1153, Beyit 6). [ol, ] 

Her kaçan kim zülfi çevgānına el ursa ol nigār / Kelle-i ‘uşşāḳdan ser-cümle meydān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 5). [ol, ] 

Niçe medḥ itsün Muḥibbī ol güzeller şāhını / Ehl-i dilden her seḥer kūyında dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 6). [ol, ] 

Būseme cān aluram dün dimiş-idi ol nigār / Aldı cānum şimdi turmış būseye inkār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 4). [ol, ] 

Öldürür her dem Muḥibbī’yi anuñçün ol ḥabīb / Bildi yazılmaz günāhı kim daḫı nev-restedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 5). [ol, ] 

Görüp ol la‘l-i şīrīni ne kan yudar Muḥibbī’nüñ / Belā kūhında ger yoluñ düşerse kūhkenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 7). [ol, ] 

Sīne-i sūzānumı her kim göre sanur rebāb / Eşk-i sürḫum tāra beñzer ol rebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 4). [ol, ] 

Ḳāmet itse ol sehī servüm ḳıyāmetler kopar / Ehl-i diller her ṭaraf āh eyleyüp yügrişmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1183, Beyit 4). [ol, ] 

İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer / İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 1). [ol, ] 
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Cevri iden baña ol şūḥumdur / Ḳalbüm içre velī ki rūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 1). [ol, ] 

Ḫūblar gerçi cihān içre firāvān añılur / Līk ol āfet-i cān serv[er]-i ḫūbān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1191, 
Beyit 1). [ol, ] 

Dāġ-ı dilümle yansa vücūdum ‘aceb midür / ‘Işḳ āteşiyle sīnede ol dāġ lāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, 
Beyit 4). [ol, ] 

Esed burcından ol ḫurşīd-i enver / Cihānı eyledi cümle münevver (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 1). [ol, ] 

Bakar mıydı baña ol yār-ı bed-ḫū / Yaşum sīm olmasa idi yüzüm zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 2). [ol, 
] 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa / Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 7). [ol, ] 

‘İyd olıcak seyr ider her kes yürür ḫandān olur / ‘İyd-i vaṣlı olmasa ol gün baña zindān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 1). [ol, ] 

Aglasam ol ġonca-leb ḫandān olursa tañ mıdur / Her kaçan bārān ola gül açılur ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 6). [ol, ] 

Giceler tā seḥer ol gül ġamından / İşüm bülbülleyin āh u fiġāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 3). [ol, ] 

Sakla Muḥibbī sīnede tīrini cān gibi / Çünki saña ol kaşı ya yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 5). 

[ol, ] 

Mest olup dil ḥaşre dek huşyār olmazsa ne tañ / Çün Muḥibbī sevdügi ol gözleri mestānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 8). [ol, ] 

 S̱enālar idelüm olmaya ol ḥüsne zevāl / Nite kim mihr ü meh-ile ola bu leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ث)
1205, Beyit 4). [ol, ] 

Görelden ol boyı serv-i revānı / Gözümüñ yaşı tursa bir dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 5). [ol, ] 

Şem‘-i cemāl-i yāra pervāne-veş tutışdum / Kimdür diyen benümçün ol şem‘e yanagelmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1207, Beyit 3). [ol, ] 

Görmedin dil bagladum āh ol cefākārı henūz / Ol sebebden gice gündüz eylerem zārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 1). [ol, ] 

Çeşm-i bīmārın görelden ol kemān ebrūnuñ āh / Olmışam derdā anuñ hicriyle bīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 2). [ol, ] 

Gösterelden gün yüzin ol mihr-i ‘ālem-tābumuz / Āh kim kalmadı dilde ṣabr u gözde ḫˇābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 1). [ol, ] 

Yüzüñe beñzemek hīç aya düşmez / Özini görmek ol bedr aya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 1). 

[ol, ] 

Derdā ki bu şeb dogmadı ol māh görinmez / Cān oldı revān ol büt-i dil-ḫˇāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1228, Beyit 1). [ol, ] 

Derdā ki bu şeb dogmadı ol māh görinmez / Cān oldı revān ol büt-i dil-ḫˇāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1228, Beyit 1). [ol, ] 
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Bu ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı bu ẓulm u sitemden / Bir bir dir-idüm n’eyleyem ol şāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1228, Beyit 2). [ol, ] 

İy Muḥibbī ṣabr u ṭāḳat cümle bir yirden gidüp / İtdi bir yüzden füsūn u siḥr ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1233, Beyit 5). [ol, ] 

Çeşmüñe dirsem n’ola āḫir zamān fettānıdur / Fitne mi kaldı anı ol fitne-engīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1237, Beyit 2). [ol, ] 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [ol, ] 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [ol, ] 

Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 3). [ol, ] 

Virmedi ol māh-rū bir kez zekāt-ı ḥüsnini / İy Muḥibbī niçe yıl kūyında biz sā‘illerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 5). [ol, ] 

Şād olurdum kūyına varsam anuñ biñ cān-ıla / Men‘ ider şād oldugum āh ol sitemkār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 2). [ol, ] 

Kılur Ya‘ḳūb-veş dil āh u zārı / Kaçan ol Yūsuf-ı Ken‘ān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 2). [ol, ] 

Olursa tañ mı aḥvālüm diger-gūn / Baña çün ol şeh-i ḫūbān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 3). 
[ol, ] 

Kılur dil bülbüli feryād u efġān / Anuñçün ol gül-i ḫandān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 4). [ol, 
] 

Göreli ol serv-ḳaddi cāmi‘-i ḥüsn içre āh / Ḳāmet ide diyü nāgāh biz iḳāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1253, Beyit 5). [ol, ] 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1256, Beyit 2). [ol, ] 

İtse biñ cevr ü cefā kılsa hezārān ẓulm u nāz / Rāżıyuz ol şāh-ı ḥüsnüñ bende-i fermānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 3). [ol, ] 

Serv beñzetdi yine cāmesini cāmesine / İtdi gülşende libāsın meger ol yār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 3). [ol, ] 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhī eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1268, Beyit 1). [ol, ] 

Pāy-būsın isteyü yolında ben oldum helāk / Hergiz ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1268, Beyit 2). [ol, ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳı sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 5). [ol, ] 

Dil ser-i zülfi hevāsıyla perīşāndur henūz / Göñlümi kılan şikeste ol perī-şāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1271, Beyit 1). [ol, ] 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 8). [ol, ] 
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Çün terk eyledi bizi ol gül‘-iẕārumuz / Bülbül gibi ne tañ ki ola āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 1). [ol, ] 

İtdi ol zülfi mu‘anber kākülin zencīrümüz / Ġam yimek dīvāneler oldı bizüm tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 1). [ol, ] 

Muḥibbī ol cefākāruñ olursa rāh-ı kūyında / Dimez aña nedür ḥālüñ ve yāḫūd merḥabā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 5). [ol, ] 

Bülbül gibi n’ola dil iderse fiġān u āh / Çünki çevürdi yüzini ol gül‘-iẕārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 2). [ol, ] 

Dōstlar ben ölmedin billāhi tedbīr eyleñüz / ‘Işḳ içinde ḥālümi ol yāra taḳrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1281, Beyit 1). [ol, ] 

Ḳatlüm içün ḫaṭ getürmiş ol şeh-i ḫūbān yine / Ġam beni şimden girü öldürdi taḳdīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 3). [ol, ] 

Göstermez oldı gül yüzin ol gül‘iẕārumuz / Eksük degüldür anuñ-ıçun āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1282, Beyit 1). [ol, ] 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 4). [ol, ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñi gördüm ko yüzümi süreyim / Mü‘min olmaz ol kişi āyāt-ı Ḳur‘ān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 3). [ol, ] 

Cevr ider ‘āşıḳlara ol şeh nigāhı eylemez / Gūş kılmaz bir naẓarla dād-hāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1288, Beyit 1). [ol, ] 

Niçe yıllar ḥasretem pā-būsına oldum helāk / Görüñ ol bed-ḫū güẕer ol ḫāk-i rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1288, Beyit 2). [ol, ] 

Niçe yıllar ḥasretem pā-būsına oldum helāk / Görüñ ol bed-ḫū güẕer ol ḫāk-i rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1288, Beyit 2). [ol, ] 

Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 
Beyit 1). [ol, ] 

Ḫāk-i rāh olup būse idüm pāy-ı der idüm / Ol yār-ı cefā-cū bu ‘aceb andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 2). [ol, ] 

Ol yār geçer nāz-ıla bir dem naẓar itmez / Sāḫtdur dili nāle vü āhum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 1). [ol, ] 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1294, Beyit 1). [ol, ] 

Behr-i pābūsı içün yolında ben oldum helāk / Bir kez ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 2). [ol, ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳ sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1294, Beyit 5). [ol, ] 

Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1297, Beyit 1). [ol, ] 
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Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 2). [ol, ] 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan anı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 2). [ol, ] 

Ol perī-rū yüzüm üzre bir ḳadem bassun diyü / Yüzümi ḫāk eyledüm yollarda pā-mālem henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1300, Beyit 4). [ol, ] 

Ol yār benümle bir dem oldugı yokdur olmaz / Mūnis perīye ādem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1301, Beyit 1). [ol, ] 

Ẕerrece gūş itmedi ol mihri yok feryādumı / Līk ‘ālem topdoludur nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1302, Beyit 4). [ol, ] 

Zülf[i] çevgānıyla çelmez başumı top eylesem / ‘Işḳ meydānında ol çābük-süvārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 2). [ol, ] 

Āh kim Tañrı selāmını baña virmez geçer / Çeşm-ile kılmaz naẓar ol ġamze-kārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 3). [ol, ] 

İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 5). [ol, ] 

Ser-i kūyına vardukça yüzini dönderür benden / Dirīġ ol seng-dil itmez benümle merḥabā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 4). [ol, ] 

Sāye salsa gedāyı şāh eyler / Pes ol zülfi hümāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 6). [ol, ] 

Gördüm dutışdum āteşe ol şem‘-i ḥüsn-i dil-keşe / Yandı perüm pervāne-veş bu bālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 2). [ol, ] 

Öpdügin gördüm ḳadeḥ agzında ol meh-pārenüñ / Ol sebebdendür akar her dem bu gözden kanumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1321, Beyit 2). [ol, ] 

Zülfini çevgān idüp alsa ele ol şehsüvār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 4). [ol, ] 

Neden dil bagladuñ ol bī-vefāya / Cefā kılsañ ne deñlü sana ol az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 4). [ol, ] 

Ugrın ugrın ġamzelerle sīnem üzre yaralar / Ol kaşı ya ġamzesi ok yādigārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 3). [ol, ] 

Cennete ḥavrā eger biñ nāz-ıla kılsa ḫırām / Bir ḳadem ol serv-i nāzum gibi reftār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1333, Beyit 2). [ol, ] 

İy dīde göz yaşın dök virsün ciḥānı ġarḳa / Ol cevri çok vefāsuz çünki yaşuñı silmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 2). [ol, ] 

Ol serv-ḳaddi gördi çıkdı Muḥibbī gözden / Gülgūn-ı eşk düşdi tutup tutup yiñilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 5). [ol, ] 

Sen mehi burc-ı şerefde göreliden nāgehān / Daḫı ol demden berü mihr-ile aya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1337, Beyit 2). [ol, ] 

Bezm-i ḥüsninde görüp şem‘-i cemāl-i dilberi / Yanmaga pervāne-veş ol nāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 4). [ol, ] 
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Çāre yok şimden girü dil derdine olmaz devā / İy Muḥibbī ol gözi mekkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 5). [ol, ] 

Dem mi var cevr ü cefā zülf-i sitemkār eylemez / Laḥẓa mı vardur beni ol çeşm bīmār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 1). [ol, ] 

Cevr okı cāna irüp itdi Muḥibbī’yi helāk / Daḫı bu ḫasta göñül ol kaşı yadan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 5). [ol, ] 

Zülfüñi gördükçe cānā ben şeb-i yeldā didüm / Ol şeb içre alnuña mehtāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 6). [ol, ] 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan aldı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cammāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1349, Beyit 2). [ol, ] 

Her kaçan görseñ Muḥibbī nāz ider ol nāzenīn / Karşusında yüzüñi sür yirlere eyle niyāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 5). [ol, ] 

Ol ṭabīb-i dil ölürsem daḫı tedbīr eylemez / Nāle-i āhum dirīġā aña te’s̱īr eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1353, 
Beyit 1). [ol, ] 

‘Işḳ-ıla dīvāneyem kūyında Mecnūndan beter / Ol saçı leylī neden zülfini zencīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 4). [ol, ] 

Bezm-i ġamda āferīn ol ‘āşıḳ-ı ser-bāza kim / Şem‘-veş başın keserseñ sırrını aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1354, Beyit 3). [ol, ] 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [ol, ] 

Fitne ta‘līmin ider gözlerine ġamzeleri / Çok zamāndur görürem ol gözi fettān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 4). [ol, ] 

Geçer mi bir dem ol serv ayagına / Yaşum çün çeşmümi bıñar kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 2). 

[ol, ] 

Muḥibbī yaşın ol yār ayagına / Nis̱ār itmez dimeñ dīnār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 5). [ol, ] 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 1). [ol, ] 

Muḥib pervāne-veş ol şem‘-i ḥüsne / Yakayım bāl ü per didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 5). 
[ol, ] 

Sun agzuma dehānuñ şekkerini / Benüm boynuma ol şekker kem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 5). 
[ol, ] 

Dün lebinden būse ‘ahd itmişdi dildārum bugün / Gör yine ḳavline inkār eyler ol iḳrārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 4). [ol, ] 

Gāh serv üzre gehī gül üzre bülbül naġmesüz / Olmışam ben mübtelā ol serv gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 2). [ol, ] 

Yarak itdüm bugün gülgūn-ı eşküm / Koşar mı kandadur ol zülf-i şebdīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 2). 
[ol, ] 

Eger ber-dār iderseñ zülfe āḫir / Olur cān gerdeninde ol resen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 3). [ol, ] 
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Süzdi çeşmini görüp zülfini ol sīm-beden / Çeşmi kāfirdür iderse n’ola zünnāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 2). [ol, ] 

Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu / Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 6). [ol, ] 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 2). [ol, ] 

İrmedüñ ol serv-ḳaddüñ vaṣlına iy cūy-ı eşk / Yüz suyın dökdüñ bu yolda nite kim kılduñ heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 4). [ol, ] 

Āteş-i hicrān-ıla yanmazdan evvel cān u dil / Sora-gelmez mi ‘aceb ol lebleri ‘Īsī-nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1384, Beyit 4). [ol, ] 

Cārūb idüp bu kirpügümi dökdüm eşkümi / Gelmez yanuma ‘ār ider ol yār bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1386, Beyit 4). [ol, ] 

‘Azm-i şikār eyledi ol zülfi ‘anberīn / İtse olur Muḥibbī’ye zülfinden ol meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 5). [ol, ] 

Kaçan görine ol ṭāḳ-ı Mıṣr pes / Ola ḳıblem ḫam-ı ebrū-yı muḳavves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 1). [ol, 
] 

Cān virüp ger rāh-ı kūyında anuñ ḫāk olmışam / Bulmaz idüm ol şehüñ pā-būsına ben dest-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 3). [ol, ] 

Rūze-dār olan ider ‘iyd ayını görmek heves / Baña ol gün ‘iyd olur görsem hilāl ebrūñı bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 1). [ol, ] 

Yandı cānum ‘ışḳ-ıla ger āh idem ma’ẕūr ola / Dūd olur ol yirde ẓāhir düşicek āteş-i baḥs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 3). [ol, ] 

Kan ider ol yār beñzer geydi gülgūnī libās / Ḳaṣr-ı ḥüsne baş açup karşu tururlar cümle nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 1). [ol, ] 

Ka‘be-i vaṣluña mahmil baglasa dil ḥācı-vār / Bu Muḥibbī iñler ol vādīde mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 5). [ol, ] 

Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül / Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 4). [ol, ] 

Tenhāca gezer seyr ider ol serv-i ḳabā-pūş / Gördükde anı kalmaz-ısa bende ne tañ hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 1). [ol, ] 

Biñ kerre eger ḥālümi ‘arż eylesem ol yār / Bir laḥẓada eyler bu ḳadar ḥāli ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 3). [ol, ] 

Görinse nāgeh ol serv-i ḳabā-pūş / Gider ṣabr-ıla dilden ṭāḳat u hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 1). [ol, ] 

Eşk ü rūyı olmasa bakmaz Muḥibbī yüzine / Beñzer ol yāra gelür bu dirhem ü dīnār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1408, Beyit 5). [ol, ] 

İrişmez el çün ol serv-i ḫırāma / Ḫayālin kılayım her şeb derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 4). [ol, ] 

Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 1). [ol, ] 



 1695 

Ol ṭabīb-i dil yine bu ḫastasın yād eylemiş / Bir cevāb itmiş lebinden göñlümi şād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 1). [ol, ] 

Ol gül-i nevresteyi ḫār-ıla bir yirde görüp / Ṣūbḥ olınca iñleyüp derdiyle bülbül aglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 3). [ol, ] 

Cānā Muḥibbī sözlerini dak kulaguña / Nādān eline düşmeye ol gevheri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 
Beyit 5). [ol, ] 

Fiġānumdan felekler güm güm ötdi / Daḫı ol yüzi māhum eylemez gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 2). 
[ol, ] 

Çekmek içün zülfüñüñ sevdālarını cān u dil / Başum üzre bir kara yazu-y-ımış ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1425, Beyit 4). [ol, ] 

Göñlümi sevdāya viren zülf-i ‘anber-bīz imiş / Cānumı ḳurbān iden ol ġamze-i ḫūn-rīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 1). [ol, ] 

Öldürürdi günde biñ kez bulsa ol ḫūnī beni / Ölmemeklik n’eyleyem Ḥaḳ baña taḳdīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 4). [ol, ] 

Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 3). [ol, ] 

Meşveret itmege gelse bir yire ol iki kaş / Māh-rūlar her ṭarafdan indürürler aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1431, Beyit 1). [ol, ] 

Gitdi ṣabr u ‘aḳl u fikrüm bir daḫı girmez ele / İy Muḥibbī görmeyeydüm ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 5). [ol, ] 

Ser fitnedür gözler-ile kaşlar senüñ / Müjgān tīrüñe katı yadur ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 3). 

[ol, ] 

Tenhāca gezer gördüm ben ol servi ḳabā-pūş / ‘Aḳlum tagılup kalmadı başumda benüm hūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1434, Beyit 1). [ol, ] 

Ḫāl-i siyehi eyleye bu baḫtumı tīre / Salınsa kaçan boynına ol zülf-i siyeh-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 2). [ol, ] 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1440, Beyit 3). [ol, ] 

Ḥayyāt-ı felek egnüme miḥnet palāsını / Biçdi Muḥibbī baña görüp lāyıḳ ol ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 5). [ol, ] 

İy Muḥibbī derd ü miḥnet başuma yazu imiş / Görmeyeydüm bir naẓar ben ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 5). [ol, ] 

Ḳıṣṣa-i Ferhād olaldan ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm / Ol lebi şīrīn idüp bir dāsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 2). [ol, ] 

Okuyup görmiş degül beñzer maḥabbet ‘ilmini / Fenn-i cevri līk ol nā-mihribān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1446, Beyit 3). [ol, ] 

Zeyn kılmış özin ol şūḫ-ı cihān ḫūb olmış / Gösterüp yüzini ‘āşıḳlara merġūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 1). [ol, ] 
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İstedüm dīvāne göñlüm ḥālini bilmek yine / Bulımadum ol cünūn deştinde nā-peydā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 2). [ol, ] 

Sāye salsa dir-idüm ben ḫāke ol serv-i sehī / Ṭāli‘üm sa‘d oldı baḫt-ı kāmrānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1449, Beyit 3). [ol, ] 

Sevdüm didükçe cevrini arturdı ol perī / Sevmek katında dilberüñ ulu günāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 2). [ol, ] 

İñen ra’nādur ol gül yüzlü dilber / Naẓīrüñ görmedüm ben iy ḳabā-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 2). 
[ol, ] 

Niçe dil bil ki aña cān virelüm / Olıcek ol meh-i nev tāze tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 2). [ol, ] 

Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 1). [ol, ] 

Tekye-i ġamda yakup Ferhād u Mecnūn’dan çerāġ / Tutmışam ‘ālemde şöhret ol iki ferzāne-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 3). [ol, ] 

Her ne deñlü zārī kılsam āh u feryād eylesem / Eylemez benden yaña bir kez naẓar ol bagrı taş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 3). [ol, ] 

Bend-i zülfinden ḫalāṣ olur mı hīç bu murġ-ı dil / Eksük itmez bir nefes ġamz okların ol göz ü kaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 4). [ol, ] 

Siḥr fennin fitne ‘īlmin bilmese ol dil-firīb / Bir naẓarla dilleri baglamaz idi göz ü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 3). [ol, ] 

Dirler idi ol cefākāruñ cefāsın çok velī / Şimdi bildüm āh kim didüklerince var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1470, Beyit 2). [ol, ] 

Vefā umma gel iy dil mihr-i ruḫsārından ol māhuñ / Çü virmez teşneye ḫāsiyyet-i āb-ı revān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 4). [ol, ] 

Ruḫlarını eyledi ben ‘āşıḳa ol yār ‘arż / İtdi san gül ruḫlarını bülbüle gülzār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 1). [ol, ] 

Ol yār-ı nāzenīn ola kim bir ḳadem basa / Yolları üzre eyleyeyim yüzümi bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 4). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri. 

Yoldaş oldur ki koparmaya kılın yoldaşınuñ / Bu zamān yoldaşı gör tīġını yoldaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 2). [oldur, -dur ] 

‘Işḳ cāmından Muḥibbī kime olmışdur naṣīb / Bulmaz ol huşyārlık tā ḥaşre dek sekrān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1044, Beyit 5). [ol, ] 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 
Beyit 4). [ol, ] 

Ol ki bī-mis̱l ü cismi çün cāndur / Rāstī ‘ışḳ ehline ol cāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 1). [ol, ] 

Dōstlar āġāz u encām-ı cihān bir nüktedür / Şol ki virmez dil cihāna fikri ol encām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1100, Beyit 4). [ol, ] 
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Sen koma ṭarf-ı meygedeyi elden iy göñül / Bu sāġar-ıla saña çün ol rehnümūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 2). [ol, ] 

Cem‘ kıldum miḥnet ü derd ü elem / Rāh-ı ‘ışḳ içre baña ol zāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 2). [ol, ] 

Kim ki bildiyse ḥaḳīḳī ‘ışḳı olsun ol feraḥ / Kim mecāzīde kalur āḫir nedāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 4). [ol, ] 

Giren dilüñe leşker-i ġamdan ḫalāṣ olur / Anuñ içün ki ol aña āhen ḥiṣār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 2). [ol, ] 

Eks̱erī ‘āşıḳlaruñ tā ṣubḥa dek bī-dār olur / Kim ki ‘ışḳdan bī-ḫaberdür ol yatur her ān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 2). [ol, ] 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın / Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 4). [ol, ] 

Şem‘-i ḥüsne kim ki ‘āşıḳdur yanar pervāne-veş / Maḥv olur ol ‘āteş-i ‘ışḳ içre nā-peydā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 4). [ol, ] 

Sakın bu āhum okından i çarḫ-ı keç-i dūn-perver / Naẓar kıl ḳaddüme ol da benüm kaşı kemānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 4). [ol, ] 

 Sundum elümi zülfi kemendine irem / Bilmedüm siḥr-ile her tārını kılmış ol mār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ص )
1205, Beyit 14). [ol, ] 

Cihānda var mı ‘āşıḳ pür-ġam olmaz / Belā vü derd-ile ol hem-dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 
1). [ol, ] 

Muḥibbī gül yüzüñüñ bülbülidür / Fiġān u zārdan ol epsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 7). [ol, ] 

‘Uzlet idüp kim kanā‘at birle buldı iştihār / Pādişāh-ı dehr olup ol hūy u hāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 4). [ol, ] 

Cihān içinde ādem bī-ġam olmaz / Meger ḥayvān ola ol ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 1). [ol, 
] 

Ol ki dest-i himmet-ile cāme-i cān çāk ide / Zer libās u aṭlas u dībā-yı sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1266, Beyit 2). [ol, ] 

Kim ki nūr-ı Ḥaḳḳ-ıla dil ḫānesin rūşen kılur / Yiter aña hergiz ol şem‘-i şebistān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 3). [ol, ] 

Menzilin gūr oldugını ‘āḳıbet her kim bilür / Efser-i Ḫusrev’le ol taḫt-ı Nerīmān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1266, Beyit 4). [ol, ] 

Ol ki yaşın sīm ü derd-ile yüzin zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1268, Beyit 3). [ol, ] 

‘Āşıḳ oldur yār eger yagdursa yüz seng-i cefā / Başına biñ zaḫm iderse hergiz āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 4). [oldur, -dur ] 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1269, Beyit 4). [ol, ] 

Yolına cān virdügümi gerçi cānān istemez / ‘Āşıḳuñ faḫrıdur ol sanmañ anı cān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 1). [ol, ] 
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Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 5). [ol, ] 

Ol ki yaşı sīm ü derd-ile yüzi zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1294, Beyit 3). [ol, ] 

‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 4). [oldur, -dur ] 

Neden dil bagladuñ ol bī-vefāya / Cefā kılsañ ne deñlü sana ol az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 4). [ol, ] 

İḫtiyār itdi ḫarābātı Muḥibbī ‘ışḳ ara / Zāhidā itme melāmet andan ol ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1333, 
Beyit 5). [ol, ] 

Dāmenüme dolaşan çünkim melāmet ḫārıdur / Āḫir ol çāk itmeyince cāme-i ‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 2). [ol, ] 

Şu‘le-i āhı kimüñ kim ‘āleme pertev salar / Ẕerreye almaz güni ol māh-ı tābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 3). [ol, ] 

Ol ki ‘ışḳ ehlidür olur kūy-ı dilberde muḳīm / Eyleyüp dīvānelik tag u beyābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 4). [ol, ] 

Ol ki dildāruñ cefāsını vefādan yig bilür / Minnet itmez kimseye derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 6). [ol, ] 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseye oldum ḫarīd / Korkum oldur kim benümle dōst bāzār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 3). [oldur, -dur ] 

Çünki āḫir yıkılur ḫāk-ile ol yeksān olur / Fā’ide yok ger felekden yüksek ola bāmumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1351, Beyit 5). [ol, ] 

Ko uzansun şāne eyle zülfüñe ‘ömrümdür ol / ‘Ömrinüñ uzunlıgın bir kimse var mı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 4). [ol, ] 

La‘l-i nābuñ dileye ḫasta göñül eyleme ‘ayb / Var mı bīmār kim ol itmeye tīmāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 5). [ol, ] 

Terk-i māl iden ider elbette faḳrı iḫtiyār / Cübbe vü destārı n’eyler geysün ol dā‘im palās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 3). [ol, ] 

‘Azm-i şikār eyledi ol zülfi ‘anberīn / İtse olur Muḥibbī’ye zülfinden ol meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 5). [ol, ] 

‘Işḳ ṣaḥrāsına düşen ‘āḳıbet ol güm olur / Bu kelāmı çagurup iẓhār ider dāyim ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 4). [ol, ] 

Şām-ı hicrüñde Muḥibbī ārzū-yı vaṣl ider / Var mıdur bīmār kim ol itmeye ṣıḥḥat heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1398, Beyit 5). [ol, ] 

Yār şīrīndür dilā şeftālū-yı la‘le iriş / Āfitāb-ı ḥüsn-ile bulmış-durur ol perveriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1405, 
Beyit 1). [ol, ] 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 5). [ol, ] 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış / Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1415, Beyit 1). [ol, ] 
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Her kim ki bugün kılmaya dünyā maḥabbetin tırāş / Budur sözüm itmeye iki cihānda ol ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1441, Beyit 1). [ol, ] 

Dimiş kūyında ḳurbān idem anı / Muḥibbī’nüñ murādı ol-durur kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 5). [ol-
durur, -durur ] 

Eksük itmez her gice benüm içün kan yaşını / Müstedām olsun ki ol bu dīde-i ḫūn-bār imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 3). [ol, ] 

Kankı dil kim baglanup zülfüñe ide iḫtiṣāṣ / Bulmayısardur ebed zencīr-i ġamdan ol ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1473, Beyit 1). [ol, ] 

Her kim olsa esīr-i ‘ışḳ bir meh-pāreye / Ölmeyiserdür ol olmaz ṭa‘n-ı bed gūdan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1478, Beyit 2). [ol, ] 

‘Işḳı yolında çeşmüm şol deñlü dökdi eşki / Kalmadı āḫir oldı ḫūn-ı cigerden ol ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 3). [ol, ] 

 

ol: Olmak, var olmak, yetişmek. 

Gözümüñ yaşıdur revnak viren bu gülsitānuña / Dime kim olıcak bārān bitüp gül lālezār olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1231, Beyit 3). [olmaz, -maz ] 

 

ol: Hayâtı sona ermek, yaşamaz olmak, can vermek, vefat etmek. 

Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 3). [ölürse, -ür, -se ] 

Dilā ölseñ ne ġam ger ġamzesinden / Dirildür çün lebi ‘Īsī nebī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 6). 

[ölseñ, -se, -ñ ] 

Sevdā-yı zülfi gitmeye dilden ölem daḫı / İki cihānda çünki baña bu hevā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 3). [ölem, -e, -m ] 

Ölürsem rāh-ı kūyında dikesiz taş işigini / Görenler diyeler raḥmet şehīd-i ‘ışḳ mezārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 2). [ölürsem, -ür, -se, -m ] 

Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 2). [ölince, -ince ] 

Ölince yüri yārı ṭaleb eyle Muḥibbī / ‘Āşıḳ olana dünyede ārām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 
5). [ölince, -ince ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifāsından cevāb ister göñül / İy ṭabīb-i dil ölürse olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1263, Beyit 3). [ölürse, -ür, -se ] 

Niçe yıldur ki bugün mātem-i Mecnūn tutaruz / Kankı ‘āşıḳ tutısar biz ölicek mātemümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 5). [ölicek, -icek ] 

Acımazdum öldügüme iy ṣanem hicrüñle ger / İledürse bū ṣabā kūyuña āḫir ḫākümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1276, Beyit 2). [öldügüme, -düg, -üm, -e ] 

Dōstlar ben ölmedin billāhi tedbīr eyleñüz / ‘Işḳ içinde ḥālümi ol yāra taḳrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1281, Beyit 1). [ölmedin, -medin ] 
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Ölsem yolında āteş-i āhum ‘alem olup / Gökler yüzine irgüre her dem şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 3). [ölsem, -se, -m ] 

İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 7). [ölmekden, -mek, -den ] 

Urur ‘āşıḳ olanlar baş terkin / Diyen kimdür ki ‘āşıḳ ölmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 4). 
[ölmek, -mek ] 

Raḳīb ölmiş didüm el-ḥamdü-lillāh / Ölen[de] ḫōş dil eyler ḥamde āġāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 2). 
[ölen[de], -en[de] ] 

Raḳīb ölmiş didüm el-ḥamdü-lillāh / Ölen[de] ḫōş dil eyler ḥamde āġāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 2). 

[ölmiş, -miş ] 

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 8). [ölürse, -ür, -se ] 

Ol ṭabīb-i dil ölürsem daḫı tedbīr eylemez / Nāle-i āhum dirīġā aña te’s̱īr eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1353, 
Beyit 1). [ölürsem, -ür, -se, -m ] 

Bu Muḥibbī la‘l-i nābuñ ḫastasıdur iy ṣanem / Bir soragel ölür ise olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 5). [ölür, -ür ] 

Öldürürdi günde biñ kez bulsa ol ḫūnī beni / Ölmemeklik n’eyleyem Ḥaḳ baña taḳdīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 4). [ölmemeklik, -me, -mek, -lik ] 

Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [ölmedüm, -me, -dü, -m ] 

Muḥibbī’yi ferāmūş itdüñ iy dōst / Ölürse ol seni itmez ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 5). [ölürse, 

-ür, -se ] 

Ġamze-i cellādına dirsem ḫalāṣ itgil beni / Dir kim ölmeyince olmaz ḥükm-i sulṭāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 3). [ölmeyince, -me, -y, -ince ] 

Her kim olsa esīr-i ‘ışḳ bir meh-pāreye / Ölmeyiserdür ol olmaz ṭa‘n-ı bed gūdan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1478, Beyit 2). [ölmeyiserdür, -me, -y, -iser, -dür ] 

Çün ḳadem basduñ bu ‘ışḳa iy göñül merdāne bas / Günde biñ kerre ölürseñ isteme olmak ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1483, Beyit 1). [ölürseñ, -ür, -se, -ñ ] 

Var-iken derdüñ nigārā n’eylerem dermānı ben / Ger ölürsem itmeyem aḥvālümi dermāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1484, Beyit 3). [ölürsem, -ür, -se, -m ] 

Her kim ki ‘āşıḳ oldı tolaşdı bend-i zülfe / Miḥnet şebinde āḫir ölmek olur aña farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 4). [ölmek, -mek ] 

Göreyim bir kez seni ölürsem andan öleyim / Zīra gelmekden cihāna seni görmekdür ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 4). [öleyim, -e, -y, -im ] 

Göreyim bir kez seni ölürsem andan öleyim / Zīra gelmekden cihāna seni görmekdür ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 4). [ölürsem, -ür, -se, -m ] 

Kimse kılmaz dōstlar bu derdümi dildāra ‘arż / Ölürem bu derd-ile ger olmaz-ısa yāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 1). [ölürem, -ür, -em ] 
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ol: Hayâtı sona ermek, yaşamaz olmak, can vermek, vefat etmek // (Bitki) Solmak. 

Ölmiş-iken bu zemīn buldı yine tāze ḥayāt / Tañ mı ger olsa Muḥibbī gülşen ü gülzār sebz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1267, Beyit 5). [ölmiş-iken, -miş, --iken ] 

 

ol: ... halinde bulunmak, ... haline gelmek. 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1000, Beyit 3). [olur, -ur ] 

Başumı kesdi gözüm yaşına raḥm itmedi hīç / Kılıcın ḫūnī olan kurıya vü yaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 3). [olan, -an ] 

Cān virem yāra dir-iseñ yüri ḳallāş olıgör / Kanda bulursa cefā tīġını ḳallāşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 
Beyit 4). [olıgör, -ıgör ] 

Gözlerüm gözek olup eyleyeli eşki revān / Dīde dōlāba dönüp eyleyüben ün iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1019, 
Beyit 3). [olup, -up ] 

Mümkin midür ki görine genc-i cemāl-i yār / Zülf-i siyāhı her yaña biñ başlu mār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1030, Beyit 3). [olur, -ur ] 

Āhum seḥābı ger döke bārān-ı eşkümi / Bu sīne bāġı gül bitürür lālezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 
4). [olur, -ur ] 

Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1030, Beyit 5). [olur, -ur ] 

Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider / Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 5). [olursa, -ur, -sa ] 

Gerçi ma‘ānī cevheri bir gizlü genc olur / Līkin Muḥibbī ehline ol āşikāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 5). [olur, -ur ] 

Sīm-i eşk-ile ḫarīdār-ı metā‘-ı vaṣl olan / Virür ol cān naḳdini āḫir bu dünyādan geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1038, Beyit 2). [olan, -an ] 

Dūd-ı āhumdan sakınur gül ruḫın her dem nigār / Hey niçe nāzük mizāc olur bulutdan nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 2). [olur, -ur ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda yatur pā-māl-i ‘ışḳ oldı / Yañılup dimedüñ bir gün bu miskīn derdmendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 5). [oldı, -dı ] 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 2). [oldı, -dı ] 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 1). [olmış, -mış ] 

Belā kuhsārı olmışdur Muḥibbī kelle-i ‘uşşāḳ / Görinür yir yir üstinde ġamāmı dūd-ı āhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 5). [olmışdur, -mış, -dur ] 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1055, Beyit 3). [olmış, -mış ] 
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Belā iḳlīminüñ şāhı olursam tañ mı Mecnūn-veş / ‘Alemdār āh-ı dil elde sirişk-i ġam sipāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 2). [olursam, -ur, -sa, -m ] 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda / Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 5). [oldı, -dı ] 

Reşk-i firdevs-i berin oldı yine ṣaḥn-ı çemen / ‘İyş ü ‘işret vaḳtidür it bir kenārı iḫtiyār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 6). [oldı, -dı ] 

Mürde-i cānā Muḥibbī olmadan cismüñ kefen / Göñlüñ ü gözüñ açılsun çın seḥergeh bāġa var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 8). [olmadan, -madan ] 

Ṣaḥn-ı gülşen toptolu olmış yine ezhār-ıla / Raḳṣa girmiş servler hem ellerin karsar çınār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 4). [olmış, -mış ] 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 5). [ola, -a ] 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 3). [olur, -ur ] 

Bezm-i ġamda ḳāmetüm çeng ideli bār-ı belā / İñler ol meclisde bu göñlüm benüm ḳānūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 6). [olur, -ur ] 

Ol ġazālı arayu gitdi Muḥibbī derdmend / Kim şikār eyler ṭaleb ser-keşte-yi Hāmūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 7). [olur, -ur ] 

Dem olur rind-i ḫarābātī olan bir bādeye / Mülk-i efrīdūn u tāc-ı Ḫusrev ü Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1082, Beyit 4). [olan, -an ] 

Gūşe-i ġamda Muḥibbī faḳrı iden iḫtiyār / Gāh olur şāh-ı cihān olana istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1082, 

Beyit 5). [olana, -an, -a ] 

İdelüm cevre taḥammül elümüzden ne gelür / Şāh olan ẓulm idicek lā-büd anı kul götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 2). [olan, -an ] 

Girelden deyr-i ġam içre bu göñlüm erġanūn oldı / Gözümüñ yaşına baksañ şarāb-ı erġuvānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 2). [oldı, -dı ] 

Olma Muḥibbī vaṣl-ıla ḫoş hicr-ile melūl / Rūz u ṣāl çün şeb-i hicrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 5). [olma, -ma ] 

Olmasa yār Muḥibbī şeh-i ḫūbān eger / Hep güzeller gelüp eyler miydi ṭapu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 5). [olmasa, -ma, -sa ] 

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup / Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 4). [olup, -up ] 

Kullıga mūy-ı sefīd ile didüm eyle ḳabūl / Didi pīr olsa efendi kulın āzād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 
Beyit 7). [olsa, -sa ] 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 4). [olanı, -an, -ı ] 

Gül oldı meclis içre yine sāġar / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 2). [oldı, -

dı ] 
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Gül oldı meclis içre yine sāġar / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 2). [olmış, -
mış ] 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 1). [olup, -up ] 

İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter / Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 1). [olupdur, -up, -dur ] 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 5). [olur, -ur ] 

Dil ruḫlaruñı yād idicek işi zār olur / San kim çemende şevḳ-i gül-ile hezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 1). [olur, -ur ] 

Giren dilüñe leşker-i ġamdan ḫalāṣ olur / Anuñ içün ki ol aña āhen ḥiṣār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 2). [olur, -ur ] 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 1). [olur, -ur ] 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 1). [olur, -ur ] 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 2). [olur, -ur ] 

İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 5). [olur, -ur ] 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1133, Beyit 1). [olan, -an ] 

Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1133, Beyit 4). [olan, -an ] 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [olsun, -sun ] 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet / Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 5). [oldum, -du, -m ] 

Zülfüñ-ile beñlerüñ el bir iderler dil almaga / Vāy niçe ‘ayyār u mekkār u kemend-endāz olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1158, Beyit 4). [olur, -ur ] 

Ruḫlarıyla lebleri ẕikrin ider dil dilberüñ / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī la‘l ü gevher-sāz olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1158, Beyit 5). [olur, -ur ] 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [olup, -up ] 

El urmak mümkin idi genc-i ḥüsne / Eger zülfeyni olmasaydı ejder (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 5). 

[olmasaydı, -ma, -sa, -y, -dı ] 

Muḥibbī ẕīkr ider şekker lebüñ çün / Olur her bir sözi ḳand-i mükerrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 8). 

[olur, -ur ] 
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Ġamzesi kanum içerse dōstlar olmaz ‘aceb / Kāfir-i bed-mest olanuñ meyli dā’im kanadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 4). [olanuñ, -an, -uñ ] 

N’ola yaksam şem‘-i ḥüsne bu göñül pervānesin / Dōstum sen şem‘ olıcak ‘āşıḳuñ pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 6). [olıcak, -ıcak ] 

Ḳadehler meclis içre sanki güldür / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 3). 
[olmış, -mış ] 

‘Aynum olalı iki ‘ayn-ı revān / Görinen ser degül belā kūhumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 3). [olalı, 
-alı ] 

Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1191, Beyit 3). [olur, -ur ] 

Bakar mıydı baña ol yār-ı bed-ḫū / Yaşum sīm olmasa idi yüzüm zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 2). 
[olmasa, -ma, -sa ] 

Kūy-ı dilber çevresinde cūş iden Ceyḥūn gibi / Gözlerümüñ yaşıdur kim ırmag olup çaglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 2). [olup, -up ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 7). [olur, -ur ] 

Mey yirine kanumı ḫūnī gözi her dem içer / Kāfir-i bed-mest olanuñ işi dāyim kanadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 5). [olanuñ, -an, -uñ ] 

 La‘l oldugıyçün leblerüñ iy dōst senüñ / Meyi lā‘lüñ yirine nūş iderem vaḳt-i ḫumār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ل)
1205, Beyit 23). [oldugıyçün, -dugıyçün ] 

Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele / Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 5). [olmışdur, -mış, -dur ] 

Ḫūnını ḫaṣmuñ şarāb u kellesin sāġar kılup / Ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege meydān olupdur yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 4). [olupdur, -up, -dur ] 

Ġarra olma bu cihān her gün dogar bir nev‘-ile / Mührelerle ‘aḳluñı tagıtma olma ḥoḳḳa-bāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1215, Beyit 6). [olma, -ma ] 

‘Uzlet idüp kim kanā‘at birle buldı iştihār / Pādişāh-ı dehr olup ol hūy u hāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 4). [olup, -up ] 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). 
[olalı, -alı ] 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). 
[olalı, -alı ] 

Benüm bu sīneme ḫār-ı belādur ‘ārıżuñsuz gül / Baña gülşen olur külḫen idem seyr-i çemen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 2). [olur, -ur ] 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1227, Beyit 5). [olur, -ur ] 

Muḥibbī olalı ‘ışḳ-ıla Maḥmūd / Dimişlerdür aña ḥüsniyle Āyāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 5). [olalı, -

alı ] 
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Muḥibbī oldı çün bir zer-ḫarīdüñ / Revā mıdur diyesin kul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 5). 
[oldı, -dı ] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [olmaz, -maz ] 

Cihān içinde ādem bī-ġam olmaz / Meger ḥayvān ola ol ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 1). 
[ola, -a ] 

Ḥaḳ’uñ emriyle ‘Īsī’yi vücūda / Getürmez her nisā bil Meryem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 2). 
[olmaz, -maz ] 

Levḥ-i dilde kıl ḳalemle māh-rūlar naḳşını / Resm ider naḳşında māhirdür olup naḳḳāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 2). [olup, -up ] 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [oldum, -du, -m ] 

La‘l-i nābı yādına güp güp düşüp mey-ḫāneye / Biz ḫarābātī olup cām-ı maḥabbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1246, Beyit 3). [olup, -up ] 

Āteş-i miḥnetle her şeb berḳ urur kāşānemüz / Sanasın bir ejder olmışdur dil-i vīrānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 1). [olmışdur, -mış, -dur ] 

Ẕikr-i leb-i la‘lüñ olalı vird-i zebānum / Her bir yañadan gūşuma irer benüm āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 
Beyit 2). [olalı, -alı ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifāsından cevāb ister göñül / İy ṭabīb-i dil ölürse olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1263, Beyit 3). [olmasun, -ma, -sun ] 

İtdi ol zülfi mu‘anber kākülin zencīrümüz / Ġam yimek dīvāneler oldı bizüm tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 1). [oldı, -dı ] 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 5). [oldı, -dı ] 

Zāhidā men‘ eyleme maḥbūb u meyden dönmezüz / Çün mey-i nāb-ıla olmışdur bizüm taḫmīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1273, Beyit 3). [olmışdur, -mış, -dur ] 

Noḳṭadur agzı didük kıldur bili fehm eyledük / Dūrbīn olsa Muḥibbī tañ mıdur idrākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 5). [olsa, -sa ] 

Ölsem yolında āteş-i āhum ‘alem olup / Gökler yüzine irgüre her dem şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 3). [olup, -up ] 

Gözüm yaşıyla āh āhum elinden / Olupdur bu ikisi kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 7). [olupdur, 
-up, -dur ] 

Görüp cānā yüzüñi ‘ālem-efrūz / Gicem Ḳadr olsa günüm tañ mı Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 1). 
[olsa, -sa ] 

Sīm olsa yaşum zerd-i ruḫum baña ne assı / Çün yār bugün iltifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 3). [olsa, -sa ] 

Alup zülfiyle oynar dil resen-bāz / Kıyar cānına her kim ola canbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 1). [ola, 

-a ] 
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Bezm-i ġamda ḫūn-ı dil nūş itmege yārān ile / Miḥnet ü derd ü elem oldı bizüm peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 5). [oldı, -dı ] 

Sākin-i kūyuñ olan bāġ u gülistān istemez / ‘Ārıżuñ gören o hergiz ḥūr u ġılmān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 1). [olan, -an ] 

Tācdārıyuz Muḥibbī gūşe-i meyḫānenüñ / Oldı serde bir ḳadeḥ mey efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1315, Beyit 5). [oldı, -dı ] 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 2). [ola, -a ] 

Dilerem kim küfr-i zülfinden anuñ dūr olmayam / Olur-ısam bu cihānda olmayam zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 4). [olmayam, -ma, -y, -a, -m ] 

Dilerem kim küfr-i zülfinden anuñ dūr olmayam / Olur-ısam bu cihānda olmayam zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 4). [olur-ısam, -ur, -ı, -sa, -m ] 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār / Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 2). [olmış, -mış ] 

İy Muḥibbī olmışuz ‘ālemde dīdār ‘āşıḳı / Vuṣlata meyl eyleyüp būs u kenārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1334, Beyit 5). [olmışuz, -mış, -uz ] 

Oldı Muḥibbī ‘ışḳ-ıla rind ü melāmetī / Sanmañ anuñ her işi ḳallāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 5). [oldı, -dı ] 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [olmayan, -ma, -y, -an ] 

Katıdur kaşlaruñ yası anı nā-ehle gel sunma / Baña sun ḳıymetin ḳadrin kemāndār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 3). [olmayan, -ma, -y, -an ] 

Ḫūblar naḳşın Muḥibbī sīnede naḳş ideli / Mānī-i Çīn’i begenmez özge naḳḳāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 5). [olmışuz, -mış, -uz ] 

Bu Muḥibbī la‘l-i nābuñ ḫastasıdur iy ṣanem / Bir soragel ölür ise olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 5). [olmasun, -ma, -sun ] 

Nev-bahār eyyāmı geldi kim olursa yārsuz / Bülbül-i bī-çāredür kim kalısar gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 1). [olursa, -ur, -sa ] 

Koparur çeşm[i] dāyim şūr u şerler / Olaldan zülf[i] anuñ fitne-engīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 1). 
[olaldan, -aldan ] 

Ḫāllaruñ fikr eyledükçe ḫˇāb gelmez çeşmüme / Uyḫu yüzin göz görmez olıcak cāy-ı meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 3). [olıcak, -ıcak ] 

Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb / Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 3). [oldı, -dı ] 

Kimseler ḳādir degüldür ‘ışḳdan baḥs̱ itmege / Feylesof-ı dehr olanlar eylemişlerdür ḥirās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 2). [olanlar, -an, -lar ] 

İy Muḥibbī ‘ışḳ bünyādına bennā olmışam / Gelmeyiserdür ḫalel zīrā ki muḥkemdür esās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 5). [olmışam, -mış, -am ] 
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Esb-i nāz-ıla kaçan ‘azm-i şikār itseñ şehā / İtlerüñden olmaga cān-ıla dil eyler heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 4). [olmaga, -mag, -a ] 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras / ‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 1). [oldı, -dı ] 

Kūy-ı nigāra deyr-i muġān dir-isem revā / Çün kapusında āh u fiġānum olur ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 3). [olur, -ur ] 

Kaçan görine ol ṭāḳ-ı Mıṣr pes / Ola ḳıblem ḫam-ı ebrū-yı muḳavves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 1). 
[ola, -a ] 

Muḥibbī bāz olup olma ziyānkār / Kem-āzār ol bulasın ‘ömr-i kerkes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 5). 

[olup, -up ] 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1389, Beyit 4). [olanlar, -an, -lar ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın / Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 3). [oldı, -dı ] 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid / Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1399, Beyit 4). [oldı, -dı ] 

Āhını ṭavḳ eyleyüp gözyaşı zencīr olalı / Tekye-i ‘ışḳ içre oldı bu Muḥibbī şīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1410, 
Beyit 5). [olalı, -alı ] 

Umaram pertāb idesin tīr-i ġamzeñ sīneme / Saçıla her yaña kanum ben olam naḥcīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1410, Beyit 2). [olam, -a, -m ] 

Āhını ṭavḳ eyleyüp gözyaşı zencīr olalı / Tekye-i ‘ışḳ içre oldı bu Muḥibbī şīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1410, 

Beyit 5). [oldı, -dı ] 

Naḫl ḳaddüñ yādına serv-i ḫırāmānum benüm / Göz yaşı pāyuña her dem cūlar olup çaglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1415, Beyit 2). [olup, -up ] 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 2). [ola, -a ] 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin / ‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 4). [olup, -up ] 

Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem / Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 3). [olmış, -mış ] 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1450, Beyit 3). [olur, -ur ] 

Ser-i kūyuñ olaldan baña Ka‘be / Gözümüñ yaşı anda zemzem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 2). 
[olaldan, -aldan ] 

Nigārā sünbülüñ ḫam-der-ḫam olmış / Girih pergār-ı cümle ‘ālem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 1). 

[olmış, -mış ] 

Ser-i kūyuñ olaldan baña Ka‘be / Gözümüñ yaşı anda zemzem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 2). 

[olmış, -mış ] 
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Kūyuñ gedāsı olalı dil pādişā imiş / Eşki sipāh u şu‘le-i āhı livā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 1). 
[olalı, -alı ] 

Dāyim cefā vü cevr çeker pādişāh olan / Her dem ṣafā vü ẕevḳ sürenler gedā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 4). [olan, -an ] 

Çeşm-i ḫun-rīzüñ içer her laḥẓa ‘āşıḳ kanını / Anuñ-ıçun ġamze-i mestüñ olur maḫmūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 4). [olur, -ur ] 

Metn-i ḥüsne ḫaṭṭuñ olmış ḫāşiye / Okuyup dil anı tefsīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 4). [olmış, 
-mış ] 

Ḥalīl’e tāb-ı ruḫsāruñla āteş gülşen olmışdur / Baña ‘aḳs-i ‘iẕāruñla görinür gülsitān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 3). [olmışdur, -mış, -dur ] 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ / Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 1). [olasın, -a, -sın ] 

Gird-bāduñ göricek toz kopardugını çün / Reşk idüp deştde oldı aña Mecnūn raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 3). [oldı, -dı ] 

N’ola ‘ārż eyler-isem yāra sirişküm gevherin / Olmışam ḳulzüm-i ‘ışḳ içre dilā ben ġavvāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1476, Beyit 2). [olmışam, -mış, -am ] 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin / Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1477, Beyit 4). [olup, -up ] 

Ola kim Mecnūn-veş basdı melāmet kūyına / Pā-bürehne olur āḫir olmaz ‘üryāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1478, Beyit 3). [olur, -ur ] 

İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār / Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1479, Beyit 5). [ola, -a ] 

Zülfüñüñ çevgānını gördüm başum top eyledüm / Tā ḳıyāmet ‘ışḳ meydānında olsun raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 3). [olsun, -sun ] 

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum / Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 2). [oldum, -du, -m ] 

‘Işḳ eri olmak dilerseñ ayaguñ merdāne bas / Kendüñi Manṣūr-vār vir kākül-i dildāra as (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1481, Beyit 1). [olmak, -mak ] 

Sen selāmet ol yüri ‘ālemde zāhid zühd-ile / ‘Āşıḳ-ı bī-dil olanlara belādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 4). [olanlara, -an, -lar, -a ] 

Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider / Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 5). [olmışam, -mış, -am ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñde gözümüñ biri oldı nehr-i Nīl / Eyledüñ Baġdād kūyuñda birini cūy-ı Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1497, Beyit 3). [oldı, -dı ] 

Nefs ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳ u menzil olmışdur ribāṭ / Key sakın başdan çıkarsın itmez iseñ iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1499, Beyit 1). [olmışdur, -mış, -dur ] 

Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi / Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 3). [olmış, -mış ] 
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ol: Ölmek, can vermek II canı feda etmek. 

Yoluñda ölmek iy dilber sa‘ādet / Bu dehr-i bī-vefā-y-ıçun ne ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 4). 

[ölmek, -mek ] 

‘Işḳ ḫastasıyım ko beni ḥālümde ṭabībā / Ölmekden evlā derdüme tīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1262, Beyit 3). [ölmekden, -mek, -den ] 

 

ol: O, işaret zamiri II âşık (Muhibbî) yerine. 

Görmek ister bu Muḥibbī çü senüñ dīdāruñı / Anuñ-ıçun başını su gibi ol taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 5). [ol, ] 

Dimedüñ ḥüsn-i zekātın bu Muḥibbī’ye eḥaḳ / Niçe gündür tolaşur kūyumı ol sāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1093, Beyit 5). [ol, ] 

Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur / Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1100, Beyit 5). [ol, ] 

Dūd-ı āhından Muḥibbī’nüñ n’ola tolsa cihān / Sīnesinde āteş-i ‘ışḳı çün ol yakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 5). [ol, ] 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 5). [ol, ] 

Oldı Muḥibbī çünki cihānda gedā-yı ‘ışḳ / Yigdür aña ki ‘āleme ol pādişā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 6). [ol, ] 

Niçe yıllardur Muḥibbī ārzū eyler seni / Bulmadı ‘ālemde hergiz vaṣluña ol dest-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1378, Beyit 5). [ol, ] 

Muḥibbī’yi ferāmūş itdüñ iy dōst / Ölürse ol seni itmez ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 5). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II sevgilinin çeşmi yerine. 

Kan içer çeşmi n’ola ḫūnī disem / Didügüm isme ol müsemmādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 4). [ol, ] 

 

ol: Olmak II yaraşmak, uygun olmak, yerinde olmak. 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1020, Beyit 1). [olur, -ur ] 

‘Azm-i şikār eyledi ol zülfi ‘anberīn / İtse olur Muḥibbī’ye zülfinden ol meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 5). [olur, -ur ] 

 

ol: O, işaret zamiri II gizli genc yerine. 

Gerçi ma‘ānī cevheri bir gizlü genc olur / Līkin Muḥibbī ehline ol āşikāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 5). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II kanaat yerine. 
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Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet / Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 2). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II saki yerine. 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 4). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II hâk-i dergah yerine. 

Gerekmez efser-i Dārā yiter çün ḫāk-i dergāhuñ / Yaradan ḥaḳḳı ol baña hemān tāc-ı sa‘ādetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 4). [ol, ] 

 

ol: Hayâtı sona ermek, yaşamaz olmak, can vermek, vefat etmek II eziyet çekmek. 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1003, Beyit 7). [ölmiş-idi, -miş, -i, -di ] 

Nigārā sanma ‘ışḳ içre Muḥibbī terk-i ser kılmaz / Yoluñda öldügüm billāh reh-i ‘ışḳuñda ṣādıḳdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 6). [öldügüm, -düg, -üm ] 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [ölmek, -mek ] 

Hicr elinden ölür-isem günde biñ kez rāżıyam / Bu Muḥibbī ḥālini tek itmeñüz aġyāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 5). [ölür-isem, -ür, -i, -se, -m ] 

 

ol: O, işaret zamiri II rakip yerine. 

Her ne dirse ḥaḳḳuma uyma raḳībüñ sözine / Bilürem kim ol seni ḫayr işe irşād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1245, Beyit 4). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II asnam yerine. 

Sen melek-rūyı niçe teşbīh idem aṣnāma kim / Bir kurı ṣūretdür ol güftārsuz reftārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1369, Beyit 3). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II cefa yerine. 

Senden cefā ki gelse baña ol vefā gelür / Bārī vefāyı kılmaz-ısañ kıl cefā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 

Beyit 4). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II Mecnûn yerine. 

Sanduñuz Mecnūn gezer ṣaḥrāda bir dīvānedür / Ḳayd-ı ‘ālemden ferāġat itmiş ol dānā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 3). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II gözyaşı yerine. 
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Gözlerüm yaşı umardum kūyuña vire geçit / Bilmedüm başumdan aşdı ol ḫo bir deryā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 4). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II zülf yerine. 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 2). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II gönül yerine. 

Göñül cānān yüzinsüz ḥurrem olmaz / Döker gözyaşını ol bī-ġam olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 1). 

[ol, ] 

Bir kerre naẓar eyledi gün yüzüñe bu dil / Ḥayret basuban kendüden ol bī-ḫaber olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 3). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II zahid yerine. 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 5). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II Kays yerine. 

‘Işḳ-ıla Ḳays’uñ egerçi bilselerdi ḥālini / Aña mecnūn dimeyüp dirlerdi ol uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1468, Beyit 2). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II sevgili yerine. 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [ol, ] 

Yüzini görmege varsam nigāruñ / Niyāz itsem ider ol baña biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 2). [ol, ] 

Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 1). [ol, ] 

Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 1). [ol, ] 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1472, Beyit 2). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II derdmend yerine. 

Derdmend olan ḫaṭ u ḫāli ile āşüftedür / Derd-ile ḫoş geçe ol ola dermāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1478, 

Beyit 4). [ol, ] 

 

ol: O, işaret zamiri II dünya yerine. 

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir / Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1485, Beyit 5). [ol, ] 
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ol: O, işaret zamiri II la'l-i dilber yerine. 

La‘l-i dilberdür bugün ‘ālemde cevherden ġaraż / Zīra ol maḳṣūd-ı dildür ġayr-ı gevher bi‘l-ġaraż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1489, Beyit 1). [ol, ] 

 

ol: Meydana gelmek, gerçekleşmek, ortaya çıkmak. 

Zaḫmum benüm bed olmada ḫunāb-ı bī-ḥad olmada / Derdüm biri ṣad olmada zaḫm-ı sinānum kandadur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 3). [olmada, -mada ] 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [olur, -ur ] 

Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın / Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 7). [olur, -ur ] 

Başlar kesilür kan saçılur līk sorılmaz / Bu nev‘e olur rāh-ı maḥabbetde çok işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 6). [olur, -ur ] 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi / Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1154, Beyit 4). [olurdı, -ur, -dı ] 

Aglasam ol ġonca-leb ḫandān olursa tañ mıdur / Her kaçan bārān ola gül açılur ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 6). [ola, -a ] 

‘İyd olıcak seyr ider her kes yürür ḫandān olur / ‘İyd-i vaṣlı olmasa ol gün baña zindān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 1). [olmasa, -ma, -sa ] 

Ger olursa bugün olsa vefāsı / Ki ferdāya salanuñ ‘illeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 7). [olsa, -sa ] 

Ger olursa bugün olsa vefāsı / Ki ferdāya salanuñ ‘illeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 7). [olursa, -ur, 
-sa ] 

 S̱enālar idelüm olmaya ol ḥüsne zevāl / Nite kim mihr ü meh-ile ola bu leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ث)

1205, Beyit 4). [ola, -a ] 

Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 7). [olısar, -ısar ] 

Didüm yüzüñi görsem andan ayaguñ öpsem / Didi ki bundan aḳdem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 2). [oldugı, -dug, -ı ] 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [olmaz, -maz ] 

Ne kılsun ‘āşıḳuñ baḫt-ı siyāhı şām-ı miḥnetde / Şeb-i hicre nihāyet yok ki hīç ṣubḥ-ı viṣāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 3). [olmaz, -maz ] 

Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 3). [olmaz, -maz ] 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseñe oldum ḫarīd / Aramuzda yok dime olsun bizüm alış viriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1405, Beyit 4). [olsun, -sun ] 

Ḳaddüñe naẓar eyleye secde ide bu dil / Ḳāmet ki olur lā-büd olur anda namāz farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 4). [olur, -ur ] 
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ol: Bulunmak, var olmak, mevcut olmak. 

Vādī-i miḥnet ü ġamdaki olan ḫastalara / Leb-i la‘linden ider mi ki devā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 2). [olan, -an ] 

Olmayınca kimsede ‘ışḳdan es̱er / Bil ki ḥayvāndur anı sanmañ beşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1027, Beyit 2). 
[olmayınca, -ma, -y, -ınca ] 

Kim ‘āşıḳ ola derdine dermāna çāre yok / Dermāna çāre olmaya derde ne çāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 4). [olmaya, -ma, -y, -a ] 

Eylesün mecnūn ‘ışḳum zülfini zencīrler / Dāyimā ‘ādetdür olur bend içinde şīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 1). [olur, -ur ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm / Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 2). [olursa, -ur, -sa ] 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 2). [olur, -ur ] 

Āsitānuñda Muḥibbī tañ mı efġān eylese / Kanda kim gülşen ola bülbülden efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 5). [ola, -a ] 

Eger olmasa cām-ı erġuvānı / Bu meclis cānsuz bir kurı tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 4). [olmasa, 
-ma, -sa ] 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1114, Beyit 4). [olsa, -sa ] 

Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 1). [olmaga, -mag, -a ] 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 3). [olur, -ur ] 

Didüm dil derdine iy cān ṭabībi / Leb-i la‘lüñden özge emsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 3). 
[olmaz, -maz ] 

Nigārā gül yüzüñsüz gül gerekmez / Lebüñ olmasa hergiz mül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 1). 
[olmasa, -ma, -sa ] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [olmaz, -maz ] 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 1). [olmaz, -maz ] 

Yanuñda eger sevme günāh-ısa nigārā / ‘Afv eyle ḫaṭā eylemedük çün beşer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 4). [olmaz, -maz ] 

Teşbīh kim ider gün yüzine mihr-ile māhı / Gün yüzine ‘ālemde muḳābil ḳamer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 5). [olmaz, -maz ] 

Çevgān idüp zülfine el ursa nigārum / Top olmaga yolında anuñ degme ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 6). [olmaz, -maz ] 
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Kimdür ki diye ‘ışḳı Muḥibbī başa iltdüm / ‘Ālemde bugün andan ulu derd-i ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 8). [olmaz, -maz ] 

Çıkarsa dūd-ı dil başdan ta‘accüb itmeñüz hergiz / Sanur mısız ki sīnem içre āh-ı āteşīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 4). [olmaz, -maz ] 

Ḫayāl-i mār-ı zülfeyni dem-ā-dem göñlüme gelsün / Ḳarār itmege sīnem gibi hergiz aña īn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 5). [olmaz, -maz ] 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 7). [olmaz, -maz ] 

Dilā dil baglamak her işe olmaz / Maḥabbet gibi hergiz pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 1). 

[olmaz, -maz ] 

Başumdan gitmesün zülfi hevāsı / Ser-i zülfi gibi endīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 2). [olmaz, -
maz ] 

Tehī sanmañ n’ola gitdiyse Ferhād / Degül ‘ışḳ kūhı ḫālī pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 3). 
[olmaz, -maz ] 

Bakuñ bu dāġuma kūh-ı ġam içre / Benüm gibi peleng-i mīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 4). 
[olmaz, -maz ] 

Ciger ḫūnını saklamaga iy dil / Gözümden ġayrı aña şīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 5). [olmaz, 
-maz ] 

Muḥibbī kesmege bu sīne kūhın / Elüñde ġamdan özge tīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 6). 
[olmaz, -maz ] 

Ger öldürseñ beni cān bīm kılmaz / Olur mı dil ki cān teslīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 1). 

[olur, -ur ] 

Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine / Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1263, Beyit 5). [olmaz, -maz ] 

Māhı gördüm gün yüzüñden dem-be-dem alur żiyā / Kim ola bilsem saña mihr-i cihān-ārā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 4). [ola, -a ] 

Çün terk eyledi bizi ol gül‘-iẕārumuz / Bülbül gibi ne tañ ki ola āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 1). [ola, -a ] 

Muḥibbī ol cefākāruñ olursa rāh-ı kūyında / Dimez aña nedür ḥālüñ ve yāḫūd merḥabā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 5). [olursa, -ur, -sa ] 

Nev-bahār eyyāmı geldi geçdi ‘ömrüm yārsuz / Bülbül-i şūrīde n’itsün çün ola gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 1). [ola, -a ] 

Suval olmaya ger virme cevābı / Göñülde olanı söylemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 6). [olanı, -
an, -ı ] 

Seni künh-ile kimse bilmek olmaz / Ne deñlü diḳḳat olsa görmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 1). 

[olsa, -sa ] 

Derdā dirīġ dilber nālem benüm işitmez / Biñ pend [ü] biñ naṣīḥat olsa birini dutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 1). [olsa, -sa ] 
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Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim göre ḥayret basar döker anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 1). [olan, -an ] 

Ol yār benümle bir dem oldugı yokdur olmaz / Mūnis perīye ādem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1301, Beyit 1). [oldugı, -dug, -ı ] 

Ḳatlüme ḳaṣd eyledi beñzer yine şehlā gözüñ / İy kaşı ya sīneme dek tīrüñ olsun degmeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 3). [olsun, -sun ] 

İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [olmaz, -maz ] 

Nāle vü feryād u zārīdür benüm dün gün işüm / Yā İlāhī olmasun ‘ālemde kimse yārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1322, Beyit 3). [olmasun, -ma, -sun ] 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [olmaz, -maz ] 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [olmaz, -maz ] 

Nigārā çārdeh sāla irişdüñ ḥüsnüñi ‘arż it / Yigirmiye irişince ‘ayāndur māhitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1328, Beyit 2). [olmaz, -maz ] 

Küfār-ı ḫaddüñi ḫaṭṭuñ yazup şerḥ eylemek ister / Ta‘ālā’llāh anı ḫakk it gider yañlış kitāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 5). [olmaz, -maz ] 

Şikeste-ḫāṭır olmışdur Muḥibbī göñlüñi sa‘y it / Ele al Ka‘be ḥaḳḳıyçün buña beñzer s̱evāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 7). [olmaz, -maz ] 

Anuñ-ıçun ġonca gibi yār güftār eylemez / Kim dehānı oldugın ‘uşşāḳa iẓhār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1333, Beyit 1). [oldugın, -dug, -ı, -n ] 

Maġrūr olup cihāna aldanma māl u cāha / Terk ide seni āḫir yokdur cihānda olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 4). [olmaz, -maz ] 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim görür ḥayret basar tolar anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 1). [olan, -an ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [olmaz, -maz ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [olmaz, -maz ] 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [olmaz, -maz ] 

Ḫarābāta varup pīr-i muġāndan istedüm himmet / Virür ḳalbe ṣafā her dem anuñ tek ehl-i ḥāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 4). [olmaz, -maz ] 

Muḥibbī leblerüñ ẕikrin miyānuñ vaṣfını itse / Diyeler böyle bir şīrīn kelām ince ḫayāl olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1355, Beyit 5). [olmaz, -maz ] 

Her kaçan olsa heves başda dil ü cān uyumaz / Gice seyyāre sayar dīde-i giryān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 1). [olsa, -sa ] 
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Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [olsa, -sa ] 

Dem-i vaṣla irenler iy Muḥibbī / Didiler bundan özge ‘ālem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 6). 
[olmaz, -maz ] 

Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 3). [ola, -a ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül / Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 5). [olsa, -sa ] 

Nāle kılma göñlüñe gelse ḫayāl-i çeşm-i yār / Ḫānede bīmār ola itme Muḥibbī anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1389, Beyit 5). [ola, -a ] 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 2). [olur, -ur ] 

Tekye-i ‘ışḳa göñül ḳandīl cānumdur fitil / Anı rūşen eyleyen bagrumda olan yag-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 5). [olan, -an ] 

Eşk ü rūyı olmasa bakmaz Muḥibbī yüzine / Beñzer ol yāra gelür bu dirhem ü dīnār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1408, Beyit 5). [olmasa, -ma, -sa ] 

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme / Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 5). [olsa, -sa ] 

Şol deñlü yagar seng-i cefā kūyına varsam / Başum biñ eger olsa olur cümlesi ḫaşḫāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 4). [olsa, -sa ] 

Nükte-i şi‘r-ile ger ola Muḥibbī’ye sü‘āl / Bir cevāb eyle ki anda ola çok ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 5). [ola, -a ] 

Ḫaṭṭ u ḫālüñ olmasa ezber kitāb-ı ḥüsnüñi / Okuram ḥācet degüldür baña i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1496, Beyit 2). [olmasa, -ma, -sa ] 

Muṣḥaf-i ḥüsnine yāruñ virdi ziynet ḫāl ü ḫaṭ / Ḫaṭ daḫı rūşen görinür olsa i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1500, Beyit 1). [olsa, -sa ] 

 

ol an: O anda, hemen, o vakitte. 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına / Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 4). [ol an, ] 

 

ol dem: O zaman, o an. 

Vir cānı būsesini anuñ ol dem aladur / İtdi cemāli güllerini çün nigār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 
3). [ol dem, ] 

Vuṣlat içre hīç kes bilmez viṣālüñ ḳadrini / Ḳıymetin ol dem bilür kim arada hicrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1095, Beyit 3). [ol dem, ] 

 

ol dem: O zaman, o an II hemen, o anda. 
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Egerçi kim yapar dil ḫānesin yār / Döner ol dem yıkar yine ṣabī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 3). [ol 

dem, ] 

 

ol dem: O zaman, o an II hemen, o anda. 

Kıya baksa eger cellād çeşmüñ / İder müjgānın ol dem ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 2). [ol 

dem, ] 

 

ol dem: O zaman, o an. 

İlte meger kūyuña ol dem ki ġubārumuz / Bir gün eger muvāfıḳ esse rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 3). [ol dem, ] 

 

ol dem: O zaman, o an II hemen, o anda. 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [ol dem, ] 

 

ol dem: O zaman, o an II hemen, o anda. 

Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 3). [ol dem, ] 

 

ol demde: O zaman, o an II hemen, o anda. 

 ,Ẕātuñı senüñ niçe beyān eyleyeyim / Her kaçan söylesem ol demde zebān oda yanar (Muhibbî Dîvânı ( ذ )

Gazel 1205, Beyit 9). [ol demde, -de ] 

 

ol demden: O zaman, o an II o zamandan beri. 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 6). [ol demden, -den ] 

 

ol demden berü: O zamandan beri. 

‘Işḳ cāmını Muḥibbī çün ezel nūş eyledi / Daḫı ol demden berü sermest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 11). [ol demden berü, -den ] 

 

ol ki: Öyle ki. 

Eyledi tīr-i cefāya bu benüm sīnem siper / Ol ki ebrūñı şehā ya ġamzeñi tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 2). [ol ki, ] 

 

ol sebebden: O sebeple, o yüzden, o yüzdendir ki. 

Ol cefākāruñ cefāsı göñlüme her dem gelür / Ol sebebden gözlerümden yaş yirine dem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 1). [ol sebebden, -den ] 
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Kanumı nūş eyleyen ol nergis-i mestānedür / Ol sebebden ḫūn-ı dilden gözlerüm peymānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 1). [ol sebebden, ] 

Bezm-i ġamda bir niçe derd ehline hem-demlerüz / Ol sebebden ṣoḥbet-i ḫāṣ eyledük bī-ġamlaruz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1211, Beyit 1). [ol sebebden, ] 

Görmedin dil bagladum āh ol cefākārı henūz / Ol sebebden gice gündüz eylerem zārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1220, Beyit 1). [ol sebebden, -den ] 

Ḥamdü-lillāh gün gibi çün ṣāfdur āyīnemüz / Ol sebebden kimseye bir ẕerre yokdur kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 1). [ol sebebden, ] 

Ḥamdü-lillāh ġıll u ġışdan pākdür āyīnemüz / Ol sebebden yok-durur kimseye hergiz kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 1). [ol sebebden, ] 

Dōstlar rāh-ı ‘ademde ġam olaldan zādumuz / Ol sebebden ehl-ı ‘ışḳ içre anılur adumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1317, Beyit 1). [ol sebebden, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāydur göñlüm benüm / Ol sebebden söz ü sāz u çeng ü nāya bakmazuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 5). [ol sebebden, -den ] 

Olacak iş çün degül tolaşdı zülf-i yāra dil / Ol sebebden yil gibi yokdur bizüm ārāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 2). [ol sebebden, ] 

Ḫāk-i pāyına gözüm gevherlerin itdüm nis̱ār / Ol sebebden kūy-ı dilber la‘l ü mercāndur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1367, Beyit 2). [ol sebebden, ] 

Cān u dil yagmaya virdi āh kim bir muġbeçe / Ol sebebden cānda ṣabr u kalmadı göñlümde hūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1409, Beyit 2). [ol sebebden, ] 

Oldı şīrāne bu esb-i çarḫ-ı gerdūna süvār / Ol sebebden başına urındı zer miġfer güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 3). [ol sebebden, ] 

 

ol sebebdendür: O sebeple, o yüzden, o yüzdendir ki. 

Öpdügin gördüm ḳadeḥ agzında ol meh-pārenüñ / Ol sebebdendür akar her dem bu gözden kanumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1321, Beyit 2). [ol sebebdendür, -dür ] 

Zülfini depretdügince dökilür müşg-i ‘abīr / Ol sebebdendür ṣabānuñ būyı müşg-āmīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 4). [ol sebebdendür, -dür ] 

 

ola: Olmak. 

Komış ebrūları birbirine baş / Danışuk mı ider ola iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 1). [ola, ] 

 

ola: Ola ki, olur ya. 

Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1307, Beyit 2). [ola, ] 

 

ola ki: Olur ki, olur da, diyelim ki. 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 4). [ola ki, ] 
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ola ki: Olur ki, olur da, diyelim ki. 

Ola ki baka raḥm ide yüzüñe / Muḥibbī kan-ıla ruḫsāruña yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 5). [ola ki, ] 

 

ola kim: Olur ki, olur da, diyelim ki. 

Ola kim raḥm idüp meyl ide dildār / Gözüñ yaşını sīm it yüzüñi zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 6). [ola 

kim, ] 

 

ola kim: Olur ki, olur da, diyelim ki. 

Ola kim Mecnūn-veş basdı melāmet kūyına / Pā-bürehne olur āḫir olmaz ‘üryāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1478, Beyit 3). [ola kim, ] 

 

ola kim: Olur ki, olur da, diyelim ki. 

İy Muḥibbī her kaçan varsañ ḥarīm-i kūyına / Ola kim ide ḳabūl it cānuñı ḳurbāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1484, Beyit 5). [ola kim, ] 

 

ola kim: Olur ki, olur da, diyelim ki. 

‘Işḳ eyler-ise cevr ü cefā eyleme i‘rāż / Bir gün ola kim feyż ide saña da o Feyyāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 1). [ola kim, ] 

 

ola kim: Olur ki, olur da, diyelim ki. 

Ol yār-ı nāzenīn ola kim bir ḳadem basa / Yolları üzre eyleyeyim yüzümi bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 4). [ola kim, ] 

 

ola mı: Olur mu, mümkün mü, olası şey mi?. 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa / Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 7). [ola mı, ] 

 

ola mı: Olur mu, mümkün mü, olası şey mi?. 

 Bir gün ola mı kim yüzüm üzre basasın / Ayaguñ topragına eyleyeyin cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ب )

1205, Beyit 2). [ola mı, ] 

 

ola mı: Olur mu, mümkün mü, olası şey mi?. 

Şehā oldı Muḥib derdüñle mūnis / Ola mı kim ola bir cān bedensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 5). [ola 

mı, ] 

 

olacak iş degül: "olamaz veya gerçekleşmesi beklenmez" anlamında kullanılan bir söz. 

Olacak iş çün degül tolaşdı zülf-i yāra dil / Ol sebebden yil gibi yokdur bizüm ārāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 2). [olacak iş degül, ] 
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olaldan: Olduğundan beri. 

Olaldan ‘ārıżuñ gül ḳāmetüñ serv / Akar kūyuñda yaşum ‘ayn-ı mādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 2). 

[olaldan, ] 

Yüzüñ ḳıble kaşuñ miḥrāb olaldan / Gözüm gözler anı ḳıble-nümādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 3). 
[olaldan, ] 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 2). [olaldan, ] 

Gül ruḫlarındandur ḫacīl ḳaddi olaldan mu‘tedil / Ṭūbī olupdur münfā‘il serv-i revānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 2). [olaldan, ] 

Muḥibbī pādişāh-ı ‘ışḳ olaldan / Ayagı topragı ser-tācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 5). [olaldan, 
] 

Gözüñ nergis yañaguñ gül olaldan / Boyuña bendedür serv ü ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 2). 
[olaldan, ] 

Secdegāh-ı dil olaldan ṭāḳ-ı ebrū-yı nigār / Her yire baş egmezüz birdür bizüm miḥrābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 2). [olaldan, ] 

Ḫūn-ı dil-ile dīde olaldan ayagumuz / Vardur mey ile kāse-i zerden ferāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 1). [olaldan, ] 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 4). [olaldan, ] 

Żiyā-yı şem‘e yokdur iḥtiyācum / Olaldan şu‘le-i āhum şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 3). 

[olaldan, ] 

Dōstlar rāh-ı ‘ademde ġam olaldan zādumuz / Ol sebebden ehl-ı ‘ışḳ içre anılur adumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1317, Beyit 1). [olaldan, ] 

Sözüñ gevher olaldan iy Muḥibbī / İdindi cümle yārān anı mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 5). 
[olaldan, ] 

Ḳıṣṣa-i Ferhād olaldan ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm / Ol lebi şīrīn idüp bir dāsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 2). [olaldan, ] 

 

olalıdan: Olduğundan beri. 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 3). [olalıdan, ] 

Nigārā ḳāmetüñ serv olalıdan / Görüp pest oldı ‘ar‘arla ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 3). 
[olalıdan, ] 

 

oldugınca: Olduğu müddetçe. 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 2). [oldugınca, ] 
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olı-gel: Olagelmek: Geçmişten beri olmakta devam etmek, eskiden beri aynı şekilde sürmek, süregelmek. 

‘Aceb olmaya ger yārum benümle hem-nişīn olmaz / Gedālar olı-gelmişdür ki şehlerle ḳarīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 1). [olı-gelmişdür, -miş, -dür ] 

 

olıgel: Olagelmek: Geçmişten beri olmakta devam etmek, eskiden beri aynı şekilde sürmek, süregelmek. 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben / Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1459, Beyit 2). [olıgelmişdür, -miş, -dür ] 

 

olmaz: Olmaz II olması mümkün değil. 

Meded ḥālüm benüm düşvār olupdur / Eger dirsem eger dimezsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 

4). [olmaz, ] 

Görelden ol boyı serv-i revānı / Gözümüñ yaşı tursa bir dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 5). 
[olmaz, ] 

İdenler vaḳt-i gülde geşt-i gülşen / Didiler ‘iyş ü nūş olmaz çemensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 2). 
[olmaz, ] 

Görüñ aġyārı yāruñ işiginde / Perī olmaz imiş āh Ehremensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 4). [olmaz, ] 

Senüñ ‘ışḳuñ nigārā ġamsuz olmaz / Nite kim gözlerüm de nemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 
1). [olmaz, ] 

Senüñ ‘ışḳuñ nigārā ġamsuz olmaz / Nite kim gözlerüm de nemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 
1). [olmaz, ] 

Ṭabīb-i dilsin iy ārām-ı cānum / ‘İlāc it göñlüme merhemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 2). 
[olmaz, ] 

Degül ḫālī ġamuñ dil ḫānesinden / Bu ‘ālemdür kişi maḥremsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 3). 

[olmaz, ] 

Fiġān u nāle zīr ü bamsuz olmaz / Muḥibbī yime ġam ġam gelse her gāh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 5). 

[olmaz, ] 

Benī ādem muḳarrer ġamsuz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 6). [olmaz, ] 

Münkir dirilürse n’ola gün yüzine zāhid / Ḫuffāş-ṣıfatdur aña hergiz baṣar olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 3). [olmaz, ] 

Aldanma göñül virme bu dünyā-yı ‘acūza / Her kim ki göñül virdi bu dünyāya er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 7). [olmaz, ] 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [olmaz, ] 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 2). [olmaz, ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñi gördüm ko yüzümi süreyim / Mü‘min olmaz ol kişi āyāt-ı Ḳur‘ān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 3). [olmaz, ] 
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Seni künh-ile kimse bilmek olmaz / Ne deñlü diḳḳat olsa görmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 1). 
[olmaz, ] 

Seni künh-ile kimse bilmek olmaz / Ne deñlü diḳḳat olsa görmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 1). 
[olmaz, ] 

Gözüñ yaşı günāhuñı añ aksun / Ne deñlü aksa anı silmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 2). [olmaz, 
] 

Gelür her şādīnüñ ardınca biñ ġam / Cihānda ‘āḳil olan gülmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 3). 
[olmaz, ] 

Urur ‘āşıḳ olanlar baş terkin / Diyen kimdür ki ‘āşıḳ ölmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 4). 

[olmaz, ] 

Ne yazulu ise ḫayr [u] eger şer / Okudurlar saña bilmemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 5). 
[olmaz, ] 

Suval olmaya ger virme cevābı / Göñülde olanı söylemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 6). [olmaz, 
] 

‘İnāyet kıl Muḥibbī seni bulsun / Seni künh-ile kimse bilmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 7). 
[olmaz, ] 

İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ / Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 2). [olmaz, ] 

İy ṭabībā çek elüñ Ḳānūn-ıla olmaz şifā / Lā‘l-i nāb-ı dilber olmışdur hemān dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 3). [olmaz, ] 

Ārzū itdüm lebin kıldum ser-i zülfin heves / Didi iy bī-çāre olmaz uşbu sevdā mültemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 1). [olmaz, ] 

 

olmaz: Yakışmamak II uygun olmamak. 

Dilā dil baglamak her işe olmaz / Maḥabbet gibi hergiz pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 1). 

[olmaz, ] 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [olmaz, ] 

 

olur mı: Olur mu; mümkün mü. 

Öpmek isterdüm ruḫından ḫaṭṭın iẓhār eyledi / Didüm iy ārām-ı cān hīç gül olur mı ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 3). [olur mı, ] 

 

olur olmaz: Olur olmaz, yerli yersiz, rastgele, sıradan, önemsiz. 

İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār / Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 5). [olur olmaz, ] 

 

olur olmaz: Olur olmaz, yerli yersiz, rastgele, sıradan, önemsiz. 
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Ser-i zülfinde kim görse Muḥibbī göñlini eydür / Dükenmez bir olur olmaz uzun sevdāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 7). [olur olmaz, ] 

 

oñul: İyileşmek, şifa bulmak. 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1149, Beyit 3). [oñulmaz, -maz ] 

 

oran: Ölçü, had, derece, miktar. 

Vefā vü mihr yok meh-pārelerde / Ve līkin cevrinüñ oranı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 3). 

[oranı, -ı ] 

Dimezem mihr eyle bārī cevr kıl oran-ıla / Faḫr-ı ‘ālem çün dimiş ḫayru’l-umūr olur vaṣaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 2). [oran-ıla, -ıla ] 

 

orta: Meydan, ara. 

‘Aceb bilsem gül-i ra‘nā ne yüzden beñzemiş yāra / Ḥayāsuz ‘ārı terk itmiş gelüp ortaya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 4). [ortaya, -ya ] 

 

orta: Meydan, ara II kendi türünden şeylerin arasında yer alan. 

Ortada ‘ışḳa esīr sanmañ olam ben yaluñuz / Miḥnet ü derd ü maḥabbet kamu uçdan ucadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 2). [ortada, -da ] 

Bahr-i ‘ışḳuñdan ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Eşk-i çeşmüm oldı deryā ortada girdāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 3). [ortada, -da ] 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 2). [ortaya, -y, -a ] 

 

ortada kaldı: Yersiz kalmak, barınacak yer bulamamak II güç bir durumda veya iki şey arasında kalmak II 

imkanlarını yitirmek. 

‘İydde niçelerüñ irdi eli yāra henūz / Kaldı ortada dirīġā dil-i āvāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1239, Beyit 

1). [ortada kaldı, -dı ] 

 

ortaya almış: Ortaya almak, ortaya yerleştirmek. 

Akan yaşum olup ‘ummān cihānı ortaya almış / Bu göñlüm zevraḳın gör ġarḳ olup girdābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 2). [ortaya almış, -mış ] 

 

oş: Köpek, it II köpek kovalama ünlemi, hoşt. 

Bir gördi yine itleri ile bizi ḥabīb* / Devlet irişdi başa dilā oşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 7). 

[oşlardanuz, -lar, -dan, -uz ] 

 

oş diseñ: Hoşt demek II köpek kovalama ünlemi, hoşt. 
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Bulurdum dünyada göñül murādın / İtüm diyü baña bir kez diseñ oş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 4). [oş 

diseñ, -se, -ñ ] 

 

otag: Büyük çadır, büyüklere mahsus yüksek etekli geniş ve süslü çadır. 

Gördüñ gözüm yaşını bu sīnem otagına / Girüp taḥammül eyle ki bārān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 3). [otagına, -ı, -n, -a ] 

Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm / Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 3). [otagum, -um ] 

İy Muḥibbī sīnede gören ḥabāb-ı eşkümi / Konmaga ġam şāhına yir yir didi otāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 7). [otāġ-ımış, --ı, -mış ] 

 

otagın çeker: Otağ çekmek, çadır kurmak, otağı hazır etmek. 

Şāh-ı ġam gelse Muḥibbī konmaga dil mülkine / Öñce bu eşküm ḳaṭārı yürür otagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 7). [otagın çeker, -er-ı, -n , -er ] 

 

otur: Oturmak. 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [oturmış, -mış ] 

 

otur: Oturmak, bir makamda bulunmak, bir makama geçmek II tahta oturmak. 

Taḫt-ı ‘ālī-durur bu mülk-i vücūd / Oturur ‘ışḳ anda sulṭāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 2). [oturur, -

ur ] 

Şol ki istiġnā serīrinde oturdı şāh-vār / Ser-te-ser olmaga heft iḳlīme sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 2). [oturdı, -dı ] 

 

oy: Öy, ev, hane. 

Şu‘ā-ı şemse muḥtāc-iken ‘ālem / Girür dervīş oyına ‘ār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 5). [oyına, -

ı, -n, -a ] 

 

oyna: Eğlenmek, oyalanmak maksadıyla bir şeyle meşgul olmak. 

Yārı aġyār-ıla gördüm san gül oynar ḫār-ıla / Bülbül-i şūrīde-veş bu āh u zārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1058, Beyit 3). [oynar, -r ] 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını / Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1167, Beyit 3). [oynadum, -du, -m ] 

Alup zülfiyle oynar dil resen-bāz / Kıyar cānına her kim ola canbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 1). 

[oynar, -r ] 

 

oynad: Oynatmak, hareket ettirmek II birine her istediğini yaptırmak, birini kukla gibi kullanmak. 
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Sergeşte kılup naṭ‘-ı zemīn üstine āḫir / Nerrād-ı felek oynaduban kıldı beni zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 

Beyit 4). [oynaduban, -uban ] 
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Ö 
 

 

ögid: Öğütmek: Ezmek, parçalamak, parçalayıp yok etmek. 

Nevbet-ile ḫalḳı bir bir ögidür gendüm mis̱āl / Uşbu çarḫ-ı bī-vefānuñ āsiyābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1401, Beyit 6). [ögidür, -ür ] 

 

ögred: Bir konu hakkında bilgi sâhibi etmek II bir şeyi yapmak husûsunda alışkanlık kazandırmak, yetenek sâhibi 

etmek, tâlim etmek. 

Şem‘-i ḥüsnüñe yanaldan bu göñül pervāne-veş / Şem‘e yanmak ögredür gör bu dil-i pervānemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1315, Beyit 3). [ögredür, -ür ] 

 

ögren: Öğrenmek, yetenek ve beceri kazanmak, bilgi edinmek, anlamak, idrak etmek. 

Kimden ögrendüñ nigārā bu göñüller almasın / Soñra cevr-ile anı öldürme kankı fende var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 6). [ögrendüñ, -dü, -ñ ] 

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup / Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1092, Beyit 4). [ögrensün, -sün ] 

Ṭāvūs-ṣıfat cilve kılup seyr-i çemen kıl / Tā serv-i sehī ögrene senden salınışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 2). [ögrene, -e ] 

Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür / Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 2). [ögrenür, -ür ] 

Mu‘allimden cefālar ögrenürsin / Neden dirsin vefā ta‘līm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 2). 
[ögrenürsin, -ür, -sin ] 

Kim ki ögrenmek diler ‘ışḳuñ rumūzın ser-te-ser / Okusun görsün Muḥibbī defter ü dīvānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1331, Beyit 5). [ögrenmek, -mek ] 

Okumış gerçi vefā fennin velī ögrenmemiş / Kendüye cevr ü cefā resmini āyīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1400, Beyit 2). [ögrenmemiş, -me, -miş ] 

 

ögüd: Öğütmek: Ezmek, parçalamak, parçalayıp yok etmek. 

İki taş-ıla döne döne ögüdür felek / Bir bir cihān ḫalḳına dir āsiyāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 6). 

[ögüdür, -ür ] 

 

ögün: Övünmek, iftihar etmek. 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak / Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 5). [ögünüp, -üp ] 

 

öldür: Öldürmek, bir canlının hayatına son vermek II eziyet ve sıkıntı çektirmek. 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 1). [öldüre, -e ] 
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Muḥibbī’yi didi öldürmelüdür / Didüm öldür nigārā kanı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 5). [öldür, 
] 

Muḥibbī’yi didi öldürmelüdür / Didüm öldür nigārā kanı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 5). 
[öldürmelüdür, -melü, -dür ] 

Bāde içse ġayrılar ben içerem ḫūn-ı ciger / Ġayret öldürdi beni dildār benden bī-ḫaber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1007, Beyit 1). [öldürdi, -di ] 

Kim severse ẓulm idersin öldürürsin cevr-ile / Günde kapuñda senüñ biñ kan olursa çok mıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 4). [öldürürsin, -ür, -sin ] 

Baş çatar çeşmüñle kaşuñ bu Muḥibbī ḳatline / Anı hicrüñ öldürür ḥācet degül tedbīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 5). [öldürür, -ür ] 

Kimden ögrendüñ nigārā bu göñüller almasın / Soñra cevr-ile anı öldürme kankı fende var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 6). [öldürme, -me ] 

Öldürürseñ keremler eylersin / Dirgürürseñ de luṭf u iḥsāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 6). 
[öldürürseñ, -ür, -se, -ñ ] 

Bir naẓarla kırarım dir niçe biñ ‘āşıḳumı / Beni de öldüriser ol gözi kanlu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 
Beyit 4). [öldüriser, -iser ] 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 4). [öldüresin, -e, -sin ] 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 6). [öldürüñ, -üñ ] 

Beni derd-ile öldürdüñ lebüñden būse iḥsān it / Ḳadīmī böyledür ‘ādet ki her kes kana kan gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 5). [öldürdüñ, -dü, -ñ ] 

Gördi ölümlü ḫasta atup baña ġamz okın / Ol dil ṭabībi öldürüp itdi devāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 

Beyit 4). [öldürüp, -üp ] 

Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı / Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1110, 
Beyit 2). [öldürür, -ür ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 2). [öldürür, -ür ] 

Öldürür her dem Muḥibbī’yi anuñçün ol ḥabīb / Bildi yazılmaz günāhı kim daḫı nev-restedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 5). [öldürür, -ür ] 

Öldürürseñ daḫı gelmez dilümüzden lā dimek / Dōstum ‘ışḳuñ yolında bil senüñ ṣādıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 2). [öldürürseñ, -ür, -se, -ñ ] 

Tīgını cellād ġamzeñ dem mi var tīz eylemez / Öldürür nā-ḥaḳ yire ‘uşşāḳı perhīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 1). [öldürür, -ür ] 

Ġamzeñ öldürse Muḥibbī’yi ne ġam ġam yimezüz / Leblerüñ mürdeler iḥyāsına ‘Īsī bilürüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1240, Beyit 5). [öldürse, -se ] 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 

Beyit 1). [öldürür, -ür ] 
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Ger öldürseñ beni cān bīm kılmaz / Olur mı dil ki cān teslīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 1). 
[öldürseñ, -se, -ñ ] 

Ḳatlüm içün ḫaṭ getürmiş ol şeh-i ḫūbān yine / Ġam beni şimden girü öldürdi taḳdīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 3). [öldürdi, -di ] 

Dil saklar sırr-ı ‘ışḳı sīnede cānı gibi / Öldüreler rāzını iẓhār idüp aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1297, 
Beyit 4). [öldüreler, -e, -ler ] 

Cevr-ile öldürse beni yār niyāz / Devleti pāyende vü ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 1). 
[öldürse, -se ] 

Öldürür her dem beni dönüp yine inkār ider / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 4). [öldürür, -ür ] 

Ġamzeñ öldürdi Muḥibbī’yi neden didüm didi / ‘Āşıḳı öldürmenüñ bildüm s̱evābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 7). [öldürdi, -di ] 

Ġamzeñ öldürdi Muḥibbī’yi neden didüm didi / ‘Āşıḳı öldürmenüñ bildüm s̱evābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 7). [öldürmenüñ, -me, -nüñ ] 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş / Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 
1). [öldürdi, -di ] 

Öldürürdi günde biñ kez bulsa ol ḫūnī beni / Ölmemeklik n’eyleyem Ḥaḳ baña taḳdīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 4). [öldürürdi, -ür, -di ] 

Çünki öldürdüñ Muḥibbī’yi ser-i kūyuñda gel / Būse iḥsān it ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣaṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 5). [öldürdüñ, -dü, -ñ ] 

Gel bugün ‘āşıḳlaruñ öldür günāhın añma sen / Konmamışdur çün ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 2). [öldür, ] 

Dil ṭabībisin didüm derdüme dermān eylegil / Didi öldürmek gerek tā gide senden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 3). [öldürmek, -mek ] 

 

öldür: Öldürmek, bir canlının hayatına son vermek. 

Öldürürse ġam degüldür tīġ-ı ġamzeñ ‘āşıḳı / Dirgürür iy dil ṭabībi leblerüñ ‘Īsā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1067, Beyit 2). [öldürürse, -ür, -se ] 

Her raḳībi öldüreyin didügüm her dem bu kim / Derisine müşterīyüz didiler ṭabbāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 8). [öldüreyin, -e, -y, -in ] 

Günāh-ısa seni sevmek Muḥibbī / Gel öldür cürmine inkār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 6). 
[öldür, ] 

Gel beni öldür vefā kıl ‘ahdüñe didüm didi / Bī-vefālık resmidür ‘ālem içinde şānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1283, Beyit 6). [öldür, ] 

Didüm öldürsün koñuz kūyındaki ‘āşıḳları / Nev-civāndur didiler nā-ḥaḳ yire kan istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 4). [öldürsün, -sün ] 

‘Uşşāḳı işigüñde öldürmegil ḥabībüm / Meşhūr bu mes̱eldür kesilse baş bitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1292, 

Beyit 3). [öldürmegil, -me, -gil ] 
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Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi / Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 2). [öldürür, -ür ] 

Gerçi kim çeşmi Muḥibbī öldürür merdümleri / Lebleri emvātı iḥyā itmede ‘Īsā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1414, Beyit 5). [öldürür, -ür ] 

İy Muḥibbī bī-emāndur öldürür virmez emān / Anuñ-ıçun sürme ile tīġ-ı çeşmin zāġlamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1415, Beyit 5). [öldürür, -ür ] 

 

ölecek: Her an ölecekmiş gibi bir durumda olmak. 

Leblerüñden ḫastayam bir būse didüm didi yār / Sözini tagıtdı beñzer ölecek sayru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1412, Beyit 4). [ölecek, ] 

 

ölince: Ölünceye kadar. 

Vādī-i deşt-i ġamuñ āvāre bir mecnūnıyuz / Tā ölince anda biz rāh-ı maḥabbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1363, Beyit 2). [ölince, ] 

Ölince çekeyin cevr ü cefāñı / Bulınmaz çünki ‘āşıḳ ḫurrem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 4). 
[ölince, ] 

 

ölüm: Bir canlıda hayâtî fonksiyonların tam ve kesin bir şekilde sona ermesi durumu, mevt, irtihal, vefat. 

Gördi ölümlü ḫasta atup baña ġamz okın / Ol dil ṭabībi öldürüp itdi devāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 

Beyit 4). [ölümlü, -lü ] 

Çeşm-i cellāduñ eline tīġ alup korkutmasun / Fikrine gelmez ölüm ‘ışḳ ehli bī-pervā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 3). [ölüm, ] 

 

ölümlü ḫastadur: Ölümcül hastalığa yakalanmış kimse. 

Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 5). [ölümlü ḫastadur, -dur ] 

 

‘ömr: Ömür, yaşama veya var olma süresi, hayat. 

Assı ziyān gözede sermāyesin virüp / ‘Ömrini kimdür ol ‘ömrden ḥisāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, Beyit 

2). [‘ömrden, -den ] 

Assı ziyān gözede sermāyesin virüp / ‘Ömrini kimdür ol ‘ömrden ḥisāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, Beyit 
2). [‘ömrini, -i, -n, -i ] 

Gitdi ‘ömrüm iy Muḥibbī bir daḫı girmez ele / Hafta geçer ay u yıllar alımam andan ḫaber (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 5). [‘ömrüm, -üm ] 

Sāḳī piyāle al elüñe çünki gün geçer / Bārī ṣafā vü ẕevḳ idelüm ‘ömr çün geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 

Beyit 1). [‘ömr, ] 

Sāḳiyā gör dehri bī-bünyāddur / Bāde sun kim ‘ömr hem berbāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 1). 

[‘ömr, ] 
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Bahār eyyāmı gül devri irişdi / Geçürme ‘ömri meysüz kim hebādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 5). 
[‘ömri, -i ] 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 5). [‘ömr, ] 

Nev-bahār eyyāmı geldi geçdi ‘ömrüm yārsuz / Bülbül-i şūrīde n’itsün çün ola gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 1). [‘ömrüm, -üm ] 

İstedükçe vaṣluñı salduñ beni ferdālara / ‘Ömr ta‘cīl itdi ben fikr-i meh ü sālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 3). [‘ömr, ] 

Cevr-ile öldürse beni yār niyāz / Devleti pāyende vü ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 1). [‘ömri, 

-i ] 

Ko uzansun şāne eyle zülfüñe ‘ömrümdür ol / ‘Ömrinüñ uzunlıgın bir kimse var mı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 4). [‘ömrinüñ, -i, -nüñ ] 

Ko uzansun şāne eyle zülfüñe ‘ömrümdür ol / ‘Ömrinüñ uzunlıgın bir kimse var mı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 4). [‘ömrümdür, -üm, -dür ] 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 2). [‘ömrüñ, -üñ ] 

 

‘ömr-i ‘azīzüm: Değerli, kıymetli ömür. 

‘İyş ü nūş it iy göñül irdüñ gülüñ eyyāmına / Furṣatı fevt itme iy ‘ömr-i ‘azīzüm bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1382, Beyit 6). [‘ömr-i ‘azīzüm, -üm ] 

 

‘ömr-i cāvidānī: Sonsuz hayat. 

İçen mey buldı ‘ömr-i cāvidānī / Meger āb-ı ḥayāt est āb-ı engūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 3). [‘ömr-i 

cāvidānī, ] 

 

‘ömr-i dırāz bulasın: Uzun ömür bulmak, uzun ömürlü olmak, çok yaşamak. 

‘Ārıżı ka‘be’sine irgür eger ister-iseñ / Şām-ı zülfine iriş tā bulasın ‘ömr-i dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1215, 

Beyit 4). [‘ömr-i dırāz bulasın, -a, -sın ] 

 

‘ömri dırāz dir: "ömrü uzun olsun" demek, uzun ömür dilemek. 

Pādişāh-ı ḥüsn olaldan dōstum / Her ki göre dir saña ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 4). [‘ömri 

dırāz dir, -i-r ] 

 

‘ömr-i kerkes bulasın: Akbaba ömrünü bulmak, akbaba gibi uzun ömürlü olmak. 

Muḥibbī bāz olup olma ziyānkār / Kem-āzār ol bulasın ‘ömr-i kerkes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 5). 

[‘ömr-i kerkes bulasın, -a, -sın ] 

 

‘ömür: Ömür, yaşama veya var olma süresi, hayat. 
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Seḥer gūş it ne dir murġ-ı seḥer-hīz / ‘Ömür gibi bu dünyā bī vefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 6). 

[‘ömür, ] 

 

öñ: İyileşmek, şifâ bulmak. 

Efġān ile zārī kıluruz gice vü gündüz / Bir oñmayası ġam-zede ḳallāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 5). [oñmayası, -ma, -y, -ası ] 

 

öñ: Bir kimse veya yerin yüzünün baktığı tarafta olan yakın yer II karşı, huzur. 

Dutar cellād çeşmi tīġın ‘üryān / Öñinde ehl-i ‘ışḳ dū-nīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 2). 

[öñinde, -in, -de ] 

‘Işḳ nüktesini okıdı gülşende ‘andelīb / Evrāḳ-ı gül sanki öñinde risāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, Beyit 
3). [öñinde, -i, -n, -de ] 

Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni / Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 4). [öñinde, -i, -n, -de ] 

 

öñce: Ilk olarak, evvela II önden, önceden. 

Olam Ḳanber gibi öñce piyāde / Süvār olsa ḳaçan dilber ‘Alī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 4). [öñce, 

] 

Şāh-ı ġam gelse Muḥibbī konmaga dil mülkine / Öñce bu eşküm ḳaṭārı yürür otagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 7). [öñce, ] 

 

öñdül: Amaç, istek,ödül, mükafat,. 

Saçı şebdīzine gülgūn eşki / Koşalum çünki vaṣlı öñdüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 3). [öñdüli, -i ] 

 

öñine düşüp: Öne düşmek: birine yol göstermek için kılavuzluk yapmak. 

Düşüp öñine ġāşiyesin götürür ṣabā / Şeb-dīz-i zülfe yār kaçan kim süvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 4). [öñine düşüp, -üp ] 

 

öp: Sevgi ve saygısını göstermek üzere dudaklarını bir şeye değdirmek II sevgi ifadesi olarak dudaklarını (karşı 

cinsten) sevdiği kimsenin dudakları üzerine koymak. 

Öpsem lebüñi disem o dem la‘lini dişler / Nāz-ıla baña gösterür incü gibi dişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 1). [öpsem, -se, -m ] 

Öper dildārı meclis içre sāġar / Ara yirde Muḥibbī müttehemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 6). [öper, -
er ] 

Cān naḳdı-y-ıla ṭālib olup būse istedüm / Didüm ki lebüñ öpmege cānā bahā nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 4). [öpmege, -meg, -e ] 

Öpmek isterdüm ruḫından ḫaṭṭın iẓhār eyledi / Didüm iy ārām-ı cān hīç gül olur mı ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 3). [öpmek, -mek ] 
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Öpdügin gördüm ḳadeḥ agzında ol meh-pārenüñ / Ol sebebdendür akar her dem bu gözden kanumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1321, Beyit 2). [öpdügin, -düg, -i, -n ] 

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme / Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 5). [öpdüm, -dü, -m ] 

 

öpüp başda koyanuñ: Öpüp başına koymak: bir nimeti veya kutsal sayılan bir varlığı saygıyla el üstünde tutmak, 

yüksekte tutmak II bir şeyi memnunlukla karşılamak, saygı duymak, saygıyla karşılamak. 

Ele girdügi dem yāruñ ayagı / Öpüp başda koyanuñ devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 9). [öpüp 

başda koyanuñ, -an, -uñ ] 

 

öpüp yüzüme sürmek: Öpüp yüzüne sürmek: sevgi ve saygı göstergesi olarak değerli görülen bir şeyi öpüp yüze 

sürmek ve alnına değdirmek. 

Muṣḥaf-i ḥüsnin öpüp sürmek dilerdüm yüzüme / Māni‘ olup ara yirde zülf-i zünnārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 3). [öpüp yüzüme sürmek, -mek ] 

 

ört: Korumak, görünmez duruma getirmek veya gizlemek için üstüne bir şey koymak, kaplamak, kapatmak. 

Zülfi-y-ile yüzini örtdükçe göñlüm teng ider / Āh kılsam zülfini keşf itse ‘aḳlum deng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 1). [örtdükçe, -dükçe ] 

La‘lüñ var-iken ġayrı baña cām gerekmez / Örtme yüzüñi zülfüñ-ile şām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1257, Beyit 1). [örtme, -me ] 

 

ötetur: Ötmek: ses çıkarmak (gereksiz yere konuşmak) II ötetur- : ötmeye devam etmek, ötmenin sürekli olması. 

Sakın aldanma raḳīb-i rū-siyāhuñ ḳavline / Bir ġurāb ötetura niçe şer agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1025, Beyit 2). [ötetura, -a ] 

 

öykün: Özenmek, taklite çalışmak, benzemek istemek. 

Māha diñ öykünmesün yāruñ hilāl ebrūsına / Kanda beñzer aña anuñ kaşları peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1132, Beyit 3). [öykünmesün, -me, -sün ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe görüp dün gice dil yandugını / Baña öykündi düşüp odlara pervāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 2). [öykündi, -di ] 

 

öz: Kendi, şahsı, zatı. 

Muḥibbī togrulupdur rāh-ı ‘ışḳa / Görenler didiler olsun özüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 5). [özüñ, 

-üñ ] 

‘Āşıḳ-ısañ kendüñi efgende gör / Pādişāh-ısañ özüñi bende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 1). [özüñi, -
üñ, -i ] 

Özini baña dilber hem-ser itmez / Niçe kerre dimiş ammā dir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 1). 
[özini, -in, -i ] 

Yüzüñe beñzemek hīç aya düşmez / Özini görmek ol bedr aya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 1). 
[özini, -in, -i ] 
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Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1269, Beyit 4). [özine, -i, -n, -e ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olur / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1298, Beyit 3). [özin, -i, -n ] 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olup / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1349, Beyit 3). [özin, -i, -n ] 

Ḫāk eyle özüñ var der-i dildāra Muḥibbī / Ger ister iseñ cür’a-i yāri idesin nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 5). [özüñ, -üñ ] 

Zeyn kılmış özin ol şūḫ-ı cihān ḫūb olmış / Gösterüp yüzini ‘āşıḳlara merġūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 1). [özin, -i, -n ] 

 

özge: Başka, diğer. 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [özge, ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [özge, ] 

Benüm yok andan özge pādişāhum / Anuñ yüz biñ benüm gibi kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 4). 
[özge, ] 

Sīnesi bāġında kim dikdi maḥabbetden nihāl / Görmedi derd ü belā vü ġamdan özge berg ü bār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 2). [özge, ] 

Cān ḫastasına itmeye hergiz ḥakīm ‘ilāc / La‘linden özge derdine sanmañ devā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1173, Beyit 4). [özge, ] 

Didüm dil derdine iy cān ṭabībi / Leb-i la‘lüñden özge emsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 3). 

[özge, ] 

İy ṭabībā çek elüñ bu sīne-i mecrūḥdan / Merhem-i vaṣlı gerek özge devāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 2). [özge, ] 

Geçid virmez gözümüñ yaşı taşdı / Kaşumdan özge aña pül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 4). 
[özge, ] 

Muḥibbī ḫoş görür ‘ışḳ ‘ālemini / Ki bundan özge hergiz ādem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 6). 
[özge, ] 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 4). [özge, ] 

Leb-i la‘linden özge dil-rübānuñ / Muḥibbī derdüñe dermān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 5). 
[özge, ] 

Muḥibbī kesmege bu sīne kūhın / Elüñde ġamdan özge tīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 6). [özge, 

] 

Çün ġamdan özge kalmadı bir ġam-güsārumuz / Geçse ‘aceb mi nāle ile rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1278, Beyit 1). [özge, ] 
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İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 7). [özge, ] 

İḫtiyār-ı faḳr iden dergāh u eyvān istemez / Zād-ı ġamdan özge hergiz kendüye nān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 1). [özge, ] 

Şerbet-i la‘linden özge ‘āşıḳa yokdur devā / Gel ṭabībā ko ‘ilācı biz cevāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1350, Beyit 3). [özge, ] 

Dem-i vaṣla irenler iy Muḥibbī / Didiler bundan özge ‘ālem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 6). [özge, 
] 

Bende olsun zülfüñüñ her bir kılında cān u dil / Zülfi sevdāsından özge gel hevā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 3). [özge, ] 

‘Āşıḳam derdā dirīġā olmadum derdden ḫalāṣ / Derd-i ‘ışḳ içün dimişler özge yok mergden ḫavāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 1). [özge, ] 

 

özge: Başka, diğer. II değişik, kendine has. 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1117, Beyit 1). [özgedür, -dür ] 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 1). [özgedür, -dür ] 

Būseñ alsam cān virüp gelmez peşīmānlık baña / Terk idem biñ cān bulınmaz çün bu bāzār özgedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1117, Beyit 2). [özgedür, -dür ] 

Tañ degül bülbülleyin kūyuñda efġān eylesem / Sen gül-i pür-ḫārdan cānumda āzār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 3). [özgedür, -dür ] 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 4). [özgedür, -dür ] 

İstemez zāhid gibi cennet temāşāsın göñül / Ṭālib-i dīdār olan bilür ki dīdar özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 5). [özgedür, -dür ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifā ben olmışamdur mübtelā / Kıl ḥabībüm ḫastalar ḥaḳḳında tīmār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 6). [özgedür, -dür ] 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 7). [özgedür, -dür ] 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [özge, ] 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [özge, ] 

Ḫūblar naḳşın Muḥibbī sīnede naḳş ideli / Mānī-i Çīn’i begenmez özge naḳḳāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 5). [özge, ] 

 

özin bilmez: Kendini bilmemek, aklı başında olmamak, düşünemez olmak. 
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Özin bilmez katı dil-ḫastedür āh / Ṭabībā kapuña dermāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 2). [özin 

bilmez, ] 

 

özin bilmez: Kendini bilmemek, aklı başında olmamak, düşünemez olmak. 

İçüp şarāb-ı ‘ışḳı bilmez özin Muḥibbī / Kūy-ı melāmet içre mest ü ḫarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1135, 

Beyit 5). [özin bilmez, -mez ] 
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P 
 

 

pā: Ayak II iz, işaret. 

Rūy-ı zerdüm tā şeref bulsun diyü / Anları pā ile tamga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 4). [pā, ] 

 

pā-bürehne: Yalın ayak. 

Ola kim Mecnūn-veş basdı melāmet kūyına / Pā-bürehne olur āḫir olmaz ‘üryāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1478, Beyit 3). [pā-bürehne, ] 

 

pā-būs: Ayak öpme II ayak öpme töreni II yalvarma, sevgi, saygı göstergesi olarak ayağa kapanmak. 

Niçe yıllar ḥasretem pā-būsına oldum helāk / Görüñ ol bed-ḫū güẕer ol ḫāk-i rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1288, Beyit 2). [pā-būsına, -ı, -n, -a ] 

Cān virüp ger rāh-ı kūyında anuñ ḫāk olmışam / Bulmaz idüm ol şehüñ pā-būsına ben dest-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 3). [pā-būsına, -ı, -n, -a ] 

 

pādaş: Ayaktaş, arkadaş. 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 

Beyit 1). [pādaş, ] 

 

pādaş olmazdı: Ayaktaş olmak, dost olmak, yoldaş olmak. 

Mecnūn eger kalsa Muḥibbī bu zamāna / Olmazdı belā deştine gitsem baña pādaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 

Beyit 5). [pādaş olmazdı, -maz, -dı ] 

 

pādişā: Padişah, hükümdar, sultan II Mecnûn. 

Mecnūn ki ‘ışḳ kişverine pādişā geçer / Ḥükmi anuñ cemī‘-i vuḥūşa revā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 

Beyit 1). [pādişā, ] 

 

pādişā: Padişah, hükümdar, sultan II Muhibbî. 

Oldı Muḥibbī çünki cihānda gedā-yı ‘ışḳ / Yigdür aña ki ‘āleme ol pādişā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 6). [pādişā, ] 

 

pādişā: Padişah, hükümdar, sultan II gönül. 

Kūyuñ gedāsı olalı dil pādişā imiş / Eşki sipāh u şu‘le-i āhı livā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 1). 

[pādişā, ] 

 

pādişā: Padişah, hükümdar, sultan. 

Āsitānuñda gedā olsam dimiş / Sözlerinden pādişādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 4). 

[pādişādur, -dur ] 
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pādişā olmaga: Padişah olmak. 

İşiginde dilberüñ saña gedā olmak yiter / Olmaga mülk-i cihāna pādişā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1396, Beyit 4). [pādişā olmaga, -mag, -a ] 

 

pādişāh: Padişah, hükümdar, sultan II sevgili. 

Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider / Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 5). [pādişāhın, -ı, -n ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [pādişāhum, -um ] 

Kuluñam boynı baglu pādişāham / Her ne itseñ bu bende fermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 7). 
[pādişāham, -am ] 

Benüm yok andan özge pādişāhum / Anuñ yüz biñ benüm gibi kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 4). 
[pādişāhum, -um ] 

Sen güzellik kişverinüñ pādişāhısın diyü / Kaşlaruñ almış berāt-ı ḥüsnüñe ṭuġrā çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1114, Beyit 2). [pādişāhısın, -ı, -sın ] 

Anuñ gibi benüm yok pādişāhum / Benüm tek niçe biñ biñ kim kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 4). 
[pādişāhum, -um ] 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 4). [pādişāh, ] 

 

pādişāh: Padişah, hükümdar, sultan. 

‘Āşıḳ-ısañ kendüñi efgende gör / Pādişāh-ısañ özüñi bende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 1). 

[pādişāh-ısañ, -ı, -sa, -ñ ] 

Dāyim cefā vü cevr çeker pādişāh olan / Her dem ṣafā vü ẕevḳ sürenler gedā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 4). [pādişāh, ] 

 

pādişāh oldum: Sultan olmak; aşk konusunda bilgili, tecrübeli, yetkin olmak. 

Anuñçün pādişāh oldum ser-ā-ser cümle ‘uşşāḳa / Hümā-yı zülf-i dilberden başuma sāye düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 6). [pādişāh oldum, -du, -m-dum ] 

 

pādişāh-ı dehr: Dünya padişahı. 

Kim ki ‘āşıḳdur Muḥibbī āsitān-ı yārda / Pādişāh-ı dehr ise kendüyi çāker gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1153, Beyit 7). [pādişāh-ı dehr, ] 

‘Uzlet idüp kim kanā‘at birle buldı iştihār / Pādişāh-ı dehr olup ol hūy u hāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 4). [pādişāh-ı dehr, ] 

 

pādişāh-ı ḥüsn olaldan: Güzellik padişahı olmak. 
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Pādişāh-ı ḥüsn olaldan dōstum / Her ki göre dir saña ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 4). 

[pādişāh-ı ḥüsn olaldan, -al, -dan ] 

 

pādişāh-ı ‘ışḳ: Aşk sultanı. 

Muḥibbī pādişāh-ı ‘ışḳ olaldan / Ayagı topragı ser-tācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 5). 

[pādişāh-ı ‘ışḳ, ] 

Kimdür Muḥibbī dir-iseñ iy pādişāh-ı ‘ışḳ / Bir derdmend bende vü bir ḫāk-i pā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 5). [pādişāh-ı ‘ışḳ, ] 

Pādişāh-ı ‘ışḳ dergāhı açuk gelsün gelen / Men‘ olınmaz hīç kes ‘ışḳ ehli derbān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 5). [pādişāh-ı ‘ışḳ, ] 

 

pādişāhı oldum: Sultan olmak; aşk konusunda bilgili, tecrübeli, yetkin olmak. 

Çün oldum mülk-i ‘ışḳuñ pādişāhı / Yaşum leşker baña āhum ‘alemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 3). 

[pādişāhı oldum, -du, -m-ı, -du, -m ] 

 

pādişeh: Padişah, hükümdar, sultan II sevgili. 

Bir serv-i nāzı sevdüm gün yüzi alnı mehdür / Meh-pāreler içinde ḥüsn-ile pādişehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 1). [pādişehdür, -dür ] 

Şāh-ı ġam dil ḫānesine dāyimā mihmān olur / Pādişehdür bu ‘aceb dervīşden ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 4). [pādişehdür, -dür ] 

 

pāk: Temiz, saf. 

Ḥamdü-lillāh ġıll u ġışdan pākdür āyīnemüz / Ol sebebden yok-durur kimseye hergiz kīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1254, Beyit 1). [pākdür, -dür ] 

 

pāk itmege: Temizlemek, arındırmak. 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olur / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1298, Beyit 3). [pāk itmege, -meg, -e ] 

 

pāk itmege: Temizlemek, arındırmak. 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olup / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1349, Beyit 3). [pāk itmege, -meg, -e ] 

 

pāk olmış: Temizlenmek, arınmak. 

Pūte-i hicrāna yakaldan Muḥibbī’yi nigār / Ġıll ü gışdan kurtılup zer gibi pāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 5). [pāk olmış, -mış ] 

 

pāk olur: Temizlenmek, arınmak. 
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Āteş-i ‘ışḳa yananlar ġıll ü ġışdan pāk olur / Pūtede ḳāl olmayınca sīm ü zer olmaz ‘ayār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 3). [pāk olur, -ur ] 

 

pāk-meşreb ol: Temiz yaradılışlı, iyi huylu olmak. 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1133, Beyit 5). [pāk-meşreb ol, ] 

 

palās: Aba ve çul gibi kaba yünden dokunan şeyler ve özellikle bunların eskileri. 

Terk-i māl iden ider elbette faḳrı iḫtiyār / Cübbe vü destārı n’eyler geysün ol dā‘im palās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 3). [palās, ] 

Ḥayyāt-ı felek egnüme miḥnet palāsını / Biçdi Muḥibbī baña görüp lāyıḳ ol ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1441, Beyit 5). [palāsını, -ı, -n, -ı ] 

 

pā-māl: Ayaklar altında kalmış, çiğnenmiş ‖ hakir düşürülmüş, perişan edilmiş. 

Ol perī-rū yüzüm üzre bir ḳadem bassun diyü / Yüzümi ḫāk eyledüm yollarda pā-mālem henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1300, Beyit 4). [pā-mālem, -em ] 

 

pā-māl olur: Ezilmek, çiğnenmek, ayaklar altında kalmak. 

Bāġ u rāġı ser-te-ser geşt itdi çün bād-ı ḫazān / Her yaña kılsañ naẓar berk-i şecer pā-māl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 4). [pā-māl olur, -ur ] 

 

pā-māl-i ‘ışḳ: Aşkın ayaklar altına alınmışı, çiğnenmişi. 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda yatur pā-māl-i ‘ışḳ oldı / Yañılup dimedüñ bir gün bu miskīn derdmendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 5). [pā-māl-i ‘ışḳ, ] 

 

pāralan: Parçalanmak, parçalara ayrılmak. 

Şāne gibi pāralansa tañ mıdur bu cān u dil / Her seḥer bād-ı ṣabā zülfini yāruñ şāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 6). [pāralansa, -sa ] 

Derūn-ı sīnede bagrum ser-ā-ser pāralanmışdur / Anuñçün gözlerüm yaşı kızıl kana boyanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 1). [pāralanmışdur, -mış, -dur ] 

Kim ki el komak dilerse zülf-i ‘anber-bārına / Göreyim kim pāralansun bagrı anuñ şāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1457, Beyit 4). [pāralansun, -sun ] 

 

pāre: Parça II parçalanmış. 

Cān ez-cihān āvāredür ṣabrum yakası pāredür / Ġamla göñül bī-çāredür cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 3). [pāredür, -dür ] 

 

pāre eyleyesin: Parçalara ayırmak, paramparça etmek. 
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 Lā diyemezem ḥükmüñe fermān kulıyam / Beni başdan ayaga eyleyesin pāre i yār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ال)

1205, Beyit 28). [pāre eyleyesin, -y, -e, -sin ] 

 

pāre pāre: Parça parça. 

Pāre pāre n’ola togransa göñül şāne mis̱āl / Ser-i zülfine kaçan el uzada şāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 2). [pāre pāre, ] 

Göreyim pāre pāre anı her dem / Ser-i zülfiyle hem-ser şāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 3). 
[pāre pāre, ] 

 

pāre pāredür: Parça parça. 

Ġamz oklarıyla sīne vü dil şerḥa yaradur / Bagrumı eger sorar-ısañ pāre pāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 1). [pāre pāredür, -dür ] 

 

pas duta: Üzerinde pas meydana gelmek, paslanmak. 

Ruḫlaruñ üstinde n’eyler uşbu zülf-i ‘anberīn / Kim görüpdür kim günüñ yüzini ẓāhir duta pas (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 2). [pas duta, -a ] 

 

pāy: Ayak. 

Gözlerüm īs̱ār içün pāyına sīm ü zer tutar / Ḫūn-ı dilden ḥāṣıl olmış la‘lüñe gevher tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 1). [pāyına, -ı, -n, -a ] 

Bir dem ārām eyle göz yaşıyla pāyum gil-durur / Kıl teraḥḥum dōstum ḥālüm katı müşkil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 1). [pāyum, -um ] 

Pāyuña n’ola dökse Muḥibbī gözi yaşın / Bu sakladugı sīm ü zeri yā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 5). [pāyuña, -uñ, -a ] 

Bunca istiġnā ile görmez misin şems-i felek / Pāyuña yüzler sürüp yoluñda ḫāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 2). [pāyuña, -uñ, -a ] 

Ġoncanuñ pāyına īs̱ār itmege iy gül‘iẕār / Kīse-i surḫı içinde zerleri mestūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1097, 
Beyit 3). [pāyına, -ı, -n, -a ] 

Pāyuña dökmege benüm servüm / Yaşumı sīm idem yüzüm zerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 5). 
[pāyuña, -uñ, -a ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 5). [pāyına, -ı, -n, -a ] 

Meyl-i ṭab‘ı çünki o serv-i revānadur / Anuñ içün pāyına yaşum revānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, Beyit 
1). [pāyına, -ı, -n, -a ] 

Seyre gele diyü īs̱ār itmek içün pāyına / Dāmenini tolu güller eylemiş yaylaglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 

Beyit 6). [pāyına, -ı, -n, -a ] 

Didüm iy serv-ḳad pāyuña her dem / İki çeşmüm iki cūy-ı revāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 5). 

[pāyuña, -uñ, -a ] 
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Kāse-i çeşmi Muḥibbī’nüñ cevāhirler tolu / Dem mi vardur ki şehā pāyuña īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1342, Beyit 5). [pāyuña, -uñ, -a ] 

Yüzüñi sür yüz çevürme itseler pāyuñ şikest / Ehl-i diller ṣoḥbetinden olma dūr ḳıṭmīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 6). [pāyuñ, -uñ ] 

Naḫl ḳaddüñ yādına serv-i ḫırāmānum benüm / Göz yaşı pāyuña her dem cūlar olup çaglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1415, Beyit 2). [pāyuña, -uñ, -a ] 

Sen güzeller şāhınuñ pāyına īs̱ār itmege / Bāġda eyler agaçlar dirhem ü dīnār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 4). [pāyına, -ı, -n, -a ] 

İtdi pāyuña Muḥibbī cān nis̱ār / İtmege ḳādir degül bihter ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 5). [pāyuña, 

-uñ, -a ] 

 

pāya düşmişdür: Ayağa düşmek, yere düşmek II bir şeyin değerini kaybetmesi II yalvarır duruma gelmek. 

Gel iy serv-i ḫırāmānum gözüm yaşına raḥm eyle / Ki merdüm-zādedür āḫir görürsin pāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 3). [pāya düşmişdür, -miş, -dür ] 

 

pāyān olur: Sonlanmak, sonu gelmek. 

Ben şeb-i hicre nihāyet bulmadum ‘ālemde āh / Bu söz-imiş māhitābum her işe pāyān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 4). [pāyān olur, -ur ] 

 

pāy-bend olmış: Ayağı bağlanmak, kımıldamaz durumda olmak. 

Beni Mecnūn-ṣıfat kıldı nigāruñ zülf-i leylāsı / Dil-i dīvāne deprenmez sanasın pāy-bend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 4). [pāy-bend olmış, -mış ] 

 

pāy-būs: Ayak öpme II ayak öpme töreni II yalvarma, sevgi, saygı göstergesi olarak ayağa kapanmak. 

Pāy-būsın isteyü yolında ben oldum helāk / Hergiz ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1268, Beyit 2). [pāy-būsın, -ı, -n ] 

 

pāyende: Yerinde duran, kalıcı, sürekli, dâim, pâyidar. 

Cevr-ile öldürse beni yār niyāz / Devleti pāyende vü ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 1). 

[pāyende, ] 

 

pāy-ı būs: Ayak öpme II ayak öpme töreni II yalvarma, sevgi, saygı göstergesi olarak ayağa kapanmak. 

İstemem dārāt-ı dünyāyı gerekmez ‘izz ü cāh / Bu-durur ancak murādum ḥāṣıl ola pāy-ı būs (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1387, Beyit 4). [pāy-ı būs, ] 

 

pāy-ı cerād eyleyüp: Çekirge ayağı eylemek II Hz. Süleyman ve karınca menkıbesinde karıncanın Hz. Süleyman'a 

bir çekirge budu (ayağı) getirmesi olayına telmih. 

Sen Süleymān-ı zamāna tuḫfe idüp cānumı / Eyleyüp pāy-ı cerād getürdüm anı mūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 3). [pāy-ı cerād eyleyüp, -y, -üp ] 
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pāy-ı der: Kapının dibi, eşik. 

Ḫāk-i rāh olup būse idüm pāy-ı der idüm / Ol yār-ı cefā-cū bu ‘aceb andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 2). [pāy-ı der, -üm ] 

 

pāy-ı yāra: Sevgilinin ayağı. 

Nis̱ār eylemek içün pāy-ı yāra / Yaşuma sīm ü zer didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 4). [pāy-
ı yāra, -a ] 

 

pāyidār olmaz: Kalıcı, sürekli olmak. 

Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [pāyidār olmaz, -maz ] 

 

pāyına ser koya: Ayağına baş koymak: ayağına yüz sürmek, ayaklarına kapanmak. 

Eger nāz-ıla bāġa seyre gelse / Koya pāyına ser serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 4). [pāyına 

ser koya, -a ] 

 

pāy-māl itdürme: Ezdirmek, çiğnetmek, ayaklar altına aldırmak. 

Pāy-māl itdürme gel mülk-i dili ceyş-i ġama / Ger murāduñ cān ise ġamzeñ aña gönder yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 5). [pāy-māl itdürme, -dür, -me-me ] 

 

pāy-māl oldı: Ezilmek, çiğnenmek, ayaklar altında kalmak. 

Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳ içre egerçi pāy-māl oldı / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun dil ü cānum cüdā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 5). [pāy-māl oldı, -dı ] 

 

pāymāl olsam: Ezilmek, çiğnenmek, ayaklar altında kalmak. 

Pāymāl olsam ne ġam iy ḥüsn ilinüñ Ḫusrev’i / Bu mes̱el meşhūrdur kim ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 4). [pāymāl olsam, -sa, -m ] 

 

pelās: Aba ve çul gibi kaba yünden dokunan şeyler ve özellikle bunların eskileri. 

‘Āriyetdür ten libāsından daḫı ‘ār eylerüz / Ne pelāsın isterüz dehrüñ ne dībāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 4). [pelāsın, -ı, -n ] 

 

peleng-i mīşe: Meşe (orman) kaplanı. 

Bakuñ bu dāġuma kūh-ı ġam içre / Benüm gibi peleng-i mīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 4). 

[peleng-i mīşe, ] 

 

peleng-i mīşedür: Meşe (orman) kaplanı. 
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Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür / Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 4). [peleng-i mīşedür, -dür ] 

 

penbe-i dāġum: Yara pamuğu II pembe yara, yaranın pembe rengi. 

Şehīd olsam eger ‘ışḳıyla yārān / İdesiz penbe-i dāġum kefen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 2). 

[penbe-i dāġum, -um ] 

 

penbe-i dāġuñ: Yara pamuğu II pembe yara, yaranın pembe rengi. 

Tecrīd-i ‘ışḳ ol yüri terk eyle cānuñı / Saña Muḥibbī penbe-i dāġuñ ḳabā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 8). [penbe-i dāġuñ, -uñ ] 

 

pençe: Yırtıcı hayvanların tırnakları. 

Şīr çeşmüñ pençesinden uşbu göñlüm merdümi / Çāre yok hergiz ḫalāṣa çāk çāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 3). [pençesinden, -sinden ] 

 

pençe tutar: Güreşmek, kavga etmek, yarışmak, boy ölçüşmek. 

Niẓāmī pençesin burdum benümle kim tutar pençe / Muḥibbī ‘arṣa-i naẓmuñ bugün şīr-i zebānıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 5). [pençe tutar, -ar ] 

 

pençe-i şīri: Aslan pençesi. 

Olaldan vādi-i ġamda perīşān saçı maḥbūbuñ / Görenler pençe-i şīri anuñçün şānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 3). [pençe-i şīri, -i ] 

 

pençesin burdum: Kol bükmek, yenmek, alt etmek. 

Niẓāmī pençesin burdum benümle kim tutar pençe / Muḥibbī ‘arṣa-i naẓmuñ bugün şīr-i zebānıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 5). [pençesin burdum, -du, -m ] 

 

pend: Nasihat, öğüt. 

Mest-i ‘ışḳ oldı Muḥibbī aña pend itmez es̱er / ‘Aḳl u ṣabrı anuñ ol zülf-i siyehkāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 5). [pend, ] 

Ser-i zülfine dolaşma dir-idüm saña göñül / Dutmadı pendüme gūş şimdi varup dāra gider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1002, Beyit 2). [pendüme, -üme ] 

Dil virme didüm zülfine gel pendümi gūş it / Dīvāne göñül söz mi tutar bildügin işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1139, Beyit 3). [pendümi, -üm, -i ] 

Hevā-yı nefse kim uysa Muḥibbī soñı ḫacletdür / Bu pendi cān-ıla kim gūş iderse şermsār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 5). [pendi, -i ] 

Māh-rūlar mihri dilden zāyil olmaz pend-ile / Nāṣiḥā virür ṣudā’ luṭf eylegil bu sözi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1397, Beyit 3). [pend-ile, --ile ] 
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pend eylediler: Öğüt vermek, nasihat etmek. 

 Ḍarb ursa yiridür baña bu çarḫ-ı felek / Dil-i āşüfteye pend eylediler itmedi kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ض)

1205, Beyit 15). [pend eylediler, -di, -ler ] 

 

pend eyleme: Öğüt vermek, nasihat etmek. 

Nāṣiḥā pend eyleme itmez Muḥibbī’ye es̱er / Māh-rūlar çün ezel dilden ḳarārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 5). [pend eyleme, -me ] 

 

pend eylemeñüz: Öğüt vermek, nasihat etmek. 

Kim ki dolaşa ser-i zülfine dīvāne gibi / Aña pend eylemeñüz çünki o kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1338, Beyit 2). [pend eylemeñüz, -me, -ñüz ] 

 

pend kılsañ: Öğüt vermek, nasihat etmek. 

Pend kılsañ göñlüme şevḳum daḫı olur sitīz / Nite kim āteş dökseñ rūşenāsı ola tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1327, 

Beyit 1). [pend kılsañ, -sa, -ñ ] 

 

pend [ü] naṣīḥat: Öğüt ve nasihat. 

Derdā dirīġ dilber nālem benüm işitmez / Biñ pend [ü] biñ naṣīḥat olsa birini dutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 1). [pend [ü] naṣīḥat, ] 

 

pend ü naṣīḥat eyledüm: Öğüt vermek, nasihat etmek. 

Niçe kim eyledüm pend ü naṣīḥat tutmadı göñlüm / Yürür kūyında dildāruñ ‘acāyib derdmend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 3). [pend ü naṣīḥat eyledüm, -dü, -m ] 

 

per: Kanat. 

Dün gice şem‘-i ruḫına karşu ol meh-pārenüñ / Ṣubḥ olınca yakmışam pervāne-veş bāl-ıla per (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 3). [per, ] 

Zülfi zencīrine kim dil vire dīvāne geçer / Şem‘-i ruḫsārına kim per yaka pervāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 1). [per, ] 

Şem‘-i ḥüsnine cem‘ olup ‘uşşāḳ / Tañ mı pervāne-veş yaka perler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 3). 
[perler, -ler ] 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 3). [per, ] 

Gördüm dutışdum āteşe ol şem‘-i ḥüsn-i dil-keşe / Yandı perüm pervāne-veş bu bālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 2). [perüm, -üm ] 

 

per açdı: Kanat açmak, kanatlanmak. 
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Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 2). [per 

açdı, -dı ] 

 

per açdı: Kanat açmak, kanatlanmak. 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 4). [per 

açdı, -dı ] 

 

per tutar: Kanatlanmak, kanat çırpmak, uçmak. 

Zülfinüñ sevdāsı-y-ıla tolalıdan bu dimāġ / Başı üstine gelüp murġ-ı hevālar per tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 2). [per tutar, -ar ] 

 

per ü bāl açdı: Kol kanat açmak, kanatlanmak. 

Per ü bāl açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / İrüp ḳaṣrına Şīrīn itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 4). [per ü 

bāl açdı, -dı ] 

 

perākende oldı: Dağılmak, darmadağın olmak. 

Cevr elinden cān u dil oldı perākende Muḥib / Ẓulme ṭāḳat itmese dervīş ü miskīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1015, Beyit 5). [perākende oldı, -dı ] 

 

perde: (Musiki terimi olarak): sesin tizlik ve peslik derecesi II ses II telli sazların saplarındaki parmakla basılan 

noktalardan her biri II makam. 

Muṭrib Nevāda perdeñi uydur Muḥibbī’ye / Deyr-i cihānda iñlese dil erġanūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 5). [perdeñi, -ñ, -i ] 

Ne ḳadar feryād iderse beñzemez feryāduma / Olamaz bu nāleme bir perdede ney hem-nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 2). [perdede, -de ] 

 

perde-i çeşmüm: Göz perdesi. 

Ḫaymedür bu perde-i çeşmüm ḫayāl-i şāhına / Tār-ı eşküme benüm ıṭnāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 4). [perde-i çeşmüm, -üm ] 

 

pergār-ı cümle ‘ālem: Dünyanın pergeli, dünyadaki her şeyin yazgısı. 

Nigārā sünbülüñ ḫam-der-ḫam olmış / Girih pergār-ı cümle ‘ālem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 1). 

[pergār-ı cümle ‘ālem, ] 

 

perhīz eylemez: Kendisine yasaklanan şeyleri yapmamak, uzak durmak II sakınmak, çekinmek. 

Tīgını cellād ġamzeñ dem mi var tīz eylemez / Öldürür nā-ḥaḳ yire ‘uşşāḳı perhīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 1). [perhīz eylemez, -mez ] 

 

perhīz ider: Kendisine yasaklanan şeyleri yapmamak, uzak durmak II sakınmak, çekinmek. 
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Bahār eyyāmı gül devrinde zāhid / İder mi hīç meye ‘ışḳ ehli perhīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 4). 

[perhīz ider, -er ] 

 

perī: Cin taifesinin gayet güzel addolunan sınıf-ı mahsûsu (ekseriya mecazen insan güzellerinde kullanılır) II peri 

gibi güzel sevgili. 

Ne günāh itdüm ola elüm alup çarḫ-ı felek / Ol perīden ne içün itdi cüdā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 4). [perīden, -den ] 

Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [perī, ] 

Ḥasret-i rūy u firāḳ-ı zülfüñ-ile iy perī / Kalmadı ṣabr u ḳarārum iñlerem leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1086, Beyit 3). [perī, ] 

Sen perī ‘ışḳ-ıla ben dīvāneyi / Ger murāduñ var-ısa külḫanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 3). [perī, 
] 

Sīneden ḫālī degül bir dem ḫayāl-i zülf-i dōst / Çün perīnüñ meskenidür eks̱erī vīrāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 3). [perīnüñ, -nüñ ] 

Görüñ aġyārı yāruñ işiginde / Perī olmaz imiş āh Ehremensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 4). [perī, ] 

Ol yār benümle bir dem oldugı yokdur olmaz / Mūnis perīye ādem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1301, Beyit 1). [perīye, -y, -e ] 

Gel cilve eyle gözlerümüñ çeşmesārına / Bir dem vaṭan kıl anda hemān iy perī yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1419, Beyit 3). [perī, ] 

Sevdüm didükçe cevrini arturdı ol perī / Sevmek katında dilberüñ ulu günāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 

Beyit 2). [perī, ] 

 

perī: Cin taifesinin gayet güzel addolunan sınıf-ı mahsûsu (ekseriya mecazen insan güzellerinde kullanılır). 

Perīde yok-durur ādemde hergiz / Eger ḥūrī disem bir pāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 2). 

[perīde, -de ] 

Perīde görmedüm ḥūrīde hergiz / Beşerde var mı eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 4). 
[perīde, -de ] 

 

perī peyker: Peri yüzlü II Sevgili. 

Bir perī peyker melek ruḫsāra düşdi göñlümüz / Āh kim günden güne āvāre düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 1). [perī peyker, ] 

 

perī-rū: Peri yüzlü, peri gibi çok güzel yüzlü II sevgili. 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 8). [perī-rūnuñ, -nuñ ] 

Ol perī-rū yüzüm üzre bir ḳadem bassun diyü / Yüzümi ḫāk eyledüm yollarda pā-mālem henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1300, Beyit 4). [perī-rū, ] 
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Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 1). [perī-rūyı, -y, -ı ] 

 

perīşān: Dağınık, düzensiz, karışık II acınacak durumda, kederli, üzgün. 

Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 4). [perīşān, ] 

Dil ser-i zülfi hevāsıyla perīşāndur henūz / Göñlümi kılan şikeste ol perī-şāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1271, Beyit 1). [perīşāndur, -dur ] 

Gülsitān içre kızardı göreliden gün yüzüñ / İşidelden zülfini sünbül perīşāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 7). [perīşāndur, -dur ] 

 

perī-şān: Peri şöhretli, güzelliği peri kadar gösterişli olan sevgili. 

Dil ser-i zülfi hevāsıyla perīşāndur henūz / Göñlümi kılan şikeste ol perī-şāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 1). [perī-şāndur, -dur ] 

 

perīşān ḥāl olupdur: Perişan bir halde olmak, dağılmak, mahvolmak, çok üzüntü ve sıkıntı çekmek. 

Key perīşān ḥāl olupdur bu Muḥibbī hicr-ile / Pes kaçan olur göñül zülf-i perīşāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 5). [perīşān ḥāl olupdur, -up, -dur ] 

 

perīşān olaldan: Dağınık olmak, düzensiz olmak, savrulmak, karışık olmak. 

Olaldan vādi-i ġamda perīşān saçı maḥbūbuñ / Görenler pençe-i şīri anuñçün şānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 3). [perīşān olaldan, -al, -dan-aldan ] 

 

perīşān olıcak: Dağınık olmak, düzensiz olmak, savrulmak, karışık olmak II üzgün olmak, sıkıntıda olmak, acı 

çekmek. 

Şāneler görsem eger zülfeyni uyḫum aparur / Bu mes̱eldür olıcak kişi perīşān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 3). [perīşān olıcak, -ıcak ] 

 

perīşān olmasun: Dağınık olmak, düzensiz olmak, savrulmak, karışık olmak II üzgün olmak, sıkıntıda olmak, acı 

çekmek. 

İy Muḥibbī niçe olmasun perīşān bu göñül / Şānesin elden komayup baña saçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 5). [perīşān olmasun, -ma, -sun ] 

 

perīşān-ḥāl: Hali perişan, dağınık, darmadağın, gamlı, kederli. 

Baña beñzer key perīşān-ḥāl gördüm dil seni / Zülf sevdāsına düşmiş ṭālib-i pür-ḥamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1348, Beyit 3). [perīşān-ḥāl, ] 

 

perī-ṣıfat: Peri vasıflı, peri gibi güzel. 

Bīgāne gibi bakma bugün iy perī-ṣıfat / Rūz-ı ezelde çünki saña āşinālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, Beyit 

4). [perī-ṣıfat, ] 
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perr: Kanat. 

Nāṣiḥā men‘ itme yaksam şem‘-i ḥüsne cān u dil / Yakmaga pervāne perrin gelmez illā nār ḫoş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1408, Beyit 2). [perrin, -i, -n ] 

 

perr-i ġurāb: Karga kanadı. 

Bāġ-ı ḥüsni üzre asmış zülfini perr-i ġurāb / Bāġbān-ı çeşmi yatmış sanki ḫˇāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 3). [perr-i ġurāb, ] 

 

pertāb idesin: Atmak, fırlatmak. 

Umaram pertāb idesin tīr-i ġamzeñ sīneme / Saçıla her yaña kanum ben olam naḥcīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 2). [pertāb idesin, -e, -sin ] 

 

pertev salar: Işık salmak, aydınlatmak. 

Şu‘le-i āhı kimüñ kim ‘āleme pertev salar / Ẕerreye almaz güni ol māh-ı tābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 3). [pertev salar, -ar ] 

 

pervā yimez: Perva yememek: korkmamak, çekinmemek. 

‘İẕārı nārına düşmiş ġıdādur dāne-i ḫāli / Yimez pervā ol āteşden göñül murġı semenderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 4). [pervā yimez, -mez ] 

 

pervā yimez: Perva yememek: korkmamak, çekinmemek. 

Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi / Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1500, Beyit 3). [pervā yimez, ] 

 

pervān: Işığın etrafında dönmeyi seven gece kelebeği; âşık. 

Şem‘-i ḫüsne iy Muḥibbī cān u ser itme dirīġ / Bāl ü per yakdı diye dilber bizüm pervānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 5). [pervānumuz, -umuz ] 

 

pervāne: Geceleri ışık etrâfında dönerek uçan küçük kelebek. 

Yandursa n’ola şem‘-i ruḫına beni dilber / Şem‘üñ daḫı pes yandugı pervāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1011, Beyit 3). [pervāne, ] 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ / Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 2). [pervānenüñ, -nüñ ] 

Şem‘-i ḥüsni her kaçan ḫūbān yakar / ‘Āşıḳ-ı cānbāz aña pervānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 2). 

[pervānedür, -dür ] 

Zülfi zencīrine kim dil vire dīvāne geçer / Şem‘-i ruḫsārına kim per yaka pervāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 1). [pervāne, ] 
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Boynuma zencīr-i zülfin dāyimā dakmakdadur / Şem‘-i ḥüsnine göñül pervānesin yakmakdadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1103, Beyit 1). [pervānesin, -sin ] 

Cān u dil ile şem‘-i ruḫ-ı yāra yandugum / Pervāne gibi yanmaga dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1111, Beyit 2). [pervāne, ] 

Şem‘-i ruḫsāruñ görüp yansam yakılsam tañ mıdur / Şem‘ gördükçe yakar bāl ü perin pervāneler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 4). [pervāneler, -ler ] 

Ruḫları şem‘in yine ‘arż eyledi cānāneler / Koñ tutuşsun cān u dil şem‘e yana pervāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 1). [pervāneler, -ler ] 

Sor baña ‘ışḳuñ rumūzın saña taḳrīr eyleyem / Cān u baş terkin urur ‘āşıḳ hemān pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 2). [pervānedür, -dür ] 

N’ola yaksam şem‘-i ḥüsne bu göñül pervānesin / Dōstum sen şem‘ olıcak ‘āşıḳuñ pervānedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1178, Beyit 6). [pervānedür, -dür ] 

N’ola yaksam şem‘-i ḥüsne bu göñül pervānesin / Dōstum sen şem‘ olıcak ‘āşıḳuñ pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 6). [pervānesin, -si, -n ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe şehā cān u göñül pervānedür / Tolaşur zencīr-i zülfüñe dilüm dīvānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 1). [pervānedür, -dür ] 

Bezm-i ġamda cān atar şem‘-i ruḫ-ı cānāneye / Sanasın miḥnet şebinde bu göñül pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 7). [pervānedür, -dür ] 

 ,Şem‘-i ruḫuña cānumı virsem ne ‘aceb / Şem‘i pervāne kaçan görse ider cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı ( ش )
Gazel 1205, Beyit 13). [pervāne, ] 

Ara pervānesin şem‘-i cemālin / Bulursın yanmaga nār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 2). 

[pervānesin, -si, -n ] 

Cihānda var mı bir şem‘-i şeb-efrūz / Yakup pervānesini nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 2). 

[pervānesini, -si, -n, -i ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe görüp dün gice dil yandugını / Baña öykündi düşüp odlara pervāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 2). [pervāne, ] 

Yanar pervāne şem‘e nāle kılmaz / Çü çıkmaz mürdelerden hergiz āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 2). 
[pervāne, ] 

Şem‘-i rūşen var mı yāḫūd bir gice / Yakuban pervānesin nār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 3). 
[pervānesin, -si, -n ] 

Dutışup şem‘-i ruḫı şevḳine pervāne gibi / Dil-i şūrīde olup içi vü taşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 4). [pervāne, ] 

İtdi pervāne göñül yine ruḫ-ı yāra heves / Yakmayınca komaz āḫir kim ider nāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 1). [pervāne, ] 

Ehl-i diller ṣaydına zülfini gördüm āġ-ımış / Yakdı cān pervānesin çeşmi meger çerāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1399, Beyit 1). [pervānesin, -si, -n ] 

Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 3). [pervāneler, -ler ] 
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Nāṣiḥā men‘ itme yaksam şem‘-i ḥüsne cān u dil / Yakmaga pervāne perrin gelmez illā nār ḫoş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1408, Beyit 2). [pervāne, ] 

 

pervāne olmış: Kelebek gibi sevgili yanağının aydınlığında dolaşmak, fır dönmek. 

Göñül zülfüñ görüp dīvāne olmış / Yüzüñ şemʿine cān pervāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 1). 

[pervāne olmış, -mış ] 

 

pervāne-veş: Pervane gibi II geceleri ışık çevresinde dönen, kendini ateşin içine atmasıyla bilinen küçük kelebek 

gibi. 

Dün gice şem‘-i ruḫına karşu ol meh-pārenüñ / Ṣubḥ olınca yakmışam pervāne-veş bāl-ıla per (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 3). [pervāne-veş, ] 

Şeb-i zülfinde çün gördüm cemāl-i şem‘-i ruḫsārı / Yanan pervāne-veş evvel dutışan bāl-ıla perdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 3). [pervāne-veş, ] 

Şem‘-i ḥüsnine cem‘ olup ‘uşşāḳ / Tañ mı pervāne-veş yaka perler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 3). 
[pervāne-veş, ] 

Şem‘-i ḥüsne kim ki ‘āşıḳdur yanar pervāne-veş / Maḥv olur ol ‘āteş-i ‘ışḳ içre nā-peydā olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1156, Beyit 4). [pervāne-veş, ] 

Şem‘-i cemāl-i yāra pervāne-veş tutışdum / Kimdür diyen benümçün ol şem‘e yanagelmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1207, Beyit 3). [pervāne-veş, ] 

Şem‘-i ḥüsne dil yana pervāne-veş ḫāmūş olur / İñleyüp bülbülleyin feryād u āh u vā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1297, Beyit 3). [pervāne-veş, ] 

Gördüm dutışdum āteşe ol şem‘-i ḥüsn-i dil-keşe / Yandı perüm pervāne-veş bu bālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 2). [pervāne-veş, ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe yanaldan bu göñül pervāne-veş / Şem‘e yanmak ögredür gör bu dil-i pervānemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1315, Beyit 3). [pervāne-veş, ] 

Bezm-i ḥüsninde görüp şem‘-i cemāl-i dilberi / Yanmaga pervāne-veş ol nāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 4). [pervāne-veş, ] 

Şem‘-i ḥüsne yanagör pervāne-veş āh eyleme / ‘Āşıḳ-ı s̱ābit-ḳadem ‘ışḳ içre feryād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 3). [pervāne-veş, ] 

Muḥib pervāne-veş ol şem‘-i ḥüsne / Yakayım bāl ü per didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 5). 
[pervāne-veş, ] 

Göreli zülfüñde ḥüsnüñ şem‘ine pervāne-veş / Cān u dilden yanmaga iy māh nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1363, Beyit 3). [pervāne-veş, ] 

Şem‘-i ḥüsnine nigāruñ bakmak içün dün gice / Bāl ü per yakdum kül itdüm kendümi pervāne-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 2). [pervāne-veş, ] 

 

pervāz ider: Uçmak, kanatlanmak, kanat çırpmak, yükselmek. 

Şerḥa şerḥa sīnede cān bir nefes itmez ḳarār / Murġ ārām eylemez pervāz ider sınsa ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 3). [pervāz ider, -er ] 
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pervāz itdi: Uçmak, kanatlanmak, kanat çırpmak, yükselmek. 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 2). 

[pervāz itdi, -di ] 

 

pervāz itdi: Uçmak, kanatlanmak, kanat çırpmak, yükselmek. 

Kaçan per açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / Nigārı ḳaṣrına dek itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 4). 
[pervāz itdi, -di ] 

 

pervāz itdi: Uçmak, kanatlanmak, kanat çırpmak, yükselmek. 

Per ü bāl açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / İrüp ḳaṣrına Şīrīn itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 4). [pervāz 

itdi, -di ] 

 

pervāz itse: Uçmak, kanatlanmak, kanat çırpmak, yükselmek. 

Bu göñlüm murġı nāgāh itse pervāz / Anuñ ṣaydına ḥāżır çeşmi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 1). 

[pervāz itse, -se ] 

 

pervāz urup: Kanat çırpmak, uçmak. 

Murġ-ı dil pervāz urup āḫir irişdi kūyuña / Şimdi bildüm kim murādı kūyumuñ uçmag-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1399, Beyit 6). [pervāz urup, -up ] 

 

pervāza gelür: Kanat çırpmak, uçmak. 

Dil derūn-ı sīne-i ṣad-çākde kılmaz ḳarār / Murġ pervāza gelür turmaz uşanıcak ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1398, Beyit 2). [pervāza gelür, -ür ] 

 

pervāzı itdükçe: Uçmak, kanatlanmak, kanat çırpmak, yükselmek. 

Gördi çeşmin şāhinin cān u dil itdiler gürīz / Şāhbāz itdükçe pervāzı gögercin tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 2). [pervāzı itdükçe, -ı + dükçe-ı, -dükçe ] 

 

perveriş bulmış-durur: Beslenmek, yetişmek, yetiştirilmek. 

Yār şīrīndür dilā şeftālū-yı la‘le iriş / Āfitāb-ı ḥüsn-ile bulmış-durur ol perveriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1405, 

Beyit 1). [perveriş bulmış-durur, -mış, -durur ] 

 

pervīz: Hürmüz'ün oğlu İran hükümdarı Husrev'in lakabı. 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 3). [pervīz, ] 

 

pes: Hep, bunun için, öyleyse, şu halde, şimdi. 
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Yandursa n’ola şem‘-i ruḫına beni dilber / Şem‘üñ daḫı pes yandugı pervāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1011, Beyit 3). [pes, ] 

Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 1). [pes, ] 

Göreli ḫaṭṭuñı jeng oldı göñül āyīnesi / Ezelī yazu-y-ımış başa pes elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1155, 
Beyit 3). [pes, ] 

Eyledüm ‘ışḳ āteşine dōstlar cānum sipend / Āteşe düşen kişinüñ āḫiri pes ya nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 4). [pes, ] 

Sāye salsa gedāyı şāh eyler / Pes ol zülfi hümāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 6). [pes, ] 

Kaçan görine ol ṭāḳ-ı Mıṣr pes / Ola ḳıblem ḫam-ı ebrū-yı muḳavves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 1). 

[pes, ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [pes, ] 

Sanma ki cihān-ı fānīdesin kurtarasın baş / Pes böyle iken buña maḥabbet niye kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 1). [pes, ] 

Key perīşān ḥāl olupdur bu Muḥibbī hicr-ile / Pes kaçan olur göñül zülf-i perīşāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1474, Beyit 5). [pes, ] 

Farżdur ‘āşıḳa baş oynamak evvel ḳademe / Pes bu ma‘nāda gerek ‘āşıḳ olanlar raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 3). [pes, ] 

 

pes didi: Pes demek: Karşıdakinin üstünlüğünü kabul etmek, yenilgiyi kabullenmek. 

Ḳuvvetine tayanup bu dehre başın egmeyen / Arkası geldükde yire didi āḫir aña pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 6). [pes didi, -di ] 

 

pes didi: Pes demek: Karşıdakinin üstünlüğünü kabul etmek, yenilgiyi kabullenmek. 

Küşt-gīr-i dehr-ile çoklar tutışdı gerçi kim / Her birinüñ arkası yire gelince didi pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 4). [pes didi, -di ] 

 

peşīmān: Yaptığına üzülüp hayıflanan, esef eden, nâdim, pişman. 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 6). [peşīmāndur, -dur ] 

 

peşīmān oldı: Pişman olmak, yaptığı şeyin yanlış sonuç verdiğini görerek üzülmek, yaptığına hayıflanmak, esef 

etmek. 

Her ki derdüñi koyup aña devā kıldı ‘ivaż / ‘Āḳıbet oldı peşīmān ki cezā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 1). [peşīmān oldı, -dı ] 

 

peşīmānlık: Pişman olma durumu, nedamet. 
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Būseñ alsam cān virüp gelmez peşīmānlık baña / Terk idem biñ cān bulınmaz çün bu bāzār özgedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1117, Beyit 2). [peşīmānlık, ] 

 

peşmīne: Yünden hırka, sufilere mahsus süssüz kaba hırka. 

Bakmazuz hergiz gerekmez aṭlas u dībā ḥarīr / Üstümüzden eksük olmasun hemān peşmīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1254, Beyit 3). [peşmīnemüz, -müz ] 

Dilā yitmez mi bir peşmīne jende / N’idersin isteyüp dībā vü aṭlas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 3). 
[peşmīne, ] 

 

pest idüp: Aşağı duruma getirmek, değerini düşürmek, alçaltmak II bastırmak, üstün gelmek. 

Bezm-i ġam içre nālelerüm nāyı pest idüp / Ḳaṣd-ı Muḥibbī şimdi hemān erġanūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1034, Beyit 5). [pest idüp, -üp ] 

 

pest oldı: Aşağı duruma getirilmek, değeri düşmek, hor ve hakir olmak. 

Nigārā ḳāmetüñ serv olalıdan / Görüp pest oldı ‘ar‘arla ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 3). [pest 

oldı, -dı ] 

 

peydā kılur: Ortaya çıkarmak. 

Giderüp zülfi seḥābın gün yüzin peydā kılur / Kim aña ide naẓar āşüfte vü şeydā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 1). [peydā kılur, -ur ] 

 

peydā olur: Ortaya çıkmak, belirmek, görünmek. 

Deyr-i ‘ālemde kaçan kim bir ṣanem peydā olur / ‘Işḳa düşüp niçeler Mecnūnlayın şeydā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 1). [peydā olur, -ur ] 

 

peyġāmber: Hz. Muhammed. 

Ḫoş gelür ben ‘āşıḳa ġāyet miyān-ı nāzüküñ / Çünki peyġāmber dimiş ḫayrü’l-‘umūr olur vasaṭ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1497, Beyit 2). [peyġāmber, ] 

 

peykān: Okun ucundaki sivri demir, temren II sevgilinin kirpiği. 

Ne sebebdendür didüm sīnemde biñ biñ yaralar / Didi ġamzem oklarından irişen peykāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 4). [peykāna, -a ] 

Çünki peykānuñ gelür kıldı bu sīnemden güẕer / Didüm artur dōstum derdüm benüm efzūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 2). [peykānuñ, -uñ ] 

Muḥibbī sīnede peyḳān[ı] yāruñ / Müdām olsun dil ü cān merhemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 5). 

[peyḳān[ı], -[ı] ] 

Dilde peykānuñ kalur geldükçe ġamzeñ okları / Anuñ-ıçun oldı āhen-dil dil-i bī-bākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 3). [peykānuñ, -uñ ] 
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peykān: Okun ucundaki sivri demir, temren II âşığın âh oku. 

Ş’ol ḳadar āh okların atdum bugün çarḫdan yaña / Kıldı eflaḳi müşebbaḳ geçüben peykānumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1302, Beyit 2). [peykānumuz, -umuz ] 

 

peyker: Yüz, surat, çehre. 

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter / Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 1). [peyker, ] 

 

peymān: Ahd, yemin, söz. 

Bezm-i ġamda ḫūn-ı dil nūş itmege yārān ile / Miḥnet ü derd ü elem oldı bizüm peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1302, Beyit 5). [peymānumuz, -umuz ] 

Va‘de-i vaṣl ider-idüñ bir zamān iy dil-firīb / Bāda mı virdi ‘aceb kim bilmezem peymānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1321, Beyit 3). [peymānumuz, -umuz ] 

 

peymāne: İçki kadehi, özellikle şarap kadehi. 

Kanumı nūş eyleyen ol nergis-i mestānedür / Ol sebebden ḫūn-ı dilden gözlerüm peymānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1059, Beyit 1). [peymānedür, -dür ] 

Belā bezminde derd-ile ciger ḫūnını nūş itsem / Gözümüñ kāsesin elde tolu peymānedür dirler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1101, Beyit 2). [peymānedür, -dür ] 

Ḫaste-dilven dōstum cām-ı lebüñden cür‘a sun / Sāḳī-i devrān elinden dolmadan peymānemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1250, Beyit 4). [peymānemüz, -müz ] 

Vaḳt-ı güldür ġam-ı devrānı ferāmūş idelüm / Sāḳiyā al elüñe devr ide peymāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1251, Beyit 3). [peymāne, ] 

Lāle gibi koma elden dāyimā peymāneyi / İy Muḥibbī çün bilürsin tolısar peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 5). [peymānemüz, -müz ] 

Lāle gibi koma elden dāyimā peymāneyi / İy Muḥibbī çün bilürsin tolısar peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 5). [peymāneyi, -y, -i ] 

 

peymāne-veş: Kadeh gibi. 

Nūş-ı cān olsun Muḥibbī eşk-i çeşmüñi müdām / Sāġar-ı çeşmüñle pür kıl iç anı peymāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 5). [peymāne-veş, ] 

 

peyveste: Bitişik, birbirine ulaşmış II çatık. 

Deyr-i ḥüsninde kaşı peyvestesi ol kāfirüñ / Cānib-i şarḳa bakar san kāfiri miḥrābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1072, Beyit 4). [peyvestesi, -si ] 

Māha diñ öykünmesün yāruñ hilāl ebrūsına / Kanda beñzer aña anuñ kaşları peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1132, Beyit 3). [peyvestedür, -dür ] 
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peyveste: Bitişik, birbirine ulaşmış. 

Zülfi ḫande-i destedür göñlüm aña peyvestedür / Çokdan Muḥibbī ḫastadur rūḥ-ı revānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 6). [peyvestedür, -dür ] 

Bi-ḥamdi’llāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur / Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 1). [peyveste, ] 

Gün geçer gün yüzüñi görmem nigārā ay olur / Anuñ-ıçun dūd-ı āhum göklere peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 3). [peyvestedür, -dür ] 

 

peyveste: Bitişik, birbirine ulaşmış II bağlı, bağlanmış. 

Yine dil bir dilberüñ ‘ışḳı ġamından ḫastadur / Cān u dil bend ü belā-yı zülf-ile peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 1). [peyvestedür, -dür ] 

 

pīç pīç olmış: Kıvrım kıvrım olmak. 

Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1049, Beyit 1). [pīç pīç olmış, -mış ] 

 

pīç pīç olmış: Kıvrım kıvrım olmak. 

Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer / Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 6). [pīç pīç olmış, -mış ] 

 

pinhān: Saklı, gizli. 

Gerekdür sırr-ı ‘ışḳ ġāyetde pinhān / Aluñ benden ḫaber didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 3). 

[pinhān, ] 

 

pinhān eylesem: Saklamak, gizlemek. 

Dutalum ben sırr-ı ‘ışḳı dilde pinhān eylesem / Rūy-ı zerdüm surḫ-ı eşküm eylemez mi keşf-i rāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 2). [pinhān eylesem, -se, -m ] 

 

pinhān eylesün: Saklamak, gizlemek. 

Cānı gibi eylesün pinhān Muḥibbī ‘ışḳını / Sīne ṣandūḳında saklar her kimüñ kālāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1020, Beyit 5). [pinhān eylesün, -sün ] 

 

pinhān eyleyem: Saklamak, gizlemek. 

Sırr-ı ‘ışḳı niçe pinhān eyleyem ben sīnede / Āhum ile göz yaşı ‘ālemlere rüsvā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 4). [pinhān eyleyem, -y, -e, -m-yem ] 

 

pinhān ider: Saklamak, gizlemek. 
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Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1297, Beyit 1). [pinhān ider, -er ] 

 

pinhān olur: Kaybolmak, gizlenmek, saklanmak. 

La‘l-i dilber gözlerümden her kaçan pinhān olur / Zehr olur ġamdan yidügüm içdügüm hep kan olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1196, Beyit 1). [pinhān olur, -ur ] 

 

pīr: Yaşlı, ihtiyar II görmüş geçirmiş. 

Kullıga mūy-ı sefīd ile didüm eyle ḳabūl / Didi pīr olsa efendi kulın āzād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 

Beyit 7). [pīr, ] 

Geh şecā‘at gösterüp gāhī Muḥib merdānelık / Kim ezelden böyle telḳīn eylemişdür pīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 6). [pīrümüz, -ümüz ] 

 

pīr eylemez: Yaşlandırmak, ihtiyar etmek; güçten düşürmek, zayıflatmak. 

Eksük itme göz yaşını ḳalbi mermerse daḫı / Bir zamān-ıla Muḥibbī sanma kim pīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 5). [pīr eylemez, -mez ] 

 

pīr ü cevān: İhtiyar ve genç II herkes. 

Raġbeti yokdur yanuñda bir-durur pīr ü cevān / Didi biz meh-rūlaruz şeyḫ-ile şāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 4). [pīr ü cevān, ] 

 

pīrehen: Gömlek, elbise. 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 1). [pīrehenüñdür, -üñ, -dür ] 

Olurdı yārı kuçmak pīrehensüz / Eger cān tensüz ola gül dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 1). 
[pīrehensüz, -süz ] 

Kuçabilsem nigārı pīrehensüz / Dir-idüm cān ‘ayān görindi tensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 1). 
[pīrehensüz, -süz ] 

Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül / Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 5). [pīrehen, ] 

 

pīr-i ‘ışḳ oldum: Aşk erbabı, aşk ustası olmak. 

Pīr-i ‘ışḳ oldum baña ‘ışḳ ehli oldılar mürīd / Her biri diyüp belī karşumda kulagın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 6). [pīr-i ‘ışḳ oldum, -du, -m ] 

 

pīr-i meyḫāne: Meyhaneci, meyhanenin en tecrübelisi. 

Ḫıżr eger arayarak buldı ise āb-ı ḥayāt / Pīr-i meyḫāne keremden anı her an getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1115, Beyit 4). [pīr-i meyḫāne, ] 
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pīr-i muġān: Meyhanecilerin miçosu, en eskisi, yaşlısı II vahdet feyzini veren, aşk şarabını sunan kâmil mürşit II 

sevgili. 

Devrān eliyle toptolu kan olmadan bu dil / Pīr-i muġān dergehine var şarāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 4). [pīr-i muġān, ] 

 

pīr-i muġāna: Meyhanecilerin miçosu, en eskisi, yaşlısı II vahdet feyzini veren, aşk şarabını sunan kâmil mürşit II 

sevgili. 

Pīr-i muġāna virmem ezelden ḥavāledür / Ḳısmet bu yolda destüme gülgūn piyāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1192, Beyit 1). [pīr-i muġāna, -a ] 

 

pīr-i muġāndan: Meyhanecilerin miçosu, en eskisi, yaşlısı II vahdet feyzini veren, aşk şarabını sunan kâmil mürşit II 

sevgili. 

Zāhidā ister-iseñ pīr-i muġāndan ḳadeḥi / Rehn içün ḫırḳa vü tesbīḥ ile seccāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 3). [pīr-i muġāndan, -dan ] 

 

pīr-i muġāndan: Meyhanecilerin miçosu, en eskisi, yaşlısı II vahdet feyzini veren, aşk şarabını sunan kâmil mürşit II 

sevgili. 

Ḫarābāta varup pīr-i muġāndan istedüm himmet / Virür ḳalbe ṣafā her dem anuñ tek ehl-i ḥāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 4). [pīr-i muġāndan, -dan ] 

 

pīşe: Sanat, meslek II iş, amel II huy, âdet, tabiat. 

Kūhsār-ı ‘ışḳ pīşesinüñ nerre-şīriyüz / Sanma ki bizi ḫırṣ-ıla biz mūşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 4). [pīşesinüñ, -si, -nüñ ] 

Dilā dil baglamak her işe olmaz / Maḥabbet gibi hergiz pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 1). [pīşe, 
] 

Tehī sanmañ n’ola gitdiyse Ferhād / Degül ‘ışḳ kūhı ḫālī pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 3). 

[pīşe, ] 

 

pīşkeş: Birinin gözüne girmek amacıyla verilen hediye, peşkeş. 

Şāh-ı ġam gelse göñül şehrine cān karşu çıkar / Gözlerüm pīşkeş içün dirhem ü dīnār çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1150, Beyit 3). [pīşkeş, ] 

 

pīşrev: Önden giden, öncü II musikide besteden evvel, taksimden sonra çalınan nağme, peşrev. 

Muṭrib nevāya başla göñül gel nüvaḫt kıl / Zīrā ki çokdan göñül ol pīşrevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 

Beyit 4). [pīşrevdedür, -de, -dür ] 

 

piyāde olam: Yaya kalmak, yürüyerek gitmek. 

Olam Ḳanber gibi öñce piyāde / Süvār olsa ḳaçan dilber ‘Alī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 4). [piyāde 

olam, -a, -m-am ] 
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piyāle: Kadeh, şarap bardağı. 

Çün bahār oldı açıldı her ṭarafdan lāleler / İçmeyen ādem midür gülgūnleyin piyāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 1). [piyāleler, -ler ] 

Sāḳī piyāle al elüñe çünki gün geçer / Bārī ṣafā vü ẕevḳ idelüm ‘ömr çün geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 
Beyit 1). [piyāle, ] 

Pīr-i muġāna virmem ezelden ḥavāledür / Ḳısmet bu yolda destüme gülgūn piyāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 1). [piyāledür, -dür ] 

 

puḫte: Pişmiş II olgun, kâmil. 

‘Āşıḳ mı dinür yanmayıcak āteş-i hicre / ‘Işḳ ehli olan puḫte gerek ḫām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, 

Beyit 2). [puḫte, ] 

 

pül: Köprü. 

Geçid virmez gözümüñ yaşı taşdı / Kaşumdan özge aña pül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 4). 

[pül, ] 

 

pul pul itdüm: Pul pul etmek, pul görünümü vermek II yaraların pul pul görünümü. 

Sen şeh-i ‘ālī-cenābı kuçmaga bir el ile / Pul pul itdüm dāġlarla kolumı bir zer kemer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1081, Beyit 4). [pul pul itdüm, -dü, -m-düm ] 

 

pūlād: Polat, çelik. 

Ḳalbine āhum es̱er kılmaz benüm / Seng-i ḫārādur yāḫūd pūlāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 4). 

[pūlāddur, -dur ] 

 

pūlād olsa: Katı, sert olmak, sağlam olmak. 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 3). [pūlād olsa, -sa ] 

 

pür: Dolu, çok. 

Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 3). [pür, ] 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 1). [pür, ] 

Ser-i zülfüñle başum pür hevādur / Göñül derdüñle çokdan mübtelādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 1). 

[pür, ] 

Dil hāy u hūy-ı zāhidi almadı gūşına / Zīrā ṣadā-yı ‘ışḳ-ıla pürdür kulagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 

Beyit 4). [pürdür, -dür ] 
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Ḫūn-ı dilden bezm-i ġamda elde pürdür cāmumuz / Gün yüzüñ göster nigārā rūşen olsun şāmumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1351, Beyit 1). [pürdür, -dür ] 

İlāhī nār-ı āhumdan gül-i terdür ki sen sakla / Ki āhumdan benüm pürdür zemīn ü āsümān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 4). [pürdür, -dür ] 

 

pür āteş olan: Ateşle dolu olmak. 

Uyumazsa ne ‘aceb sīnesi pür āteş olan / Nitekim subḥa degin şem‘-i şebistān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 2). [pür āteş olan, -an ] 

 

pür cefāyı: Cefa dolu, çok eziyet eden II cefası çok sevgili. 

Cevri çok pür cefāyı kim sevmez / Mihri yok bī-vefāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 1). [pür 

cefāyı, -y, -ı ] 

 

pür cūşlardanuz: Coşkunluk dolu, pek coşkun. 

Āh eyledükçe itdi telāṭum sirişkümüz / Deryā gibi Muḥib hele pür cūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 8). [pür cūşlardanuz, -lar, -dan, -uz ] 

 

pür hevā oldı: Hava ile dolmak. 

Mihrüñle yine ẕerrelerüm irdi semāya / Āhum yiliyle oldı cihān pür hevā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 

Beyit 2). [pür hevā oldı, -dı ] 

 

pür itdük: Doldurmak. 

Ḫāk-i pāyüñle pür itdük şīşe-i çeşmi henūz / Hey ḳıyāmet ḳāmet it vaḳt oldı sā‘at beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 6). [pür itdük, -dü, -k ] 

 

pür kıl: Doldurmak. 

Nūş-ı cān olsun Muḥibbī eşk-i çeşmüñi müdām / Sāġar-ı çeşmüñle pür kıl iç anı peymāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 5). [pür kıl, ] 

 

pür naġamdur: Nağme dolu. 

Bahār irişdi gel vaḳt-i çemendür / Cihān bülbül üninden pür naġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 1). 

[pür naġamdur, -dur ] 

 

pür sīm kılmaz: Gümüş ile doldurmak, gümüş saçmak II âşığının gümüş gibi gözyaşlarını saçması. 

Bahā-yı vaṣl eger alsa gözümden / Bu dehri sanmañuz pür sīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 4). 

[pür sīm kılmaz, -maz ] 

 

pür-āşūb olmış: Çok karıştırmak, ortalığı dağıtmak. 
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Ok u ya almış ele ġamzesi dil almak içün / Birbirine urup āfāḳı pür-āşūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1447, 

Beyit 2). [pür-āşūb olmış, -mış ] 

 

pür-cefā: Cefa dolu, çok eziyet eden II cefası çok sevgili. 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 2). [pür-cefāyı, -y, -ı ] 

 

pür-fitne: Fitne dolu. 

Mest çeşmi ḫˇāba varmışken dilā āh eyleme / Key sakın pür-fitnedür uyarma anı uyımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1468, Beyit 4). [pür-fitnedür, -dür ] 

 

pür-ġam olmaz: Üzüntü dolu olmak, çok üzgün olmak. 

Cihānda var mı ‘āşıḳ pür-ġam olmaz / Belā vü derd-ile ol hem-dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 

1). [pür-ġam olmaz, -maz ] 

 

pür-hevā oldı: Kendinden geçmiş olmak, mest olmak II heves ile dolu olmak. 

‘Işḳa düşdüm ‘aḳl-ı küllī külli ben terk eyledüm / Pür-hevā oldı dimāġum baña bu sevdā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 4). [pür-hevā oldı, -dı ] 

 

pür-ṣāfā: Neşe dolu, eğlenceli. 

Biz dimezüz ki mihr ü yāḫūd maḥabbet it / Cevr ü cefālaruñla senüñ pür-ṣāfālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1209, Beyit 2). [pür-ṣāfālaruz, -lar, -uz ] 

 

pür-sūz: Ateş dolu, yakıcı. 

Āhum odından sakın kim bir nihāl-i tāzesin / Sīne pür-sūzam benüm ḫālī degüldür nārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 4). [pür-sūzam, -am ] 

 

pür-sūz idüp: Yakıcı kılmak, yakıcı hale getirmek. 

Dişlerüñle şem‘-i ḥüsnüñ bu Muḥibbī añmasa / Şi‘rini pür-sūz idüp naẓmın güher-rīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 5). [pür-sūz idüp, -üp ] 

 

püser: Oğul, erkek çocuk. II Sevgili. 

Salma beni dāyimā ferdālara / Yarına kim çıkabilmez iy püser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 4). [püser, ] 

 

pūte: İçinde maden eritilen kap, pota. 

Āteş-i ‘ışḳa yananlar ġıll ü ġışdan pāk olur / Pūtede ḳāl olmayınca sīm ü zer olmaz ‘ayār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 3). [pūtede, -de ] 

 

pūte-i hicrāna: Ayrılık potası, ayrılık kabı, ayrılık tavası. 
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Pūte-i hicrāna yakaldan Muḥibbī’yi nigār / Ġıll ü gışdan kurtılup zer gibi pāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 5). [pūte-i hicrāna, -a ] 

 

pūte-i hicrüñ: Ayrılık potası, ayrılık kabı, ayrılık tavası. 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 3). [pūte-i hicrüñ, -üñ ] 

 

pūte-i ‘ışḳ: Aşk potası ( Aşkın, içinde maden eritilen kabı). 

Pūte-i ‘ışḳ içre yanup ḫāliṣ olduk zer gibi / Olmazuz dünyāya ṭālib sanma dīnār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1303, Beyit 2). [pūte-i ‘ışḳ, ] 
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R 
 

 

rā eylemiş: Bakmak, nazar etmek II görüş, fikir bildirmek. 

Yüzüñe kim gün dimiş rā eylemiş / Ḫoş naẓar kılmış ne ḫoş rā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 1). 

[rā eylemiş, -miş ] 

Yüzüñe kim gün dimiş rā eylemiş / Ḫoş naẓar kılmış ne ḫoş rā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 1). 
[rā eylemiş, -miş ] 

 

ra‘d: Gök gürültüsü, şimşek. 

Giryesin ebr-i bahāruñ dīde-i pür-ḫūna sor / Nālesin ra‘duñ sorarsañ bu dil-i maḥzūna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1106, Beyit 1). [ra‘duñ, -uñ ] 

 

raġbet: Istek, arzu, alaka, meyil, teveccüh II itibar, kabul. 

Kanlu yaşum ḫil‘atine dāġumı itdüm nişān / Raġbeti artar kumāşuñ kim kaçan tamgası var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 4). [raġbeti, -i ] 

‘İẕārına müşābih oldugıyçun / Kamu meh-rūda la‘lüñ raġbeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 2). 

[raġbeti, -i ] 

Raġbeti yokdur yanuñda bir-durur pīr ü cevān / Didi biz meh-rūlaruz şeyḫ-ile şāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 4). [raġbeti, -i ] 

 

raġbet bulmaz: Istek ve alaka gösterilmek, beğenilip istenilmek. 

İy Muḥibbī olmasak biz Ḫusrev-i mülk-i suḫen / Böyle raġbet bulmaz idi defter ü dīvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1302, Beyit 6). [raġbet bulmaz, -maz ] 

 

raġbet eylesek: Isteyip alaka göstermek, itibar etmek, meyletmek, teveccüh etmek. 

Şāla raġbet eylesek tañ mı ḫarābāt ehliyüz / Māyil-i dünyā olup tāc u ḳabāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1337, Beyit 3). [raġbet eylesek, -se, -k ] 

 

rāġıb: Rağbet edici, eden, istekli. 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [rāġıb, ] 

 

rāh: Yol, tarîk, istikamet. 

Sorarsañ sīnem üstinde elifler çekdügüm bir bir / Maḥabbet şehrine andan varılur togrı rāhıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 3). [rāhıdur, -ıdur ] 

Rāhı keçdür zāhidüñ ‘ışḳuñ velīkin müstaḳīm / İy Muḥibbī ‘āşıḳam yolum ṭarīḳum togrudur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 5). [rāhı, -ı ] 
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Dime iy zāhid-i ḫodbīn ben irdüm menzile ancak / Sen aña vāḳıf olmaduñ göñülden rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 2). [rāhumuz, -umuz ] 

Kārubān-ı dil revāndur çün melāmet rāhına / İy Muḥibbī nāleler kıl sen de mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 5). [rāhına, -ı, -n, -a ] 

Ġāyet-i ‘ışḳa Muḥibbī ireyim dimek muḥāl / Ḥaddi vü pāyānı yok bir ince müşkil rāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 5). [rāh, ] 

 

rāḥat: Huzur, mutluluk, üzüntüsüz ve sıkıntısız olma durumu. 

Muḥibbī’den diriġ itme nigārā tīr-i müjgānuñ / Anuñla eglenür cānum anuñla sīne rāḥatdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 6). [rāḥatdur, -dur ] 

Muḥibbī cānı cānāna fedā kıl k’olasın rāḥat / Niçe bir sūz-ı āhuñdan tola mülk-i cihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 5). [rāḥat, ] 

 

rāḥat olmadı: Mutlu ve huzurlu olmak. 

Gül ġonca ḫandāndur çemen serv-i revānum kandadur / Olmadı rāḥat cān u ten ārām-ı cānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 1). [rāḥat olmadı, -ma, -dı-madı ] 

 

rāḥata varupdur: Rahata varmak, huzura kavuşmak, üzüntüsüz ve sıkıntısız olmak. 

Derd ü miḥnet ḫāne-i dilden varupdur rāḥata / Seslilik itme dilā kim hücrede yārān uyur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1144, Beyit 3). [rāḥata varupdur, -up, -dur ] 

 

rāḥat-ı cāndur: Gönül huzuru; manevi huzur. 

Sun nūş ideyim la’l-i lebüñ rāḥat-ı cāndur / Tā mest olup ḥālin ide saña Muḥib ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 5). [rāḥat-ı cāndur, -dur ] 

 

rāh-ı ‘ademde: Yokluk yolu. 

Dōstlar rāh-ı ‘ademde ġam olaldan zādumuz / Ol sebebden ehl-ı ‘ışḳ içre anılur adumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1317, Beyit 1). [rāh-ı ‘ademde, -de ] 

 

rāhı eylemez: Yol yapmak, yol olarak kullanmak. 

Pāy-būsın isteyü yolında ben oldum helāk / Hergiz ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 2). [rāhı eylemez, -ı , -mez-mez ] 

 

rāhı eylemez: Yol yapmak, yol olarak kullanmak. 

Behr-i pābūsı içün yolında ben oldum helāk / Bir kez ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1294, Beyit 2). [rāhı eylemez, -ı, -mez ] 

 

rāh-ı ġamda: Gam, keder yolu. 
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Rāh-ı ġamda iy refīḳān cān virürsem derd-ile / Benüm içün sūre-i İḫlāṣı okuñ ez-ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1480, Beyit 4). [rāh-ı ġamda, -da ] 

 

rāh-ı girīz tutar: Kaçma yolunu tutmak, kaçmak, firar etmek. 

Leşker-i ‘ışḳ kaçan eyleye dil mülkine ḫīz / Sipeh-i ‘aḳl hemān-demde tutar rāh-ı girīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 1). [rāh-ı girīz tutar, -ar ] 

 

rāh-ı ‘ışḳ: Aşk yolu. 

Cem‘ kıldum miḥnet ü derd ü elem / Rāh-ı ‘ışḳ içre baña ol zāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 2). [rāh-

ı ‘ışḳ, ] 

Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳ içre egerçi pāy-māl oldı / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun dil ü cānum cüdā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 5). [rāh-ı ‘ışḳ, ] 

Rāh-ı ‘ışḳ içre dilā ger urasın cān terkini / Olasın kūy-ı ‘ademde ser-te-ser ‘uşşāḳa baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1444, Beyit 4). [rāh-ı ‘ışḳ, ] 

 

rāh-ı ‘ışḳa: Aşk yolu. 

Muḥibbī togrulupdur rāh-ı ‘ışḳa / Görenler didiler olsun özüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 5). [rāh-ı 

‘ışḳa, -a ] 

Ḳāfile togrıldı gitdi rāh-ı ‘ışḳa iy göñül / Cān u ser virmek gereksin uşbu yoluñ bācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1023, Beyit 3). [rāh-ı ‘ışḳa, -a ] 

 

rāh-ı ‘ışḳuñda: Aşk yolu. 

Eşk-i çeşmüm her nefes sa‘yi beni ġarḳ itmede / Rāh-ı ‘ışḳuñda murāda irgüren ol āhdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 2). [rāh-ı ‘ışḳuñda, -uñda ] 

Nāleler eyler Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳuñda senüñ / Gelmedi dilüñe bir kez diyesin kim bu çi kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 5). [rāh-ı ‘ışḳuñda, -uñ, -da ] 

 

rāh-ı keyvān: Zuhal yıldızının yolu. 

Şu‘le-i āhum görinür her seḥer sanmañ şafaḳ / Her gice dūd-ı dilümden rāh-ı keyvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 2). [rāh-ı keyvān, ] 

 

rāh-ı kūyında: Sevgilinin köyünün yolu II Sevgilinin bulunduğu yerin yolu. 

Ölürsem rāh-ı kūyında dikesiz taş işigini / Görenler diyeler raḥmet şehīd-i ‘ışḳ mezārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 2). [rāh-ı kūyında, -ı, -n, -da ] 

Muḥibbī ol cefākāruñ olursa rāh-ı kūyında / Dimez aña nedür ḥālüñ ve yāḫūd merḥabā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1275, Beyit 5). [rāh-ı kūyında, -ı, -n, -da ] 

Cān virüp ger rāh-ı kūyında anuñ ḫāk olmışam / Bulmaz idüm ol şehüñ pā-būsına ben dest-res (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1390, Beyit 3). [rāh-ı kūyında, -ı, -n, -da ] 
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rāh-ı kūyuñda: Sevgilinin köyünün yolu II Sevgilinin bulunduğu yerin yolu. 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda yatur pā-māl-i ‘ışḳ oldı / Yañılup dimedüñ bir gün bu miskīn derdmendümdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 5). [rāh-ı kūyuñda, -uñda ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda senüñ çokdan ġubār oldı / Yañılup dimedüñ bir kez ki ḫāk-i üstüḫˇānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 5). [rāh-ı kūyuñda, -uñda ] 

 

rāh-ı maḥabbet: Aşk, sevgi yolu. 

Vādī-i deşt-i ġamuñ āvāre bir mecnūnıyuz / Tā ölince anda biz rāh-ı maḥabbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1363, Beyit 2). [rāh-ı maḥabbet, ] 

 

rāh-ı maḥabbetde: Aşk, sevgi yolu. 

Başlar kesilür kan saçılur līk sorılmaz / Bu nev‘e olur rāh-ı maḥabbetde çok işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 6). [rāh-ı maḥabbetde, -de ] 

 

rāh-ı maḥabbetde: Aşk, sevgi yolu. 

Başın sakınan rāh-ı maḥabbetde ne ister / ‘Işḳuñ yolına kılmasun iḳdām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1257, Beyit 3). [rāh-ı maḥabbetde, -de ] 

Her kim ki virür rāh-ı maḥabbetde bugün baş / ‘Işḳ ehli olan cān-ıla eydür aña şābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 1). [rāh-ı maḥabbetde, -de ] 

 

rāh-ı maḳṣūda: Varılmak istenilen, amaçlanan yol. 

Muḥibbī ṣıdḳ-ılā ‘āşıḳ irişdi rāh-ı maḳṣūda / Riyā vü zerḳ-ıla zāhid hemān bir kurı lāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1047, Beyit 5). [rāh-ı maḳṣūda, -a ] 

 

rāh-ı müşkildür: Zor yol II geçilmesi meşakkatli yol, aşk yolu. 

Sīne ṭablını dögüp derbend-i ‘ışḳ içre müdām / Rāh-ı müşkildür diyü ‘uşşāḳa nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 2). [rāh-ı müşkildür, -dür ] 

 

rāh-ı ‘ummān: Denizin yolu. 

Kirpügüm göz yaşına sedd eyledüm sedd olmadı / Ḫār u ḫesle kim görüpdür rāh-ı ‘ummān baglanur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1157, Beyit 3). [rāh-ı ‘ummān, ] 

 

rāhib: Rahip, papaz. 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [rāhib, ] 

 

raḥm: Merhamet, acıma; iyi muamele. 
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Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 1). [raḥm, ] 

Mümkin mi saña raḥm gele yār dilinden / Dünyāda Muḥibbī kişiye raḥm ide mi taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 5). [raḥm, ] 

Yakma cevr-ile cefā-y-ıla beni iy bagrı taş / Çünki raḥmuñ yok baña n’içün olursın dil-ḫırāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 1). [raḥmuñ, -uñ ] 

 

raḥm eyle: Acımak, merhamet etmek, iyi muamelede bulunmak. 

Gel iy serv-i ḫırāmānum gözüm yaşına raḥm eyle / Ki merdüm-zādedür āḫir görürsin pāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 3). [raḥm eyle, ] 

 

raḥm eyle: Acımak, merhamet etmek, iyi muamelede bulunmak. 

Raḥm eyle disem yāra ider nāza ser-āġāz / ‘Āşıḳ ki niyāz eyleye ma‘şūḳa kılur nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 1). [raḥm eyle, ] 

 

raḥm ide: Acımak, merhamet etmek, iyi muamelede bulunmak. 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1045, Beyit 4). [raḥm ide, -e ] 

 

raḥm ide: Acımak, merhamet etmek, iyi muamelede bulunmak. 

Ola ki baka raḥm ide yüzüñe / Muḥibbī kan-ıla ruḫsāruña yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 5). [raḥm 

ide, -e ] 

 

raḥm ide: Acımak, merhamet etmek, iyi muamelede bulunmak. 

Mümkin mi saña raḥm gele yār dilinden / Dünyāda Muḥibbī kişiye raḥm ide mi taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 5). [raḥm ide, -e ] 

 

raḥm idüp: Acımak, merhamet etmek, iyi muamelede bulunmak. 

Ola kim raḥm idüp meyl ide dildār / Gözüñ yaşını sīm it yüzüñi zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 6). 

[raḥm idüp, -üp ] 

 

raḥm idüp: Acımak, merhamet etmek, iyi muamelede bulunmak. 

Bilmedüm bagrı Muḥibbī dilberüñ āhen midür / Raḥm idüp kılmaz naẓar itsem eger yüz biñ niyāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 5). [raḥm idüp, -üp ] 

 

raḥm itmedi: Acımak, merhamet etmek, iyi muamelede bulunmak. 

Başumı kesdi gözüm yaşına raḥm itmedi hīç / Kılıcın ḫūnī olan kurıya vü yaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 3). [raḥm itmedi, -me, -di ] 
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raḥm kılup: Acımak, merhamet etmek, iyi muamelede bulunmak. 

Çoklar yaşasun raḥm kılup yaşuma her bār / Aglar bile yanumca benüm dīde-i ḫūnbār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 1). [raḥm kılup, -up ] 

 

raḥmet: Esirgeme, kollama, merhamet II Allah’ın yaratıklarına olan merhameti, acıma ve esirgemesi II "Allah 

rahmet eylesin" manasında dua sözü. 

Ölürsem rāh-ı kūyında dikesiz taş işigini / Görenler diyeler raḥmet şehīd-i ‘ışḳ mezārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 2). [raḥmet, ] 

 

raḳīb: Rakip, düşman II aynı sevgiliye gönül verenlerden her biri II sevgili ile âşığın görüşmesini, kavuşmasını 

engelleyen canlı cansız her şey. 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 3). [raḳīb, ] 

N’eyledüm n’itdüm raḳībe seng-ile āhen gibi / Kūyuña vardı diyü ḫalḳa beni çakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 4). [raḳībe, -e ] 

Men‘ eyleye mi kūyına varmaga raḳībüñ / Kim karşu turur ‘āşıḳ-ı bī-bāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1125, Beyit 4). [raḳībüñ, -üñ ] 

Koyup ‘āşıḳların ol māh-rūlar / Raḳīb ile varup bāzār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 2). [raḳīb, ] 

Kūyuña koma raḳībi dūzāḫīdür dōstum / Ancak anuñ ḳadrini dārü’s-selāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1154, Beyit 3). [raḳībi, -i ] 

Her raḳībi öldüreyin didügüm her dem bu kim / Derisine müşterīyüz didiler ṭabbāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 8). [raḳībi, -i ] 

Her ne dirse ḥaḳḳuma uyma raḳībüñ sözine / Bilürem kim ol seni ḫayr işe irşād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 4). [raḳībüñ, -üñ ] 

Raḳīb ölmiş didüm el-ḥamdü-lillāh / Ölen[de] ḫōş dil eyler ḥamde āġāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 2). 
[raḳīb, ] 

Kapuña varmaga koma raḳībi / Melek dīv-ile hergiz maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 4). 
[raḳībi, -i ] 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1373, Beyit 4). [raḳībe, -e ] 

Hem-nefes kılup raḳībi eyleseñ yanuñda ḫāṣ / Kim ‘acablar gül yanında eksük olmaz ḫār u ḫes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1375, Beyit 2). [raḳībi, -i ] 

Tañ degüldür ger raḳīb olmazsa yanuñdan cüdā / Kanda kim gül açıla lā-büd bulınur ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 4). [raḳīb, ] 

Yüzüme bakmaz oldı āh yine yār-ı cefākārum / Raḳībüm beñze[dü]r yāra beni her bābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 5). [raḳībüm, -üm ] 

El uzatmış zülfine dildārumuñ gördüm raḳīb / Dilegüm bu yüriye barmagına anuñ kamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1472, Beyit 4). [raḳīb, ] 
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Āsitānuñdan revā mı ‘āşıḳı dūr eyleyüp / İt raḳībi idesin lāyıḳ mıdur yanuñda ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1481, 
Beyit 5). [raḳībi, -i ] 

 

raḳīb-i dīv: Şeytan taifesinden olan rakip. 

Gice gündüz raḳīb-i dīv saña maḥrem olalıdan / Göñül mülkine ‘azm itdüm nigārā ben hemān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 4). [raḳīb-i dīv, ] 

 

raḳīb-i mākiyānuñ: Tavuk rakip. 

Bāġ-ı ḥüsnüñ bülbülidür murġ-ı cān medḥüñ okur / Ko raḳīb-i mākiyānuñ yiridür ancak kümes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1395, Beyit 4). [raḳīb-i mākiyānuñ, -uñ ] 

 

raḳīb-i rū-siyāhuñ: Kara yüzlü rakip. 

Sakın aldanma raḳīb-i rū-siyāhuñ ḳavline / Bir ġurāb ötetura niçe şer agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1025, Beyit 2). [raḳīb-i rū-siyāhuñ, -uñ ] 

 

raḳḳāṣ: Dans eden, oyun oynayan, köçek. 

Farżdur ‘āşıḳa baş oynamak evvel ḳademe / Pes bu ma‘nāda gerek ‘āşıḳ olanlar raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 3). [raḳḳāṣ, ] 

Gird-bāduñ göricek toz kopardugını çün / Reşk idüp deştde oldı aña Mecnūn raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1476, Beyit 3). [raḳḳāṣ, ] 

Zülfüñüñ çevgānını gördüm başum top eyledüm / Tā ḳıyāmet ‘ışḳ meydānında olsun raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 3). [raḳḳāṣ, ] 

 

raḳṣa girmiş: Dans etmek II raks bağlamında "dönerek yapılan bir dansa dahil olmak.". 

Ṣaḥn-ı gülşen toptolu olmış yine ezhār-ıla / Raḳṣa girmiş servler hem ellerin karsar çınār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 4). [raḳṣa girmiş, -miş ] 

 

ra’nā: Güzel, hoş, latif, parlak, revnaklı. 

İñen ra’nādur ol gül yüzlü dilber / Naẓīrüñ görmedüm ben iy ḳabā-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 2). 

[ra’nādur, -dur ] 

 

ra‘nā: Hoş güzel II pek güzel, pek âlâ. 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1472, Beyit 2). [ra‘nā, ] 

 

ra‘nā güli: Rana: Güzel, hoş, latif, parlak II gül-i ra’nâ: yarısı sarı, yarısı kırmızı çok güzel gül. 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 1). [ra‘nā 

güli, -i ] 
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ra‘nā güli: Rana: Güzel, hoş, latif, parlak II gül-i ra’nâ: yarısı sarı, yarısı kırmızı çok güzel gül. 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 1). [ra‘nā 

güli, -i ] 

 

ra‘nā gülüñ: Rana: Güzel, hoş, latif, parlak II gül-i ra’nâ: yarısı sarı, yarısı kırmızı çok güzel gül. 

Salınur gül ḫār-ıla salınma sen aġyār-ıla / Cünbişi ra‘nā gülüñ gülşende nā-şāyestedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1132, Beyit 4). [ra‘nā gülüñ, -üñ ] 

 

ra‘nālık: Güzellik, hoşluk, latiflik, parlaklık. 

Bülbülüñ gūş eylemez gülşende gül efġānını / Eyleyüp hercāyilik her laḥẓa ra‘nālık sever (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1133, Beyit 3). [ra‘nālık, ] 

 

rāst: Mûsikîmizde rast beşlisi ve rast dörtlüsünün birleşmesinden meydana gelen, rast (sol) perdesinde karar kılan en 

eski ve basit makamlardan biri. 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 3). [rāstı, -ı ] 

 

rāstī: Doğrusu, gerçekten. 

Ol ki bī-mis̱l ü cismi çün cāndur / Rāstī ‘ışḳ ehline ol cāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 1). [rāstī, ] 

 

ravżā: Çayır çimeni, ağacı, suyu bol yer, bahçe II cennet. 

Sidreden ḳāmetüñi biz daḫı bālā bilürüz / Gülşen-i ḥüsnüñi de ravżā’dan a‘lā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 1). [ravżā’dan, -dan ] 

 

ravża-i ‘ışḳ-ıla: Aşk bahçesi. 

Zāhidā sanma senüñ uçmaguña biz ṭālibüz / Çöpe saymaz ravża-i ‘ışḳ-ıla dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 3). [ravża-i ‘ışḳ-ıla, --ıla ] 

 

rāyegān: Bedava, karşılıksız, bedelsiz. 

Bahā sordum metā‘-ı la‘l-i yāra / Didiler naḳd-i cāna rāyegāndurḥ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 2). 

[rāyegāndurḥ, -durḥ ] 

 

rāyegān aldı: Bedava almak, karşılıksız elde etmek. 

Yāruñ aldı būsesin sanmañ Muḥibbī rāyegān / Yolına anuñ dil ü cānı fedā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 5). [rāyegān aldı, -dı ] 

 

rāyegān olmaz: Bedava olmak, karşılıksız elde edilmek. 
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Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 4). [rāyegān olmaz, -maz ] 

 

rāz: Gizlenen şey, sır. 

Gizlü rāzum varmayınca gülşene fāş olmadı / Eyleyen bu sırrı fāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 3). [rāzum, -um ] 

Noḳṭa dehenüñ sırrını fāş itmeye hergiz / Terk-i dil ü cān eyleye açılmaya bu rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 
Beyit 3). [rāz, ] 

Dil saklar sırr-ı ‘ışḳı sīnede cānı gibi / Öldüreler rāzını iẓhār idüp aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1297, 

Beyit 4). [rāzını, -ı, -n, -ı ] 

Bülbül āşüfte olup gül şevḳıne / Cümle dökdi ne ki var ḳalbinde rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 3). 
[rāz, ] 

İy benüm serv-i revānum sorma ḥālüm sensüzin / Eşk-i çeşmüm eyledi bu gizlü rāzum cümle fāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1465, Beyit 3). [rāzum, -um ] 

Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı / Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 4). [rāzuñ, -uñ ] 

Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı / Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 4). [rāzuñı, -uñ, -ı ] 

 

rāżı: Rıza gösteren, boyun eğen. 

Rāżıyam devr-i felekden sa‘d olupdur yılduzum / Ol melek-manẓar şeker-güftārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 5). [rāżıyam, -y, -am ] 

Dimezüz cevr ü cefā eyleme yā eyle vefā / Rāżıyuz her ne kılursañ bizi tek yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 4). [rāżıyuz, -y, -uz ] 

Eger cevrüñ eger mihrüñ ne gelse rāżıyam senden / Ne vaṣla oluram ḫandān ne hicrāna melālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 3). [rāżıyam, -y, -am ] 

İtse biñ cevr ü cefā kılsa hezārān ẓulm u nāz / Rāżıyuz ol şāh-ı ḥüsnüñ bende-i fermānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 3). [rāżıyuz, -y, -uz ] 

Hicr elinden ölür-isem günde biñ kez rāżıyam / Bu Muḥibbī ḥālini tek itmeñüz aġyāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 5). [rāżıyam, -y, -am ] 

 

rāz-ı dehānın: (Sevgilinin) ağzının sırrı. 

Göñülden saklaram rāz-ı dehānın / Degül dīvāne çün kim maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 2). 
[rāz-ı dehānın, -ı, -n ] 

 

rāżī olupdur: Kabul etmek, rıza göstermek. 

Seni uyḫuda görmege olupdur çeşmüm rāżī / Bunı bilmez ‘aceb bu ki göz-i ‘āşıḳda ḥˇāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1328, Beyit 3). [rāżī olupdur, -up, -dur ] 
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rāz-ı pinhān: Gizli tutulan sır II sevgilinin sır gibi gizli ağzı. 

Gerek dilden dehānı rāz-ı pinhān / Ki dīvāne degüldür maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 4). 

[rāz-ı pinhān, ] 

 

rebāb: Sap kısmının ucunda Hindistan cevizinden yapılmış basık, yuvarlak, küçük bir kâsesi bulunan, dize veya bir 

yere dayanarak çalınan saz. 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1135, Beyit 1). [rebāba, -a ] 

Sīne-i sūzānumı her kim göre sanur rebāb / Eşk-i sürḫum tāra beñzer ol rebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 4). [rebāb, ] 

Sīne-i sūzānumı her kim göre sanur rebāb / Eşk-i sürḫum tāra beñzer ol rebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 4). [rebāb, ] 

Üstüḫˇānum nāya döndi dem-be-dem eyler fiġān / Anuñ-ıçun ‘ūd u ḳānūn u rebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 4). [rebāba, -a ] 

Bār-ı ġamdan hicr ara bu ḳaddüm olaldan kemān / İñlesem olmaz ‘aceb sīne rebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 3). [rebābı, -ı ] 

Bezm-i belāda nāleme āheng içün benüm / Muṭrib terāne bagla elüñ gel rebāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1482, Beyit 3). [rebāba, -a ] 

 

rebābī: Rebab ustası, bu enstrümanı çalan kimse. 

Bezm-i ġamda iñleyüp nālişler itsem tā seḥer / Ḥālüm añlar nāylar derdüm rebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 4). [rebābīler, -ler ] 

 

rebī‘ eyyāmı: Bahar günleri, bahar mevsimi, ilkbahar II Rebî-i (Rebîü’l-) evvel: İlkbahar. Rebî-i (Rebîü’l-) âhir 

(sânî): Sonbahar. 

Rebī‘ eyyāmı gül devr-i semendür / Akar su her ṭaraf seyr-i çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 1). 

[rebī‘ eyyāmı, -ı ] 

 

recā-yı būse: Öpücük ümidi, öpme emeli. 

Recā-yı būse iderler tecāvüz / Keseyin mi lisānuñ sebḳati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 5). [recā-yı 

būse, -e ] 

 

red eyleme: Reddetmek, kabul etmemek, geri çevirmek. 

Bīgāne sanup eyleme red bu Muḥibbī’yi / Bilmez misin ki ‘ışḳuñ ile āşinā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 

Beyit 5). [red eyleme, -me ] 

 

redd eyleme: Reddetmek, kabul etmemek, geri çevirmek. 

Beni redd eyleme varsam kapuña / Kerīm olan kişi bend-i der itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 2). 

[redd eyleme, -me ] 
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redd idüp: Reddetmek, kabul etmemek, geri çevirmek. 

İy güzeller şāhı kapuñdan Muḥibbī bendeñi / Redd idüp anı saña bīgāneler maḥrem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 6). [redd idüp, -üp ] 

 

redd itme: Reddetmek, kabul etmemek, geri çevirmek. 

Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni / Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 4). [redd itme, -me ] 

 

reddeyle: Reddetmek, kabul etmemek, geri çevirmek. 

Cān u dilden kapuña geldüm beni reddeyleme / Degme kez bende bulınmaz kim ola bu resme ḫāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 2). [reddeyleme, -me ] 

 

refīḳ ola: Dost, arkadaş olmak. 

Ger refīḳ ola seg-i kūyuñ iy dōst baña / Eyleyem gerdānına rişte-i cānumı meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1391, 

Beyit 2). [refīḳ ola, -a ] 

 

refīḳān: Arkadaşlar, dostlar. 

İy refīḳān reh-i ġam içre du‘ādan añasız / Benüm içün umaram okıyasız siz İḫlāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1476, 

Beyit 4). [refīḳān, ] 

Rāh-ı ġamda iy refīḳān cān virürsem derd-ile / Benüm içün sūre-i İḫlāṣı okuñ ez-ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1480, Beyit 4). [refīḳān, ] 

 

reftār: Gidiş, yürüyüş, salınarak edalı yürüyüş. 

Sen melek-rūyı niçe teşbīh idem aṣnāma kim / Bir kurı ṣūretdür ol güftārsuz reftārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1369, Beyit 3). [reftārsuz, -suz ] 

 

reftār eylemez: Yürümek, gitmek, hareket etmek II nazlı nazlı, salınarak yürümek. 

Cennete ḥavrā eger biñ nāz-ıla kılsa ḫırām / Bir ḳadem ol serv-i nāzum gibi reftār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1333, Beyit 2). [reftār eylemez, -mez ] 

 

reftār iderler: Yürümek, gitmek, hareket etmek II nazlı nazlı, salınarak yürümek. 

Güzeller nāz-ıla reftār iderler / Dönerler ġonca-veş güftār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 1). 
[reftār iderler, -er, -ler ] 

 

reg: Damar. 

Saz-ı ‘ışḳa dem-be-dem iy dōstlar āheng-içün / Tārlardur tende her reg dest-i ġam mıżrābumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 4). [reg, ] 
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rehā: Kurtulma, kurtuluş. 

Dōstlar hicrān şebinde kim rehāyı istemez / Görüben cānān yüzini rūşenāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 1). [rehāyı, -y, -ı ] 

 

reh-i ġam: Keder yolu. 

İy refīḳān reh-i ġam içre du‘ādan añasız / Benüm içün umaram okıyasız siz İḫlāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1476, 
Beyit 4). [reh-i ġam, ] 

 

reh-i ‘ışḳ: Aşk yolu. 

İtmez-idük reh-i ‘ışḳ içre ṭarīḳat ḥāṣıl / Olmasa kūy-ı ḫarābāt bizüm menzilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1208, 

Beyit 2). [reh-i ‘ışḳ, ] 

 

reh-i ‘ışḳında: Aşk yolu. 

Kim elif gibi reh-i ‘ışḳında yāruñ togrudur / Bakışından çeşmi aña ġamze okın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1064, Beyit 1). [reh-i ‘ışḳında, -ında ] 

 

reh-i ‘ışḳuñda: Aşk yolu. 

Nigārā sanma ‘ışḳ içre Muḥibbī terk-i ser kılmaz / Yoluñda öldügüm billāh reh-i ‘ışḳuñda ṣādıḳdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 6). [reh-i ‘ışḳuñda, -uñ, -da ] 

 

reh-i kūyuñda: Sevgilinin köyünün yolu II Sevgilinin bulunduğu yerin yolu. 

Yüzüm üzre umaram iy māh-rū kim basasın / Ḫāk idüp cismüm reh-i kūyuñda ḳaṣdum düşmedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 3). [reh-i kūyuñda, -uñ, -da ] 

 

rehn: Ödünç veya âriyet olarak alınan şeyin yerine verilen şey, rehin II rehin etmek, edilmek. 

Zāhidā ister-iseñ pīr-i muġāndan ḳadeḥi / Rehn içün ḫırḳa vü tesbīḥ ile seccāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 3). [rehn, ] 

 

rehne aldı: Rehin almak, alıkoymak II bir borç karşılığında, borç ödenince geri alınmak şartıyla temînat olarak 

borçlunun alacaklıya bıraktığı, borcun tamamını karşılayacak değerdeki kıymetli eşya, mal vb. 

Zāhidā vā‘iẓleri gördüm ki ḥırṣ-ı cām içün / Rehne aldı her birinüñ ḫırḳasını mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1417, Beyit 3). [rehne aldı, -dı ] 

 

rehnümūn: Yol gösteren, rehber. 

Sen koma ṭarf-ı meygedeyi elden iy göñül / Bu sāġar-ıla saña çün ol rehnümūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 2). [rehnümūn, ] 

 

rence virme: Acıya vermek, acısına saymak, acı yüzünden olmuş kabul etmek. 
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İy büt-i Çīn rence virme nālemi gūş eyleyüp / İşigüñ büt-ḫānedür efġānumı kıldum ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 4). [rence virme, -me ] 

 

reng-ā-reng: Renkli renkli, çeşit çeşit. 

Sīne bāġına Muḥibbī yaş döker geh ḫūn-ı dil / Bitürür güller temāşā eyle reng-ā-reng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 5). [reng-ā-reng, ] 

 

rengīn: Renkli, hoş, güzel. 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1123, Beyit 5). [rengīn, ] 

Ḳaddümi dü-tā eyleyüp āh okların atdum / Rengīn yaşumı eyledüm ol yaya kirişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1139, Beyit 4). [rengīn, ] 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 1). [rengīn, ] 

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine / Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 5). [rengīn, ] 

Vādi-i ġāmda gören Mecnūn’ı ‘üryān sanmasun / Eşk-i surḫ-ıla anuñ rengīn ḳumāşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 3). [rengīn, ] 

Dāġlar geydürdi baña dōstlar bir şāh benek / Eşk-i çeşmüm devletinde geymişem rengīn ḳumāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 2). [rengīn, ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ lebleri rengīn imiş / Ehl-i diller görüp anı her biri diş bilemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 1). [rengīn, ] 

 

resen: Ip, idam ipi II sevgilinin saçı. 

Baş eg zülfe resendür cān u dilden / Disünler saña ‘uşşāk içre cānbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 3). 

[resendür, -dür ] 

Eger ber-dār iderseñ zülfe āḫir / Olur cān gerdeninde ol resen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 3). 
[resen, ] 

 

resen-bāz: İple oynayan, ip cambazı. 

Alup zülfiyle oynar dil resen-bāz / Kıyar cānına her kim ola canbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 1). 

[resen-bāz, ] 

 

reşk: Kıskanma, kıskançlık, haset; gıpta. 

Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1063, Beyit 5). [reşk-ile, --ile ] 

 

reşk idüp: Kıskanmak. 



 1775 

Gird-bāduñ göricek toz kopardugını çün / Reşk idüp deştde oldı aña Mecnūn raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 3). [reşk idüp, -üp ] 

 

reşk-i firdevs-i berin: Firdevs'in yüceliğini kıskanan. 

Reşk-i firdevs-i berin oldı yine ṣaḥn-ı çemen / ‘İyş ü ‘işret vaḳtidür it bir kenārı iḫtiyār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 6). [reşk-i firdevs-i berin, ] 

 

resm: Bir nesne, bir canlı yâhut tabiatın kara kalemle, sulu veya yağlı boya ile kâğıt, bez vb. bir yüzey üzerine 

yapılan benzeri, tasvir, timsal. 

Şehr-i ‘ışḳuñ resmini urdukda ressām-ı ezel / Kelle-i ‘uşşāḳdan sūrını bünyād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1413, Beyit 3). [resmini, -i, -n, -i ] 

 

resm: Tarz, şekil, biçim, üslup II âdet, usul. 

Gel beni öldür vefā kıl ‘ahdüñe didüm didi / Bī-vefālık resmidür ‘ālem içinde şānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1283, Beyit 6). [resmidür, -i, -dür ] 

Okumış gerçi vefā fennin velī ögrenmemiş / Kendüye cevr ü cefā resmini āyīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1400, Beyit 2). [resmini, -i, -n, -i ] 

 

resm ider: Nakşetmek, resmetmek, şekiller çizmek. 

Levḥ-i dilde kıl ḳalemle māh-rūlar naḳşını / Resm ider naḳşında māhirdür olup naḳḳāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 2). [resm ider, -er ] 

 

ressām-ı ezel: Suretler (şekiller, görüntüler) çizen/yaratan Allah. 

Şehr-i ‘ışḳuñ resmini urdukda ressām-ı ezel / Kelle-i ‘uşşāḳdan sūrını bünyād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1413, Beyit 3). [ressām-ı ezel, ] 

 

revā: Lâyık, uygun, yerinde, münâsip. 

Terk-i cān itmek revādur terk-i yār itmek degül / Yolına cān virmegi çokdan göñül iḳrār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 3). [revādur, -dur ] 

Mecnūn ki ‘ışḳ kişverine pādişā geçer / Ḥükmi anuñ cemī‘-i vuḥūşa revā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 1). [revā, ] 

Kūy-ı nigāra deyr-i muġān dir-isem revā / Çün kapusında āh u fiġānum olur ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 3). [revā, ] 

Āsitānuñdan revā mı ‘āşıḳı dūr eyleyüp / İt raḳībi idesin lāyıḳ mıdur yanuñda ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1481, 

Beyit 5). [revā, ] 

 

revā görme: Uygun görmek, yakıştırmak, kötü bir duruma layık bulmak. 

 ,Revā görme kapuñda baña cevr ide felek / Luṭf olmaya yoluñda ben olam şöyle ġubār (Muhibbî Dîvânı ( ر)

Gazel 1205, Beyit 10). [revā görme, -me ] 
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revā mıdur: Uygun mudur, yerinde midir, hiç olur mu. 

Muḥibbī oldı çün bir zer-ḫarīdüñ / Revā mıdur diyesin kul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 5). 

[revā mıdur, ] 

 

revā olmadı: Lâyık, uygun, yerinde, münâsip olmak. 

Olmadı benüm sözüm katuñda revā henūz / Bu derd-i ‘ışḳa olmaz imiş āh devā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 1). [revā olmadı, -ma, -dı ] 

 

revān: Yürüyen, giden. 

Kārubān-ı dil revāndur çün melāmet rāhına / İy Muḥibbī nāleler kıl sen de mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 5). [revāndur, -dur ] 

 

revān: Sür'atle, derhal, hemen. 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [revān, ] 

 

revān: Su gibi akıp giden (ifade), akıcı (şiir, söz vb.) II sür'atle, derhal, hemen. 

Dil okur ‘ışḳuñ kitābını revān ezberlemiş / Gūyiyā gülşende bülbül Gülsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 1). [revān, ] 

 

revān eyleyeli: Akıtmak, dökmek. 

Gözlerüm gözek olup eyleyeli eşki revān / Dīde dōlāba dönüp eyleyüben ün iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1019, 

Beyit 3). [revān eyleyeli, -y, -eli ] 

 

revān itdüm: Akıtmak, dökmek. 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [revān itdüm, -dü, -m ] 

 

revān itmiş: Akıtmak, dökmek. 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [revān itmiş, -miş ] 

 

revān itmiş: Akıtmak, dökmek. 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 5). [revān itmiş, -miş ] 

 

revān ola: Akmak, dökülmek. 
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Niçe başlar kesilüp her yaña ḫūn ola revān / Ġamzelerden eline yār ala çün ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 2). [revān ola, -a ] 

 

revān ola: Yola koyulmak, gitmek. 

‘Aḳl u ṣabr u hūş gitdiler dilā gel eyle ses / Kārbān çünkim revān ola figān eyler ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1380, Beyit 1). [revān ola, -a ] 

 

revān oldı: Akmak, dökülmek. 

Dīdeden akdı gözüñ yaşı revān oldı yine / İy dil-i ġam-zede ol serv-ḳadi yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 2). [revān oldı, -dı ] 

 

revān oldı: Akmak, dökülmek. 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 1). [revān oldı, -dı ] 

 

revān oldı: Yola koyulmak, gitmek. 

Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1091, Beyit 2). [revān oldı, -dı ] 

 

revān oldı: Akmak, dökülmek. 

Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [revān oldı, -dı ] 

 

revān oldı: Akmak, dökülmek. 

Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar / Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 3). [revān oldı, -dı ] 

 

revān olsa: Akmak, dökülmek. 

Gözüm yaşı ‘aceb midür benüm her sū revān olsa / Ḫayāl-i ḳaddi bāġ-ı dilde bir serv-i bülendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 2). [revān olsa, -sa ] 

 

revān olur revān: Akmak, dökülmek, akıp gitmek // revan kelimesinin tekrarıyla pekiştirme yapılmıştır. 

Kūy-ı dilberde gözüm yaşı revān olur revān / Nite kim Baġdād şehri içre akar nehr-i Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 4). [revān olur revān, ] 

 

revāne: Akan, giden, yürüyen / Akıp giden. 

Meyl-i ṭab‘ı çünki o serv-i revānadur / Anuñ içün pāyına yaşum revānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, Beyit 

1). [revānedür, -dür ] 
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revnaḳ bulımaz: Parlaklık, güzellik kazanmak, güzelleşmek, çekicilik kazanmak. 

Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni / Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 4). [revnaḳ bulımaz, -ı, -maz-ımaz ] 

 

revnak viren: Güzellik, parlaklık, letafet vermek II güzelleştirmek, güzellik katmak. 

Gözümüñ yaşıdur revnak viren bu gülsitānuña / Dime kim olıcak bārān bitüp gül lālezār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 3). [revnak viren, -en ] 

 

revnaḳ virür: Güzellik, parlaklık, letafet vermek II güzelleştirmek, güzellik katmak. 

İrem bāġı-durur ḥüsnüñ virür bülbüllerüñ revnaḳ / Gider aġyārı kapuñdan ki bülbülle ġurāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 2). [revnaḳ virür, -ür ] 

 

reyāḥīn: Reyhânlar; "reyhân"ın cem'idir // Fesleğenler. // Sevgilinin saçına benzetilen güzel kokulu bir süs bitkisi. 

Reyāḥīn şāhınuñ taḫtı çemendür / Gelen dīvānına serv ü semendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 1). 

[reyāḥīn, ] 

 

rezm: Savaş, kavga. 

‘Ālemi geşt eyleyüp geh gülşen içre cā kılup / Rezm-ile İskender’üz bezm-ile gāhī Cemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 3). [rezm-ile, --ile ] 

Muḥibbī merd olana rezm içinde / Bir elde tīġ [u] bir elde gerek baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 7). 

[rezm, ] 

 

ribāṭ: Konaklama yeri, han, kervansaray, imârethâne vb. 

Her kārbān ki konsa bugün irtesi göçer / Dār-ı cihāna anuñ-ıçun didiler ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 3). [ribāṭ, ] 

Nefs ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳ u menzil olmışdur ribāṭ / Key sakın başdan çıkarsın itmez iseñ iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 1). [ribāṭ, ] 

Bu ribāṭ-ı köhnede kılma ikāmet fikrini / Gün-be-gün her kārbāna mesken olur bu ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 3). [ribāṭ, ] 

 

ribāṭ-ı köhnede: Eski, köhne konak, han // dünya. 

Bu ribāṭ-ı köhnede kılma ikāmet fikrini / Gün-be-gün her kārbāna mesken olur bu ribāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 3). [ribāṭ-ı köhnede, -de ] 

 

rind: Görünüşe ve dünya işlerine kıymet vermeyen, kurallardan uzak, bütün varlığı kendi iç dünyâsına göre 

değerlendiren, gönül gözüyle gören, hoş görülü, kalender, içkiye düşkün ve derbeder görünüşünün aksine ârif, hakîm, 

gönül ehli kimse. 

Göñülden bir nefes gitmez leb-i ḥamrāsı dildāruñ / Hemān ol rinde beñzer kim mey-i ḥamrāya düşmişdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 2). [rinde, -e ] 
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Bādeyi rinde virüp ‘āşıḳa ma‘şūḳ etegin / Ṣūfiye zerḳ u riyā zāhide fetvāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 4). [rinde, -e ] 

Var mı cihānda bir saña beñzer Muḥibbī rind / Cānı şarābḫānede vü cismi evdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1126, Beyit 5). [rind, ] 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 3). [rindüz, -üz ] 

Oldı Muḥibbī ‘ışḳ-ıla rind ü melāmetī / Sanmañ anuñ her işi ḳallāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 5). [rind, ] 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1389, Beyit 4). [rind, ] 

 

rind ü ḳallāş olmışuz: Rind ve derviş olmak II dünyaya değer vermez olmak. 

Meygede ādābını mest ü ḫarāb olan bilür / Gözlerüz meyḫāne ḳadrin rind ü ḳallāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1366, Beyit 3). [rind ü ḳallāş olmışuz, -mış, -uz ] 

 

rindān: (Fars. rind ve çoğul eki -ān ile rindān) Rint kimseler, rintler. 

Zāhidā mescidde rindānı iñen ẕemm eyleme / Ġāfil olma biz seni meyḫāne içre dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1243, Beyit 4). [rindānı, -ı ] 

 

rindāne: Rintlere yakışır tarzda. 

Ele sāġar alalum şevḳ-ile rindāne biraz / Gel diñüz açılalum gülşene yārāna biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1251, 

Beyit 1). [rindāne, ] 

Muḥibbī şi‘rini rindāne söyler / Olursa şi‘r içinde tañ mı mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 5). 

[rindāne, ] 

 

rind-i ḫarābātī: Harabat ehli, nefsini maddi dünyadan arındıran ve kendini Allah'a adayan kimse. 

Dem olur rind-i ḫarābātī olan bir bādeye / Mülk-i efrīdūn u tāc-ı Ḫusrev ü Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1082, Beyit 4). [rind-i ḫarābātī, ] 

 

rind-i ḫarābātuz: Harabat ehli, nefsini maddi dünyadan arındıran ve kendini Allah'a adayan kimse. 

Vaṣl-ıla şādān olup hicr-ile ġamgīn olmazuz / ‘Āşıḳ u rind-i ḫarābātuz bizüm yok kāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 3). [rind-i ḫarābātuz, -uz ] 

 

risāle: Küçük kitap, kitapçık. 

‘Işḳ nüktesini okıdı gülşende ‘andelīb / Evrāḳ-ı gül sanki öñinde risāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, Beyit 

3). [risāledür, -dür ] 

 

rişte: İp, bağ. 
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Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [rişteyi, -y, -i ] 

 

rişte-i cān: Can ipliği II insanın hayat kaynağı ve hayatın bağlı olduğu ip II can damarı, şah damar. 

Gel Muḥibbī sözlerini dür gibi tak gūşuña / Rişte-i cān üzre naẓmın dürr ü gevher gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 5). [rişte-i cān, ] 

 

rişte-i cān: Can ipliği II insanın hayat kaynağı ve hayatın bağlı olduğu ip II can damarı, şah damar. 

İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı / Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1154, Beyit 5). [rişte-i cān, ] 

 

rişte-i cān: Can ipliği II insanın hayat kaynağı ve hayatın bağlı olduğu ip II can damarı, şah damar. 

Naẓm ider lü‘lü‘ dişüñ la‘l lebüñ evṣāfını / Rişte-i cān üzre dizmiş dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 3). [rişte-i cān, ] 

 

rişte-i cānumı: Can ipliği II insanın hayat kaynağı ve hayatın bağlı olduğu ip II can damarı, şah damar. 

Ger refīḳ ola seg-i kūyuñ iy dōst baña / Eyleyem gerdānına rişte-i cānumı meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1391, 

Beyit 2). [rişte-i cānumı, -um, -ı ] 

 

riyā: Olduğundan başka türlü görünme, özü sözü bir olmama, iki yüzlülük II din. bir ibâdet veya iyiliğin Allah rızâsı 

için değil gösteriş için yapılması. 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1201, Beyit 4). [riyā, ] 

 

riyā vü zerḳ-ıla: Yalan ve ikiyüzlülük. 

Muḥibbī ṣıdḳ-ılā ‘āşıḳ irişdi rāh-ı maḳṣūda / Riyā vü zerḳ-ıla zāhid hemān bir kurı lāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1047, Beyit 5). [riyā vü zerḳ-ıla, --ıla ] 

 

rıżā: Hoşnut ve memnun olma durumu, hoşnutluk, memnunluk. 

Vaṣlını idüp temennā hicrini kılma ṭaleb / Dil-rübālar dāyimā ġayrı rıżā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1396, Beyit 2). [rıżā, ] 

 

rīze rīz itdüñ: Çizik çizik etmek, parçalamak, kırıp dökmek. 

İy cefā-ḫū niçeye dek idesin cevr ü sitem / Yiter itdüñ tīġ-ı hicrān-ıla cismüm rīze rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1327, Beyit 2). [rīze rīz itdüñ, -dü, -ñ ] 

 

rıżvān: Cennetin kapıcısı olan büyük melek. 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1395, Beyit 3). [rıżvān, ] 
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ruḫ: Can, nefes. 

Cevri iden baña ol şūḥumdur / Ḳalbüm içre velī ki rūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 1). 

[rūḥumdur, -um, -dur ] 

 

ruḫ: Yanak II yüz. 

Cān u dil zülfi ġamından bir dem ārām eylemez / Ruḫları üstinde şeb-veş tārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 6). [ruḫları, -lar, -ı ] 

Dūd-ı āhumdan sakınur gül ruḫın her dem nigār / Hey niçe nāzük mizāc olur bulutdan nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 2). [ruḫın, -ı, -n ] 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [ruḫuñsuz, -uñsuz ] 

Ruḫlarına karşu çeşm almış ele ebrūsını / Atışıyla san kemāndārdur kemānın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1064, Beyit 3). [ruḫlarına, -larına ] 

Dōstum zülfüñ şebinde ruḫlaruñ mehtābdur / Sun lebüñ cāmın baña çün kim şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 1). [ruḫlaruñ, -laruñ ] 

Gül ruḫlarındandur ḫacīl ḳaddi olaldan mu‘tedil / Ṭūbī olupdur münfā‘il serv-i revānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 2). [ruḫlarındandur, -larındandur ] 

Ḳāmet-i servüñi kim gördi didi gül götürür / Gül ruḫuñ buña ‘aceb deste-i sünbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 1). [ruḫuñ, -uñ ] 

Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān / Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 5). [ruḫları, -ları ] 

Cānān lebi katında lā‘l seng pāredür / Gül ruḫlarını gördügi dem şermesār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 3). [ruḫlarını, -lar, -ı, -n, -ı ] 

Dil ruḫlaruñı yād idicek işi zār olur / San kim çemende şevḳ-i gül-ile hezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 1). [ruḫlaruñı, -lar, -uñ, -ı ] 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 3). [ruḫlaruñ, -lar, -uñ ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 2). [ruḫlaruñ, -lar, -uñ ] 

Ruḫlarıyla lebleri ẕikrin ider dil dilberüñ / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī la‘l ü gevher-sāz olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1158, Beyit 5). [ruḫlarıyla, -lar, -ı, -y, -la ] 

Her kaçan kim ruḫları üstinde zülfin tār ider / Her kılında niçe biñ ‘āşıḳları ber-dār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 1). [ruḫları, -lar, -ı ] 

Ruḫları şem‘in yine ‘arż eyledi cānāneler / Koñ tutuşsun cān u dil şem‘e yana pervāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 1). [ruḫları, -lar, -ı ] 

Lebüñden ġoncalar dem-beste oldı / Ruḫuñ şermendesidür hem gül-i ter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 4). 

[ruḫuñ, -uñ ] 
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 ,Söyler ruḫuñuñ medḥin okur bülbül-i dil / Yüzüñe karşu olur şām u seḥer ḫoş-güftār (Muhibbî Dîvânı ( س)
Gazel 1205, Beyit 12). [ruḫuñuñ, -uñ, -uñ ] 

Gül ruḫlaruñ koyup dil meyl eylemez cināna / Terk eyleyüp bahārı ‘ārif ḫazāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 4). [ruḫlaruñ, -lar, -uñ ] 

Zer oldı ruḫum sīm yaşumdan baña ne sūd / Çün yār gelüp bir naẓar sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 3). [ruḫum, -um ] 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 4). [ruḫlarınuñ, -lar, -ı, -nuñ ] 

Öpmek isterdüm ruḫından ḫaṭṭın iẓhār eyledi / Didüm iy ārām-ı cān hīç gül olur mı ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 3). [ruḫından, -ı, -n, -dan ] 

Ruḫlaruñsuz bu Muḥibbī āh iderse tañ mıdur / Bülbül-i şūrīdenüñ ḥāli n’olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1322, Beyit 5). [ruḫlaruñsuz, -lar, -uñ, -suz ] 

Seyr kılmaga yaşum māni‘ olur ruḫlarına / N’eylesün yolın alur dīde o mādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 3). [ruḫlarına, -lar, -ı, -n, -a ] 

Bir sencileyin ruḫları gül yār ele girmez / Bir bencileyin bülbül-i gülzār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 1). [ruḫları, -lar, -ı ] 

Cāmi‘-i ḥüsn içre yanar ruḫları ḳandīldür / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 2). [ruḫları, -lar, -ı ] 

Arturur nālesini görse Muḥibbī ruḫuñı / Faṣl-ı gülde nite kim murġ-ı ḫoş-elḥān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 5). [ruḫuñı, -uñ, -ı ] 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 3). [ruḫın, -ı, -n ] 

Ruḫları devrinde varma iy Muḥibbī gülşene / La‘l-i nābı var-iken cām-ı ṣafā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 5). [ruḫları, -lar, -ı ] 

Ruḫlaruña karşu zülfüñ dem-be-dem efzūn olur / Günde yatsa kuvveti artmagla olur mār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 4). [ruḫlaruña, -lar, -uñ, -a ] 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [ruḫuñ, -uñ ] 

‘Ārıżını ben niçe gülzāra teşbīh eyleyem / Açılur gül ruḫları karşumda benüm yaz u kış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 3). [ruḫları, -lar, -ı ] 

Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül / Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 5). [ruḫlaruñ, -lar, -uñ ] 

Ruḫlaruñ üstinde n’eyler uşbu zülf-i ‘anberīn / Kim görüpdür kim günüñ yüzini ẓāhir duta pas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 2). [ruḫlaruñ, -lar, -uñ ] 

Ruḫlarını eyledi ben ‘āşıḳa ol yār ‘arż / İtdi san gül ruḫlarını bülbüle gülzār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 1). [ruḫlarını, -lar, -ı, -n, -ı ] 

Ruḫlarını eyledi ben ‘āşıḳa ol yār ‘arż / İtdi san gül ruḫlarını bülbüle gülzār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 1). [ruḫlarını, -lar, -ı, -n, -ı ] 
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ruḫ-ı āfitāba: Güneş gibi parlak yanak. 

Cānā seḥāb-ı zülfi ruḫ-ı āfitāba bas / Yakduñ bizi bu mihr-ile māhum niḳāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 1). [ruḫ-ı āfitāba, -a ] 

 

rūḥ-ı revān: (Yürüyen latif bir ruha benzetilen) sevgili, güzel II ruhun ferahlığı, yaşam kaynağı. 

Göñül bir dem ḳarār itmez eyā rūḥ-ı revān sensüz / Fiġān u nāle vü zār ile tenüm içre cān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 1). [rūḥ-ı revān, ] 

 

rūḥ-ı revānum: (Yürüyen latif bir ruha benzetilen) sevgili, güzel II ruhun ferahlığı, yaşam kaynağı. 

Cānum n’ola virsem saña iy rūḥ-ı revānum / Gūr-ı ġamda baña hemān cānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 3). [rūḥ-ı revānum, -um ] 

 

rūḥ-ı revānum: (Yürüyen latif bir ruha benzetilen) sevgili, güzel II ruhun ferahlığı, yaşam kaynağı. 

Zülfi ḫande-i destedür göñlüm aña peyvestedür / Çokdan Muḥibbī ḫastadur rūḥ-ı revānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 6). [rūḥ-ı revānum, -um ] 

 

rūḥ-ı revānum: (Yürüyen latif bir ruha benzetilen) sevgili, güzel II ruhun ferahlığı, yaşam kaynağı. 

Gitdükçe ‘adem mülkine iy rūḥ-ı revānum / Zād-ı ġamuñı eylemişem kendüme yoldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1451, Beyit 2). [rūḥ-ı revānum, -um ] 

 

ruḫ-ı yāra: Sevgilinin yanağı. 

İtdi pervāne göñül yine ruḫ-ı yāra heves / Yakmayınca komaz āḫir kim ider nāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 1). [ruḫ-ı yāra, -a ] 

 

ruḫ-ı zerdüm: Sarı yanak ll solgun yüz. 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [ruḫ-ı zerdüm, -üm ] 

 

ruḫsār: Yanak, ruh, yüz, çehre. 

Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını / Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 2). [ruḫsārını, -ı, -n, -ı ] 

Bakamaz oldum güneş ruḫsārına dildāruñ āh / Her kaçan baksam naẓar kılsam bu çeşmüm nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 3). [ruḫsārına, -ı, -n, -a ] 

Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1049, Beyit 1). [ruḫsārı, -ı ] 

Ol gül-i ḥamrāda şebnem mi seḥergeh görinen / Yoḫsa ruḫsārında yāruñ ḳaṭre kaṭre der midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 3). [ruḫsārında, -ı, -n, -da ] 
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Sāġar-ı çeşmümde cānā lāle ruḫsāruñ senüñ / Cūy-ı āb içre komışlar zeyn içün gül destedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 2). [ruḫsāruñ, -uñ ] 

Gerçi ḥayrān oldı dil gördi bu ben dīvāneyi / Līk biz de ol ḳamer ruḫsāruñuñ ḥayrānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 2). [ruḫsāruñuñ, -uñ, -uñ ] 

Ola ki baka raḥm ide yüzüñe / Muḥibbī kan-ıla ruḫsāruña yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 5). 
[ruḫsāruña, -uñ, -a ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 7). [ruḫsār, ] 

Ḫaṭṭını gördüm ḫalel virmek diler ruḫsārına / Hey ne kāfirdür görüñ ḳaṣd-ı dil ü dīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1400, Beyit 4). [ruḫsārına, -ı, -n, -a ] 

Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 3). [ruḫsār-ımış, -ı, -mış ] 

Gören ḫaṭṭuñ didi ruḫsāruñ üzre / Meger ceyş-i Ḥabeş Īrān’a gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 3). 
[ruḫsāruñ, -uñ ] 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 1). [ruḫsār, ] 

 

ruḫsār u ḫaddi: Yüz ve yanak. 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1394, Beyit 1). [ruḫsār u ḫaddi, -i ] 

 

ruḫsār-ı yāra: Sevgilinin yanağı. 

Cān-ıla gel iy göñül şimden girü kıl el-vedā‘ / Ḫaṭ getürdi ḳatlüme ruḫsār-ı yāra geldi ḫaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 4). [ruḫsār-ı yāra, -a ] 

 

rūm: Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalan bölgeye verilen isim, Anadolu. 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 3). [rūm, ] 

Gözüñ altında ol ḫāl-i siyāhuñ nāfe-i müşgīn / Ġalaṭdur kim bunı dirse ki Rūm içre ġazāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 2). [rūm, ] 

 

rumūz: Remizler, işaretler, manası gizli olan sözler. 

Baña sor ‘ışḳuñ rumūzın vireyim bir bir ḫaber / Sorma Mecnūn’a ne bilsün bir kara cāhil-durur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 4). [rumūzın, -ın ] 

‘Işḳuñ rumūzı neydügini zāhid añlamaz / Kuş dilidür bu yine bunı söyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 3). [rumūzı, -ı ] 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [rumūzın, -ı, -n ] 
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Āteş-i ‘ışḳuñ rumūzın niçe taḥrīr eyleyem / Söylesem ‘ālem yanar sanmañ ki ancak nāmeler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1172, Beyit 3). [rumūzın, -ı, -n ] 

Sor baña ‘ışḳuñ rumūzın saña taḳrīr eyleyem / Cān u baş terkin urur ‘āşıḳ hemān pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 2). [rumūzın, -ı, -n ] 

Saklayam dirdüm şehā ‘ışḳuñ rumūzın sīnede / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm itdi āḫir keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1248, Beyit 3). [rumūzın, -ı, -n ] 

Kim ki ögrenmek diler ‘ışḳuñ rumūzın ser-te-ser / Okusun görsün Muḥibbī defter ü dīvānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1331, Beyit 5). [rumūzın, -ı, -n ] 

Añlayup ‘ışḳuñ rumūzın didi bir ḥikmet-şinās / Bu ‘ilim müşkildür itmeñ bunı bir ‘ilme ḳıyās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 1). [rumūzın, -ı, -n ] 

 

rumūz-ı ‘ışḳ: Aşkın rumuzu, sırları, gizli sözleri. 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [rumūz-ı ‘ışḳ, ] 

 

rumūz-ı ‘ışḳı: Aşkın rumuzu, sırları, gizli sözleri. 

Zāhidā sanma rumūz-ı ‘ışḳı ḫāmīler bilür / Bādenüñ ẕevḳ u ṣafāsını müdāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1154, Beyit 1). [rumūz-ı ‘ışḳı, -ı ] 

 

rūşen: Parlak, aydın, aydınlık. 

Didüm cānā ‘aceb rūşen yüzüñ var / Didi taḥsīn idüp yaḫşı sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 1). 

[rūşen, ] 

 

rūşen: Âşikâr, meydanda, açık, belli. 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 4). [rūşendür, -dür ] 

 

rūşen eylerse: Aydınlatmak. 

Rūşen eylerse ‘aceb mi bu cihānı nūr-veş / Çün görindi dōstum baña cemālüñ ḥūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 1). [rūşen eylerse, -r, -se ] 

 

rūşen eyleyen: Aydınlatmak. 

Tekye-i ‘ışḳa göñül ḳandīl cānumdur fitil / Anı rūşen eyleyen bagrumda olan yag-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 5). [rūşen eyleyen, -y, -en ] 

 

rūşen görinür: Parlamak, ışıldamak. 

Muṣḥaf-i ḥüsnine yāruñ virdi ziynet ḫāl ü ḫaṭ / Ḫaṭ daḫı rūşen görinür olsa i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 1). [rūşen görinür, -ür ] 
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rūşen ider: Aydınlatmak. 

Şebüm rūşen ider göñlüm çerāgı / Dinürse tañ mıdur aña şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 3). 

[rūşen ider, -er ] 

 

rūşen itmege: Aydınlatmak. 

Rūşen itmege çerāġın tekye-i ‘ışḳuñ müdām / Tuḥfe iletür bu göñül bagrındaki yagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 2). [rūşen itmege, -meg, -e ] 

 

rūşen kılur: Aydınlatmak. 

Kim ki nūr-ı Ḥaḳḳ-ıla dil ḫānesin rūşen kılur / Yiter aña hergiz ol şem‘-i şebistān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 3). [rūşen kılur, -ur ] 

 

rūşen ola: Aydınlanmak, parlamak. 

Hevāya uyanuñ başı hebā olmak muḳarrerdür / Daḫı rūşen ola yanuñda şem‘-i encümenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 6). [rūşen ola, -a ] 

 

rūşen ola: Aydınlanmak, parlamak. 

Tīredür zülfüñ ġamından bu dil-i vīrānemüz / Gün yüzüñ ‘arż eyle tā rūşen ola kāşānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1315, Beyit 1). [rūşen ola, -a ] 

 

rūşen olsun: Aydınlanmak, parlamak. 

Tīredür ġamdan ḫarāb oldı dil-i vīrānemüz / Meh gibi bir gice tog gel rūşen olsun ḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1277, Beyit 1). [rūşen olsun, -sun ] 

 

rūşen olsun: Aydınlanmak, parlamak. 

Ḫūn-ı dilden bezm-i ġamda elde pürdür cāmumuz / Gün yüzüñ göster nigārā rūşen olsun şāmumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1351, Beyit 1). [rūşen olsun, -sun ] 

 

rūşen olur: Aydınlanmak, parlamak. 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 3). [rūşen olur, -ur ] 

 

rūşen olur: Aydınlanmak, parlamak. 

Cihān cümle olur sūz-ı derūnumdan benüm rūşen / İderem şem‘-veş girye olam her encümen sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 4). [rūşen olur, -ur ] 

 

rūşenā: Parlaklık, aydınlık. 
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Dōstlar hicrān şebinde kim rehāyı istemez / Görüben cānān yüzini rūşenāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 1). [rūşenāyı, -y, -ı ] 

Pend kılsañ göñlüme şevḳum daḫı olur sitīz / Nite kim āteş dökseñ rūşenāsı ola tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 1). [rūşenāsı, -sı ] 

 

rüstem: Ünlü İran şâiri Firdevsi'nin Şehname'sinde adı geçen İran'ın ünlü pehlivan ve savaşçısı. Klasik edebiyatta 

kahramanlık ve yiğitlik sembolü olarak çok sık kullanılmaktadır. 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1097, Beyit 4). [rüstem, ] 

 

rüsvā: Kötülükle şöhret bulmuş, rezil, kepâze kimse. 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 1). [rüsvā, ] 

 

rüsvā kılur: Rezil etmek: isteyerek veya istemeyerek birini çok utanılacak bir duruma sokmak. 

Sırr-ı ‘ışḳı niçe pinhān eyleyem ben sīnede / Āhum ile göz yaşı ‘ālemlere rüsvā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 4). [rüsvā kılur, -ur ] 

 

rüsvā olur: Rezil olmak: başına çok utanılacak bir durum gelmek. 

Çün Muḥibbī cür‘a-i cām-ı lebüñden oldı mest / Fāş idüp esrār-ı ‘ışḳı ‘āleme rüsvā olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1156, Beyit 5). [rüsvā olur, -ur ] 

 

rüsvālık: Ayıplanmışlık, rezillik. 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1133, Beyit 1). [rüsvālık, ] 

 

rüsvāy iden: Rezil etmek: isteyerek veya istemeyerek birini çok utanılacak bir duruma sokmak. 

Baña dermān iderseñ kıl demidür / Beni rüsvāy iden ‘ışḳuñ ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 1). 

[rüsvāy iden, -en ] 

 

rüsvā-yı cihān oldum: Dünyaya rezil olmak, çevrede itibarını yitirmek II zavallığı, acizliği dünyada herkes 

tarafından bilinen, teşhir edilmiş, itibarsız kimse haline gelmek. 

Rüsvā-yı cihān oldum mescidde yirüm yokdur / Meyḫāneye de varsam meyḫāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1258, Beyit 2). [rüsvā-yı cihān oldum, -du, -m ] 

 

rūy: Yüz. 

Rūyını zer eyleyüp kim ola kapuñda gedā / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 4). [rūyını, -ı, -n, -ı ] 

 

rūy-ı ‘arż: Yeryüzü. 
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Şerḥa şerḥa olsa sīnem tañ mı tīġuñdan cüdā / Teşnelikde çāk çāk olur nite kim rūy-ı ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 5). [rūy-ı ‘arż, ] 

 

rūy-ı gülzārı: Gül bahçesinin yüzü. 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1110, Beyit 1). [rūy-ı gülzārı, -ı ] 

 

rūy-ı ḥaḳḳ’a: Allah'ın yüzü (zatı, kendisi). 

Her neye kılsañ naẓar biz rūy-ı Ḥaḳḳ’a nāẓıruz / S̱ümme vechu’llāhı gördük māsivāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 4). [rūy-ı ḥaḳḳ’a, -’a ] 

 

rūy-ı yāra: Sevgilinin yüzü. 

Rūy-ı yāra mihr-i ‘ālem-tāb beñzer beñzemez / La ‘l-i nābā şekker ü cüllāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 1). [rūy-ı yāra, -a ] 

 

rūy-ı zerdi: Sararmış yüz. 

Sakladum esrār-ı ‘ışḳı līk iẓhār itdi āh / Kanlu yaşumı gören didi ki rūy-ı zerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1149, Beyit 2). [rūy-ı zerdi, -i ] 

 

rūy-ı zerd-ile: Sararmış yüz. 

Geh Muḥibbī dāġ-ıla kūh-ı belā kaplanıdur / Rūy-ı zerd-ile gehī deşt-i ġama ḍayġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 5). [rūy-ı zerd-ile, --ile ] 

 

rūy-ı zerdüm: Sararmış yüz. 

İy Muḥibbī ayagı topragına īs̱ār içün / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm baña sīm ü zer yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 7). [rūy-ı zerdüm, -üm ] 

Saklayam dirdüm şehā ‘ışḳuñ rumūzın sīnede / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm itdi āḫir keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1248, Beyit 3). [rūy-ı zerdüm, -üm ] 

Dutalum ben sırr-ı ‘ışḳı dilde pinhān eylesem / Rūy-ı zerdüm surḫ-ı eşküm eylemez mi keşf-i rāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 2). [rūy-ı zerdüm, -üm ] 

Rūy-ı zerdüm tā şeref bulsun diyü / Anları pā ile tamga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 4). [rūy-ı 
zerdüm, -üm ] 

Sırr-ı ‘ışḳı saklayam sīnemde dirdüm gerçi ben / Rūy-ı zerdüm eşk-i çeşmüm itdi anı ḫalḳa fāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 2). [rūy-ı zerdüm, -üm ] 

 

rūy-ı zerdümle: Sararmış yüz. 

Dilā bu rūy-ı zerdümle niçe inkār idem ‘ışḳa / Gözümüñ kanlu yaşıyla iki ḥāżır güvāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 2). [rūy-ı zerdümle, -üm, -le-ümle ] 



 1789 

 

rūyuñ türāba bas: Yüzünü toprağa basmak: yere eğilmek, yere kapanmak, sevgilinin önünde eğilmek, sevgilinin 

yolunda toprakla bir olup kendinden vazgeçmek. 

Dīdār-ı yāra ṭālib-iseñ āḫir iy göñül / Eyle niyāz su gibi rūyuñ türāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 

2). [rūyuñ türāba bas, -a ] 

 

rūz u ṣāl: Gün ve yıl // zamanın gelip geçmesi bağlamında. 

Olma Muḥibbī vaṣl-ıla ḫoş hicr-ile melūl / Rūz u ṣāl çün şeb-i hicrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 

Beyit 5). [rūz u ṣāl, ] 

 

rūz u şeb: Gece gündüz II durmadan, sürekli, her zaman. 

Kūh-ı ġamda kalmışamdur rūz u şeb āh eylerem / Bilmezem kim n’olısar ḥālüm benüm dildārsuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1320, Beyit 2). [rūz u şeb, ] 

 

rūz u şeb: Gece gündüz II durmadan, sürekli, her zaman. 

Āteş-i ‘ışḳa ezel yakdı Muḥibbī cān u dil / Anuñ-ıçun rūz u şeb dāyim ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1344, Beyit 5). [rūz u şeb, ] 

 

rūze-dār olan: Oruçlu olmak. 

Rūze-dār olan ider ‘iyd ayını görmek heves / Baña ol gün ‘iyd olur görsem hilāl ebrūñı bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 1). [rūze-dār olan, -an ] 

 

rūze-i hicrān: Ayrılık orucu. 

Rūze-i hicrān içinde eyledüm bir sözi gūş / Müjde kim togdı hilāl ebrūsı oldı ‘iyde duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 1). [rūze-i hicrān, ] 

 

rūz-ı ezel: Ezel günü, ruhların yaratılıp da herkesin kısmetinin tayin edildiği gün. 

Cām-ı ‘ışḳı bu Muḥibbī içeli rūz-ı ezel / Çāk ider sīne girībānını kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1338, 

Beyit 6). [rūz-ı ezel, ] 

 

rūz-ı ezelde: Ezel günü, ruhların yaratıldığı gün II geçmiş zaman, çok öncesi. 

Rūz-ı ezelde içdi bu dil ‘ışḳ cāmını / Daḫı başumda görinen anuñ ḫūmārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 

3). [rūz-ı ezelde, -de ] 

 

rūz-ı ezelde: Ezel günü, ruhların yaratıldığı gün II geçmiş zaman, çok öncesi. 

Bīgāne gibi bakma bugün iy perī-ṣıfat / Rūz-ı ezelde çünki saña āşinālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, Beyit 

4). [rūz-ı ezelde, -de ] 

 

rūz-ı ezelden: Ezel günü, ruhların yaratıldığı gün II geçmiş zaman, çok öncesi. 
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Dōstum ḳısmet baña kaygu saña şādī-y-imiş / Çāre ne rūz-ı ezelden başa bu yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1468, Beyit 1). [rūz-ı ezelden, -den ] 

 

rūz-ı maḥşer: Mahşer günü. 

Kim ḥarīm-i ḥürmet-i ġamla Muḥīb maḥrem ola / Olamaz tā rūz-ı maḥşer miḥnet ü ḫırmāndan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1478, Beyit 5). [rūz-ı maḥşer, ] 

 

rūzigār: Rüzgar, yel. 

Tañ mı cūş itse Muḥibbī āh-ıla deryā-yı eşk / Rūzigār esdükçe kim dir baḥr-i bī-pāyān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 7). [rūzigār, ] 

 

rūzigār: Zaman. 

Gerçi felek bükdi ḳaddüm rūzigār ile / Şükrüm budur ki ben daḫı egmedüm aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1441, Beyit 2). [rūzigār, ] 

 

rūzigār: Rüzgar, yel II devir, zaman. 

Ġam beni ḫāk itdi savurdı ġubārum rūzigār / Sen ferāġat gülşeninde ‘iyşde leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 6). [rūzigār, ] 

 ,Kanda bulam kim ire elüm dāmānuña / Ben meger toprak olam ilte bu gerdüm rūzigār (Muhibbî Dîvânı (ق)
Gazel 1205, Beyit 21). [rūzigār, ] 

Çün ġamdan özge kalmadı bir ġam-güsārumuz / Geçse ‘aceb mi nāle ile rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1278, Beyit 1). [rūzigārumuz, -umuz ] 

 

rūzigār-ı āh-ıla: Ah rüzgarı, yeli. 

Gözlerüm yaşına saldum yine bu dil zevraḳın / Rūzigār-ı āh-ıla kimdür aña deryā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 4). [rūzigār-ı āh-ıla, --ıla ] 

Saldı dil fülkin Muḥibbī rūzigār-ı āh-ıla / Bilmedi emvāc-ı ‘ışḳı kim belā-engīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1426, Beyit 5). [rūzigār-ı āh-ıla, -ıla ] 

 

rūzigārumuz muvāfıḳ esse: Rüzgarı muvafık esmek (olmak): işi yolunda gitmek, talihi yaver gitmek, bahtı açık 

olmak. 

İlte meger kūyuña ol dem ki ġubārumuz / Bir gün eger muvāfıḳ esse rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 3). [rūzigārumuz muvāfıḳ esse, -se-umuz ] 

 

rūzigārumuz yarı kılursa: Rüzgarı yardım etmek, rüzgarı muvafık esmek (olmak): işi yolunda gitmek, talihi yaver 

gitmek, bahtı açık olmak. 

İlte Muḥibbī kūy-ı nigāra ġubārumı / Yarı kılursa bir gün eger rūzigārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, Beyit 

7). [rūzigārumuz yarı kılursa, -umuz-ur, -sa ] 
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S 
 

 

sa‘ādet: Mutlu olma, mutlu ve mesut yaşama, mutluluk, bahtiyarlık. 

Yoluñda ölmek iy dilber sa‘ādet / Bu dehr-i bī-vefā-y-ıçun ne ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 4). 

[sa‘ādet, ] 

N’ola yasdansam eger taş işigini ṣubḥa dek / Kim sa‘ādet kişiye vaḳt-ı seḥerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 3). [sa‘ādet, ] 

Āsitān-ı ‘ışḳuñuñ zāhid ne bilsün ḳadrini / Biz bilürüz ḳıymetin anda sa‘ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1252, Beyit 4). [sa‘ādet, ] 

Ġamzesi tīrinsüz olmazsın nigāruñ bir nefes / Bil sa‘ādetdür sen anı sīneden al cāna bas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 4). [sa‘ādetdür, -dür ] 

 

sā‘at beklerüz: Saat beklemek, bir işin olması gereken zamanı beklemek. 

Ḫāk-i pāyüñle pür itdük şīşe-i çeşmi henūz / Hey ḳıyāmet ḳāmet it vaḳt oldı sā‘at beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1253, Beyit 6). [sā‘at beklerüz, -r, -üz ] 

 

ṣabā: Sabaha doğru kuzeydoğudan hafif hafif esen serin, hoş, latif bahar rüzgârı, tan yeli. 

Düşüp yoluñ ki kūyına ugrar-ısañ iy ṣabā / Ḫāk-i derin getür ki gözüm tūtiyā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1060, Beyit 3). [ṣabā, ] 

Ġonca hemyānından alsa zer ‘aceb midür ṣabā / Nergisüñ çeşminden alur sürmesin bir ogrudur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1064, Beyit 4). [ṣabā, ] 

İy ṣabā misk-ile ‘anber kokusından ne ḫaber / Getürürseñ baña ol zülf-i semensāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1070, Beyit 2). [ṣabā, ] 

Düşüp öñine ġāşiyesin götürür ṣabā / Şeb-dīz-i zülfe yār kaçan kim süvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 4). [ṣabā, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñe ugrarsa ṣabā sanma güẕāf / Sünbülüñden ṣanemā almag-ıçun būyā gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1152, Beyit 2). [ṣabā, ] 

Gerd-i rāhın iy ṣabā dūr eyleme / Gözlerüme tūtiyāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 3). [ṣabā, ] 

Mu‘aṭṭardur yine ‘ālem dimāġı / Ṣabānuñ yār zülfinde eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 2). [ṣabānuñ, 
-nuñ ] 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ / Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 6). 

[ṣabā, ] 

İy ṣabā zülfine el sun kıl anı ‘ānber-feşān / Kim meşām-ı cān ‘ıṭr-ı müşg-sāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 3). [ṣabā, ] 

Acımazdum öldügüme iy ṣanem hicrüñle ger / İledürse bū ṣabā kūyuña āḫir ḫākümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1276, Beyit 2). [ṣabā, ] 

Būy-ı zülfüñi getürdüñ tāze cān buldum yine / Müstedām ol iy ṣabā dünyā içinde durma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 4). [ṣabā, ] 
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Zülfinüñ būyın getürdüñ ḫoş-dimāġ itdüñ bizi / Müstedām ol iy ṣabā ‘ālem turınca turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 4). [ṣabā, ] 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1380, Beyit 5). [ṣabā, ] 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 2). [ṣabā, ] 

Kıldı sevdā-yı ser-i zülfini yāruñ dil heves / Bu sebebdendür ṣabā gibi göñül müşgīn-nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 1). [ṣabā, ] 

Zülfini depretdügince dökilür müşg-i ‘abīr / Ol sebebdendür ṣabānuñ būyı müşg-āmīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 4). [ṣabānuñ, -nuñ ] 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini / Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1484, Beyit 2). [ṣabā, ] 

Ḫūn-ı bülbülden-durur her dem gülüñ surḫ oldugı / Ḫūn-ı bagrum iy ṣabā itseñ n’ola dildāra ‘arż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1492, Beyit 3). [ṣabā, ] 

 

sabaḳ alur: Ders almak, bir kimseden belli bir konuda bilgi öğrenmek. 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 5). [sabaḳ alur, -ur ] 

 

sabaḳdaş: Ders arkadaşı, aynı dersi talim edenler. 

Şūrīde olup söze kaçan başlaruz biz / Bülbül ile gūyā ki sabaḳdaşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 

1). [sabaḳdaşlaruz, -lar, -uz ] 

 

sabaḳdaş olmışuz: Ders arkadaşı olmak, aynı dersi talim etmek. 

‘Işḳ dersin okıduk Ferhād-ıla Mecnūn-ıla / Mekteb-i rūz-ı ezelde biz sabaḳdaş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1366, Beyit 2). [sabaḳdaş olmışuz, -mış, -uz ] 

 

ṣābir: Sabreden, sabırlı (kimse). 

Her ki ‘āşıḳdur cefā vü cevrüñe ṣābir geçer / Yüz çevürmez her ne kim senden gele şākir geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1055, Beyit 1). [ṣābir, ] 

 

ṣabī-vār: Çocuk gibi. 

Egerçi kim yapar dil ḫānesin yār / Döner ol dem yıkar yine ṣabī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 3). 
[ṣabī-vār, ] 

 

ṣabr: Sabır, dayanma, katlanma. 

Cān ez-cihān āvāredür ṣabrum yakası pāredür / Ġamla göñül bī-çāredür cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 3). [ṣabrum, -um ] 
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Gösterelden gün yüzin ol mihr-i ‘ālem-tābumuz / Āh kim kalmadı dilde ṣabr u gözde ḫˇābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 1). [ṣabr, ] 

‘Uşşāḳa çāre dirler-idi ṣabr u ya sefer / Kalmadı ṣabr terk iderüz biz diyārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 3). [ṣabr, ] 

Görinse nāgeh ol serv-i ḳabā-pūş / Gider ṣabr-ıla dilden ṭāḳat u hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 1). 
[ṣabr-ıla, --ıla ] 

 

ṣabr eylemege: Sabretmek, dayanmak, katlanmak, tahammül etmek. 

Ṣabr eylemege çünki Muḥibbī’de yok mecāl / Gitdi dükendi kalmadı dilde ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1272, Beyit 5). [ṣabr eylemege, -meg, -e ] 

 

ṣabr gitdi: Sabrı kalmamak: dayanacak gücün kalmaması, tahammülün kalmaması, artık sabredemez olmaz. 

Gitdi ṣabr olmasa ‘aḳlum baña hemdem ne ‘aceb / Dilberüñ çeşmi Muḥibbī görinür āl-engīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1343, Beyit 5). [ṣabr gitdi, ] 

 

ṣabr idem: Sabretmek, dayanmak, katlanmak, tahammül etmek. 

Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 3). [ṣabr idem, -e, -m ] 

 

ṣabr idüp: Sabretmek, dayanmak, katlanmak, tahammül etmek. 

Er odur kim ṣabr idüp çeke cefā vü cevrini / Sanmañuz itmek şikāyet söz er agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 4). [ṣabr idüp, -üp ] 

 

ṣabr it: Sabretmek, dayanmak, katlanmak, tahammül etmek. 

İy ecel billāhi ṣabr it gelme bu dil mülkine / Ol perī-rūnuñ ḫayāli anda mihmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 8). [ṣabr it, ] 

 

ṣabr kalmadı: Sabrı kalmamak: dayanacak gücün kalmaması, tahammülün kalmaması, artık sabredemez olmaz. 

‘Uşşāḳa çāre dirler-idi ṣabr u ya sefer / Kalmadı ṣabr terk iderüz biz diyārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 3). [ṣabr kalmadı, -dı ] 

 

ṣabr u ‘aḳl u dil: Sabır, akıl ve gönül. 

Ṣabr u ‘aḳl u dil kamu benden gidüp dūr oldılar / ‘Işḳ bir ḥālet-durur elbette tenhālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 2). [ṣabr u ‘aḳl u dil, ] 

 

ṣabr u ‘aḳl u fikrüm: Sabır, akıl ve fikir // Sabretme ve düşünme melekeleri. 

Gitdi ṣabr u ‘aḳl u fikrüm bir daḫı girmez ele / İy Muḥibbī görmeyeydüm ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 5). [ṣabr u ‘aḳl u fikrüm, -üm ] 
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ṣabr u hūş: Sabır ve akıl. 

Geldi ‘ışḳuñ sīneme gitmek gerekdür ṣabr u hūş / Āşinā cem‘inde çün lāyıḳ degül bīgāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1143, Beyit 2). [ṣabr u hūş, ] 

Komadı ṣabr u hūş dilde ṭāḳat / Baña itmedi illā göz-ile kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 2). [ṣabr u hūş, 
] 

 

ṣabr u hūş kalmadı: Aklı ve sabrı kalmamak, düşünemez ve sabredemez hale gelmek. 

Cān u dil yagmaya virdi āh kim bir muġbeçe / Ol sebebden cānda ṣabr u kalmadı göñlümde hūş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1409, Beyit 2). [ṣabr u hūş kalmadı, -dı ] 

 

ṣabr u hūş kalmamışdur: Aklı ve sabrı kalmamak, düşünemez ve sabredemez hale gelmek. 

Eyledüm ‘ışḳuñ şarābından ezel bir cür’a nūş / Anuñ içün kalmamışdur cānda ṣabr u dilde hūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 1). [ṣabr u hūş kalmamışdur, -mış, -dur ] 

 

ṣabr u ḳarārum kalmadı: Sabrı kalmamak: dayanacak gücün kalmaması, tahammülün kalmaması, artık 

sabredemez olmaz. 

Ḥasret-i rūy u firāḳ-ı zülfüñ-ile iy perī / Kalmadı ṣabr u ḳarārum iñlerem leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1086, Beyit 3). [ṣabr u ḳarārum kalmadı, -um ] 

 

ṣabr u ḳarārum kalmadı: Sabrı kalmamak: dayanacak gücün kalmaması, tahammülün kalmaması, artık 

sabredemez olmaz. 

Kalmadı ṣabr u ḳarārum ‘azm-i yār itdüm yine / Yokdur andan ġayrı çün bu derdmende dest-res (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 4). [ṣabr u ḳarārum kalmadı, -dı ] 

 

ṣabr u mecālüm: Tahammül ve güç kuvvet. 

Kulakdan ‘āşıḳam ‘āşıḳ ‘aceb düşvār ḥālüm var / Degül mümkin yüzin görmek ne ḫod ṣabr u mecālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 1). [ṣabr u mecālüm, -üm ] 

 

ṣabr u rıżā kıldı: Sabır ve rıza göstermek, sabretmek, razı olmak. 

Dil-i dervīş-i cefā-keş ki giriftāruñ ola / Miḥnet ü derd ü ġama ṣabr u rıżā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 2). [ṣabr u rıżā kıldı, -dı ] 

 

ṣabr u ṭāḳat gidüp: Sabrın ve dayanma gücünün gitmesi, sabır ve gücün kalmaması. 

İy Muḥibbī ṣabr u ṭāḳat cümle bir yirden gidüp / İtdi bir yüzden füsūn u siḥr ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 5). [ṣabr u ṭāḳat gidüp, -üp ] 

 

ṣabr-ı metā‘ın: Sabır malı, dayanma eşyası. 

Almaga ṣabr-ı metā‘ın bülbül-i bī-çārenüñ / Ġonca hemyānın açup gül tāciri zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 3). [ṣabr-ı metā‘ın, -ı-ı, -n ] 
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ṣabr-ıla koruk ḥelvā olur: Ham üzüm zamanla helva olur II Sabretmesini bilen kişi olmayacak gibi görünen işlerde 

bile başarı kazanır. 

İntiẓār-ıla lebüñden bulmadum bir ẕerre kām / Bir söz-miş ṣabr-ıla dirler koruk ḥelvā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 2). [ṣabr-ıla koruk ḥelvā olur, -ur ] 

 

ṣabrum ḳalmadı: Sabrı kalmamak: dayanacak gücün kalmaması, tahammülün kalmaması, artık sabredemez olmaz. 

Ṭāḳatum ṭāḳ oldı ṣabrum ḳalmadı soldı beñiz / Dil ṭabībine meded bu ḫasta dil ḥālin diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 1). [ṣabrum ḳalmadı, -dı ] 

 

saç: Saç, zülf. 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 1). [saçı, -ı ] 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür / Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 
Beyit 1). [saçına, -ı, -n, -a ] 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ / Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 5). [saçı, -ı ] 

Ol siyeh saçuñ ki müşg-i sārādur / Bir dükenmez başumda sevdādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 1). 
[saçuñ, -uñ ] 

İy Muḥibbī niçe olmasun perīşān bu göñül / Şānesin elden komayup baña saçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1039, Beyit 5). [saçın, -ı, -n ] 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [saçları, -ları ] 

Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 1). [saçlar, -lar ] 

Saçı sünbül ‘ārıżı yāruñ gül-i ḥamrā geçer / Bāġ ara serv-i sehīden ḳāmeti a‘lā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1067, Beyit 1). [saçı, -ı ] 

Olaldan vādi-i ġamda perīşān saçı maḥbūbuñ / Görenler pençe-i şīri anuñçün şānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 3). [saçı, -ı ] 

Saçı şebdīzine gülgūn eşki / Koşalum çünki vaṣlı öñdüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 3). [saçı, -ı ] 

Görse zāhid saçınuñ küfrini zünnār idine / Kibr eger baksa yüzi nūrına īmān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 2). [saçınuñ, -ı, -nuñ ] 

İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter / Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 1). [saçı, -ı ] 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1133, Beyit 1). [saçı, -ı ] 

Dür dişleri firāḳıyla sünbül saçın añup / Āh eyledükçe yaş ki dökem dāne dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 2). [saçın, -ı, -n ] 
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Saçı zencīri boynumda benüm Mecnūn zamānumdur / Görinen mūy-ı jūlīdem degül belki duḫānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 1). [saçı, -ı ] 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ / Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 6). 
[saçından, -ı, -n, -dan ] 

Saçuñ zencīrine dīvāne oldum / Anı boynuma takmazsın nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 3). 
[saçuñ, -uñ ] 

Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz / Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 1). [saçı, -ı ] 

Alan bir şemme bū sünbül saçından / Muḥibbī niç’ ola sevdāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 5). 

[saçından, -ı, -n, -dan ] 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 4). [saçı, -ı ] 

Saçuñla ‘ārıżuñ iy ‘ālem-efrūz / Birisi Ḳadrdür birisi Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 1). [saçuñla, -
uñ, -la ] 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1440, Beyit 3). [saçuñda, -uñ, -da ] 

Yudı yüzüm karasını āb-ı luṭf-ıla / Ak saçı görüp didi kapumda geçürdi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 
4). [saçı, -ı ] 

Leylī saçına dil vireli bu Muḥibbī’nüñ / Mecnūn gibi işi güci āh u vāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, Beyit 
5). [saçına, -ı, -n, -a ] 

Göñül şehrini yakmaga Muḥibbī’nüñ saçuñ şeb-rev / Olur dāmānı altına ider her şeb nihān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 5). [saçuñ, -uñ ] 

Düşeli cān u göñül sünbül saçuñ sevdāsına / Başda sevdā dilde āteş eksük olmaz gözde yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 4). [saçuñ, -uñ ] 

 

saçı leylī: Gece gibi karanlık saçlı II siyah saçlı sevgili II Leylâ saçlı. 

‘Işḳ-ıla dīvāneyem kūyında Mecnūndan beter / Ol saçı leylī neden zülfini zencīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 4). [saçı leylī, ] 

 

saçıl: Saçılmak, dağılmak, yayılmak, ortalığa serpilmek. 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār / Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 2). [saçılur, -ur ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 1). [saçılur, -ur ] 

Umaram pertāb idesin tīr-i ġamzeñ sīneme / Saçıla her yaña kanum ben olam naḥcīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1410, Beyit 2). [saçıla, -a ] 

 

ṣad: Yüz, 100 sayısı, pek çok. 
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Ṣayd-ı merdüm itmege bu şeyḫ-i şehr / Dām-ı rızḳı sübḥası ṣad dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 4). 

[ṣad, ] 

‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 4). [ṣad, ] 

 

ṣad: Sevinç, mutluluk, huzur, memnuniyet. 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur / Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 5). [şādumuz, -umuz ] 

 

sa‘d oldı: Kutlu olmak, bahtiyar olmak. 

Sāye salsa dir-idüm ben ḫāke ol serv-i sehī / Ṭāli‘üm sa‘d oldı baḫt-ı kāmrānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 3). [sa‘d oldı, -dı ] 

 

sa‘d olupdur: Kutlu olmak, bahtiyar olmak. 

Rāżıyam devr-i felekden sa‘d olupdur yılduzum / Ol melek-manẓar şeker-güftārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 5). [sa‘d olupdur, -up, -dur ] 

 

ṣadā: Ses, avaz, yankı. 

Bülbül ṣadāsı gūş idüben gülşene varur / Her kim ki bile kuş dilini ẕū-fünūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 3). [ṣadāsı, -sı ] 

İşidüp ‘ışḳdan ṣadā itdi hemān-dem dil ḫurūş / ‘Işḳ dir āh eylegil ‘aḳl ise dir olgıl ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 1). [ṣadā, ] 

 

ṣadā-yı ‘ışḳ-ıla: Aşkın sedası. // Aşk sözleri. 

Dil hāy u hūy-ı zāhidi almadı gūşına / Zīrā ṣadā-yı ‘ışḳ-ıla pürdür kulagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 

Beyit 4). [ṣadā-yı ‘ışḳ-ıla, --ıla ] 

 

sāde: Süsten arınmış, ziynetsiz II sadece, yalnızca. 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 7). [sāde, ] 

 

ṣadef: Sedef. (İçinden inci çıkan istiridye türünden bir hayvanın kabuğudur.). 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 3). [ṣadef, ] 

Muḥibbī düşeli baḥr-ı ġam içre / Ṣadef çeşmi yaşı dürr-i ‘Adendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 5). 

[ṣadef, ] 

 

ṣādıḳ: Dostluğunda samîmî ve vefâlı olan, dostluk bağlarının gerektirdiği vefâyı gösteren, sadâkatli (kimse). 
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Nigārā sanma ‘ışḳ içre Muḥibbī terk-i ser kılmaz / Yoluñda öldügüm billāh reh-i ‘ışḳuñda ṣādıḳdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 6). [ṣādıḳdur, -dur ] 

Öldürürseñ daḫı gelmez dilümüzden lā dimek / Dōstum ‘ışḳuñ yolında bil senüñ ṣādıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 2). [ṣādıḳlaruz, -lar, -uz ] 

 

ṣadr: Baş, başkan, reis. 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben / Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1459, Beyit 2). [ṣadr, ] 

 

ṣāf: İçine temizliğini bozacak bir şey karışmamış olan, temiz, duru, arı, berrak, hâlis. 

Ḥamdü-lillāh gün gibi çün ṣāfdur āyīnemüz / Ol sebebden kimseye bir ẕerre yokdur kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 1). [ṣāfdur, -dur ] 

 

ṣāf cevāb alıcak: Doğru cevap almak II ilaç almak, tedavi olmak. 

Leblerinden alıcak ṣāf cevāb cān sevinür / Anuñ içün ki bu dil derdine dermān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 2). [ṣāf cevāb alıcak, -ıcak ] 

 

ṣāf eyler: Saflaştırmak, saf hâle getirmek, arındırmak. 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı / Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1047, Beyit 3). [ṣāf eyler, -r ] 

 

ṣāf ḳalbüz: Temiz kalpli, kalbi temiz olan. 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1303, Beyit 1). [ṣāf ḳalbüz, -üz ] 

 

ṣāf kıldı: Saflaştırmak, saf hâle getirmek, arındırmak. 

Jeng-i ġāmdan var idi āyīne-i ḳalbümde dūş / Ṣāf kıldı bir ḳadeḥ meyle keremden mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 1). [ṣāf kıldı, -dı ] 

 

ṣāf ola: Saf olmak, temiz olmak, temizlenmek, arınmak. 

Jeng-i ġamdan ister-iseñ ṣāf ola mir’āt-ı dil / İy Muḥibbī bir dem elden koma sen ṣahbāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 5). [ṣāf ola, -a ] 

 

ṣāf ola: Saf olmak, temiz olmak, temizlenmek, arınmak. 

İster iseñ jengden ṣāf ola dil āyīnesi / Āyīne gibi gerek olmak Muḥibbī ḫırḳa-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1445, 

Beyit 5). [ṣāf ola, -a ] 

 

ṣaf ṣaf durur: Sıra halinde beklemek. 



 1799 

Kūyuña gelmiş senüñ ṣaf ṣaf durur ‘āşıḳlaruñ / Kullardur dir ki gelsün görelüm sulṭānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 2). [ṣaf ṣaf durur, -ur ] 

 

ṣaf tutup: Saf bağlamak (tutmak): Sıra teşkil etmek, sıralanmak. 

Cihān ḫalḳı muṭī‘üñdür senüñ iy ḫusrev-i ḫūbān / Kemāle ṣaf tutup ġamzeñ çeküp leşker ṭavāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 4). [ṣaf tutup, -up ] 

 

ṣafā: Gönül şenliği, neşe, mutluluk, zevk. 

Cānā vefālar eyleme cevr ü cefā yiter / Her ne gelürse cānuma senden ṣafā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 1). [ṣafā, ] 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1269, Beyit 4). [ṣafā, ] 

Mescid-i ḥüsnin[i] seyr iden ṣafālar kesb ider / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 3). [ṣafālar, -lar ] 

Geh vefā ister dilüm gāhī cefā / Her ne gelürse ṣafādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 2). 
[ṣafādur, -dur ] 

 

ṣafā vü merve: Kabe'nin doğusunda bulunan iki küçük tepecik. Say bu iki tepe arasında yapılmaktadır. 

Ṣafā vü Merve ḥaḳḳıyçün şu kim kūyuñ ṭavāf eyler / Eger cān itmeye ḳurbān degül ‘āşıḳ ḫilāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 1). [ṣafā vü merve, ] 

 

ṣafā vü ẕevḳ idelüm: Zevk ve safa etmek, eğlenmek. 

Sāḳī piyāle al elüñe çünki gün geçer / Bārī ṣafā vü ẕevḳ idelüm ‘ömr çün geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 

Beyit 1). [ṣafā vü ẕevḳ idelüm, -e, -lüm-elüm ] 

 

ṣafā vü ẕevḳ sürenler: Zevk ve eğlence içinde olmak, zevk ve eğlenceyle yaşamak. 

Dāyim cefā vü cevr çeker pādişāh olan / Her dem ṣafā vü ẕevḳ sürenler gedā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1463, Beyit 4). [ṣafā vü ẕevḳ sürenler, -en, -ler ] 

 

ṣafāsuz: Neşesiz, safasız, zevksiz. 

Ḥużūr-ı ḳalb-ile ‘ārif yatur meyḫāne küncinde / Ṣafāsuz ṣūfī mescidde kurı ġavġāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 5). [ṣafāsuz, ] 

 

ṣāf-dil: Saf gönüllü, temiz yürekli, temiz kalpli II sadık, dürüst, riyasız. 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1133, Beyit 5). [ṣāf-dil, ] 

 

ṣafḥa-i ruḫsārum: Yüzük, yanak sayfası. 
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Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre eşk-i çeşmüm kātibi / Ḫūn-ı dilden bu derūnum ḥālini turmaz yazar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 4). [ṣafḥa-i ruḫsārum, -um ] 

 

ṣāfī: Hepten, tamamen. 

Çeşmi eline kuralı ya kaşların tutup / Atsa ḫadeng-i ġamzesi ṣāfī derūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, Beyit 

2). [ṣāfī, ] 

 

ṣāfī: Şifa verici, veren. 

Leblerüñden bu Muḥibbī’ye buyur şāfī cevāb / İy ṭabīb-i dil meded oldum katı ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1469, Beyit 5). [şāfī, ] 

 

sag: Sağlam, esen, sağlıklı. 

Derd-i dil ḥālini ‘arż eyleme bī-derd olana / Saglar añlayımaz anı ki bīmār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 

Beyit 2). [saglar, -lar ] 

Nāle vü āh itdügince āh iderler taglar / Nite kim efġān iderler sayru içün saglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 
Beyit 1). [saglar, -lar ] 

 

sag: Sağ taraf. 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [sagın, -ı, -n ] 

 

sagalt: Sağlığa kavuşturmak, iyileştirmek, şifâ vermek. 

Ḫaste-i ‘ışḳam ṭabīb-i dilden istedüm devā / Bir cevāb-ıla sagaltdı lebleri dārū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 3). [sagaltdı, -dı ] 

 

sāġar: Içki kadehi II şarap. 

İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1070, Beyit 5). [sāġar, ] 

Sen koma ṭarf-ı meygedeyi elden iy göñül / Bu sāġar-ıla saña çün ol rehnümūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 2). [sāġar-ıla, -ıla ] 

Gül oldı meclis içre yine sāġar / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 2). [sāġar, 
] 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1135, Beyit 1). [sāġar, ] 

Öper dildārı meclis içre sāġar / Ara yirde Muḥibbī müttehemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 6). [sāġar, 

] 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 3). [sāġar, ] 
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Tutaruz sāġarı elde gül-i ḫamrā yirine / Şīşeler ḳulḳulını bülbül-i gūyā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 5). [sāġarı, -ı ] 

Ḫūnını ḫaṣmuñ şarāb u kellesin sāġar kılup / Ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege meydān olupdur yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 4). [sāġar, ] 

Ele sāġar alalum şevḳ-ile rindāne biraz / Gel diñüz açılalum gülşene yārāna biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1251, 
Beyit 1). [sāġar, ] 

Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 2). [sāġarı, -ı ] 

‘Aḳlum aldı sāḳiyā cām-ı lebüñ / Kıl kerem vir baña bir sāġar ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 3). 

[sāġar, ] 

 

sāġar çeker: Kadeh yürütmek II. Şarap içmek. 

Leblerüñden kim bugün sāġar çeker / Sanma ferdā minnet-i kevs̱er çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 

1). [sāġar çeker, -er ] 

 

sāġar-ı çeşmüm: Göz kadehi II gözün içinde bulunduğu boşluk, göz çukuru. 

Sāġar-ı çeşmüm tolu nūş eylerüz ḫūn-ı ciger / Ḳāni‘üz aña anuñçün bu şarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1350, Beyit 2). [sāġar-ı çeşmüm, -üm ] 

 

sāġar-ı çeşmümde: Göz kadehi II gözün içinde bulunduğu boşluk, göz çukuru. 

Sāġar-ı çeşmümde cānā lāle ruḫsāruñ senüñ / Cūy-ı āb içre komışlar zeyn içün gül destedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 2). [sāġar-ı çeşmümde, -üm, -de ] 

 

sāġar-ı çeşmüñle: Göz kadehi II gözün içinde bulunduğu boşluk, göz çukuru. 

Nūş-ı cān olsun Muḥibbī eşk-i çeşmüñi müdām / Sāġar-ı çeşmüñle pür kıl iç anı peymāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 5). [sāġar-ı çeşmüñle, -üñ, -le ] 

 

sāġar-ı gülgūnı: Gül renkli içki kadehi II gül renkli şarap. 

Sāġar-ı gülgūnı bir dem komak elden itmesün / Kim ki olmak isteye endūh-ı devrāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 4). [sāġar-ı gülgūnı, -ı ] 

 

sāġar-ı mey: Şarap kadehi. 

Sāġar-ı mey ḳıymetin mest ü ḫarābīler bilür / Lācerem meyḫānenüñ ḳadrin şarābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 1). [sāġar-ı mey, ] 

 

sāġar-ı zerrīn: Altın kadeh. 

Cām-ı la‘lin nūş ider bāġ içre her dem lāleler / Nergis-i şehlā elinde sāġar-ı zerrīn tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1116, Beyit 3). [sāġar-ı zerrīn, ] 
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ṣahbā: Bâde, hamr, şarâb. 

Jeng-i ġamdan ister-iseñ ṣāf ola mir’āt-ı dil / İy Muḥibbī bir dem elden koma sen ṣahbāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 5). [ṣahbāyı, -y, -ı ] 

 

ṣāḥib-dem: Yakın arkadaş, dost. 

Şāh-ı ‘ışḳa dil taḳarrüb buldugın gördi gözüm / Didi terk itme bizi biz daḫı ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 4). [ṣāḥib-demlerüz, -ler, -üz ] 

Biz ezel bezminde ‘ışḳuñla senüñ hem-demlerüz / Nāy-veş bagrı delük bir niçe ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1332, Beyit 1). [ṣāḥib-demlerüz, -ler, -üz ] 

 

ṣāḥib-firāş kalmışam: Yatağa düşmüş, yatak esiri olmuş hasta II yatağa düşmek, hasta olmak. 

Kūyuña dārü’ş-şifā dirler ya n‘içün dōstum / Niçe yıllardur ki anda kalmışam ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1431, Beyit 3). [ṣāḥib-firāş kalmışam, -mış, -am ] 

 

ṣāḥib-firāş oldum: Yatağa düşmüş, yatak esiri olmuş hasta II yatağa düşmek, hasta olmak. 

Leblerüñden bu Muḥibbī’ye buyur şāfī cevāb / İy ṭabīb-i dil meded oldum katı ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1469, Beyit 5). [ṣāḥib-firāş oldum, -du, -m ] 

 

ṣāḥib-ġam: Gam sahibi, gamlı, kederli, hüzünlü. 

Niçe yıllardur didüm göñlümle ṣāḥib-ġamlaruz / Didi çeşmüm anuñ-ıçun biz de ġarḳ-ı demlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 1). [ṣāḥib-ġamlaruz, -lar, -uz ] 

 

ṣāḥib-naẓar olan: Görüşü kuvvetli olmak, basiretli olmak. 

Sīret gözedüp ṣūrete bakmadı Muḥibbī / Ṣāḥib-naẓar olan kişi lā-büd hüner ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 

Beyit 5). [ṣāḥib-naẓar olan, -an ] 

 

sāḥil-i çeşmüm: Gözün kenarı, kıyısı. 

Çalkamañ bu eşk-i ġāfil virdi ‘ummāndan nişān / Sāḥil-i çeşmüm görüp deryā kenārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1330, Beyit 4). [sāḥil-i çeşmüm, -üm ] 

 

sāḥir: Büyü yapan, efsun ve sihirle uğraşan kimse, büyücü, sihirbaz. 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [sāḥirdür, -dür ] 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 3). [sāḥirdür, -dür ] 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1055, Beyit 3). [sāḥir, ] 

Muṭī‘ itdi cihān ḫalḳını cümle / Gözi itdügi siḥri sāḥir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 3). [sāḥir, ] 
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ṣaḥn-ı çemen: Çimenlik, bahçe. 

Zeyn idüp geydi yine ḫil‘ati eşcār sebz / Döşedi saḥn-ı çemen aṭlas-ı jengār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 

Beyit 1). [saḥn-ı çemen, ] 

 

ṣaḥn-ı çemen: Çimenlik, bahçe. 

Reşk-i firdevs-i berin oldı yine ṣaḥn-ı çemen / ‘İyş ü ‘işret vaḳtidür it bir kenārı iḫtiyār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 6). [ṣaḥn-ı çemen, ] 

 

ṣaḥn-ı çemen eyyāmıdur: Çimende eğlenme günleri II eğlence zamanı II bahar mevsimi. 

Gel bugün ‘iyş idelüm ṣaḥn-ı çemen eyyāmıdur / Çarḫ-ı ẓālim kimler ile irte işret saz olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1158, Beyit 2). [ṣaḥn-ı çemen eyyāmıdur, -dur ] 

 

saḥn-ı dilde: Gönül avlusu, meydanı. 

Saḥn-ı dilde ekmek içün dāyimā ġam ḥāṣılın / Şāh-ı ‘ışḳuñ emri ile itdiler beñzer nadās (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1393, Beyit 2). [saḥn-ı dilde, -de ] 

 

ṣaḥn-ı gülşen: Gül bahçesi II gezinti, seyir yeri. 

Ṣaḥn-ı gülşen toptolu olmış yine ezhār-ıla / Raḳṣa girmiş servler hem ellerin karsar çınār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 4). [ṣaḥn-ı gülşen, ] 

 

ṣaḥrā: Çöl, susuz ve ıssız geniş arazi. 

Sanduñuz Mecnūn gezer ṣaḥrāda bir dīvānedür / Ḳayd-ı ‘ālemden ferāġat itmiş ol dānā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 3). [ṣaḥrāda, -da ] 

 

ṣaḥrālara düşüp: Çöllere düşmek, Mecnun gibi aşkından kendini çöllere atmak; yok olmak, perişan olmak. 

Bir boyı servüñ firāḳından düşüp ṣaḥrālara / Sīnesine lāle gibi ḫasta dil dāġın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1161, Beyit 5). [ṣaḥrālara düşüp, -üp ] 

 

ṣaḥrāya düşmişdür: Çöllere düşmek, Mecnun gibi aşkından kendini çöllere atmak; yok olmak, perişan olmak. 

Görelden zülf-i leylāsın göñül sevdāya düşmişdür / Olup Mecnūn gibi şeydā yürür ṣaḥrāya düşmişdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 1). [ṣaḥrāya düşmişdür, -miş, -dür-ya ] 

 

ṣaḥrā-yı belā: Gam çölü // gam ovası. 

Kanlu yaşumı sīnemüñ üstinde dir gören / Ṣaḥrā-yı belā vādisinüñ lālezārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 

Beyit 2). [ṣaḥrā-yı belā, ] 

 

ṣaḥrā-yı dilde: Gönül sahrası II âşığın çöl gibi kurak gönlü, geniş bir ova gibi gönül. 
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Kuralı ṣaḥrā-yı dilde ḫaymesin sulṭān-ı ‘ışḳ / ‘Aḳl u ṣābrum gitdi benden aña fermāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 2). [ṣaḥrā-yı dilde, -de ] 

 

ṣaḥrā-yı sīnemde: Göğsü (gönül) sahrası II âşığın çöl gibi kurak gönlü, geniş bir ova gibi gönül. 

Görenler seyl-i eşkümi diye ṣaḥrā-yı sīnemde / Bahār eyyāmıdur beñzer ki ırmaklar bulanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 2). [ṣaḥrā-yı sīnemde, -m, -de ] 

 

ṣaḥrā-yı sīnemde: Göğsü (gönül) sahrası II âşığın çöl gibi kurak gönlü, geniş bir ova gibi gönül. 

Anuñçün gözlerüm yaşı akar ṣaḥrā-yı sīnemde / Belā kūhsārıdur yaşum iki ‘aynum bıñarıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 3). [ṣaḥrā-yı sīnemde, -m, -de ] 

 

saḫt: Sert, katı II güç, zor, zahmetli II sağlam, muhkem. 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 4). [saḫtdur, -dur ] 

Ol yār geçer nāz-ıla bir dem naẓar itmez / Sāḫtdur dili nāle vü āhum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 1). [sāḫtdur, -dur ] 

 

saḫt: Sert, katı II sağır. 

Zāhidā ‘ışḳūñ ṭarīḳın añlamaz kec-ṭab‘sın / Diñlemezsin Ḥaḳ sözi sende meger var saḫt gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 4). [saḫt, ] 

 

sā‘il: Dilenen kimse, dilenci. 

Virmedi ol māh-rū bir kez zekāt-ı ḥüsnini / İy Muḥibbī niçe yıl kūyında biz sā‘illerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1243, Beyit 5). [sā‘illerüz, -ler, -üz ] 

 

saḳf: Dam, çatı, tavan, kubbe. 

‘Aceb mi dūd-ı āhumdan felek saḳfı siyāh olsa / Baña göstermeyen gün āh meh-i nā-mihribānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 2). [saḳfı, -ı ] 

 

saḳf-ı felek: Göğün tavanı. 

 Yanar āhum odından tutuşup saḳf-ı felek / Yakalı ḥasret-ile yār beni leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ى)

1205, Beyit 29). [saḳf-ı felek, ] 

 

sāḳī: Mecliste içki dağıtan, kadehlere içki koyan kimse. 

Gül mevsiminde sāḳī elinden ḳadeḥ sunar / Nūş ide anı zehr ise kim ictināb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 3). [sāḳī, ] 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 

Beyit 2). [sāḳī, ] 
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Sāḳī piyāle al elüñe çünki gün geçer / Bārī ṣafā vü ẕevḳ idelüm ‘ömr çün geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1102, 
Beyit 1). [sāḳī, ] 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1104, Beyit 4). [sāḳīnüñ, -nüñ ] 

Sāḳī şarāb-ı köhneyi ko tāzesin getür / Bilmez misin ki leẕẕet-i dünyāyı nevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 3). [sāḳī, ] 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Gül eyyāmı cihān bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 5). [sāḳī, ] 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Geçürme furṣatı kim dem bu demdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 2). [sāḳī, 
] 

Gül ü mül ṣoḥbetin fevt itme sāḳī / Bilürsin kim bahāruñ sür‘ati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 8). 

[sāḳī, ] 

Müşkilüm çok benüm iy zühre-cebīnüm sāḳī / Cām-ı la‘lüñle meger ḥall ola bu müşkilümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1208, Beyit 3). [sāḳī, ] 

 

sāḳī-i devrān: Zamanın sakisi, felek sakisi. II Ecel, ölüm. 

Ḫaste-dilven dōstum cām-ı lebüñden cür‘a sun / Sāḳī-i devrān elinden dolmadan peymānemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1250, Beyit 4). [sāḳī-i devrān, ] 

 

sakın: Uzak durmak, çekinmek, kaçınmak, olabilecek şeyleri düşünerek kendini korumak için tedbirli olmak, tedbir 

almak. 

Güzellik burcına māhum ‘urūc itdüñse ẓulm itme / Sakın ‘āşıḳlar āhından zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 4). [sakın, ] 

Dūd-ı āhumdan sakınur gül ruḫın her dem nigār / Hey niçe nāzük mizāc olur bulutdan nem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 2). [sakınur, -ur ] 

Alma āhum gel akıtma eşk çeşmümden sakın / Ġarḳa virür ‘ālemi bu göz yaşı deryā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 3). [sakın, ] 

Zīver-i dünyāya aldanma görüp dil baglama / Sen gözüñ açup yumınca key sakın dünyā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 4). [sakın, ] 

Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1091, Beyit 3). [sakınuñ, -uñ ] 

Kosun kāfırlıgın ġamzeñ yiter ḳaṣd eyledi ḫūna / Tamar kanlar kılıcından sakınsun şāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 4). [sakınsun, -sun ] 

Sakın bu āhum okından i çarḫ-ı keç-i dūn-perver / Naẓar kıl ḳaddüme ol da benüm kaşı kemānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 4). [sakın, ] 

Āhum odından sakın kim bir nihāl-i tāzesin / Sīne pür-sūzam benüm ḫālī degüldür nārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1320, Beyit 4). [sakın, ] 

Nigārā sūz-ı ‘ışḳuñla yakar dil her zamān āteş / Sakıngıl bād-ı āhumdan ider bir gün ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1456, Beyit 1). [sakıngıl, -gıl ] 
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Mest çeşmi ḫˇāba varmışken dilā āh eyleme / Key sakın pür-fitnedür uyarma anı uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 4). [sakın, ] 

Nefs ḳuṭṭā‘-ı ṭarīḳ u menzil olmışdur ribāṭ / Key sakın başdan çıkarsın itmez iseñ iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 1). [sakın, ] 

 

sakın: Uzak durmak, çekinmek, kaçınmak, olabilecek şeyleri düşünerek kendini korumak için tedbirli olmak, tedbir 

almak II bir davranışın yapılmaması, bir şeyin düşünülmemesi gereken durumlarda söylenen uyarı sözü (asla, hiçbir 

zaman, dikkat et, tedbirli ol). 

Zülfine sakın dil vireyin dime tolaşma / Bir baş-ıla biñ dillü-durur fitneleri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 3). [sakın, ] 

Sakın aldanma raḳīb-i rū-siyāhuñ ḳavline / Bir ġurāb ötetura niçe şer agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1025, Beyit 2). [sakın, ] 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid / Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 
Beyit 4). [sakın, ] 

‘Ārıżında dāne-i ḫāline el sunma sakın / Ādem’i cennet içinden çıkaran çün dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1059, Beyit 3). [sakın, ] 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [sakın, ] 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına / Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 4). [sakın, ] 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ / N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1106, Beyit 4). [sakın, ] 

Muḥibbī sırr-ı ‘ışḳı itme iẓhār / Sakın Manṣūr-veş ber-dār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 5). [sakın, 
] 

Niçeye dek eylesün cevr ü cefā ḫışm u sitem / Key sakın ḫaṭṭuñ gelür āḫir olursın şermsār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 7). [sakın, ] 

El urayın dime sakın genc-i ḥüsnine / İki ṭarafda zülfi anuñ ejdehā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, Beyit 3). 
[sakın, ] 

Zūr u zār-ıla viṣāline irem dime sakın / Dilberüñ vaṣlı hemān sīm-ile zerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 1). [sakın, ] 

Cihānuñ ḫalḳına sakın inanma / Yüze güler dir-ise saña kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 6). [sakın, ] 

Dehre aldanma sakın fikr eyle āḫiri güni / Gerçi bu ‘ālem yüzi saña görinür sūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 4). [sakın, ] 

Beni cānā iñen yakma sakın bu āh-ı sūzāndan / Amānsuzdur amān virmez bilürsin bī-amān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 4). [sakın, ] 

Çünki vefā vü mihr ü maḥabbet bulınmadı / Ādemle sakın eyleme dünyāda iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 2). [sakın, ] 

 

sakın: Korumak, gözetmek, esirgemek. 
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Sakın cemāl ü ḥüsnüñi iy āfitāb-ı ḥüsn / Gökler yüzine irişe nāgeh şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 4). [sakın, ] 

Nār-ı āhumdan nigārā sebze-i ḫaṭṭuñ sakın / Bu mes̱eldür kim yanar kurı yanınca bile yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1444, Beyit 3). [sakın, ] 

 

sākin olmaz: Yatışmak, durulmak, rahat olmak. 

‘Acebdür āteş-i dil sākin olmaz / Niçe kim gözlerümden dökerem yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 2). 
[sākin olmaz, -maz ] 

 

sākin-i kūyuñ: (Sevgilinin) Köyünün, mahallesinin sakini (halkı). 

Sākin-i kūyuñ olan bāġ u gülistān istemez / ‘Ārıżuñ gören o hergiz ḥūr u ġılmān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 1). [sākin-i kūyuñ, -uñ ] 

 

sāḳiyā: Ey saki. II Ey içki meclisinde içki dağıtan, kadehlere içki koyan kimse. 

Ben ṣürāḥī gibi yanuñda senüñ baş egdürem / Sāḳiyā senden ḳadeḥ iḥsān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 2). [sāḳiyā, ] 

Yıkmadan ġam bu göñül kişverini yāda getür / Sāḳiyā cānuñ içün ehl-i dile bāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 1). [sāḳiyā, ] 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 1). [sāḳiyā, ] 

Sāḳiyā gör dehri bī-bünyāddur / Bāde sun kim ‘ömr hem berbāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 1). 

[sāḳiyā, ] 

Sāḳiyā cām-ı ṣafā sun tā vire ḳalbe cilā / Ġam buḫārı yoksa dil āyīnesini jeng ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1159, 

Beyit 2). [sāḳiyā, ] 

Vaḳt-ı güldür ġam-ı devrānı ferāmūş idelüm / Sāḳiyā al elüñe devr ide peymāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1251, Beyit 3). [sāḳiyā, ] 

Vaḳtidür kim sāḳiyā devr eylesün la‘līn ḳadeḥ / Devr-i gül vaḳt-i cevānī dilde yok bīm-i ‘ases (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 4). [sāḳiyā, ] 

‘Aḳlum aldı sāḳiyā cām-ı lebüñ / Kıl kerem vir baña bir sāġar ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 3). 
[sāḳiyā, ] 

 

saḳḳā-yı çeşmüm: Göz sakkası, su dağıtan göz (gözyaşı saçması bağlamında). 

Kirpügüm cārūb olup saḳḳā-yı çeşmüm su seper / Ḫıdmete bil baglayup kūyında ferrāş olmışuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1366, Beyit 4). [saḳḳā-yı çeşmüm, -üm ] 

 

sakla: Değer verip elden çıkarmamak, elinde bulundurmaya devam etmek. 

Pāyuña n’ola dökse Muḥibbī gözi yaşın / Bu sakladugı sīm ü zeri yā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 5). [sakladugı, -dug, -ı ] 
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Cānı gibi eylesün pinhān Muḥibbī ‘ışḳını / Sīne ṣandūḳında saklar her kimüñ kālāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1020, Beyit 5). [saklar, -r ] 

 

sakla: Gözetmek, esirgemek, korumak, himâye etmek. 

İlāhī nār-ı āhumdan gül-i terdür ki sen sakla / Ki āhumdan benüm pürdür zemīn ü āsümān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 4). [sakla, ] 

 

sakla: Bir şeyi söylememek, bilgi ve haber vermemek suretiyle başkalarından gizli tutmak, gizlemek. 

‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 4). [saklarken, -r, -ken ] 

Sakladum esrār-ı ‘ışḳı līk iẓhār itdi āh / Kanlu yaşumı gören didi ki rūy-ı zerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, 
Beyit 2). [sakladum, -du, -m ] 

Sakla esrāruñı her demde ḥużūr eyleyesin / N’oldı Manṣūr’ı gör oldugı-y-ıçun keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 2). [sakla, ] 

Göñülden saklaram rāz-ı dehānın / Degül dīvāne çün kim maḥrem-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 2). 
[saklaram, -r, -am ] 

Saklayam dirdüm şehā ‘ışḳuñ rumūzın sīnede / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm itdi āḫir keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1248, Beyit 3). [saklayam, -y, -a, -m ] 

Ciger ḫūnını saklamaga iy dil / Gözümden ġayrı aña şīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 5). 
[saklamaga, -mag, -a ] 

Dil saklar sırr-ı ‘ışḳı sīnede cānı gibi / Öldüreler rāzını iẓhār idüp aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1297, 

Beyit 4). [saklar, -r ] 

Sakla ‘ışḳuñ sırrını sīneñde cānuñdan ‘azīz / Terk-i ser itmek gerekdür ider-iseñ keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1352, Beyit 4). [sakla, ] 

Sırr-ı ‘ışḳı Muḥibbī saklamaduñ / Sirişküñ kıldı anı ‘āleme fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 6). 
[saklamaduñ, -ma, -du, -ñ ] 

Sırr-ı ‘ışḳı saklayam sīnemde dirdüm gerçi ben / Rūy-ı zerdüm eşk-i çeşmüm itdi anı ḫalḳa fāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 2). [saklayam, -y, -a, -m ] 

Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı / Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 4). [sakla, ] 

 

sakla: (Bir şeyi) Kaybolmaması, zarar görmemesi için belli ve emin bir yere koymak, kaldırmak. 

Sakla Muḥibbī sīnede tīrini cān gibi / Çünki saña ol kaşı ya yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 5). 
[sakla, ] 

Gökler yüzine bir gün irişür şerārumuz / Sakla cemālüñ ayını iy āfitāb-ı ḥüsün (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 4). [sakla, ] 

 

ṣalā dimiş: Sala okumak // Cuma ve cenaze namazına çağırmak için minarelerden okunan salavat. 
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Kā‘be-i kūyında ḳurbān oldum dimiş ṣalā / Hey müselmānlar meded ‘uşşāḳa i‘lām eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 4). [ṣalā dimiş, ] 

 

ṣalā dimiş: Sala okumak // Cuma ve cenaze namazına çağırmak için minarelerden okunan salavat. 

Kā‘be-i kūyında ḳurbān oldum dimiş ṣalā / Hey müselmānlar meded ‘uşşāḳa i‘lām eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 4). [ṣalā dimiş, ] 

 

ṣalā dimiş: Sala okumak II Cuma ve cenaze namazına çağırmak için minarelerden okunan salavat. 

Kā‘be-i kūyında ḳurbān oldum dimiş ṣalā / Hey müselmānlar meded ‘uşşāḳa i‘lām eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 4). [ṣalā dimiş, -miş ] 

 

sālhā: (Uzun) yıllar. 

Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 3). [sālhā, ] 

 

salın: Salınmak, sallanmak, sağa sola veya öne arkaya hafifçe sallanmak II naz ve eda ile yürümek. 

Gerçi bir āzādedür ammā salınsañ nāz-ıla / Saña kul olmaga kendin serv-i ḫoş-bālā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 2). [salınsañ, -sa, -ñ ] 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş / Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 3). [salın, ] 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 

6). [salınur, -ur ] 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [salınsa, -sa ] 

Ṭāvūs-ṣıfat cilve kılup seyr-i çemen kıl / Tā serv-i sehī ögrene senden salınışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 2). [salınışlar, -ış, -lar ] 

Salınur her yaña biñ nāz-ıla āh eyler-isem / Nite kim serv-i sehī ḳadd-i bülendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 3). [salınur, -ur ] 

 

salın: Salınmak, sallanmak, sağa sola veya öne arkaya hafifçe sallanmak II naz ve eda ile yürümek II birlikte vakit 

geçirmek. 

Salınur gül ḫār-ıla salınma sen aġyār-ıla / Cünbişi ra‘nā gülüñ gülşende nā-şāyestedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1132, Beyit 4). [salınma, -ma ] 

Salınur gül ḫār-ıla salınma sen aġyār-ıla / Cünbişi ra‘nā gülüñ gülşende nā-şāyestedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1132, Beyit 4). [salınur, -ur ] 

 

salın: Koyulmak, bırakılmak, atılmak, yayılmak. 

Ḫāl-i siyehi eyleye bu baḫtumı tīre / Salınsa kaçan boynına ol zülf-i siyeh-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 2). [salınsa, -sa ] 
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salṭanat: Hükümdarlık, sultanlık // hakimiyet, güç. 

Ḫāk-i pāyın başuma tāc itmek itdüm mültemes / Gör dil-i dīvāneyi kim salṭanat eyler heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 1). [salṭanat, ] 

 

san: Sanki, güya. 

Şāne ile her kaçan kim zülf-i müşgīn tagılur / Būy-ıla ‘ālem tolar san nāfe-i Çīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1015, Beyit 1). [san, ] 

Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup / Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 2). [san, ] 

Yārı aġyār-ıla gördüm san gül oynar ḫār-ıla / Bülbül-i şūrīde-veş bu āh u zārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 3). [san, ] 

Ruḫlarına karşu çeşm almış ele ebrūsını / Atışıyla san kemāndārdur kemānın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1064, Beyit 3). [san, ] 

Akıdur āb-ı revān her yaña çeşmüm ḳūzeki / İñiler bī-çāre dil derd-ile san ṭolābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1066, Beyit 3). [san, ] 

Deyr-i ḥüsninde kaşı peyvestesi ol kāfirüñ / Cānib-i şarḳa bakar san kāfiri miḥrābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1072, Beyit 4). [san, ] 

Müdde‘īnüñ acı sözinden Muḥibbī bu yürek / Zehre döymez yarılur san kāse-i faġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 7). [san, ] 

Zülfi ṭarḥ itdi cefā sengini dil buḳ‘asına / Muḥkem olsun diyü san kāfiri bünyād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 5). [san, ] 

El urup depretdügince zülf-i ‘anber-bārını / Ḥaşre dek san ‘ālem içre ebr-i müşg-efşān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 3). [san, ] 

N’eylerem gülzārı sensüz baña olmışdur ḥarām / Bu cihān bāġında göñlüm san gül-i nev-restedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 2). [san, ] 

Yāra varup dün gice dil derdini ‘arż eyledüm / Ḫˇāba vardı gözleri yanında san efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 5). [san, ] 

Kurılmışdur zenaḫdānı ki san top / Ḫaṭı yāruñ ḥiṣār-ı rīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 4). [san, ] 

Binse semend-i nāza kaçan cilve eylese / Dutar elinde zülfini san tāziyānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 6). [san, ] 

İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür / Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1183, Beyit 1). [san, ] 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 3). [san, ] 

San serv-i sehī ḳaddi arar āb-ı revāndur / Bu çeşme-i çeşmümden akar anuñ-ıçun yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 2). [san, ] 

Zülfi zencīrine asmış san ẕaḳan ḳandīlini / Cān u diller yakmaga ya‘nī ki micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 2). [san, ] 
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Çıkarmaga bu dil söz gevherini / Yaşum baḥrına san ‘ummāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 4). 
[san, ] 

Zülfini çīn eyledi dil murġını ṣayd itmege / Ḫālini kodı içinde eyledi san dāne ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 4). [san, ] 

Ruḫlarını eyledi ben ‘āşıḳa ol yār ‘arż / İtdi san gül ruḫlarını bülbüle gülzār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 1). [san, ] 

 

san: Sanmak, düşünmek, zannetmek. 

Er odur kim ṣabr idüp çeke cefā vü cevrini / Sanmañuz itmek şikāyet söz er agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 4). [sanmañuz, -ma, -ñuz ] 

Olmayınca kimsede ‘ışḳdan es̱er / Bil ki ḥayvāndur anı sanmañ beşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1027, Beyit 2). 
[sanmañ, -ma, -ñ ] 

Leblerüñden kim bugün sāġar çeker / Sanma ferdā minnet-i kevs̱er çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 1). 
[sanma, -ma ] 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1036, Beyit 2). [sanur, -ur ] 

Bu Muḥibbī dişleri vaṣfın kaçan medḥ eylese / İşiden cān riştesi üzre sanur dürler dizer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 5). [sanur, -ur ] 

Ortada ‘ışḳa esīr sanmañ olam ben yaluñuz / Miḥnet ü derd ü maḥabbet kamu uçdan ucadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 2). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

Olsañ Muḥibbī derd-ile ger isteseñ cevāb / Ol dil ṭabībi sanma ki saña cevāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Leblerüñ fikri nigārā sanma fikrümden çıkar / Gün yüzüñ fikri yaḫūd ḳalb-i sipihrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 1). [sanma, -ma ] 

Degme nākes cāna kıymaz ‘ışḳ ara ber-dār ola / Ehl-i ‘ışḳuñ cümlesini sanma kim Manṣūr’dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1073, Beyit 2). [sanma, -ma ] 

Sīnede ‘ışḳ āteşini nār sanmañ nūrdur / Anuñ ile ehl-i diller ḫānesi ma‘mūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1073, 
Beyit 1). [sanmañ, -mañ ] 

Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 3). [sanma, -ma ] 

Görinen ṣubḥ-dem sanmañ şafaḳ gökler kenārında / Yakan bu dāmen-i çarḫı bu āh-ı ṣubḥgāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 3). [sanmañ, -mañ ] 

Berre düşmiş sanmañuz Mecnūn bir dīvānedür / Gördi yok būy-ı vefā insanda anuñçün kaçar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 3). [sanmañuz, -mañuz ] 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Bükilmiş ḳaddümi görüp anı sen māh-ı nev sanduñ / Ġurāb-ı çarḫuñ agzından düşürmiş üstüḫˇānumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 3). [sanduñ, -duñ ] 
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Kenārında görinenler bu çarḫuñ siz şafaḳ sanmañ / Derūn-ı sīnede yir yir çıkan her dem duḫānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 2). [sanmañ, -mañ ] 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 4). [sanma, -ma ] 

Nüh felekden geçer ‘āşıḳ idicek derd-ile āh / Sanmañ āh-ı seḥere kevn ü mekān ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1093, Beyit 3). [sanmañ, -mañ ] 

Muḥibbī muḥkem işdür ‘ışḳ bāzı / Bu kārı sanma ayruk kāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 5). 
[sanma, -ma ] 

Ġam şebinde cān u dil sanmañ ki bir dem ḫˇāb ider / Gözlerüm yaşı cihānı bil ki ġarḳ-ı āb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 1). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül / Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1127, Beyit 5). [sanur, -ur ] 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 2). [sanma, -ma ] 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Nigārā sanma ‘ışḳ içre Muḥibbī terk-i ser kılmaz / Yoluñda öldügüm billāh reh-i ‘ışḳuñda ṣādıḳdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 6). [sanma, -ma ] 

Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer / Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 6). [sanma, -ma ] 

İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 4). [sanur, -ur ] 

Kūyına varmaz göñül eyler viṣālin ārzū / ‘Āşıḳ-ı dīdāra sanmañ cennet ü kevs̱er yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 6). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Gülşen-i ḥüsnüñe ugrarsa ṣabā sanma güẕāf / Sünbülüñden ṣanemā almag-ıçun būyā gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1152, Beyit 2). [sanma, -ma ] 

Gönderür seng-i cefā yār belā topragını / Dil-i vīrānı sanur kim daḫı yapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1152, 
Beyit 4). [sanur, -ur ] 

Zāhidā sanma rumūz-ı ‘ışḳı ḫāmīler bilür / Bādenüñ ẕevḳ u ṣafāsını müdāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1154, Beyit 1). [sanma, -ma ] 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın / Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1155, Beyit 4). [sanma, -ma ] 

Şu‘le-i āhum görinür her seḥer sanmañ şafaḳ / Her gice dūd-ı dilümden rāh-ı keyvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 2). [sanmañ, -ma, -ñ ] 
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Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [sanma, -ma ] 

Bu çarḫ-ı bī-vefā ḥālin görüp kim buña dil baglar / Gelenler dār-ı dünyāya meger gitmez mi sanmışdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 3). [sanmışdur, -mış, -dur ] 

Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 4). [sanasın, -a, -sın ] 

Āteş-i ‘ışḳuñ rumūzın niçe taḥrīr eyleyem / Söylesem ‘ālem yanar sanmañ ki ancak nāmeler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1172, Beyit 3). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

Cān ḫastasına itmeye hergiz ḥakīm ‘ilāc / La‘linden özge derdine sanmañ devā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1173, Beyit 4). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

Derdi ile ḫoş geçer dil dilberüñ / Derdüme sanma devāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 2). 
[sanma, -ma ] 

Sīne-i sūzānumı her kim göre sanur rebāb / Eşk-i sürḫum tāra beñzer ol rebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 4). [sanur, -ur ] 

Muḥibbī dād-ı Ḥaḳ’dur ‘ışḳ kitābı / Okınmaz sanma sen ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 5). 
[sanma, -ma ] 

Bülbül çemende sanma ki dāyim sür[ū]d ider / Gül şevḳı-y-ile bülbülüñ işi āh u nāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 2). [sanma, -ma ] 

Bu semāda görineni berḳ u bārān sanmañuz / Çarḫ-ı gerdān yakılup ben sūḫte içün aglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 3). [sanmañuz, -ma, -ñuz ] 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1201, Beyit 4). [sanursın, -ur, -sın ] 

İy Muḥibbī dürişüp ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī ṭaleb it / Sözlerüm cümle ḥaḳīḳīdür anı sanma mecāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 7). [sanma, -ma ] 

Cür‘a-i cām-ı elesti içeli mest olmışuz / İy Muḥibbī ḥaşre dek sanma bizi ayıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Şol deñlü nis̱ār itdi gevher tācīr çeşmüm / Cānā bizi sen sanma eli boşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 3). [sanma, -ma ] 

Kūhsār-ı ‘ışḳ pīşesinüñ nerre-şīriyüz / Sanma ki bizi ḫırṣ-ıla biz mūşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 4). [sanma, -ma ] 

Āhum tolanur gice vü gündüz ser-i kūyın / İy bād-ı ṣabā sanma ki sensüz es̱er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 2). [sanma, -ma ] 

Dükenür sanma çeşmüm kīsesinden / Yime ġam anda dīnār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 4). 
[sanma, -ma ] 

Her kişi cān terk ider sanma leb-i Şīrīn-içün / Anı kim Ferhād ider ‘ışḳ içre pervīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 3). [sanma, -ma ] 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [sanmañ, -ma, -ñ ] 
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Çıkarsa dūd-ı dil başdan ta‘accüb itmeñüz hergiz / Sanur mısız ki sīnem içre āh-ı āteşīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 4). [sanur, -ur ] 

Şāh-ı ‘ışḳuñ devletinde sanmañ eşke māliküz / La‘l ü gevherle tolu dildür bizüm gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 3). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

Gülşen-i kūyuñda cānā giceler bülbül gibi / Ṣubḥ olınca bu Muḥibbī sanma feryād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet ehliyüz / Bende-i ‘ışḳ olalı şehr-i melāmet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 1). [sanma, -ma ] 

İncinür sanma cefādan cevre mu‘tād olmışuz / Süd yirine zehr-i ġamla bislemişdür anamuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 2). [sanma, -ma ] 

Zülfi zencīrinde çün baglandı sevdāyī göñül / Dōstlar hüşyār olur sanmañ dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 3). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet beklerüz / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1253, Beyit 1). [sanma, -ma ] 

Tehī sanmañ n’ola gitdiyse Ferhād / Degül ‘ışḳ kūhı ḫālī pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 3). 
[sanmañ, -ma, -ñ ] 

Bahā-yı vaṣl eger alsa gözümden / Bu dehri sanmañuz pür sīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 4). 
[sanmañuz, -ma, -ñuz ] 

Cehd itme dilā yār-ı vefādār ele girmez / Sanma ki velī cevr ü cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 1). [sanma, -ma ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳı sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Sanmañuz bir daḫı ma‘mūr ola bu dil kişveri / Leşker-i ġam yıkalıdan daḫı vīrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 3). [sanmañuz, -ma, -ñuz ] 

Aglamayınca gelüp sen gül gibi açılmaduñ / Bāġ-ı ḥüsnüñ dōstum sanma ki bārān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Yolına cān virdügümi gerçi cānān istemez / ‘Āşıḳuñ faḫrıdur ol sanmañ anı cān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 1). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

İy bād-ı ṣabā getüresin ḫāk-i derinden / Sanma ki Muḥibbī anı küḥl-i baṣar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 
Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Sanmañ ki göñül meyl ide dünyā-yı ‘acūza / Kāni‘ olıcak ültifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 4). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳ sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Gözi üstinde gören kaşlarını / İki teldür sanur dakındı şehbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 3). [sanur, -ur 

] 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1303, Beyit 1). [sanma, -ma ] 
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Pūte-i ‘ışḳ içre yanup ḫāliṣ olduk zer gibi / Olmazuz dünyāya ṭālib sanma dīnār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 2). [sanma, -ma ] 

Baş açuk ġam tekyesinde olmışuz abdāl-ı ‘ışḳ / Sanmañuz şimden girü nāmūs-ıla ‘ār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 3). [sanmañuz, -ma, -ñuz ] 

Zāhidā sanma bizi biz nefs iġvāsındayuz / Ya cihāna meyl idüp dünyā temennāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 1). [sanma, -ma ] 

‘Āşıḳuz ancak hemān dīdārdur maḳṣūdumuz / Sanma cennet isterüz zāhid ya ḥavrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 7). [sanma, -ma ] 

Ḳarż eyle yine dīdelerüm ḫūn-ı cigerden / Sanma dükene dirhem ü dīnār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 2). [sanma, -ma ] 

Bu Muḥibbī gözleri cevherlerin / Yoluña sanma ki īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 7). [sanma, 
-ma ] 

Sanmañuz cevr ü cefā yār eylemez / Giñ cihānı başuma dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 1). 
[sanmañuz, -ma, -ñuz ] 

Eyleseñ cevr ü cefāyı sanma kim yüz döndürem / Derdüñ-ile ġuṣṣāñı şāḍī bilüp ḫurremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 2). [sanma, -ma ] 

Nāle kılsam mürdeler kalkar ḳıyāmetdür sanur / Tañlaram nāz uyḫusından yārı bī-dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1333, Beyit 3). [sanur, -ur ] 

Kūyına varmaga sanmañ kim beni yārum komaz / Ṭāli‘ümdür dōstlar baḫt-ı siyehkārum komaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 1). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

Sanma şöhret gözlerüz biz yāḫū dārāt ehliyüz / ‘Ālemi bir cür‘aya satduk ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 1). [sanma, -ma ] 

Āhum eflāke irüp oldı melā’ik gözi nem / Sanmañuz kanlu yaşum taḫt-ı s̱erādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1345, Beyit 4). [sanmañuz, -ma, -ñuz ] 

Dōstum cevr ü cefādan sanma kim yüz döndürem / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳda s̱ābit-ḳadem muḥkemlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 2). [sanma, -ma ] 

Eksük itme göz yaşını ḳalbi mermerse daḫı / Bir zamān-ıla Muḥibbī sanma kim pīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Zāhidā sanma senüñ uçmaguña biz ṭālibüz / Çöpe saymaz ravża-i ‘ışḳ-ıla dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 3). [sanma, -ma ] 

Oldı Muḥibbī ‘ışḳ-ıla rind ü melāmetī / Sanmañ anuñ her işi ḳallāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 5). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

Sanma her ‘āşıḳ olan cān vire cānān yolına / Degme Manṣūr daḫı eylemeye dāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 4). [sanma, -ma ] 

Giceler tā ṣubḥ olınca iñleseñ olmaz ‘aceb / Kār-ı ‘ışḳ āsān mı sanduñ bilmedüñ iy bu‘l-heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 2). [sanduñ, -du, -ñ ] 

Yār sandum baña didüm sırr-ı ‘ışḳı göñlüme / Anı iẓhār eyledi bildüm o da aġyār-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1403, Beyit 2). [sandum, -du, -m ] 
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Sanduñuz Mecnūn gezer ṣaḥrāda bir dīvānedür / Ḳayd-ı ‘ālemden ferāġat itmiş ol dānā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 3). [sanduñuz, -du, -ñuz ] 

Dün gice gördüm Muḥibbī şu‘le-i pervāneyi / Ḳaṣdı yanmagmış meger sandum savaşı var-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 5). [sandum, -du, -m ] 

Vādi-i ġāmda gören Mecnūn’ı ‘üryān sanmasun / Eşk-i surḫ-ıla anuñ rengīn ḳumāşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 3). [sanmasun, -ma, -sun ] 

Āh u efġānuñ feleklerde senüñ yir eyledi / İy Muḥibbī sanma kim dildāra te‘s̱īr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 5). [sanma, -ma ] 

Bīgāne sanup eyleme red bu Muḥibbī’yi / Bilmez misin ki ‘ışḳuñ ile āşinā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 

Beyit 5). [sanup, -up ] 

Sanma ki cihān-ı fānīdesin kurtarasın baş / Pes böyle iken buña maḥabbet niye kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 1). [sanma, -ma ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [sanma, -ma ] 

Dün gice kodum yār işigi taşına baş / Gözümden akar ḫūn-ı ciger sanmañ anı yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 1). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

Yāruñ aldı būsesin sanmañ Muḥibbī rāyegān / Yolına anuñ dil ü cānı fedā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 5). [sanmañ, -ma, -ñ ] 

 

san: Sanırsın ki II sanki, güya. 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid / Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 4). [sanup, -up ] 

 

san: Bir nitelikle tanınmış olma durumu, ün, şöhret, îtibar. 

Gel beni öldür vefā kıl ‘ahdüñe didüm didi / Bī-vefālık resmidür ‘ālem içinde şānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1283, Beyit 6). [şānumuz, -umuz ] 

 

san kim: Sanki, güya. 

Eger derd-ile āh itsem ruḫ-ı zerdüm görenler dir / Ḫazān evrāḳına san kim dokınur bād revān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 3). [san kim, ] 

Dil ruḫlaruñı yād idicek işi zār olur / San kim çemende şevḳ-i gül-ile hezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 1). [san kim, ] 

 

saña: Sen, ikinci tekil şahıs zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi II sevgili yerine. 

İy güzeller şāhı kapuñdan Muḥibbī bendeñi / Redd idüp anı saña bīgāneler maḥrem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 6). [saña, ] 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1014, Beyit 3). [saña, ] 
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Gerçi bir āzādedür ammā salınsañ nāz-ıla / Saña kul olmaga kendin serv-i ḫoş-bālā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 2). [saña, ] 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş / Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 3). [saña, ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 2). [saña, ] 

Bister-i gülden yaraşur saña cānā tekyegāh / Seng-i ḫārādan baña bālīn ile bister yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 2). [saña, ] 

Ḫışm-ıla naẓar kılma idüp kaşlaruñı çīn / Kim didi saña kim gözüñ üstinde kaşuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 3). [saña, ] 

 Ḥayātı ebedīdür saña kim vāṣıl ola / N’ola Manṣūr gibi zülfüñe kılsañ ber-dār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ح )
1205, Beyit 6). [saña, ] 

Bīgāne gibi bakma bugün iy perī-ṣıfat / Rūz-ı ezelde çünki saña āşinālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, Beyit 
4). [saña, ] 

Māhı gördüm gün yüzüñden dem-be-dem alur żiyā / Kim ola bilsem saña mihr-i cihān-ārā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 4). [saña, ] 

Güzeller içre olduñ çünki mümtāz / Ne deñlü eyleseñ lāyıḳ saña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 1). 
[saña, ] 

Saña ger ḥūr [u] perī dirsem olur bu söz ḫaṭā / Zīra kim ehl-i baṣīret anlara ādem dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1364, Beyit 2). [saña, ] 

Pādişāh-ı ḥüsn olaldan dōstum / Her ki göre dir saña ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 4). [saña, ] 

Gice gündüz raḳīb-i dīv saña maḥrem olalıdan / Göñül mülkine ‘azm itdüm nigārā ben hemān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 4). [saña, ] 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 4). [saña, ] 

Kim saña bu ḥüsni virdiyse eyā şīrīn-dehen / Kūḥ-ı ġamda ben belā-perverdi Ferhād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 2). [saña, ] 

Servden gördüm nigārā ḳāmetüñ bālā-y-ımış / İy hümā-ṭal‘at saña menzil felek-fersā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 1). [saña, ] 

Yüz kerre eger ḥālümi dirsem saña iy dōst / İdersin anı bir nefes içinde ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 3). [saña, ] 

Dil derdini iy dōst saña niçe idem ‘arż / Āhumla yaşumdan toludur çün felek ü ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 1). [saña, ] 

Sun nūş ideyim la’l-i lebüñ rāḥat-ı cāndur / Tā mest olup ḥālin ide saña Muḥib ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 5). [saña, ] 

 

saña: Sen, ikinci tekil şahıs zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi II gönül yerine. 

Ser-i zülfine dolaşma dir-idüm saña göñül / Dutmadı pendüme gūş şimdi varup dāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 2). [saña, ] 
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Sen koma ṭarf-ı meygedeyi elden iy göñül / Bu sāġar-ıla saña çün ol rehnümūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 2). [saña, ] 

Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 1). [saña, ] 

Bakarsın kanda bir güzel görürseñ / Dilā bu deñlü miḥnetler saña az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 4). 
[saña, ] 

İy göñül virdüm naṣīḥat saña anı dutmaduñ / Her ne deñlü ‘ışḳ-ıla çekseñ cefālar saña az (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 4). [saña, ] 

İy göñül virdüm naṣīḥat saña anı dutmaduñ / Her ne deñlü ‘ışḳ-ıla çekseñ cefālar saña az (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1323, Beyit 4). [saña, ] 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 2). [saña, ] 

‘Işḳa düşme āḫiri müşkil olur dirdüm saña / Ugramazduñ bu belāya dutmış olsañ ger nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 2). [saña, ] 

Eger cān ister-iseñ başum üzre / İdeyim anı kim saña gele ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 3). [saña, ] 

Kaşı yayından gelür ġamz okları kan içmege / İy dil-i şūrīde ḳaṣdı sañadur ġāfil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 4). [sañadur, -dur ] 

 

saña: Sen, ikinci tekil şahıs zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi II âşık (Muhibbî) yerine. 

Vādi-i ‘ışḳa Muḥibbī bu göñül düşdi yine / Dimezem ġamdan ulu bile saña zāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 5). [saña, ] 

Olsañ Muḥibbī derd-ile ger isteseñ cevāb / Ol dil ṭabībi sanma ki saña cevāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 5). [saña, ] 

Var mı cihānda bir saña beñzer Muḥibbī rind / Cānı şarābḫānede vü cismi evdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 5). [saña, ] 

Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1127, Beyit 5). [saña, ] 

Tecrīd-i ‘ışḳ ol yüri terk eyle cānuñı / Saña Muḥibbī penbe-i dāġuñ ḳabā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 8). [saña, ] 

Dünyā kime mihr itdi saña ide Muḥibbī / Cevr-ile cefā kılmada cānānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1189, 
Beyit 5). [saña, ] 

Sakla Muḥibbī sīnede tīrini cān gibi / Çünki saña ol kaşı ya yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 5). 
[saña, ] 

Muḥibbī saña bir göñlek biçerler ‘aḳluñı divşür / Ezelden böyledür ‘ādet aña hīç āsitīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 7). [saña, ] 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1323, Beyit 5). [saña, ] 

Mümkin mi saña raḥm gele yār dilinden / Dünyāda Muḥibbī kişiye raḥm ide mi taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 5). [saña, ] 
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Leẕẕet-i dünyāya aldanma Muḥibbī sunma el / Neşterini tā ki urmaya saña zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 5). [saña, ] 

Saña cevr ide Muḥibbī yār aġyāra vefā / Ko seni itsün helāk bu ḳısmete ḳāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 5). [saña, ] 

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir / Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1485, Beyit 5). [saña, ] 

 

saña: Sen, ikinci tekil şahıs zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi II âşık yerine. 

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1029, Beyit 4). [saña, ] 

Alma gözüñe küḥl-ı Ṣıfāhān’ı ẕerrece / Ḫāk-i der-i nigār saña tūtiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 
4). [saña, ] 

Baş eg zülfe resendür cān u dilden / Disünler saña ‘uşşāk içre cānbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 3). 
[saña, ] 

Neden dil bagladuñ ol bī-vefāya / Cefā kılsañ ne deñlü sana ol az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 4). [sana, 
] 

İşiginde dilberüñ saña gedā olmak yiter / Olmaga mülk-i cihāna pādişā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1396, Beyit 4). [saña, ] 

Şāh olup kim geydi-y-ise aṭlas u dībā ḥarīr / Yig-durur saña ḳalender gibi olmak jende-pūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 2). [saña, ] 

‘Işḳuñ yolında ger urasın terk-i cān u baş / ‘Işḳ ehli kamu indürürler saña cümle baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1432, Beyit 1). [saña, ] 

Mürşid-i kāmil dilerseñ sen yüri ḫumḥāneye / Müşkilüñ ḥall ide saña göstere yol mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 4). [saña, ] 

‘Işḳ eyler-ise cevr ü cefā eyleme i‘rāż / Bir gün ola kim feyż ide saña da o Feyyāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 1). [saña, ] 

 

saña: Sen, ikinci tekil şahıs zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi II humâr-âlûd (âşık) yerine. 

Cānuma hātif seḥergehden bunı ilhām ider / İy ḫumār-ālūd ancak saña dermān cām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1100, Beyit 1). [saña, ] 

 

saña: Sen, ikinci tekil şahıs zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi II senin için II sevgili yerine. 

Cānum n’ola virsem saña iy rūḥ-ı revānum / Gūr-ı ġamda baña hemān cānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 3). [saña, ] 

İy kaşı ya cānı her kim saña ḳurbān eylemez / Müşkil olur işi günden güne āsān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 1). [saña, ] 

 

saña: Sen, ikinci tekil şahıs zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi II zâhid yerine. 
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Zāhidā olsun mübārek cennet ü mescid saña / Ben ḫarābāt ehliyem mesken baña meyḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 6). [saña, ] 

 

saña: Sen, ikinci tekil şahıs zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi. 

Bir naẓar kıl cān göziyle gör bu lu‘bet-bāz-ı çarḫ / Bir nefesde saña biñ dürlü ‘alāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1124, Beyit 2). [saña, ] 

Sor baña ‘ışḳuñ rumūzın saña taḳrīr eyleyem / Cān u baş terkin urur ‘āşıḳ hemān pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 2). [saña, ] 

Her ne gelse saña yigdür ki ḳanā‘at idesin / Bir görine gözüñe bakar-ısañ çog-ıla az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 3). [saña, ] 

Ne yazulu ise ḫayr [u] eger şer / Okudurlar saña bilmemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 5). [saña, 
] 

Niçe bir ḫalḳ-ı cihān ile idersin güft ü gū / ‘Uzlet eyle ḫalḳdan artuk saña yigdür ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 3). [saña, ] 

Cihānuñ ḫalḳına sakın inanma / Yüze güler dir-ise saña kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 6). [saña, ] 

Dehre aldanma sakın fikr eyle āḫiri güni / Gerçi bu ‘ālem yüzi saña görinür sūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 4). [saña, ] 

Dōstum ḳısmet baña kaygu saña şādī-y-imiş / Çāre ne rūz-ı ezelden başa bu yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 1). [saña, ] 

Ḫāne-i dil olmadın vīrāne ābād eylegil / Yazılupdur defter-i ‘ışḳa ezelden saña ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 3). [saña, ] 

 

saña: Sen, ikinci tekil şahıs zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi II sabâ yerine. 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 2). [saña, ] 

 

saña: Sen, ikinci tekil şahıs zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi II zâhid yerine. 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1389, Beyit 4). [saña, ] 

 

sanasın: Sanırsın ki II sanki, güya. 

Bikr-i fikrinden Muḥibbī iḫtirā‘ itse ġazel / Kapışurlar sanasın kim gevher agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 5). [sanasın, ] 

Göñlümi her dem benüm ol māh-ı ġonca-fem kapar / Sanasın ḫurşīde gülşende seḥer şebnem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 1). [sanasın, ] 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [sanasın, ] 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 

Beyit 3). [sanasın, ] 
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Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 3). [sanasın, ] 

Bister-i ḫākīde gördüm bir gedā ‘üryān uyur / Mesned-i şāhīde yatur sanasın sulṭān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 1). [sanasın, ] 

Bezm-i ġamda cān atar şem‘-i ruḫ-ı cānāneye / Sanasın miḥnet şebinde bu göñül pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 7). [sanasın, ] 

Āteş-i miḥnetle her şeb berḳ urur kāşānemüz / Sanasın bir ejder olmışdur dil-i vīrānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 1). [sanasın, ] 

Genc-i ḥüsne zülfini dilber girihler baglamış / Sanasın zencīr-ile biñ başlu ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 1). [sanasın, ] 

Beni Mecnūn-ṣıfat kıldı nigāruñ zülf-i leylāsı / Dil-i dīvāne deprenmez sanasın pāy-bend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 4). [sanasın, ] 

Görinen ‘anberīn beñler nigāruñ şem‘-i ḥüsninde / Sanasın bir bölük Hindū daparlar nāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 2). [sanasın, ] 

 

ṣanavber: Çam fıstığı ağacı. 

Nigārā ḳāmetüñ serv olalıdan / Görüp pest oldı ‘ar‘arla ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 3). 

[ṣanavber, ] 

 

sanç: Saplamak, iliştirmek, takmak. 

Başına sançup çiçek zeyn eylemiş dülbendini / Dir gören tācına ya‘nī dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 4). [sançup, -up ] 

 

ṣandūḳ: Sandık. 

Cānı gibi eylesün pinhān Muḥibbī ‘ışḳını / Sīne ṣandūḳında saklar her kimüñ kālāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1020, Beyit 5). [ṣandūḳında, -ı, -n, -da ] 

 

ṣanem: Put II çok güzel kimse, dilber, mahbûbe II sevgili. 

Sīne-i mecrūḥa ursañ iy ṣanem ġamz okların / Tīr-i peykānuñ bu ben dil-ḫasteye merhem gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 2). [ṣanem, ] 

Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 5). [ṣanem, ] 

Deyr-i ‘ālemde kaçan kim bir ṣanem peydā olur / ‘Işḳa düşüp niçeler Mecnūnlayın şeydā olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1156, Beyit 1). [ṣanem, ] 

Acımazdum öldügüme iy ṣanem hicrüñle ger / İledürse bū ṣabā kūyuña āḫir ḫākümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1276, Beyit 2). [ṣanem, ] 

Bu Muḥibbī la‘l-i nābuñ ḫastasıdur iy ṣanem / Bir soragel ölür ise olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 5). [ṣanem, ] 
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ṣanemā: Ey sanem, ey güzel, ey sevgili II put II çok güzel kimse, dilber, mahbûbe II sevgili. 

Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 3). [ṣanemā, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñe ugrarsa ṣabā sanma güẕāf / Sünbülüñden ṣanemā almag-ıçun būyā gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1152, Beyit 2). [ṣanemā, ] 

 

sanki: Sanki, tıpkı, gûyâ. 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer / Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1025, Beyit 1). [sanki, ] 

Yine bezm-i belā içre bu göñlüm / İñiler sanki nāy-ı ḫoş-nevādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 4). [sanki, 
] 

Ḫāller meyl ider ol ‘ārıż-ı dil-cūya gelür / Sanki Hindū-beçeler teşne olup suya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 1). [sanki, ] 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 3). [sanki, ] 

Bāġ-ı ḥüsni üzre asmış zülfini perr-i ġurāb / Bāġbān-ı çeşmi yatmış sanki ḫˇāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 3). [sanki, ] 

Ḳadehler meclis içre sanki güldür / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 3). 
[sanki, ] 

‘Işḳ nüktesini okıdı gülşende ‘andelīb / Evrāḳ-ı gül sanki öñinde risāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, Beyit 

3). [sanki, ] 

 

sarāy: Saray. 

Dil virme key sakın bu cihānuñ sarāyına / Her kim ki aña konsa hem ol an gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 4). [sarāyına, -ına ] 

Gel temāşā eyle bu sırça sarāyın göñlümüñ / Eşk-i surḫ-ıla münaḳḳaş zeyn olınmış ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 3). [sarāyın, -ı, -n ] 

 

ṣarrāf: Altın, mâdenî ve kâğıt paraları birbiriyle değiştirmeyi, bozmayı, tahvil alış verişi yapmayı meslek edinmiş 

kimse II bir şeyden iyi anlayan, o şeyin ehli olan kimse. 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1416, Beyit 2). [ṣarrāf, ] 

 

saru: Sarı renk, altın rengi, kükürt rengi II âşığın sararmış solmuş benzi. 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 5). [saru-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

 

sat: Büyük nehir // Dicle ve Fırat’ın birleşmesinden meydana gelen büyük nehir. // Şattu'l-Arap olarak bilinen Fırat 

ve Dicle nehirlerinin Basra Körfezi'nden denize dökülmeden önce birleştikleri yerdir. 
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Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni / Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 4). [şaṭ, ] 

 

sat: Bir şeyi bir bedel karşılığında başkasına devretmek II ... gibi göstermek, ... olarak yansıtmak. 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar / Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 1). [satar, -ar ] 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar / Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 1). [satar, -ar ] 

 

sat: Bir şeyi bir bedel karşılığında başkasına devretmek. 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 4). [satar, -ar ] 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine / Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 6). [satar, -ar ] 

Leblerüñ ‘uşşāka turmışdur mey-i ḫamrā satar / Zülf-i müşgīnüñ muḥabbet ehline ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1082, Beyit 1). [satar, -ar ] 

Leblerüñ ‘uşşāka turmışdur mey-i ḫamrā satar / Zülf-i müşgīnüñ muḥabbet ehline ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1082, Beyit 1). [satar, -ar ] 

Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1082, Beyit 2). [satar, -ar ] 

Çarḫ-ı gerdūn māh u ḫurşīd ile olur müşterī / Ḥüsn bāzārında la‘lüñ her kaçan ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1082, Beyit 3). [satar, -ar ] 

Dem olur rind-i ḫarābātī olan bir bādeye / Mülk-i efrīdūn u tāc-ı Ḫusrev ü Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1082, Beyit 4). [satar, -ar ] 

Sanma şöhret gözlerüz biz yāḫū dārāt ehliyüz / ‘Ālemi bir cür‘aya satduk ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1344, Beyit 1). [satduk, -du, -k ] 

Bir sencileyin var mı satar vaṣl metā‘ın / Bir bencileyin aña ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 6). [satar, -ar ] 

 

sat: Bir şeyi bir bedel karşılığında başkasına devretmek II övünmek maksadıyla kendinde olmayan bir şeyi var gibi 

göstermek, gösteriş yapmak, taslamak. 

Gerçi bir āzādedür ammā salınsañ nāz-ıla / Saña kul olmaga kendin serv-i ḫoş-bālā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 2). [satar, -ar ] 

Cām-ı la‘line irem diyü ider cūş u ḫurūş / Dāyimā meyḫānede kendin mey-i ṣahbā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 3). [satar, -ar ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 7). [satar, -ar ] 

 

savaş: Mücadele, uğraşma, kavga. 
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Tīr-i müjgānı ile durmaz akar ḫūn-ı ciger / Bu iki ḫūnīlerüñ kimse savaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1319, Beyit 3). [savaşın, -ı, -n ] 

Dün gice gördüm Muḥibbī şu‘le-i pervāneyi / Ḳaṣdı yanmagmış meger sandum savaşı var-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 5). [savaşı, -ı ] 

İy āfitāb-ı ḥüsn gitmedi sāyem yanumdan āh / Tā itmeyince ‘Arbede anuñ-ıla savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1432, Beyit 4). [savaş, ] 

 

savaş eyler: Savaşmak, mücadele etmek, çekişmek. 

‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [savaş eyler, -r ] 

 

savaş idem: Savaşmak, mücadele etmek, çekişmek. 

Gün yüzüñ görmek dilersem sāyem ardumca gelür / Baña lāzım oldı dönüp idem anuñla savaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1431, Beyit 4). [savaş idem, -e, -m ] 

 

savaş ider: Savaşmak, mücadele etmek, çekişmek. 

İtleriyle n’ola itsem ‘arbede kūyında ben / Olıgelmişdür ider her kişi ṣadr içün savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1459, Beyit 2). [savaş ider, -er ] 

 

savaşı iden: Savaşmak, mücadele etmek, çekişmek. 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 2). [savaşı iden, -ı, -en ] 

 

savur: (Rüzgâr) Önüne gelen bir şeyi havaya kaldırıp sağa sola uçurmak. 

Ġam beni ḫāk itdi savurdı ġubārum rūzigār / Sen ferāġat gülşeninde ‘iyşde leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 6). [savurdı, -dı ] 

‘Işḳ āteşiyle yandı kül oldı bu cān u dil / Āḫir savurdı ġam yili geldi ġubārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 5). [savurdı, -dı ] 

 

sa‘y: Çalışmak, çabalamak. 

Eşk-i çeşmüm her nefes sa‘yi beni ġarḳ itmede / Rāh-ı ‘ışḳuñda murāda irgüren ol āhdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1066, Beyit 2). [sa‘yi, -i ] 

 

say: Aynı cinsten olan şeylerin, 1 sayısından başlayarak her biri için bir sayı eklemek sûretiyle kaç tâne olduğunu 

belirlemek, sayısını bulmak, tâdat etmek. 

Her kaçan olsa heves başda dil ü cān uyumaz / Gice seyyāre sayar dīde-i giryān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 1). [sayar, -ar ] 

 

sa‘y eyleme: Çalışmak, çabalamak, gayret etmek. 
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Sa‘y eyleme aġyārsuz yār ele girmez / Gülşende nite bir gül-i bī-ḫār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 1). [sa‘y eyleme, -me ] 

 

sa‘y it: Çalışmak, gayret etmek II Haccın şartlarından olarak Safa ve Merve tepeleri arasında hızlı yürüme. 

Şikeste-ḫāṭır olmışdur Muḥibbī göñlüñi sa‘y it / Ele al Ka‘be ḥaḳḳıyçün buña beñzer s̱evāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 7). [sa‘y it, ] 

 

ṣayd: Avlama, avlanmak, av. 

Çeşm-i ṣayyādını gördüm zülfini almış ele / Murġ-ı diller ṣaydına yokdur anuñ agın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 3). [ṣaydına, -ı, -n, -a ] 

Murġ-ı dil ṣaydına itmişdür ser-i zülfin duzaġ / Yir yirin ḫāli anuñ içinde dökmiş dāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 3). [ṣaydına, -ı, -n, -a ] 

Bu göñlüm murġı nāgāh itse pervāz / Anuñ ṣaydına ḥāżır çeşmi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 1). 
[ṣaydına, -ı, -n, -a ] 

Ehl-i diller ṣaydına zülfini gördüm āġ-ımış / Yakdı cān pervānesin çeşmi meger çerāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 1). [ṣaydına, -ı, -n, -a ] 

 

ṣayd eyleyem: Avlamak, yakalamak. 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 4). [ṣayd eyleyem, -y, -e, -m ] 

 

ṣayd idem: Avlamak, yakalamak. 

Umaram ṣayd idem ben sen hümāyı / Bu göñlüm himmetiyle eyledüm bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 

2). [ṣayd idem, -e, -m ] 

 

ṣayd itdi: Avlamak, yakalamak. 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [ṣayd itdi, -di ] 

 

ṣayd itmege: Avlamak, yakalamak. 

Gülşen-i ḥüsninde dil murġın yine ṣayd itmege / Zülfi āġında Muḥibbī ḫāli anuñ dānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 7). [ṣayd itmege, -meg, -e ] 

 

ṣayd itmege: Avlamak, yakalamak. 

Zülfini çīn eyledi dil murġını ṣayd itmege / Ḫālini kodı içinde eyledi san dāne ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1484, Beyit 4). [ṣayd itmege, -meg, -e ] 

 

ṣayd itmek: Avlamak, yakalamak. 
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Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül / Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 4). [ṣayd itmek, -mek ] 

 

ṣayd olalı: Avlanmak, yakalanmak. 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Yüzüm altuna yaşum sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 3). [ṣayd 

olalı, -alı-alı, - ] 

 

ṣayd olalı: Avlanmak, yakalanmak. 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Degüldür ḳīse-i çeşmüm s̱emensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 2). 

[ṣayd olalı, -alı ] 

 

ṣayda getürem: Sayda getirmek, avlamak. 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı / Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 4). [ṣayda getürem, -a-e, -m ] 

 

ṣayd-ı merdüm itmege: İnsan / adam avlamak. 

Ṣayd-ı merdüm itmege bu şeyḫ-i şehr / Dām-ı rızḳı sübḥası ṣad dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 4). 

[ṣayd-ı merdüm itmege, -mege ] 

 

sāye: Gölge. 

Ġam beyābānında sergerdān olaldan cān u dil / Kimse gelmez yanuma illā meger sāyem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 5). [sāyem, -m ] 

Anuñçün pādişāh oldum ser-ā-ser cümle ‘uşşāḳa / Hümā-yı zülf-i dilberden başuma sāye düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 6). [sāye, ] 

Yürür mecnūn gibi tenhā düşüp bu vādi-i ‘ışḳa / Muḥibbī sāyeden ġayrı dimez hem-rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 5). [sāyeden, -den ] 

Gün yüzini yaluñuz vardum temāşā itmege / Bilmedüm sāyem gibi ardumca nāşī var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 4). [sāyem, -m ] 

Gün yüzüñ görmek dilersem sāyem ardumca gelür / Baña lāzım oldı dönüp idem anuñla savaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1431, Beyit 4). [sāyem, -m ] 

İy āfitāb-ı ḥüsn gitmedi sāyem yanumdan āh / Tā itmeyince ‘Arbede anuñ-ıla savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1432, Beyit 4). [sāyem, -m ] 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 1). [sāyesidür, -si, -dür ] 

 

sāye salsa: Gölge bırakmak, gölge düşürmek II gölgelemek; korumak, saklamak, gizlemek. 

Sāye salsa dir-idüm ben ḫāke ol serv-i sehī / Ṭāli‘üm sa‘d oldı baḫt-ı kāmrānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1449, Beyit 3). [sāye salsa, -sa ] 
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sāye salsa: Gölge bırakmak, gölge düşürmek II gölgelemek; korumak, saklamak, gizlemek. 

Sāye salsa gedāyı şāh eyler / Pes ol zülfi hümāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 6). [sāye 

salsa, -sa ] 

 

sāyebān: Gölgelik, otağ. 

Taḥammül yig tecemmülden diyenler sāye-i ḫārı / Bulıcak oldılar ḳāni‘ dimeñ siz sāyebān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 4). [sāyebān, ] 

Çün Süleymān minneti murġāna hergiz itmeyem / Başum üzre sāyebānum āh-ı dūd-efzā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 2). [sāyebānum, -um ] 

 

sāye-i ḫārı: Diken gölgesi. 

Taḥammül yig tecemmülden diyenler sāye-i ḫārı / Bulıcak oldılar ḳāni‘ dimeñ siz sāyebān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 4). [sāye-i ḫārı, -ı ] 

 

sāye-i zülfi: Saçın gölgesi. 

Sāye-i zülfi midür ḫaddinde yāruñ yoḫsa ḫaṭ / Lebleri ḳandında cem‘ olmış ve yāḫūd mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 3). [sāye-i zülfi, -i ] 

 

sayıl: Hesaplanmak, sayılmak. 

Şehā mihr ü vefāñ yokdur sayılsa bir iki dinmez / Cefā vü cevrüñe cānā velī hergiz ḥisāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 4). [sayılsa, -sa ] 

 

sāyil olur: Dilenci olmak, dilenmek. 

Dimedüñ ḥüsn-i zekātın bu Muḥibbī’ye eḥaḳ / Niçe gündür tolaşur kūyumı ol sāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1093, Beyit 5). [sāyil olur, -ur ] 

 

ṣayḳal: Cila, parlaklık. 

Jeng-i ġamdan niçe demlerdür ki dil bī-tābdur / Aña ṣayḳal iy göñül ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1072, Beyit 1). [ṣayḳal, ] 

 

ṣayḳal idesin: Cilalamak, parlatmak, parlaklık vermek. 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı / Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1047, Beyit 3). [ṣayḳal idesin, -e, -sin-esin ] 

 

sayru: Sayrı, hasta. 

Nāle vü āh itdügince āh iderler taglar / Nite kim efġān iderler sayru içün saglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 

Beyit 1). [sayru, ] 
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Leblerüñden ḫastayam bir būse didüm didi yār / Sözini tagıtdı beñzer ölecek sayru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1412, Beyit 4). [sayru-y-ımış, --y, --ı, -mış ] 

 

sayru eyledi: Hasta etmek, hastalanmasına sebep olmak. 

Tāb-ı ruḫsārı beni eyledi sayru begler / Giceler gelmez olupdur göze uyḫu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 

Beyit 1). [sayru eyledi, -di ] 

 

ṣayyād: Avcı. II Sevgilinin gözü. 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [ṣayyādı, -ı ] 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 2). [ṣayyādumuz, -umuz ] 

 

ṣayyād olan: Avcı olmak. 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū / Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 4). [ṣayyād olan, -an ] 

 

sāz: Her çeşit mûsikî âletine verilen isim, çalgı. 

Muġannī al ele sāzuñı söylet / Naẓar kıl ‘āleme bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 3). [sāzuñı, -

uñ, -ı ] 

Nār-ı ġamdan yandı bagrum döndi çenge ḳāmetüm / Sīnede her bir kılum efġānlar eyler hem çü saz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 2). [saz, ] 

İşidenler bu göñlüm nālesini / Çalınur didi ġam bezminde bu saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 3). [saz, ] 

Muṭribā al sāzuñı eyle ‘amel / Kim Muḥayyer ola sözüñden Ḥicāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 2). 

[sāzuñı, -uñ, -ı ] 

 

sāz kıl: Çalgı çalmak, musiki icra etmek. 

Bülbül oldı çün çemende naġme-sāz / İy yüzi gül sen daḫı kıl bezme sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 1). 

[sāz kıl, ] 

 

saz-ı ‘ışḳa: Aşkın sazı. 

Saz-ı ‘ışḳa dem-be-dem iy dōstlar āheng-içün / Tārlardur tende her reg dest-i ġam mıżrābumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1221, Beyit 4). [saz-ı ‘ışḳa, -a ] 

 

sebeb: Neden, gerekçe, illet, bahane. 

Bu Muḥibbī dem-be-dem mey içmege budur sebeb / Ḫūblar la‘l-i lebi fikrini kılmışdur heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 5). [sebeb, ] 

 

sebīl kılduk: Çeşme yapmak, çeşme gibi akıtmak. bol bol dağıtmak, esirgememek. 
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Gerçi yolında nigāruñ cān u dil kılduk sebīl / Müstedām olsun ki cevrüñ eylemez taḳṣīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 2). [sebīl kılduk, -du, -k ] 

 

sebḳat: Geçme, önceden olma, cereyan etme, sebk II önde bulunma. 

Recā-yı būse iderler tecāvüz / Keseyin mi lisānuñ sebḳati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 5). [sebḳati, -i 

] 

 

sebük-pā olmayınca: Ayağı hafif, ayağına çabuk olmak, çok hızlı hareket etmek. 

İy Muḥibbī tevbe kıl tā kalmaya bār-ı günāh / Tā sebük-pā olmayınca anda geçilmez ṣırāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 5). [sebük-pā olmayınca, -ma, -y, -ınca ] 

 

sebz: Yeşillik, çimenlik yer. 

Gün yüzinüñ ḥasretinden lāle miskīn sebzde / Kıpkızıl kana boyanup yüregini dāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 5). [sebzde, -de ] 

Bir şeref virdi cihāna irişüp faṣl-ı rebi‘ / Her diken tāze görindi olup iẓhār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 2). [sebz, ] 

 

sebz: Yeşil, taze, yeni. 

Zeyn idüp geydi yine ḫil‘ati eşcār sebz / Döşedi saḥn-ı çemen aṭlas-ı jengār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 

Beyit 1). [sebz, ] 

Zeyn idüp geydi yine ḫil‘ati eşcār sebz / Döşedi saḥn-ı çemen aṭlas-ı jengār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 

Beyit 1). [sebz, ] 

Akıdur dürr ü cevāhir yine bārān-ı bahār / Anuñ-ıçun görinür her yaña kühsār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1267, Beyit 4). [sebz, ] 

 

sebz itdi: Yeşil yapmak, yeşillendirmek II tazelemek, yenilemek. 

Serv beñzetdi yine cāmesini cāmesine / İtdi gülşende libāsın meger ol yār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 

Beyit 3). [sebz itdi, -di ] 

 

sebz olsa: Yeşil olmak, yeşil renginde olmak II yeşermek, yeşillenmek, canlanmak, yenilenmek. 

Ölmiş-iken bu zemīn buldı yine tāze ḥayāt / Tañ mı ger olsa Muḥibbī gülşen ü gülzār sebz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1267, Beyit 5). [sebz olsa, -sa ] 

 

sebz olsun: Yeşil olmak, yeşil renginde olmak II yeşermek, yeşillenmek, canlanmak, yenilenmek. 

Gül‘iẕār-ı ḥüsni yāruñ tāze sebz olsun diyü / Bu Muḥibbī göz yaşın cū sīnesin ṭōlāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 5). [sebz olsun, -sun ] 

 

sebz olur: Yeşil olmak, yeşil renginde olmak II yeşermek, yeşillenmek. 
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Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 1). [sebz olur, -ur ] 

 

sebze-i ḫaṭṭuñ: Yeni çıkan/yeşil ayva tüyleri. 

Nār-ı āhumdan nigārā sebze-i ḫaṭṭuñ sakın / Bu mes̱eldür kim yanar kurı yanınca bile yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1444, Beyit 3). [sebze-i ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

 

sebzezār-ı ‘ömrüñe: Hayatın tazeliği, yeşilliği // Ömrün baharı. 

Ġarra olma sebzezār-ı ‘ömrüñe / Dāne gibi kendüñi ḫarmanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 5). 

[sebzezār-ı ‘ömrüñe, -üñe ] 

 

seccāde: Üzerinde bir kişinin namaz kılacağı büyüklükte, halı, kilim, kumaş, hasır vb. inden yapılmış, daha çok 

dikdörtgen biçimindeki yaygı, namazlık. 

Zāhidā ister-iseñ pīr-i muġāndan ḳadeḥi / Rehn içün ḫırḳa vü tesbīḥ ile seccāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 3). [seccāde, ] 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1389, Beyit 4). [seccādeñi, -ñ, -i ] 

 

secde: Allah’ın büyüklüğü, yüceliği önünde hiçliğini göstermek ve O’nu ululamak maksadıyle vücûdu alın, burun, el 

ayaları, dizler ve ayak parmakları yere değecek duruma getirme, bu durumda yere kapanma. 

Cāmi‘-i ḥüsninde yāruñ ṭāḳ-ı ebrūsın gören / Secdeden kaldurmayup başın anı miḥrāb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 2). [secdeden, -den ] 

 

secde ide: Secde etmek: Alnı, eli, ayakları, dizleri, ayak parmaklarını yere getirmek II saygı göstermek için eğilmek. 

Ḳaddüñe naẓar eyleye secde ide bu dil / Ḳāmet ki olur lā-büd olur anda namāz farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 4). [secde ide, -e ] 

 

secdegāh-ı dil: Gönlün secde etme yeri. 

Secdegāh-ı dil olaldan ṭāḳ-ı ebrū-yı nigār / Her yire baş egmezüz birdür bizüm miḥrābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 2). [secdegāh-ı dil, ] 

 

sedd: Set, perde, engel. Toprak kaymasını, suyun akıp yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar. 

Kirpügüm göz yaşına sedd eyledüm sedd olmadı / Ḫār u ḫesle kim görüpdür rāh-ı ‘ummān baglanur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1157, Beyit 3). [sedd, ] 

 

sedd eyledüm: Set çekmek, set yapmak, kapamak. 

Kirpügüm göz yaşına sedd eyledüm sedd olmadı / Ḫār u ḫesle kim görüpdür rāh-ı ‘ummān baglanur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1157, Beyit 3). [sedd eyledüm, -dü, -m ] 

 

sefer: Yolculuk, seyahat. 
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‘Uşşāḳa çāre dirler-idi ṣabr u ya sefer / Kalmadı ṣabr terk iderüz biz diyārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 3). [sefer, ] 

 

sefer itmişem: Yolculuk, seyahat etmek. 

Kim bilem dir ḥāl-i Mecnūn’ı baña sorsun baña / Vādi-i ġamda anuñla itmişem bī-ḥad sefer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 4). [sefer itmişem, -miş, -em ] 

 

sefīne-i dil: Gönül gemisi. 

Baḥr-i eşk içre sefīne-i dil / Seyr ider keştī-yi Nūḥ’umdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 2). [sefīne-i dil, ] 

 

seg-i kūyı: (Sevgilinin) mahallesinin köpeği II Rakib. 

Dün gice kūyında nālem işidüp / Dir seg-i kūyı bu ne feryāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 3). [seg-i 

kūyı, -ı ] 

 

seg-i kūyuñ: (Sevgilinin) mahallesinin köpeği II Rakib. 

Nigārā kūyuña varsam seg-i kūyuñ gelür karşu / Ezelden āşinā diyü tuz ekmek ḥaḳḳını gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1129, Beyit 3). [seg-i kūyuñ, -uñ ] 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [seg-i kūyuñ, -uñ ] 

Ger refīḳ ola seg-i kūyuñ iy dōst baña / Eyleyem gerdānına rişte-i cānumı meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1391, 
Beyit 2). [seg-i kūyuñ, -uñ ] 

 

seg-i kūyuñ: (Sevgilinin) mahallesinin köpeği II Rakib. 

Muḥibbī kūyuña varsa gelür karşu seg-i kūyuñ / Ḳadīmī āşināmuzdur diyüben ḥaḳḳ-ı nān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 7). [seg-i kūyuñ, -uñ ] 

 

segrü: Seğrimek ( vücûdun herhangi bir yerindeki deri, altındaki kaslarla berâber hafif hafif oynamak, kımıldayıp 

titremek). 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 1). [segrür, -r ] 

 

seḥāb: Bulut. 

Giderüp zülfi seḥābın gün yüzin peydā kılur / Kim aña ide naẓar āşüfte vü şeydā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1018, Beyit 1). [seḥābın, -ı, -n ] 

Āhum seḥābı ger döke bārān-ı eşkümi / Bu sīne bāġı gül bitürür lālezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 

4). [seḥābı, -ı ] 

Şol ḳadar bārān-ı eşk āhum seḥābından yagar / Ḳalbine yāruñ es̱er itmez ‘aceb mermer midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1049, Beyit 4). [seḥābından, -ı, -n, -dan ] 
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Kūh-ı belā serümdür çeşmüm anuñ bıñarı / Üstinde dūd-ı āhum yir yir seḥāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1135, Beyit 2). [seḥāba, -a ] 

 

seḥāb-ı zülfi: Zülf bulutu. 

Geh seḥāb-ı zülfi māni‘ yüzine gāhī sirişk / Uşbu ma‘nīden dil-i dīvāne her dem ġam kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 4). [seḥāb-ı zülfi, -i ] 

Cānā seḥāb-ı zülfi ruḫ-ı āfitāba bas / Yakduñ bizi bu mihr-ile māhum niḳāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 1). [seḥāb-ı zülfi, -i ] 

 

seḥer: Tan yerinin ağarmasından biraz önceki zaman veya şafağın sökmek üzere olduğu vakit, sabah vakti. 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 3). [seḥer, ] 

Göñlümi her dem benüm ol māh-ı ġonca-fem kapar / Sanasın ḫurşīde gülşende seḥer şebnem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 1). [seḥer, ] 

Bezm-i ġamda iñleyüp nālişler itsem tā seḥer / Ḥālüm añlar nāylar derdüm rebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 4). [seḥer, ] 

Şāne gibi pāralansa tañ mıdur bu cān u dil / Her seḥer bād-ı ṣabā zülfini yāruñ şāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1143, Beyit 6). [seḥer, ] 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer / Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1153, Beyit 6). [seḥer, ] 

Şu‘le-i āhum görinür her seḥer sanmañ şafaḳ / Her gice dūd-ı dilümden rāh-ı keyvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 2). [seḥer, ] 

Niçe medḥ itsün Muḥibbī ol güzeller şāhını / Ehl-i dilden her seḥer kūyında dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 6). [seḥer, ] 

Seḥer gūş it ne dir murġ-ı seḥer-hīz / ‘Ömür gibi bu dünyā bī vefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 6). 
[seḥer, ] 

Giceler tā seḥer ol gül ġamından / İşüm bülbülleyin āh u fiġāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 3). 
[seḥer, ] 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [seḥer, ] 

Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 1). [seḥerden, -den ] 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1380, Beyit 5). [seḥer, ] 

 

seḥer olmış: Seher vakti gelmek, sabah olmak. 

Zülf-i siyehüñ fikrini dün gice iderken / Añdukda hemān yüzüñi gördüm seḥer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 2). [seḥer olmış, -mış ] 
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seḥergeh: Seher vakti, sabahın erken vakti. 

Ol gül-i ḥamrāda şebnem mi seḥergeh görinen / Yoḫsa ruḫsārında yāruñ ḳaṭre kaṭre der midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1049, Beyit 3). [seḥergeh, ] 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 6). [seḥergeh, ] 

Cānuma hātif seḥergehden bunı ilhām ider / İy ḫumār-ālūd ancak saña dermān cām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1100, Beyit 1). [seḥergehden, -den ] 

Bi-ḥamdi’llāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur / Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 1). [seḥergeh, ] 

Dāġ-ı ḥasretden bitüpdür sīnem üzre lāleler / Yagdurur çeşmüm seḥergeh anuñ üzre jāleler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1167, Beyit 1). [seḥergeh, ] 

Güllere göz degmesün diyü seḥergeh bülbüli / Gördüm okur gitmeyüp hergiz dilinden ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 6). [seḥergeh, ] 

 

seḥḥār: Güçlü ve etkili büyü yapan kimse, büyücü, sihirbaz. 

Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür / Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 2). [seḥḥār, ] 

‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla / Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 2). [seḥḥārdur, -dur ] 

 

sehī: (Boy için) Doğru, düzgün, fidan gibi. 

Ḳāmet itse ol sehī servüm ḳıyāmetler kopar / Ehl-i diller her ṭaraf āh eyleyüp yügrişmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1183, Beyit 4). [sehī, ] 

Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar / Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 3). [sehī, ] 

 

sehī-ḳāmet: Düzgün boy II düzgün boylu sevgili, fidan boylu sevgili. 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 1). [sehī-ḳāmet, ] 

 

sehm-i sa‘ādetdür: Bahtiyarlık, mutluluk oku II bahtiyarlık, mutluluk payı. 

Tīri çün sehm-i sa‘ādetdür naṣīb ola diyü / Bu Muḥibbī kaşları yasın görüp ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 5). [sehm-i sa‘ādetdür, -dür ] 

 

sehv ile: Kasten yapılmayan, yanılmaktan doğan yanlış, hatâ II yanılma, unutarak yapma II unutarak, yanlışlıkla. 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1459, Beyit 5). [sehv ile, ] 
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sehv-ile: Kasten yapılmayan, yanılmaktan doğan yanlış, hatâ II yanılma, unutarak yapma II unutarak, yanlışlıkla. 

Sehv-ile itüm dimiş ben ‘āşıḳa bir kez nigār / Adın añdum diyü ol demden peşīmāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 6). [sehv-ile, ] 

Nāme içre nāmını añmış Muḥibbī dilberüñ / Sehv-ile yazmış meger yāḫud yazılmışdur ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 5). [sehv-ile, ] 

 

sekrān olur: Mest, sarhoş olmak. 

‘Işḳ cāmından Muḥibbī kime olmışdur naṣīb / Bulmaz ol huşyārlık tā ḥaşre dek sekrān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 5). [sekrān olur, -ur ] 

 

selāmet: Ruh ve beden yönünden sağlıklı olma, esenlik II tehlikeden uzak olma, güvenlik II kurtulma, kurtuluş II 

doğruluk, düzgünlük, sağlamlık. 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet ehliyüz / Bende-i ‘ışḳ olalı şehr-i melāmet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 1). [selāmet, ] 

 

selāmet: Ruh ve beden yönünden sağlıklı olma, esenlik II tehlikeden uzak olma, güvenlik II kurtulma, kurtuluş. 

Zāhidā ‘āşıḳı gel dime selāmet eridür / ‘Ār u nāmūsı koyan aña ḫacālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 4). [selāmet, ] 

Gerçi evvel ‘ışḳ mir’ātı selāmet gösterür / Līk soñra ‘āşıḳa bunca melāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 1). [selāmet, ] 

Añarsa ‘ışḳ ehlini ne ġam zāhid melāmetle / Selāmet gözlemez ‘āşıḳ işi anuñ melāmetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 5). [selāmet, ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet beklerüz / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1253, Beyit 1). [selāmet, ] 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 3). [selāmet, ] 

 

selāmet ol: Kötülüklerden ve fenalıklardan uzak olmak, fenalıklardan uzak olduğu için gönül rahatlığı taşımak II 

esenliğe kavuşmak, kurtulmak. 

Zāhidā ol sen selāmet biz melāmet ehliyüz / Kim görüpdür gözleye ‘āşıḳ olan nāmūs u ‘ār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 4). [selāmet ol, ] 

 

selāmet ol: Kötülüklerden ve fenalıklardan uzak olmak, fenalıklardan uzak olduğu için gönül rahatlığı taşımak II 

esenliğe kavuşmak, kurtulmak. 

Sen selāmet ol yüri ‘ālemde zāhid zühd-ile / ‘Āşıḳ-ı bī-dil olanlara belādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1490, Beyit 4). [selāmet ol, ] 

 

selmān: Ünlü Fars şairi Selmân-ı Savecî. 
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Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider / Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 5). [selmān, ] 

 

sem: Zehir, ağu. 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 3). [sem, ] 

 

semā: Göğün görünen yüzeyi, gökyüzü II uzay, fezâ, gök. 

Bu semāda görineni berḳ u bārān sanmañuz / Çarḫ-ı gerdān yakılup ben sūḫte içün aglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 3). [semāda, -da ] 

Mihrüñle yine ẕerrelerüm irdi semāya / Āhum yiliyle oldı cihān pür hevā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 
Beyit 2). [semāya, -y, -a ] 

 

semen: Yasemin. 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 1). [semen, ] 

 

semend: Kula at // Güzel, süratli ve çevik at. 

Naṭ‘-ı ḥüsninde yine çignedür üftādeleri / At salup her ṭarafa ya‘nī semendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1338, Beyit 4). [semendin, -i, -n ] 

 

semender: Ateşte yaşadığına inanılan veya ateşten etkilenmeyen bir hayvan II Soğukkanlılığıyla meşhur bir cins su 

kertenkelesi (âşık bağlamında). 

‘İẕārı nārına düşmiş ġıdādur dāne-i ḫāli / Yimez pervā ol āteşden göñül murġı semenderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 4). [semenderdür, -dür ] 

Āferīn itmez misin ol ‘āşıḳa kim her seḥer / Āteş-i ‘ışḳa girüp kendin semender gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 6). [semender, ] 

‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla / Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 2). [semender, ] 

 

semend-i nāza: Naz atı. 

Binse semend-i nāza kaçan cilve eylese / Dutar elinde zülfini san tāziyānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 6). [semend-i nāza, -a ] 

 

semend-i nāz-ıla: Naz atı. 

Ger semend-i nāz-ıla iy dōst cevlān eyleseñ / Zülfüñüñ çevgānına top olmaga bu ser yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 4). [semend-i nāz-ıla, --ıla ] 

 

sen: İkinci tekil şahıs zamiri. 
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Zīver-i dünyāya aldanma görüp dil baglama / Sen gözüñ açup yumınca key sakın dünyā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 4). [sen, ] 

Düriş ḫayra vü şerden ictināb it / Dimesünler senüñ içün bed-āmūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 4). 
[senüñ, -üñ ] 

Maġrūr olup cihāna aldanma māl u cāha / Terk ide seni āḫir yokdur cihānda olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 4). [seni, -i ] 

Cehd kılma idesin ‘ayb-kesānı āşikār / Ḳādir iseñ ol cihān içinde sen de ‘ayb-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1402, 
Beyit 4). [sen, ] 

Ger bulına ẕerre deñlü dilde dünyā sevgüsi / İdemezsin sen ṭarīḳ-i Ḥaḳ’da bil hergiz ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 2). [sen, ] 

Niçe bir ḳaṣruñ yaparsın ḫışt-ı sīm ü zer ile / Yā niçe bir ‘iyş ü ‘işret çün döşersin sen bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1499, Beyit 2). [sen, ] 

 

sen: İkinci tekil şahıs zamiri II sâkî yerine. 

Ben ṣürāḥī gibi yanuñda senüñ baş egdürem / Sāḳiyā senden ḳadeḥ iḥsān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 2). [senden, -den ] 

Ben ṣürāḥī gibi yanuñda senüñ baş egdürem / Sāḳiyā senden ḳadeḥ iḥsān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1032, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

 

sen: İkinci tekil şahıs zamiri II âşık (Muhibbî) yerine. 

Jeng-i ġamdan ister-iseñ ṣāf ola mir’āt-ı dil / İy Muḥibbī bir dem elden koma sen ṣahbāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 5). [sen, ] 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 

Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Kuçam dirseñ miyānını Muḥibbī / İşitdüñ mi anuñ sen hīç bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 5). [sen, ] 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1149, Beyit 5). [senden, -den ] 

Muḥibbī dād-ı Ḥaḳ’dur ‘ışḳ kitābı / Okınmaz sanma sen ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 5). 
[sen, ] 

Tutdı Muḥibbī dehri eş‘ār-ı dil-pesendüñ / Senüñ gibi suḫen-ver bildüm cihāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Akarak çün başdan aşdı iy Muḥibbī göz yaşı / Ġarḳ ider āḫir seni bu çeşm-i pür-ḫūn-ābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 5). [seni, -i ] 

Añup Ferhād u Mecnūn’ı Muḥibbī / Du‘ā-yı ḫayr kıl anlara sen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 5). [sen, 
] 

Kārubān-ı dil revāndur çün melāmet rāhına / İy Muḥibbī nāleler kıl sen de mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 5). [sen, ] 

Āh u efġānuñ feleklerde senüñ yir eyledi / İy Muḥibbī sanma kim dildāra te‘s̱īr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1427, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 
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Saña cevr ide Muḥibbī yār aġyāra vefā / Ko seni itsün helāk bu ḳısmete ḳāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 5). [seni, -i ] 

Gözden bırakup yirlere sal anı Muḥibbī / Eyledi gözüñ yaşı senüñ çün sırruñı fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 6). [sen, ] 

Nāvek-i ġamzesi geldükde Muḥibbī sen anı / Gāh ta‘ẓīm ile ko dilde gehī cānuña bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 5). [sen, ] 

 

sen: İkinci tekil şahıs zamiri II gam yerine. 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1004, Beyit 5). [sen, ] 

Sen ḫarāb itmek neden iy ġam dil-i vīrānemi / Ḫānesin kendü eliyle kimse vīrān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 2). [sen, ] 

 

sen: İkinci tekil şahıs zamiri II bâd-ı sabâ yerine. 

Āhum tolanur gice vü gündüz ser-i kūyın / İy bād-ı ṣabā sanma ki sensüz es̱er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 2). [sensüz, -süz ] 

 

sen: İkinci tekil şahıs zamiri II sûfî yerine. 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 3). [sen, ] 

 

sen: İkinci tekil şahıs zamiri II Allah yerine. 

Bu Muḥibbī dil ü cān yakdugını ḥasret-ile / Sen bilürsin anı iy bār-ı Ḫudā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 5). [sen, ] 

İlāhī nār-ı āhumdan gül-i terdür ki sen sakla / Ki āhumdan benüm pürdür zemīn ü āsümān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 4). [sen, ] 

 

sen: İkinci tekil şahıs zamiri II gönül yerine. 

İy göñül kūhkenüñ nālişini yāda getür / Sen daḫı nāle kılup sengi de feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1014, 

Beyit 1). [sen, ] 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 2). [sen, ] 

Sen koma ṭarf-ı meygedeyi elden iy göñül / Bu sāġar-ıla saña çün ol rehnümūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 2). [sen, ] 

Ṭālib olma iy göñül zāhid gibi sen cennete / Dūn-himmet olma cidd ü cehd idüp dīdārı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1110, Beyit 3). [sen, ] 
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Şad ol dilā ki añdı seni cevr-ile nigār / Dirdük anı ki katı ferāmūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 
6). [seni, -i ] 

Sen tenūr-ı ‘ışḳ-ıla yanup kül olalı göñül / Bezm-i ġamda kalmadı ekl itmege biryānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 3). [sen, ] 

Baña beñzer key perīşān-ḥāl gördüm dil seni / Zülf sevdāsına düşmiş ṭālib-i pür-ḥamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1348, Beyit 3). [seni, -i ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 5). [sen, ] 

Hergiz görürem eylemedüñ ḫayr-ı ‘amel sen / Āh eyle dilā dīdelerüñden döküben yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 2). [sen, ] 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ / Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 1). [sen, ] 

 

sen: İkinci tekil şahıs zamiri II âşık yerine. 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

2). [sen, ] 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1027, Beyit 5). [seni, -i ] 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )

1205, Beyit 8). [senüñ, -üñ ] 

Güzeller gerçi bī-ḥaddür cefā vü cevre māyiller / Eger yolında cān virseñ senüñle biri yār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 2). [senüñle, -üñ, -le ] 

Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 3). [seni, -i ] 

Niçeye degin ḥabs olasın çāh-ı zenaḫda / Assun ko seni zülfi gibi dār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 2). [seni, -i ] 

Niyāz itdüm varup didi ḥabībüm / Senüñ var bir niyāzuñ bende biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 6). 
[senüñ, -üñ ] 

Mürşid-i kāmil dilerseñ sen yüri ḫumḥāneye / Müşkilüñ ḥall ide saña göstere yol mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1445, Beyit 4). [sen, ] 

Cevrini görüp nigāruñ dime sen bed-ḫū-y-ımış / Anı taġyīr idebilmez başa çün yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 1). [sen, ] 

Seni degül bir naẓarla dehri tesḫīr eyledi / Gözleri Hārūt-ıla Mārūt’dan cādū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1458, Beyit 2). [seni, -i ] 

Ġamzesi tīrinsüz olmazsın nigāruñ bir nefes / Bil sa‘ādetdür sen anı sīneden al cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1483, Beyit 4). [sen, ] 
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Dil ṭabībisin didüm derdüme dermān eylegil / Didi öldürmek gerek tā gide senden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 3). [senden, -den ] 

Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı / Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 4). [sen, ] 

 

sen: İkinci tekil şahıs zamiri II zâhid yerine. 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 
Beyit 4). [sen, ] 

Zāhidā ol sen selāmet biz melāmet ehliyüz / Kim görüpdür gözleye ‘āşıḳ olan nāmūs u ‘ār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 4). [sen, ] 

Dime iy zāhid-i ḫodbīn ben irdüm menzile ancak / Sen aña vāḳıf olmaduñ göñülden rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 2). [sen, ] 

Ṭarīḳ-ı ‘ışḳa gel ṭa‘n itme zāhid / Anuñ daḫı senüñ tek meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 5). 
[senüñ, -üñ ] 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [senüñ, -üñ ] 

Zāhidā mescidde rindānı iñen ẕemm eyleme / Ġāfil olma biz seni meyḫāne içre dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 4). [seni, -i ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet ehliyüz / Bende-i ‘ışḳ olalı şehr-i melāmet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Zāhidā ‘ışḳ ehlinüñ gel meẕhebi yokdur dime / Kankı mescidde senüñle kıldı bunlar di namāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1248, Beyit 4). [senüñle, -üñ, -le ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet beklerüz / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Zāhidā sanma senüñ uçmaguña biz ṭālibüz / Çöpe saymaz ravża-i ‘ışḳ-ıla dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 3). [senüñ, -üñ ] 

Mey-fürūşı zāhidā sen dem-be-dem ‘ayb eyleme / Yigdür olmak ḫod-fürūş olmakdan ise mey-fürūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1402, Beyit 2). [sen, ] 

Zāhidā ‘ışḳūñ ṭarīḳın añlamaz kec-ṭab‘sın / Diñlemezsin Ḥaḳ sözi sende meger var saḫt gūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 4). [sende, -de ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [sen, ] 

Sen selāmet ol yüri ‘ālemde zāhid zühd-ile / ‘Āşıḳ-ı bī-dil olanlara belādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 4). [sen, ] 

 

sen: İkinci tekil şahıs zamiri II sevgili yerine. 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [sensüzin, -süz, -in ] 
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Görmek ister bu Muḥibbī çü senüñ dīdāruñı / Anuñ-ıçun başını su gibi ol taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Dil virdüm eger ister-iseñ cānı da almak / Kıl ġamzeñ ucıyla bir işāret ki senüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 3). [senüñdür, -üñ, -dür ] 

Leylī zülfüñi fikr ideli senüñ / Dil-i Mecnūn ki ‘aceb ki şeydādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 2). 
[senüñ, -üñ ] 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [sen, ] 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [senden, -den ] 

Ġam beni ḫāk itdi savurdı ġubārum rūzigār / Sen ferāġat gülşeninde ‘iyşde leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1027, Beyit 6). [sen, ] 

Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider / Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 5). [sen, ] 

Kim severse ẓulm idersin öldürürsin cevr-ile / Günde kapuñda senüñ biñ kan olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1032, Beyit 4). [senüñ, -üñ ] 

Hicrān şebinde gerçi göñül bī-ḳarār olur / Cānā senüñ-ile kul dili bī-ḳarāradur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 3). [senüñ-ile, -üñ, -ile ] 

Ḥüsnüñ bahārına göre iy lāle-ruḫ senüñ / Neşv ü nemā-yı bāġ-ı irem bir numūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1034, Beyit 3). [senüñ, -üñ ] 

Dirīġ eyler dimişler cānı senden / Muḥibbī’ye ḥabībüm iftirādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 6). 

[senden, -den ] 

Cihān ḫalḳı muṭī‘üñdür senüñ iy ḫusrev-i ḫūbān / Kemāle ṣaf tutup ġamzeñ çeküp leşker ṭavāf eyler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 4). [senüñ, -üñ ] 

Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1054, Beyit 2). [seni, -i ] 

Her ki ‘āşıḳdur cefā vü cevrüñe ṣābir geçer / Yüz çevürmez her ne kim senden gele şākir geçer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1055, Beyit 1). [senden, -den ] 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [sende, -de ] 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 4). [sende, -de ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [senden, -den ] 

Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 
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Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1074, Beyit 3). [senden, -den ] 

Sen şeh-i ‘ālī-cenābı kuçmaga bir el ile / Pul pul itdüm dāġlarla kolumı bir zer kemer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1081, Beyit 4). [sen, ] 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 3). [sen, ] 

Bükilmiş ḳaddümi görüp anı sen māh-ı nev sanduñ / Ġurāb-ı çarḫuñ agzından düşürmiş üstüḫˇānumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 3). [sen, ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda senüñ çokdan ġubār oldı / Yañılup dimedüñ bir kez ki ḫāk-i üstüḫˇānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Beni bülbülleyin her dem getüren āh u feryāda / Senüñ iy lebleri ġonca yüzüñüñ gülsitānıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1087, Beyit 4). [senüñ, -üñ ] 

Beñzerem dimiş nigārā ḫaddüñe / Bu sözinden sen güli şermende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 2). 
[sen, ] 

Sen perī ‘ışḳ-ıla ben dīvāneyi / Ger murāduñ var-ısa külḫanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 3). [sen, ] 

Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [sensüz, -süz ] 

Ten göziyle görmez-isem n’ola iy dilber seni / Cān gözi dāyim cemālüñe senüñ bakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 3). [seni, -i ] 

Ten göziyle görmez-isem n’ola iy dilber seni / Cān gözi dāyim cemālüñe senüñ bakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 3). [senüñ, -üñ ] 

Sen güzellik kişverinüñ pādişāhısın diyü / Kaşlaruñ almış berāt-ı ḥüsnüñe ṭuġrā çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1114, Beyit 2). [sen, ] 

Tañ degül bülbülleyin kūyuñda efġān eylesem / Sen gül-i pür-ḫārdan cānumda āzār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 3). [sen, ] 

Sensüz eger sorarsañ niçe geçer şeb ü rūz / Gice işüm gücüm āh gündüz irişe vehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 4). [sensüz, -süz ] 

Deşt-i belādadur beni senden gören cüdā / Cānından ayrudur ki yatur kurı gevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1126, Beyit 2). [senden, -den ] 

Her kişiye kim ugraya göñlüm ḫaber ister / Cānā çü seni cān u göñülden sever ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 1). [seni, -i ] 

Turmaz ḳafes-i tende şehā murġ-ı dil ü cān / Kūyuña senüñ uçmag-ıçun bāl ü per ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 3). [senüñ, -üñ ] 

Salınur gül ḫār-ıla salınma sen aġyār-ıla / Cünbişi ra‘nā gülüñ gülşende nā-şāyestedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1132, Beyit 4). [sen, ] 

N’eylerem gülzārı sensüz baña olmışdur ḥarām / Bu cihān bāġında göñlüm san gül-i nev-restedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 2). [sensüz, -süz ] 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [seni, -i ] 
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Ṭāvūs-ṣıfat cilve kılup seyr-i çemen kıl / Tā serv-i sehī ögrene senden salınışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 2). [senden, -den ] 

Cefā vü cevr ü zecr ü ḳahr u ḳudret / Ne kim senden gelür luṭf u keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 
2). [senden, -den ] 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 3). [sen, ] 

Eger cevrüñ eger mihrüñ ne gelse rāżıyam senden / Ne vaṣla oluram ḫandān ne hicrāna melālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 3). [senden, -den ] 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr / Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 3). [senüñ, -üñ ] 

Sāġar-ı çeşmümde cānā lāle ruḫsāruñ senüñ / Cūy-ı āb içre komışlar zeyn içün gül destedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Cür‘a-i cāmı sen içdüñ diyü bezm-i ‘ışḳda / Mest olupdur çeşm-i maḫmūrı gelüp ġavġā ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1171, Beyit 4). [sen, ] 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1174, Beyit 3). [sensüz, -süz ] 

Cānā vefālar eyleme cevr ü cefā yiter / Her ne gelürse cānuma senden ṣafā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 1). [senden, -den ] 

N’ola yaksam şem‘-i ḥüsne bu göñül pervānesin / Dōstum sen şem‘ olıcak ‘āşıḳuñ pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 6). [sen, ] 

Nigārā umdugum gerçi vefādur / Velī senden gelen her dem cefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 1). 

[senden, -den ] 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 4). [seni, -i ] 

 ,Ẕātuñı senüñ niçe beyān eyleyeyim / Her kaçan söylesem ol demde zebān oda yanar (Muhibbî Dîvânı ( ذ )
Gazel 1205, Beyit 9). [senüñ, -üñ ] 

 La‘l oldugıyçün leblerüñ iy dōst senüñ / Meyi lā‘lüñ yirine nūş iderem vaḳt-i ḫumār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ل)
1205, Beyit 23). [senüñ, -üñ ] 

Biz dimezüz ki mihr ü yāḫūd maḥabbet it / Cevr ü cefālaruñla senüñ pür-ṣāfālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1209, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz / Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 1). [seni, -i ] 

İçersem gülşen içinde benefşe / Ḥarām olsun nigārā baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 4). 
[sensüz, -süz ] 

Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefā lāyıḳlaruz / Biz ezel zībā cemālüñe senüñ ‘āşıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1217, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Öldürürseñ daḫı gelmez dilümüzden lā dimek / Dōstum ‘ışḳuñ yolında bil senüñ ṣādıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1217, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 
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Şol deñlü nis̱ār itdi gevher tācīr çeşmüm / Cānā bizi sen sanma eli boşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 3). [sen, ] 

Çün gördi seni sevdi güzellerde Muḥibbī / Gözini açup fikret -i rūy-ı dīger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 5). [seni, -i ] 

Ḫayālüñ gitmez iy dilber gözümden / Gerekmez dü cihānı baña sensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 3). 
[sensüz, -süz ] 

Senüñ ‘ışḳuñ nigārā ġamsuz olmaz / Nite kim gözlerüm de nemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 
1). [senüñ, -üñ ] 

Ḥabībüm sorma gel şerḥ-i ġam-ı hicrānı sen benden / Zebānum lāl olur ḳudret mi var diyem suḫan sensüz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 3). [sen, ] 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [sensüz, -süz ] 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [sensüz, -süz ] 

Benüm bu sīneme ḫār-ı belādur ‘ārıżuñsuz gül / Baña gülşen olur külḫen idem seyr-i çemen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 2). [sensüz, -süz ] 

Ḥabībüm sorma gel şerḥ-i ġam-ı hicrānı sen benden / Zebānum lāl olur ḳudret mi var diyem suḫan sensüz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 3). [sensüz, -süz ] 

Cihān cümle olur sūz-ı derūnumdan benüm rūşen / İderem şem‘-veş girye olam her encümen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 4). [sensüz, -süz ] 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1227, Beyit 5). [sensüz, -süz ] 

Eger sensüz cihānı geşt idersem / Benüm bu ḫāṭırum hīç ḫurrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 4). 

[sensüz, -süz ] 

Mu‘tekif olsam n’ola kūyuñda iy ārām-ı cān / Bir nefes senden cüdā bir kimse tecvīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 4). [senden, -den ] 

Günāh-ısa seni sevmek Muḥibbī / Gel öldür cürmine inkār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 6). [seni, 
-i ] 

Her ne dirse ḥaḳḳuma uyma raḳībüñ sözine / Bilürem kim ol seni ḫayr işe irşād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1245, Beyit 4). [seni, -i ] 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 4). [sen, ] 

Ẕerre gibi gün yüzüñüñ zār u sergerdānıyuz / Ṣubḥa dek sen gül-ruḫuñ biz bülbül-i nālānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 1). [sen, ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳı sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 5). [seni, -i ] 

Aglamayınca gelüp sen gül gibi açılmaduñ / Bāġ-ı ḥüsnüñ dōstum sanma ki bārān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 5). [sen, ] 
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Seni künh-ile kimse bilmek olmaz / Ne deñlü diḳḳat olsa görmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 1). 
[seni, -i ] 

‘İnāyet kıl Muḥibbī seni bulsun / Seni künh-ile kimse bilmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 7). 
[seni, -i ] 

‘İnāyet kıl Muḥibbī seni bulsun / Seni künh-ile kimse bilmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 7). 
[seni, -i ] 

Şikār idem umaram sen hümāyı / Çün idem himmetüm murġını ben bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 3). 
[sen, ] 

Senden umar Muḥibbī derdlü diline dermān / Koyup kapuñı cānā ġayrı kapuya gitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 5). [senden, -den ] 

Kūyuña gelmiş senüñ ṣaf ṣaf durur ‘āşıḳlaruñ / Kullardur dir ki gelsün görelüm sulṭānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳ sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 5). [seni, -i ] 

Baña sensüz bulınmaz hīç çāre / Gelüp bī-çāreyem gel çāre-i sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 3). 
[sensüz, -süz ] 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim göre ḥayret basar döker anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 1). [sende, -de ] 

Cān ile seni sevmek eger ola günāhum / ‘Ālemde Muḥibbī gibi günehkār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 7). [seni, -i ] 

Sensüz n’iderem cenneti ya ḥūr-ı behişti / Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı dīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 

Beyit 6). [sensüz, -süz ] 

İrişmez baña sensüz hīç çāre / Gelüp bī-çāre gānrā çāre-saz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 3). [sensüz, -süz 

] 

Seni uyḫuda görmege olupdur çeşmüm rāżī / Bunı bilmez ‘aceb bu ki göz-i ‘āşıḳda ḥˇāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1328, Beyit 3). [seni, -i ] 

Umaram ṣayd idem ben sen hümāyı / Bu göñlüm himmetiyle eyledüm bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 
2). [sen, ] 

Biz ezel bezminde ‘ışḳuñla senüñ hem-demlerüz / Nāy-veş bagrı delük bir niçe ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1332, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Sen mehi burc-ı şerefde göreliden nāgehān / Daḫı ol demden berü mihr-ile aya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1337, Beyit 2). [sen, ] 

Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim görür ḥayret basar tolar anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 1). [sende, -de ] 

Eyleseñ cevr ü cefā gelür Muḥibbī’ye vefā / Ḳāyilüz senden gelen hergiz ‘āẕāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 5). [senden, -den ] 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [sensin, -sin ] 
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Bülbül oldı çün çemende naġme-sāz / İy yüzi gül sen daḫı kıl bezme sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 1). 
[sen, ] 

Sen melek-rūyı niçe teşbīh idem aṣnāma kim / Bir kurı ṣūretdür ol güftārsuz reftārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1369, Beyit 3). [sen, ] 

Ṭāḳati kalmadı kim sensüz Muḥibbī söz diye / Cāndan ayrılsa beden lā-büd kalur güftārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 5). [sensüz, -süz ] 

Göñül bir dem ḳarār itmez eyā rūḥ-ı revān sensüz / Fiġān u nāle vü zār ile tenüm içre cān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 1). [sensüz, -süz ] 

Göñül bir dem ḳarār itmez eyā rūḥ-ı revān sensüz / Fiġān u nāle vü zār ile tenüm içre cān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 1). [sensüz, -süz ] 

Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [sensüz, -süz ] 

Eger ‘ābid eger zāhid senüñ ḥüsnüñ ziyād ister / Ki korkarlar ḳarār itmez zemīn ü āsümān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 3). [sensüz, -süz ] 

Gice gündüz raḳīb-i dīv saña maḥrem olalıdan / Göñül mülkine ‘azm itdüm nigārā ben hemān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 4). [sensüz, -süz ] 

Muḥibbī bendesi olup cihān içinde dildāra / Kamu yārānı terk eyler ḳarār itmez bir ān sensüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1371, Beyit 5). [sensüz, -süz ] 

Eger ‘ābid eger zāhid senüñ ḥüsnüñ ziyād ister / Ki korkarlar ḳarār itmez zemīn ü āsümān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 3). [senüñ, -üñ ] 

Līk senden bir naẓardur ara yirde mültemes / Gerçi kim itdüm cemālüñi cihānda ben heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 1). [senden, -den ] 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ / Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Nāleler eyler Muḥibbī rāh-ı ‘ışḳuñda senüñ / Gelmedi dilüñe bir kez diyesin kim bu çi kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

İy güzeller ḫusrevi cevr itmege kılma heves / Bir naẓardur itdügi ‘ışḳ ehli senden mültemes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 1). [senden, -den ] 

Niçe yıllardur Muḥibbī ārzū eyler seni / Bulmadı ‘ālemde hergiz vaṣluña ol dest-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1378, Beyit 5). [seni, -i ] 

Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [senden, -den ] 

Būy-ı vaṣluñdan neden men‘ eyledüñ cān bülbülin / Muġtenimken ḫˇān-ı vaṣluñdan senüñ her ḫār u ḫes 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 3). [senüñ, -üñ ] 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 3). [sensüzin, -süz, -in ] 

Ben senüñ ‘ışḳuñ-ıla eyler-idüm ‘iyş ü neşāṭ / Olmadan çarḫ daḫı ḫil‘at-i zerle melbūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1387, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 
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Senden cefā ki gelse baña ol vefā gelür / Bārī vefāyı kılmaz-ısañ kıl cefā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 
Beyit 4). [senden, -den ] 

Senden ayru istemezdüm ola idüm bir karış / Ḥasret oldu niçe yıllardur cemālüñ görmege (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1405, Beyit 3). [senden, -den ] 

Ser fitnedür gözler-ile kaşlar senüñ / Müjgān tīrüñe katı yadur ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 3). 
[senüñ, -üñ ] 

Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Kūyuñda senüñ niçe zamān ḫasta-dil yatur / Gönder cevāb derdine anuñ devā [i]miş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1433, Beyit 4). [senüñ, -üñ ] 

Sen Süleymān-ı zamāna tuḫfe idüp cānumı / Eyleyüp pāy-ı cerād getürdüm anı mūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 3). [sen, ] 

Muḥibbī’yi ferāmūş itdüñ iy dōst / Ölürse ol seni itmez ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 5). [seni, -i 
] 

Sen çemen seyrin iderseñ dōstlar aġyār-ıla / N’içün olmasun Muḥibbī derdmendüñ bagrı baş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 6). [sen, ] 

İy benüm serv-i revānum sorma ḥālüm sensüzin / Eşk-i çeşmüm eyledi bu gizlü rāzum cümle fāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1465, Beyit 3). [sensüzin, -süz, -in ] 

Sen cefākāruñ elinden seyl idüp göz yaşların / Sīne dögem āsiyā-veş ele alup iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 4). [sen, ] 

Gel bugün ‘āşıḳlaruñ öldür günāhın añma sen / Konmamışdur çün ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 2). [sen, ] 

Sen güzeller şāhınuñ pāyına īs̱ār itmege / Bāġda eyler agaçlar dirhem ü dīnār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 4). [sen, ] 

Dōstum senden vefādur çün ġaraż / Mihr-ile mehden żiyādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 1). 
[senden, -den ] 

Göreyim bir kez seni ölürsem andan öleyim / Zīra gelmekden cihāna seni görmekdür ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 4). [seni, -i ] 

Göreyim bir kez seni ölürsem andan öleyim / Zīra gelmekden cihāna seni görmekdür ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 4). [seni, -i ] 

İy meh-i nā-mihribān senden vefādur çün ġaraż / Mihr ü mehden ‘ālem içinde żiyādur çün ġaraż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1490, Beyit 1). [senden, -den ] 

Gāh gāhī mihr iderseñ yiridür ‘āşıḳlara / Zīra senden geh vefā gāhī cefādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 2). [senden, -den ] 

 

sen sen ol: Aklını başına al, dikkat et, kendini koru II kesinlikle, asla, hiçbir zaman. 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme / Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 3). [sen sen ol, ] 
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sencileyin: İkinci tekil şahıs zamiri II senin gibi, senin gibisi II sevgili yerine. 

Bilsem cefā kitābını kimden okur ‘aceb / Şimdi cihānda sencileyin yok cefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 4). [sencileyin, ] 

Bir sencileyin yār-ı cefākār kimüñ var / Bī-raḥm u dil-figār u sitemkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 1). [sencileyin, ] 

Bir sencileyin ḥüsn gülistānına karşu / Bülbüllerini eyleyici zār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 
3). [sencileyin, ] 

Bir sencileyin ‘āşıḳı ferdāya salar āh / Yüze gülici āl-ıla ‘ayyār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 

5). [sencileyin, ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 7). [sencileyin, ] 

Bir sencileyin būseye cān u dil alan kim / Bu resme ‘aceb dünyede bāzār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 9). [sencileyin, ] 

Bir sencileyin gāh çelīpā ide zülfin / Geh göstere ‘uşşāḳına zünnār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 11). [sencileyin, ] 

Bir sencileyin ruḫları gül yār ele girmez / Bir bencileyin bülbül-i gülzār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 1). [sencileyin, ] 

Bir bencileyin yolına terk eyleye cānı / Bir sencileyin dilber-i ‘ayyār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 2). [sencileyin, ] 

Bir bencileyin var mı bu baḥr-ı ġam içinde / Bir sencileyin dişleri şehvār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 3). [sencileyin, ] 

Bir sencileyin var mı ṭabīb-i dil ü cān āh / Bir bencileyin derd-ile bīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 4). [sencileyin, ] 

Bir bencileyin var mı içer cām-ı maḥabbet / Bir sencileyin gözleri ḫummār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 5). [sencileyin, ] 

Bir sencileyin var mı satar vaṣl metā‘ın / Bir bencileyin aña ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 6). [sencileyin, ] 

Bir bencileyin derd-ile bī-çāre Muḥibbī / Bir sencileyin yār-ı cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 7). [sencileyin, ] 

 

seng: Taş. 

İy göñül kūhkenüñ nālişini yāda getür / Sen daḫı nāle kılup sengi de feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1014, 
Beyit 1). [sengi, -i ] 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 4). [senge, -e ] 

N’eyledüm n’itdüm raḳībe seng-ile āhen gibi / Kūyuña vardı diyü ḫalḳa beni çakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 4). [seng-ile, --ile ] 
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seng pāredür: Taş parçası. Bir parça taş. 

Cānān lebi katında lā‘l seng pāredür / Gül ruḫlarını gördügi dem şermesār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 3). [seng pāredür, -dür ] 

 

seng-dil: Taş kalpli, katı yürekli, acımasız II sevgili. 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [seng-dil, ] 

Ser-i kūyına vardukça yüzini dönderür benden / Dirīġ ol seng-dil itmez benümle merḥabā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 4). [seng-dil, ] 

 

seng-i bī-dāduñ: Zulüm, işkence taşı. 

Seng-i bī-dāduñ gelürse başuma / Faḫr olur baña geyerem tāc-ı zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 2). 

[seng-i bī-dāduñ, -uñ ] 

 

seng-i cefā: Eziyet taşı. 

Üstüme seng-i cefā şol deñlü yagdurdı nigār / Varımaz oldum ser-i kūyına yollar taşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 2). [seng-i cefā, ] 

Gönderür seng-i cefā yār belā topragını / Dil-i vīrānı sanur kim daḫı yapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1152, 
Beyit 4). [seng-i cefā, ] 

Bu Muḥibbī’ye niçe bir atasın seng-i cefā / Kim bütün ide uşandı bu dil-i āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1254, Beyit 5). [seng-i cefā, ] 

‘Āşıḳ oldur yār eger yagdursa yüz seng-i cefā / Başına biñ zaḫm iderse hergiz āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 4). [seng-i cefā, ] 

‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 4). [seng-i cefā, ] 

Şol deñlü yagar seng-i cefā kūyına varsam / Başum biñ eger olsa olur cümlesi ḫaşḫāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 4). [seng-i cefā, ] 

 

seng-i cefādur: Eziyet taşı. 

Şīşe-i nāmūsı sısam dōstlar ‘ayb eylemeñ / Dokunan seng-i cefādur ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 4). [seng-i cefādur, -dur ] 

 

seng-i cefāya: Eziyet taşı. 

Bir bencileyin sīne siper seng-i cefāya / Bu kūh-ı maḥabbetde belā yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 10). [seng-i cefāya, -y, -a ] 

 

seng-i cefā-y-ıla: Eziyet taşı. 
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Dil şīşesi bir daḫı Muḥibbī bütün olmaz / Meh-rūlar anı seng-i cefā-y-ıla sımışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 5). [seng-i cefā-y-ıla, --y-, -ıla ] 

 

seng-i ḫāra: Mermer taşı, pek sert taş. 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [seng-i ḫāra, ] 

 

seng-i ḫārādan: Mermer taşı, pek sert taş. 

Bister-i gülden yaraşur saña cānā tekyegāh / Seng-i ḫārādan baña bālīn ile bister yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 2). [seng-i ḫārādan, -dan ] 

 

seng-i ḫārādan: Mermer taşı, pek sert taş. 

Bilsem eşküm n’içün itmez göñline yāruñ es̱er / Dirler elmās iy Muḥibbī seng-i ḫārādan geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1038, Beyit 4). [seng-i ḫārādan, -dan ] 

 

seng-i ḫārādan: Mermer taşı, pek sert taş. 

İy Muḥibbī ne ḳadar āh eyleseñ gūş eylemez / Seng-i ḫārādan katıdur göñli gel feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1380, Beyit 6). [seng-i ḫārādan, -dan ] 

 

seng-i ḫārādur: Mermer taşı, pek sert taş. 

Ḳalbine āhum es̱er kılmaz benüm / Seng-i ḫārādur yāḫūd pūlāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 4). 

[seng-i ḫārādur, -dur ] 

 

seng-i ḫāredür: Mermer taşı, pek sert taş. 

Var mı cihānda çün görüp virmeye göñül / Ger var-ısa bu göñli anuñ seng-i ḫāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1033, Beyit 2). [seng-i ḫāredür, -dür ] 

 

seng-i ḫāreye: Mermer taşı, pek sert taş. 

Āheni nerm eyledi yir itdi seng-i ḫāreye / Āhum ammā katı göñline anuñ kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1333, Beyit 4). [seng-i ḫāreye, -y, -e ] 

 

seng-i miḥnetdür: Gam, sıkıntı taşı. 

Ḫāne-i ‘ışḳuñ sorarsañ ger ezel bünyādını / Aña gil derd ü elemdür seng-i miḥnetdür esās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1393, Beyit 3). [seng-i miḥnetdür, -dür ] 

 

seng-i miḥnetle: Gam, sıkıntı taşı. 

Seng-i miḥnetle Muḥibbī dögilüp un oldugın / Anı gendümden tefaḥḥuṣ eyleme gerdūna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1106, Beyit 5). [seng-i miḥnetle, -le ] 
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sengīn: Taştan, taş gibi, katı, pek. 

Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 

Beyit 1). [sengīn, ] 

 

ser çeker: Baş çekmek, başına çekmek, başını örtmek. 

Çün niḳāb açduñ yüzüñden āfitāb / Utanup şeb çādırına ser çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 4). [ser 
çeker, -er ] 

 

ser fitnedür: Baş fitne, büyük fitne, baş belası // sevgilinin gözü ve kaşı. 

Ser fitnedür gözler-ile kaşlar senüñ / Müjgān tīrüñe katı yadur ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 3). 

[ser fitnedür, -dür ] 

 

ser terkin eyledüm: Başını terk etmek, bir şey uğruna kendinden vazgeçmek, kendini feda etmek, başını vermeye 

hazır olmak, ölümü göze alabilmek. 

‘Işḳuñ yolında cān-ıla ser terkin eyledüm / Var mı cihānda bencileyin bir fedāyī gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 3). [ser terkin eyledüm, -dü, -m ] 

 

ser terkini urmak: Başını terk etmek, bir şey uğruna kendinden vazgeçmek, kendini feda etmek, başını vermeye hazır 

olmak, ölümü göze alabilmek. 

‘Işḳa çün basduñ ḳadem urmak gerek ser terkini / Urmayup meydān-ı ‘ışḳ içre girenler er midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 5). [ser terkini urmak, -mak ] 

 

ser-āġāz ider: Başlamak. 

Raḥm eyle disem yāra ider nāza ser-āġāz / ‘Āşıḳ ki niyāz eyleye ma‘şūḳa kılur nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 1). [ser-āġāz ider, -er ] 

 

ser-ā-ser: Baştan başa, tamamıyla. 

Anuñçün pādişāh oldum ser-ā-ser cümle ‘uşşāḳa / Hümā-yı zülf-i dilberden başuma sāye düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 6). [ser-ā-ser, ] 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı / Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1047, Beyit 3). [ser-ā-ser, ] 

Kaçan çevgān ide zülfin süvār-ı esb-i nāz-ıla / Muḥibbī ‘ışḳ meydānın ser-ā-ser top olan serdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 6). [ser-ā-ser, ] 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 3). [ser-ā-ser, ] 

Görinen ḫaṭ mıdur yā leşker-i mūr / Ki tutdı kişver-i ḥüsni ser-ā-ser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 7). 
[ser-ā-ser, ] 

Derūn-ı sīnede bagrum ser-ā-ser pāralanmışdur / Anuñçün gözlerüm yaşı kızıl kana boyanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 1). [ser-ā-ser, ] 
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‘Ālemi la‘l-i zülālinden ser-ā-ser kandurur / Bu Muḥibbī teşneye geldükçe bir kez mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 5). [ser-ā-ser, ] 

Ġarḳa virdi gözlerüm yaşı cihānı gāh olur / Yakar eflāki ser-ā-ser sīne-tābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 4). [ser-ā-ser, ] 

Eşk-i çeşmüm ġarḳa virmişken ser-ā-ser ‘ālemi / Bu göñül pervā yimez olmış o baḥr içinde baṭ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1500, Beyit 3). [ser-ā-ser, ] 

 

ser-ā-ser: Baştan başa, tamamıyla II ipek, altın ve gümüşle dokunan çok kıymetli bir kumaş. 

Sulṭān-ı ‘ışḳ egnüme yaşum ser-ā-serin / İtdi ‘aṭā ḫil‘t-i rengīn zer ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 

2). [ser-ā-serin, -in ] 

Gözlerüm yaşı ser-ā-ser ḫil‘atüm / Dūd-ı āhum başuma efser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 4). [ser-
ā-ser, ] 

 

ser-be-ser: Baştan başa, büsbütün. 

‘Ālemi ġarḳ idiserdür ser-be-ser eşküm benüm / Ḥasretiyle uşbu çeşmümden ki bārānlar kopar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1105, Beyit 2). [ser-be-ser, ] 

 

ser-bürehne: Başı açık, başı çıplak. 

Künc-i mescid mesken olmaz ser-bürehne ‘āşıḳa / Zāhidā Mecnūn-vār biz ‘ışḳ ṣaḥrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 5). [ser-bürehne, ] 

 

ser-çeşme: Çeşme başı, çeşme suyunun kaynağı, pınar, kaynak. 

İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür / Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 1). [ser-çeşmedür, -dür ] 

 

ser-cümle: Hepsi, tamamı, bütün. 

Her kaçan kim zülfi çevgānına el ursa ol nigār / Kelle-i ‘uşşāḳdan ser-cümle meydān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 5). [ser-cümle, ] 

 

serd: Soğuk, sert. 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 5). [serdi, -i ] 

 

ser-fitne: Baş fitne, büyük fitne, baş belası II sevgilinin ayva tüyleri. 

Ḫaṭuñ ser-fitne zülfüñ fitne-engīz / Ciger ḫūn oldı ġamdan dīde ḫūn-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 1). 

[ser-fitne, ] 

 

ser-fitne-i ‘ālem: Dünyayı karıştıranların başı. 



 1852 

Baña sor zülf ü çeşmüñden neler gördüm neler gördüm / Biri ser-fitne-i ‘ālem birisi ‘ayn-ı āfetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 3). [ser-fitne-i ‘ālem, ] 

 

sergerdān: Başı dönmüş, sersem, şaşkın, perişan. 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1117, Beyit 1). [sergerdān, ] 

 

sergerdān olaldan: Başı dönmek, şaşkın, sersem olmak, perişan olmak. 

Ġam beyābānında sergerdān olaldan cān u dil / Kimse gelmez yanuma illā meger sāyem gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 5). [sergerdān olaldan, -al, -dan-aldan ] 

 

sergerdān olur: Başı dönmek, şaşkın, sersem olmak, perişan olmak. 

Gün yüzine olmasa āşüfte alnına ḳamer / Yā n’içün anlar yürür ‘ālemde sergerdān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1195, Beyit 4). [sergerdān olur, -ur ] 

 

sergeşte kılup: Başını döndürmek, perişan etmek, sersemletmek. 

Sergeşte kılup naṭ‘-ı zemīn üstine āḫir / Nerrād-ı felek oynaduban kıldı beni zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 

Beyit 4). [sergeşte kılup, -up ] 

 

ser-ḥān: Ser-hane: mezbaha // sevgilinin eşiği. 

Ehl-i ‘ışḳuñ başları cem‘ī nedür didüm didi / Durmaz işler ezel bir dem bizüm ser-ḥānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 3). [ser-ḥānumuz, -umuz ] 

 

serḫoş: Sarhoş: Alkollü bir içki veya keyif verici bir madde etkisiyle az veya çok kendini bilmez, kendine hâkim 

olamaz duruma gelmiş (kimse). 

Dil diler dāyim Muḥibbī’den gözi mestāneler / Serḫoşuñ meyl[i] bilürsiz kim kebāb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 5). [serḫoşuñ, -uñ ] 

Eyler ḫayāl leblerüñi mest olup göñül / Dāyim şarāb-ı la‘l-ile serḫoşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 2). [serḫoşlardanuz, -lar, -dan, -uz ] 

 

ser-i ġalṭān: Yuvarlanan baş. 

Kevkeb-i kūyuñda didüm bu ser-i ġalṭān nedür / Eyledi zülfe işāret didi bu çevgāna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1069, Beyit 3). [ser-i ġalṭān, ] 

 

ser-i kūyın: Sokak başı, sevgilinin mahallesinin yanı başı, sevgilinin eşiği. 

Āhum tolanur gice vü gündüz ser-i kūyın / İy bād-ı ṣabā sanma ki sensüz es̱er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 2). [ser-i kūyın, -ı, -n ] 

 

ser-i kūyına: Sokak başı, sevgilinin mahallesinin yanı başı, sevgilinin eşiği. 
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Üstüme seng-i cefā şol deñlü yagdurdı nigār / Varımaz oldum ser-i kūyına yollar taşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 2). [ser-i kūyına, -ı, -n, -a-ına ] 

 

ser-i kūyına: Sokak başı, sevgilinin mahallesinin yanı başı, sevgilinin eşiği. 

Ser-i kūyına vardukça yüzini dönderür benden / Dirīġ ol seng-dil itmez benümle merḥabā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 4). [ser-i kūyına, -ı, -n, -a ] 

 

ser-i kūyını: Sokak başı, sevgilinin mahallesinin yanı başı, sevgilinin eşiği. 

 Āşıḳ ser-i kūyını diler şām u seḥer / Heves itmez bu göñül ḥūrī vü cennet daḫı nār (Muhibbî Dîvânı, Gazel‘ (ع)

1205, Beyit 18). [ser-i kūyını, -ı, -n, -ı ] 

 

ser-i kūyuma: Sokak başı, sevgilinin mahallesinin yanı başı, sevgilinin eşiği. 

Gelmesün daḫı Muḥibbī ser-i kūyuma dimiş / Görüñ ol luṭf issi kim bendesini yād eyler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1094, Beyit 8). [ser-i kūyuma, -um, -a-uma ] 

 

ser-i kūyumda: Sokak başı, sevgilinin mahallesinin yanı başı, sevgilinin eşiği. 

Ser-i kūyumda feryād u fiġān her şeb iden kimdür / Didi didem Muḥibbī ḫasta-dildür ḫˇābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 4). [ser-i kūyumda, -um, -da ] 

 

ser-i kūyuñ: Sokak başı, sevgilinin mahallesinin yanı başı, sevgilinin eşiği. 

Ser-i kūyuñ olaldan baña Ka‘be / Gözümüñ yaşı anda zemzem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 2). 

[ser-i kūyuñ, -uñ ] 

 

ser-i kūyuña: Sokak başı, sevgilinin mahallesinin yanı başı, sevgilinin eşiği. 

 Vardukça ser-i kūyuña iy dōst beni / Ger ḳabūl eyleyesin eyleyeyim cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (و)

1205, Beyit 26). [ser-i kūyuña, -uñ, -a ] 

 

ser-i kūyuñda: Sokak başı, sevgilinin mahallesinin yanı başı, sevgilinin eşiği. 

İy ṭabībā ser-i kūyuñda yatan ḫastalara / İtmedüñ çāre yatur cümlesi bī-çāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1239, Beyit 3). [ser-i kūyuñda, -uñ, -da ] 

 

ser-i kūyuñda: Sokak başı, sevgilinin mahallesinin yanı başı, sevgilinin eşiği. 

Çünki öldürdüñ Muḥibbī’yi ser-i kūyuñda gel / Būse iḥsān it ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣaṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 5). [ser-i kūyuñda, -uñ, -da ] 

 

ser-i ser-geşteñe: Sersem, kendinden geçmiş baş // Baş döndüren, aklı başından alan. 

Ser-i ser-geşteñe sevdāñ-ıla āşüfte olan / Ḫāṭırın cem‘ eyleyüp zülf-i perīşān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 2). [ser-i ser-geşteñe, -ñ, -e ] 
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ser-i ‘uşşāḳ: Aşıkların başı. 

Zülf-i çevgān ile bāziçeye geldi o nigār / Ser-i ‘uşşāḳ aña her bir yañadan top olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 4). [ser-i ‘uşşāḳ, ] 

 

ser-i zülfi: (sevgilinin) saçının ucu. 

Başumdan gitmesün zülfi hevāsı / Ser-i zülfi gibi endīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 2). [ser-i 
zülfi, -i ] 

Dil ser-i zülfi hevāsıyla perīşāndur henūz / Göñlümi kılan şikeste ol perī-şāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 1). [ser-i zülfi, -i ] 

 

ser-i zülfin: (sevgilinin) saçının ucu. 

Murġ-ı dil ṣaydına itmişdür ser-i zülfin duzaġ / Yir yirin ḫāli anuñ içinde dökmiş dāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 3). [ser-i zülfin, -i, -n ] 

Ārzū itdüm lebin kıldum ser-i zülfin heves / Didi iy bī-çāre olmaz uşbu sevdā mültemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 1). [ser-i zülfin, -i, -n ] 

 

ser-i zülfinde: (sevgilinin) saçının ucu. 

Ser-i zülfinde kim görse Muḥibbī göñlini eydür / Dükenmez bir olur olmaz uzun sevdāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 7). [ser-i zülfinde, -i, -n, -de-inde ] 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [ser-i zülfinde, -i, -n, -de ] 

Dil-i dīvāne dildāruñ ser-i zülfinde bend olmış / Tolaşma dir-idüm aña sezādur vāy ne bend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 1). [ser-i zülfinde, -i, -n, -de ] 

 

ser-i zülfinden: (sevgilinin) saçının ucu. 

Ser-i zülfinden iy dil gel ḥaẕer kıl / Anuñ her bir kılı dām-ı belādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 2). [ser-i 

zülfinden, -i, -n, -den ] 

 

ser-i zülfine: (sevgilinin) saçının ucu. 

Pāre pāre n’ola togransa göñül şāne mis̱āl / Ser-i zülfine kaçan el uzada şāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 2). [ser-i zülfine, -ine ] 

Kim ki dolaşa ser-i zülfine dīvāne gibi / Aña pend eylemeñüz çünki o kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 2). [ser-i zülfine, -i, -n, -e ] 

Muḥibbī irmek isterdi ser-i zülfine dildāruñ / Aña deyr-i cihānda dinmese zünnāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1430, Beyit 6). [ser-i zülfine, -i, -n, -e ] 

 

ser-i zülfine: (sevgilinin) saçının ucu. 
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Ser-i zülfine dolaşma dir-idüm saña göñül / Dutmadı pendüme gūş şimdi varup dāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 2). [ser-i zülfine, -i, -n, -e-ine ] 

 

ser-i zülfini: (sevgilinin) saçının ucu. 

Ser-i zülfini gördüm cīme beñzer / Leb-i la‘lini sordum mīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 1). 

[ser-i zülfini, -i, -n, -i ] 

 

ser-i zülfiyle: (sevgilinin) saçının ucu. 

Göreyim pāre pāre anı her dem / Ser-i zülfiyle hem-ser şāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 3). [ser-i 

zülfiyle, -i, -y, -le ] 

 

ser-i zülfüñ: (sevgilinin) saçının ucu. 

Meger ḫālüñ şehā müşg ü ser-i zülfüñ mu‘anberdür / Dimāġı ‘ālemüñ cānā anuñ-ıçun mu‘aṭṭardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 1). [ser-i zülfüñ, -üñ ] 

Nigārā ḫāk-i pāyuñ tācumuzdur / Ser-i zülfüñ bizüm mi‘rācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 1). 
[ser-i zülfüñ, -üñ ] 

 

ser-i zülfüñle: (sevgilinin) saçının ucu. 

Ser-i zülfüñle başum pür hevādur / Göñül derdüñle çokdan mübtelādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 1). 

[ser-i zülfüñle, -üñle ] 

 

serīr: Taht. 

Şol ki istiġnā serīrinde oturdı şāh-vār / Ser-te-ser olmaga heft iḳlīme sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 2). [serīrinde, -i, -n, -de ] 

Tañ mı bu ‘ālem serīrinden Muḥibbī ‘ār ide / Ḫāk ü ḫışt-ı meygede bālin ü bister aña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1391, Beyit 5). [serīrinden, -i, -n, -den ] 

 

serīr-i felege: Felek / gökyüzü tahtı. 

Olmamış idi cihān zīver ü ziynetle ‘arūs / İtmemiş idi serīr-i felege şems cülūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 

Beyit 1). [serīr-i felege, -e ] 

 

ser-keş: Dik başlı, dik kafalı, inatçı, itâatsiz (kimse), isyankâr:. 

Yine bir māh sevdüm tonı zer-keş / İder her yaña cevlān atı ser-keş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 1). [ser-
keş, ] 

 

serkeşlik idüben: İtaat etmemek, dik başlılık göstermek, inat etmek. 

Ben ḫāk iderem yüzümi tā basa yol üzre / Serkeşlik idüben gelüp andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 2). [serkeşlik idüben, -üben ] 
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ser-keşte: Başı dönmüş, kafası karışmış (kimse), şaşkın. 

Bir bencileyin zülfi hevāsına tolaşmış / Āşüfte vü ser-keşte giriftār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 4). [ser-keşte, ] 

 

ser-keşte-yi hāmūn: Çöl şaşkını. // Başı dönmüş, şakın olarak çölde dolanan. 

Ol ġazālı arayu gitdi Muḥibbī derdmend / Kim şikār eyler ṭaleb ser-keşte-yi Hāmūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 7). [ser-keşte-yi hāmūn, ] 

 

sermāye: Bir gelir elde etmeye imkan sağlayan bütün araçlara verilen ad II varlık, servet. 

Assı ziyān gözede sermāyesin virüp / ‘Ömrini kimdür ol ‘ömrden ḥisāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, Beyit 

2). [sermāyesin, -si, -n ] 

Virüp dermānuñı al derd-i ‘ışḳı / Bunuñ tek degme kez sermāye düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 4). 
[sermāye, ] 

 

sermest: Sarhoş, kendinden geçmiş. 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 1). [sermeste, -e ] 

 

sermest ü medhūş: Sarhoş ve kendinden geçmiş. 

Maḥabbet cāmını itdüm ezel nūş / Yürürem tā ebed sermest ü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 1). 

[sermest ü medhūş, ] 

 

sermest ü sekrāndur: Sarhoş ve kendinden geçmiş. 

‘Işḳ cāmını Muḥibbī çün ezel nūş eyledi / Daḫı ol demden berü sermest ü sekrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 11). [sermest ü sekrāndur, -dur ] 

 

ser-pā bürehne: Başı açık, ayağı çıplak II baştan ayağa çıplak. 

Gerek ‘āşıḳ olan ser-pā bürehne / Anı kim gördi mecnūn ola ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 2). 

[ser-pā bürehne, ] 

 

ser-pūş: Başa giyilen her türlü kisve. 

Çeşmüm tenüme geydüreli kırmuzı ḫil‘at / Āhum da Muḥibbī görinür başuma ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 7). [ser-pūş, ] 

 

ser-pūş ola: Başı örtük olmak, başını örtmek. 

Gerek ‘āşıḳ olan ser-pā bürehne / Anı kim gördi mecnūn ola ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 2). 

[ser-pūş ola, -a ] 
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ser-tāc: Taç, baş tacı II baş tacı etmek: çok sevmek ve saymak, el üstünde tutmak şeklinde deyim olarak da 

kullanılmaktadır. 

Ḫāk-i pāy-ı dōst çün derd ehlinüñ ser-tācıdur / Ehl-i ‘ışḳuñ zülfi ḳullābı daḫı mi‘rācıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 1). [ser-tācıdur, -ı, -dur ] 

Muḥibbī pādişāh-ı ‘ışḳ olaldan / Ayagı topragı ser-tācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 5). [ser-

tācumuzdur, -umuz, -dur ] 

 

ser-tā-ser: Baştan başa, tamamen. 

Taña kaldı ferri gitdi meh görüp bu heybeti / Yüriyüp tutdı cihān mülkini ser-tā-ser güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 4). [ser-tā-ser, ] 

La‘lüñe olmaya bir gevher ‘ivaż / Mülk-i dünyā cümle ser-tā-ser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 1). 
[ser-tā-ser, ] 

 

ser-te-ser: Baştan başa, tamamen. 

Bāġ u rāġı ser-te-ser geşt itdi çün bād-ı ḫazān / Her yaña kılsañ naẓar berk-i şecer pā-māl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 4). [ser-te-ser, ] 

Ser-te-ser bu kā‘inātı almazuz bir ḥabbeye / Ḳāf-ı istiġnāda biz ‘Ānḳā-y-ıla maḥremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 2). [ser-te-ser, ] 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Ser-te-ser mülk-i cihānı ġarḳ idüp oldı denīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 2). [ser-te-ser, ] 

Kūy-ı dilberde Muḥibbī’ye gedā olmak yiter / Bu cihāna ser-te-ser olmaga sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 5). [ser-te-ser, ] 

Kim ki ögrenmek diler ‘ışḳuñ rumūzın ser-te-ser / Okusun görsün Muḥibbī defter ü dīvānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1331, Beyit 5). [ser-te-ser, ] 

Şol ki istiġnā serīrinde oturdı şāh-vār / Ser-te-ser olmaga heft iḳlīme sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 2). [ser-te-ser, ] 

Rāh-ı ‘ışḳ içre dilā ger urasın cān terkini / Olasın kūy-ı ‘ademde ser-te-ser ‘uşşāḳa baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1444, Beyit 4). [ser-te-ser, ] 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [ser-te-ser, ] 

 

serv: Selvi ağacı, uzun boylu ve koyu yeşil yapraklı ağaç. 

Serv ḳaddüñ ile da‘vā eylemiş / Bīd işidüp yüzine ḫançer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 2). [serv, ] 

‘Arż-ı ruḫsār eyledi şādılıg-ıla nesterīn / Yüz sürer serv ayagına her ṭarafdan cūybār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 7). [serv, ] 

Ṣaḥn-ı gülşen toptolu olmış yine ezhār-ıla / Raḳṣa girmiş servler hem ellerin karsar çınār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 4). [servler, -ler ] 
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Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 
6). [serv, ] 

Niçe teşbīh idem ḳaddine servi / Ki servüñ kimse dimez ġabġabı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 2). 
[servi, -i ] 

Niçe teşbīh idem ḳaddine servi / Ki servüñ kimse dimez ġabġabı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 2). 
[servüñ, -üñ ] 

İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer / İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1189, Beyit 1). [serv, ] 

Çü servüñ ḳadd-i yāra nisbeti var / Yüce olsun kim ‘ālī himmeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 1). 

[servüñ, -üñ ] 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1241, Beyit 2). [servler, -ler ] 

Serv beñzetdi yine cāmesini cāmesine / İtdi gülşende libāsın meger ol yār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 3). [serv, ] 

Meyl ider göz yaşına serv gibi / Bu cihān içre māyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 5). [serv, ] 

Gāh serv üzre gehī gül üzre bülbül naġmesüz / Olmışam ben mübtelā ol serv gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 2). [serv, ] 

Nāzenīn ḳaddi ile ruḫsār u ḫaddi baña bes / Göreli ne serv kıldum ārzū ne gül heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 1). [serv, ] 

Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler / Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 2). [serv, ] 

Servden gördüm nigārā ḳāmetüñ bālā-y-ımış / İy hümā-ṭal‘at saña menzil felek-fersā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 1). [servden, -den ] 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme / Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 3). [serv-ile, --ile ] 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme / Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 3). [serve, -e ] 

 

serv: Selvi ağacı, uzun boylu ve koyu yeşil yapraklı ağaç II sevgilinin boyu. 

Olaldan ‘ārıżuñ gül ḳāmetüñ serv / Akar kūyuñda yaşum ‘ayn-ı mādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 2). 

[serv, ] 

Bir boyı servüñ firāḳından düşüp ṣaḥrālara / Sīnesine lāle gibi ḫasta dil dāġın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 5). [servüñ, -üñ ] 

Nigārā ḳāmetüñ serv olalıdan / Görüp pest oldı ‘ar‘arla ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 3). [serv, ] 

 

serv: Selvi ağacı, uzun boylu ve koyu yeşil yapraklı ağaç II selvi gibi uzun boylu sevgili. 

Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 1). [servi, -i ] 
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Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 1). [servüñ, -üñ ] 

Pāyuña dökmege benüm servüm / Yaşumı sīm idem yüzüm zerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 5). 
[servüm, -üm ] 

Gelmeyüp nuṭḳa mü’eẕẕin bil ki ḳāmetden kalur / Cāmi‘-i ḥüsn içre çün ol serv ḳāmet gösterür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1124, Beyit 3). [serv, ] 

Ḳāmet itse ol sehī servüm ḳıyāmetler kopar / Ehl-i diller her ṭaraf āh eyleyüp yügrişmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1183, Beyit 4). [servüm, -üm ] 

Bir boyı servüñ firāḳından görenler yaşumuz / Bir akar sudur didiler dīde-i nemnākümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1276, Beyit 4). [servüñ, -üñ ] 

Geçer mi bir dem ol serv ayagına / Yaşum çün çeşmümi bıñar kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 2). 
[serv, ] 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 2). [serve, -e ] 

Tenhāca gezer gördüm ben ol servi ḳabā-pūş / ‘Aḳlum tagılup kalmadı başumda benüm hūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1434, Beyit 1). [servi, -i ] 

 

serv gülzārsuz: Gül bahçesinin selvisi II sevgili. 

Gāh serv üzre gehī gül üzre bülbül naġmesüz / Olmışam ben mübtelā ol serv gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 2). [serv gülzārsuz, -suz ] 

 

serv ḳaddüñ: Selvi boy, uzun boy. 

Serv ḳaddüñ tāze ter olsun diyü iy ġonca leb / Seyl-i eşkümi döker her dem olup ṭolāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 2). [serv ḳaddüñ, -üñ ] 

 

serv ḳāmet: Selvi gibi uzun ve düzgün boylu II sevgili. 

İdesin diyü ḳıyām iy serv ḳāmet beklerüz / İşügüñden gitmeyüp biz tā ḳıyāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1307, Beyit 1). [serv ḳāmet, ] 

 

serv ü ‘ar‘ardan: Servi ve ardıç ağacı. II sevgilinin boyu posu. 

Bāġbāna nisbet itme serv ü ‘ar‘ardan n’olur / Bāġ-ı ḥüsn içre biten ol ḳāmet-i bālāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 4). [serv ü ‘ar‘ardan, -dan ] 

 

serv ü ṣanavber: Selvi ağacı ve çam fıstığı. 

Gözüñ nergis yañaguñ gül olaldan / Boyuña bendedür serv ü ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 2). 

[serv ü ṣanavber, ] 

 

serv ü semendür: Servi ve yasemin. 
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Reyāḥīn şāhınuñ taḫtı çemendür / Gelen dīvānına serv ü semendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 1). 

[serv ü semendür, -dür ] 

 

serverā: Ey hühümdar!. Ey Sultan! / Ey güzeller sultanı. / Ey sevgili. 

Serverā ḳaddüñ görüp derd-ile ger āh eylesem / Eşk-i çeşmüm cūş idüp emvāc-ı deryādan geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1038, Beyit 5). [serverā, ] 

 

serv[er]-i ḫūbān: Güzeller şahı. 

Ḫūblar gerçi cihān içre firāvān añılur / Līk ol āfet-i cān serv[er]-i ḫūbān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1191, 

Beyit 1). [serv[er]-i ḫūbān, ] 

 

serverlik ider: Önderlik, başkanlık etmek. 

Şol esīr-i ‘ışḳ olan abdāla bak gel ḫusrevā / Baş açup serverlik ider ‘āleme sulṭān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 2). [serverlik ider, -er-lik ] 

 

servi: Servigillerden, kışın koyu yeşil yapraklarını dökmeyen, daha çok mezarlıklara dikilen uzun ömürlü, güzel 

kokulu, kozalaklı, ince uzun ağaç. 

Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [servi, ] 

 

serv-i āzādum: Uzun boylu düz servi. 

Salın iy serv-i āzādum saña mānend bir dil-keş / Bulınmaz ‘arż-ı ḥüsn eyle güzellik çünki fānīdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 3). [serv-i āzādum, -um ] 

 

serv-i bülendümdür: Uzun boylu selvi; uzun boylu sevgili, güzel. 

Gözüm yaşı ‘aceb midür benüm her sū revān olsa / Ḫayāl-i ḳaddi bāġ-ı dilde bir serv-i bülendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 2). [serv-i bülendümdür, -ümdür ] 

 

serv-i dālum: Servi boylu sevgili. 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [serv-i dālum, -um ] 

 

serv-i ḫırām: Salınarak yürüyen selvi II sevgili. 

Bāġ-ı ḥüsn içre eger seyr itse ol serv-i ḫırām / Cū yirine gözlerüm yaşı benüm akmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 2). [serv-i ḫırām, ] 

 

serv-i ḫırām: Salınarak yürüyen selvi II sevgili. 

Serv-ḳaddüñ yādına gülşende iy serv-i ḫırām / Bu Muḥibbī’nüñ iki çeşmini gördüm cū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 5). [serv-i ḫırām, ] 
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serv-i ḫırāma: Salınarak yürüyen selvi II sevgili. 

İrişmez el çün ol serv-i ḫırāma / Ḫayālin kılayım her şeb derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 4). [serv-i 

ḫırāma, -a ] 

 

serv-i ḫırāmānum: Salınarak yürüyen selvi II sevgili. 

Gel iy serv-i ḫırāmānum gözüm yaşına raḥm eyle / Ki merdüm-zādedür āḫir görürsin pāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 3). [serv-i ḫırāmānum, -um ] 

 

serv-i ḫırāmānum: Salınarak yürüyen selvi II sevgili. 

Bahār-ı ḥüsnüñe karşu benüm serv-i ḫırāmānum / Akar cūlar gibi her dem gözüm yaşı bulanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 2). [serv-i ḫırāmānum, -um ] 

 

serv-i ḫırāmānum: Salınarak yürüyen selvi II sevgili. 

Naḫl ḳaddüñ yādına serv-i ḫırāmānum benüm / Göz yaşı pāyuña her dem cūlar olup çaglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1415, Beyit 2). [serv-i ḫırāmānum, -um ] 

 

serv-i ḫırāmānuma: Salınarak yürüyen selvi II sevgili. 

İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer / İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 1). [serv-i ḫırāmānuma, -um, -a ] 

 

serv-i ḫoş-bālā: Hoş, yüksek, uzun servi. 

Gerçi bir āzādedür ammā salınsañ nāz-ıla / Saña kul olmaga kendin serv-i ḫoş-bālā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 2). [serv-i ḫoş-bālā, ] 

 

serv-i ḫoş-reftār: Alımlı yürüyen, güzel yürüyüşlü selvi II sevgili. 

Sīnemi ben gülşen itdüm kılsun ol dildār seyr / Cūy-ı eşküm eylesün ol serv-i ḫoş-reftār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 1). [serv-i ḫoş-reftār, ] 

 

serv-i ḳabā-pūş: Aba, kaftan giyen selvi II sevgili. 

Tenhāca gezer seyr ider ol serv-i ḳabā-pūş / Gördükde anı kalmaz-ısa bende ne tañ hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 1). [serv-i ḳabā-pūş, ] 

 

serv-i ḳabā-pūş: Aba, kaftan giyen selvi II sevgili. 

Görinse nāgeh ol serv-i ḳabā-pūş / Gider ṣabr-ıla dilden ṭāḳat u hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 1). 

[serv-i ḳabā-pūş, ] 

 

serv-i nāzı: Naz servisi (Nazlı nazlı salınan servi boylu sevgili). 
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Bir serv-i nāzı sevdüm gün yüzi alnı mehdür / Meh-pāreler içinde ḥüsn-ile pādişehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 1). [serv-i nāzı, -ı ] 

 

serv-i nāzum: Naz servisi (Nazlı nazlı salınan servi boylu sevgili). 

Cennete ḥavrā eger biñ nāz-ıla kılsa ḫırām / Bir ḳadem ol serv-i nāzum gibi reftār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1333, Beyit 2). [serv-i nāzum, -um ] 

 

serv-i revān: Salınan servi II Uzun boylu sevgili. 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 2). [serv-i revān, ] 

 

serv-i revānadur: Salınan servi II Uzun boylu sevgili. 

Meyl-i ṭab‘ı çünki o serv-i revānadur / Anuñ içün pāyına yaşum revānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, Beyit 

1). [serv-i revānadur, -a, -dur ] 

 

serv-i revānı: Salınan servi II Uzun boylu sevgili. 

Görelden ol boyı serv-i revānı / Gözümüñ yaşı tursa bir dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 5). 

[serv-i revānı, -ı ] 

 

serv-i revānum: Salınan servi II Uzun boylu sevgili. 

Gül ruḫlarındandur ḫacīl ḳaddi olaldan mu‘tedil / Ṭūbī olupdur münfā‘il serv-i revānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 2). [serv-i revānum, -um ] 

Gül ġonca ḫandāndur çemen serv-i revānum kandadur / Olmadı rāḥat cān u ten ārām-ı cānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 1). [serv-i revānum, -um ] 

İy benüm serv-i revānum sorma ḥālüm sensüzin / Eşk-i çeşmüm eyledi bu gizlü rāzum cümle fāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1465, Beyit 3). [serv-i revānum, -um ] 

 

serv-i revānumdur: Salınan servi II Uzun boylu sevgili. 

Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar / Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 3). [serv-i revānumdur, -um, -dur ] 

 

serv-i sehī: Kavak gibi uzun, mevzun olan, dağınık olmayan servi. 

Ṭāvūs-ṣıfat cilve kılup seyr-i çemen kıl / Tā serv-i sehī ögrene senden salınışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 
Beyit 2). [serv-i sehī, ] 

Salınur her yaña biñ nāz-ıla āh eyler-isem / Nite kim serv-i sehī ḳadd-i bülendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1338, Beyit 3). [serv-i sehī, ] 

San serv-i sehī ḳaddi arar āb-ı revāndur / Bu çeşme-i çeşmümden akar anuñ-ıçun yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 2). [serv-i sehī, ] 
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serv-i sehī: Kavak gibi uzun, mevzun olan, dağınık olmayan servi II sevgili. 

Sāye salsa dir-idüm ben ḫāke ol serv-i sehī / Ṭāli‘üm sa‘d oldı baḫt-ı kāmrānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 3). [serv-i sehī, ] 

 

serv-i sehīden: Kavak gibi uzun, mevzun olan, dağınık olmayan servi. 

Saçı sünbül ‘ārıżı yāruñ gül-i ḥamrā geçer / Bāġ ara serv-i sehīden ḳāmeti a‘lā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1067, Beyit 1). [serv-i sehīden, -den ] 

 

serv-i semen gülzārı: Gül bahçesinin semen servisi // Göğsü yasemin gibi beyaz olan servi boylu (sevgili). 

Bülbülem tā ṣubḥ olınca āh u efġāndur işüm / Çünki ol serv-i semen gülzārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 2). [serv-i semen gülzārı, -ı ] 

 

serv-i ser-efrāz: Benzerlerinden üstün olan, başı yükseklerde olan selvi II uzun boylu güzel, sevgili. 

Eger nāz-ıla bāġa seyre gelse / Koya pāyına ser serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 4). [serv-i 

ser-efrāz, ] 

 

serv-i ser-efrāz: Benzerlerinden üstün olan, başı yükseklerde olan selvi II uzun boylu güzel, sevgili. 

Ḫırāmān ol yüri serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 1). 

[serv-i ser-efrāz, ] 

 

serv-i ser-efrāz: Benzerlerinden üstün olan, başı yükseklerde olan selvi II uzun boylu güzel, sevgili. 

Bir dem şeb-i hicr içre ḫayāl-i ser-i zülfüñ / Ḫālī mi olur gözden eyā serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 4). [serv-i ser-efrāz, ] 

 

serv-i ser-efrāz: Benzerlerinden üstün olan, başı yükseklerde olan selvi II uzun boylu güzel, sevgili. 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 1). 

[serv-i ser-efrāz, ] 

 

serv-i ser-efrāz: Benzerlerinden üstün olan, başı yükseklerde olan selvi II uzun boylu güzel, sevgili. 

Ḫırām ol yüri iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 1). 

[serv-i ser-efrāz, ] 

 

serv-i ser-efrāz: Benzerlerinden üstün olan, başı yükseklerde olan selvi II uzun boylu güzel, sevgili. 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Bıraksa yok bu ḫāke çok eger az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 1). 

[serv-i ser-efrāz, ] 

 

serv-ḳad: Servi boylu II Sevgili. 
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Dīdeden akdı gözüñ yaşı revān oldı yine / İy dil-i ġam-zede ol serv-ḳadi yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 2). [serv-ḳadi, -i ] 

Bir serv-ḳad lāle-ruḫ sīm bedendür / Bülbüllerini iñledici ġonca dehendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 
1). [serv-ḳad, ] 

Serv-ḳadler evvel elden iḫtiyārum aldılar / Akıdup āḫir gözümden cūybārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 1). [serv-ḳadler, -ler ] 

Didüm iy serv-ḳad pāyuña her dem / İki çeşmüm iki cūy-ı revāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 5). 
[serv-ḳad, ] 

Muḥibbī serv-ḳadler ḥasretinden / Elif çek sīneñe eyle derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 5). [serv-

ḳadler, -ler ] 

 

serv-ḳadd: Servi boylu II Sevgili. 

Göreli ol serv-ḳaddi cāmi‘-i ḥüsn içre āh / Ḳāmet ide diyü nāgāh biz iḳāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 5). [serv-ḳaddi, -i ] 

Ol serv-ḳaddi gördi çıkdı Muḥibbī gözden / Gülgūn-ı eşk düşdi tutup tutup yiñilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 5). [serv-ḳaddi, -i ] 

İrmedüñ ol serv-ḳaddüñ vaṣlına iy cūy-ı eşk / Yüz suyın dökdüñ bu yolda nite kim kılduñ heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 4). [serv-ḳaddüñ, -üñ ] 

 

serv-ḳadd: (Sevgilinin) selvi gibi olan boyu. 

Serv-ḳaddüñ göreli göz yaşı kendin yiñemez / Dūd-ı āh-ıla bu dil nāle kemendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1338, Beyit 1). [serv-ḳaddüñ, -üñ ] 

Baş çekmiş serv-ḳaddüñ ḫusrevā / Sidreden ḳaddini bālā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 3). [serv-

ḳaddüñ, -üñ ] 

Serv-ḳaddüñ yādına gülşende iy serv-i ḫırām / Bu Muḥibbī’nüñ iki çeşmini gördüm cū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 5). [serv-ḳaddüñ, -üñ ] 

 

serv-ḳāmet: Servi boylu / Servi gibi uzun ve düzgün boylu. 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [serv-ḳāmet, ] 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [serv-ḳāmetdür, -dür ] 

 

ses eyle: Ses çıkarmak. 

‘Aḳl u ṣabr u hūş gitdiler dilā gel eyle ses / Kārbān çünkim revān ola figān eyler ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1380, Beyit 1). [ses eyle, ] 

 

ses itme: Ses çıkarmamak, susmak. 
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Ḫˇāba varmış ḫastadur beñzer nigāruñ gözleri / Ḫˇābdan bīdār olur gel itme iy dil anda ses (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 5). [ses itme, ] 

 

ses itme: Ses çıkarmamak, susmak. 

Nāle kılma göñlüñe gelse ḫayāl-i çeşm-i yār / Ḫānede bīmār ola itme Muḥibbī anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1389, Beyit 5). [ses itme, ] 

 

sesi kes: Susmak, sessiz olmak, konuşmamak. 

Ḥˇāba varmışken nigāruñ nergis-i mestānesi / İy dil-i şūrīde efġān eyleme gel sesi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 6). [sesi kes, ] 

 

seslilik itme: Ses çıkarmamak, susmak, konuşmamak. 

Derd ü miḥnet ḫāne-i dilden varupdur rāḥata / Seslilik itme dilā kim hücrede yārān uyur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1144, Beyit 3). [seslilik itme, -me ] 

 

sev: 1. Sevgi beslemek, dostluk göstermek. 2. Aşık olmak. 3. Beğenmek, arzu göstermek. 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 4). [sevdi, -di ] 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 4). [sevdüm, -dü, -m ] 

Kim severse ẓulm idersin öldürürsin cevr-ile / Günde kapuñda senüñ biñ kan olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 4). [severse, -er, -se ] 

Sevme hercāyī güzel virme Muḥibbī aña dil / Yār bī-‘ahd olıcak mihr ü maḥabbet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1074, Beyit 5). [sevme, -me ] 

Bir serv-i nāzı sevdüm gün yüzi alnı mehdür / Meh-pāreler içinde ḥüsn-ile pādişehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 1). [sevdüm, -dü, -m ] 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 1). [sever, -er ] 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 1). [sever, -er ] 

Ṣabr u ‘aḳl u dil kamu benden gidüp dūr oldılar / ‘Işḳ bir ḥālet-durur elbette tenhālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 2). [sever, -er ] 

Bülbülüñ gūş eylemez gülşende gül efġānını / Eyleyüp hercāyilik her laḥẓa ra‘nālık sever (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1133, Beyit 3). [sever, -er ] 

Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1133, Beyit 4). [sever, -er ] 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1133, Beyit 5). [sever, -er ] 



 1866 

Tolaşur ehl-i ‘irfāna şārāb-ı ḫūb içün zāhid / Şarāb içmek güzel sevmek velī bilmez ẓarāfetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 2). [sevmek, -mek ] 

Bilmezem cevr ü cefāyı yāḫūd ‘izz ü nāz olur / Gel benüm çok sevdügüm didükçe meylüñ az olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 1). [sevdügüm, -düg, -üm ] 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [sevdümse, -dü, -m, -se ] 

Çün gördi seni sevdi güzellerde Muḥibbī / Gözini açup fikret -i rūy-ı dīger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 5). [sevdi, -di ] 

Yanuñda eger sevme günāh-ısa nigārā / ‘Afv eyle ḫaṭā eylemedük çün beşer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 4). [sevme, -me ] 

Günāh-ısa seni sevmek Muḥibbī / Gel öldür cürmine inkār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 6). 
[sevmek, -mek ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳı sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 5). [sevdügi, -düg, -i ] 

Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 7). [sevüp, -üp ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳ sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 5). [sevdügi, -düg, -i ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [sevmek, -mek ] 

Cān ile seni sevmek eger ola günāhum / ‘Ālemde Muḥibbī gibi günehkār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 7). [sevmek, -mek ] 

Bī-vefā dildār sevmek hey ne müşkil kār-ımış / Kim giriftār-ı belā-yı ‘ışḳ ola nā-çār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 1). [sevmek, -mek ] 

Sevdügümden ġayrı n‘itdüm baña ḫışm ider nigār / Dimedüm bir kez gözi üstinde kaşı var-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 2). [sevdügümden, -düg, -üm, -den ] 

Yine bir māh sevdüm tonı zer-keş / İder her yaña cevlān atı ser-keş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 1). 
[sevdüm, -dü, -m ] 

Sevdüm didükçe cevrini arturdı ol perī / Sevmek katında dilberüñ ulu günāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 2). [sevdüm, -dü, -m ] 

Sevdüm didükçe cevrini arturdı ol perī / Sevmek katında dilberüñ ulu günāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 2). [sevmek, -mek ] 

 

sevād-ı dil [ü] ‘aḳlumı alup: Aklın ve gönlün siyahlığını almak, gidermek. 

Zülf[i] sevdāsı sevād-ı dil [ü] ‘aḳlumı alup / Başuma derd ü belā ile hevā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 4). [sevād-ı dil [ü] ‘aḳlumı alup, -up ] 

 

sevdā: Heves, arzu, şiddetli eğilim, aşk, muhabbet II siyah, kara, siyahlık. 
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Zülfinüñ sevdāsı-y-ıla tolalıdan bu dimāġ / Başı üstine gelüp murġ-ı hevālar per tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 2). [sevdāsı-y-ıla, -sı, -y, -ıla ] 

Ol siyeh saçuñ ki müşg-i sārādur / Bir dükenmez başumda sevdādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 1). 
[sevdādur, -dur ] 

Naḳd-i cān-ıla diler dil zülfinüñ zencīrini / Takmak ister boynuma başındaki sevdāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 6). [sevdāyı, -y, -ı ] 

Bagla zencīr-i ser-i zülfine dīvāne dili / Ya‘nī Mecnūn-ṣıfat başına sevdāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 3). [sevdāyı, -y, -ı ] 

Bilmek isterseñ eger zencīr-i zülfi ḳıymetin / Zülfi sevdāsında olan ‘āşıḳ-ı mecnūna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1106, Beyit 2). [sevdāsında, -sı, -n, -da ] 

Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 2). [sevdā, ] 

Göñlümüñ feryād elinden kime varup dād idem / İrmek ister gördügi zülfe uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 2). [sevdā, ] 

Yanaruz nār-ı maḥabbetle dem-ā-dem şem‘-veş / Dūdumuz serden çıkar biz ‘ışḳ sevdāsındayuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1305, Beyit 2). [sevdāsındayuz, -sı, -n, -da, -y, -uz ] 

Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 2). [sevdā, ] 

Ārzū itdüm lebin kıldum ser-i zülfin heves / Didi iy bī-çāre olmaz uşbu sevdā mültemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 1). [sevdā, ] 

Bende olsun zülfüñüñ her bir kılında cān u dil / Zülfi sevdāsından özge gel hevā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 3). [sevdāsından, -sı, -n, -dan ] 

Zülf[i] sevdāsı sevād-ı dil [ü] ‘aḳlumı alup / Başuma derd ü belā ile hevā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1491, Beyit 4). [sevdāsı, -sı ] 

 

sevdā: Heves, arzu, şiddetli eğilim, aşk, muhabbet. 

Cān u dil naḳdini virüp göñlüm ister vaṣlını / Ne ‘aceb dīvāne olmışdur ‘aceb sevdāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 2). [sevdāsı, -sı ] 

‘Işḳa düşdüm ‘aḳl-ı küllī külli ben terk eyledüm / Pür-hevā oldı dimāġum baña bu sevdā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 4). [sevdā, ] 

Ser-i ser-geşteñe sevdāñ-ıla āşüfte olan / Ḫāṭırın cem‘ eyleyüp zülf-i perīşān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 2). [sevdāñ-ıla, -ñ, -ıla ] 

Didüm ister būseñi al cānumı aña ‘ivāż / Ḥāṣılı yok didi başuñda bu bir sevdā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 3). [sevdā, ] 

Düşeli cān u göñül sünbül saçuñ sevdāsına / Başda sevdā dilde āteş eksük olmaz gözde yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 4). [sevdā, ] 

 

sevdālara düşüren: Sevdaya düşürmek, aşık etmek, aşık olmasını sağlamak. 
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Düşüren sevdā-yı zülfidür beni sevdālara / Anuñ içün göñlümüñ fikri kamu kāşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 3). [sevdālara düşüren, -en-lar, -a ] 

 

sevdālarını çekmek: Sevda çekmek: âşık olup içten içe aşk ıstırabıyla yanmak. 

Çekmek içün zülfüñüñ sevdālarını cān u dil / Başum üzre bir kara yazu-y-ımış ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1425, Beyit 4). [sevdālarını çekmek, -lar, -ı, -n, -ı, -mek-mek ] 

 

sevdāsına düşeli: Sevdaya düşmek: sevmek, âşık olmak, sevdalanmak, meftun olmak II saçın karalığına düşmek, 

tutulmak. 

Düşeli cān u göñül sünbül saçuñ sevdāsına / Başda sevdā dilde āteş eksük olmaz gözde yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 4). [sevdāsına düşeli, -eli ] 

 

sevdāsına düşmiş: Sevdaya düşmek: sevmek, âşık olmak, sevdalanmak, meftun olmak II saçın karalığına düşmek, 

tutulmak. 

Baña beñzer key perīşān-ḥāl gördüm dil seni / Zülf sevdāsına düşmiş ṭālib-i pür-ḥamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1348, Beyit 3). [sevdāsına düşmiş, -miş ] 

 

sevdāya düşmez: Sevdaya düşmek: sevmek, âşık olmak, sevdalanmak, meftun olmak II saçın karalığına düşmek, 

tutulmak. 

Alan bir şemme bū sünbül saçından / Muḥibbī niç’ ola sevdāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 5). 

[sevdāya düşmez, -mez ] 

 

sevdāya düşmişdür: Sevdaya düşmek: sevmek, âşık olmak, sevdalanmak, meftun olmak II saçın karalığına düşmek, 

tutulmak. 

Görelden zülf-i leylāsın göñül sevdāya düşmişdür / Olup Mecnūn gibi şeydā yürür ṣaḥrāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 1). [sevdāya düşmişdür, -miş, -dür ] 

 

sevdāya düşmişdür: Sevdaya düşmek: sevmek, âşık olmak, sevdalanmak, meftun olmak II saçın karalığına düşmek, 

tutulmak. 

Ser-i zülfinde kim görse Muḥibbī göñlini eydür / Dükenmez bir olur olmaz uzun sevdāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 7). [sevdāya düşmişdür, -miş, -dür ] 

 

sevdāya viren: Sevdaya düşürmek, âşık olmasına sebep olmak, gönle aşk düşürmek. 

Göñlümi sevdāya viren zülf-i ‘anber-bīz imiş / Cānumı ḳurbān iden ol ġamze-i ḫūn-rīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 1). [sevdāya viren, -en ] 

 

sevdāyī: Hevâ ve hevesiyle hareket eden, arzularına yenik düşen. // Sevdalanmış. 

Zülfi zencīrinde çün baglandı sevdāyī göñül / Dōstlar hüşyār olur sanmañ dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 3). [sevdāyī, ] 

 

sevdā-yı cāhı eylemez: Makam sevdasına düşmek, mala düşkünlük göstermek. 
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Ol ki yaşın sīm ü derd-ile yüzin zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1268, Beyit 3). [sevdā-yı cāhı eylemez, -mez ] 

 

sevdā-yı cāhı eylemez: Makam sevdasına düşmek, mala düşkünlük göstermek. 

Rūyını zer eyleyüp kim ola kapuñda gedā / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 4). [sevdā-yı cāhı eylemez, -ı, -mez-mez ] 

 

sevdā-yı cāhı eylemez: Makam sevdasına düşmek, mala düşkünlük göstermek. 

Ol ki yaşı sīm ü derd-ile yüzi zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1294, Beyit 3). [sevdā-yı cāhı eylemez, -mez ] 

 

sevdā-yı ser-i zülfini: (Sevgilinin) saçının ucunun karalığı // (Sevgilinin) saçının ucunun sevdası (hevesi). 

Kıldı sevdā-yı ser-i zülfini yāruñ dil heves / Bu sebebdendür ṣabā gibi göñül müşgīn-nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 1). [sevdā-yı ser-i zülfini, -i, -n, -i ] 

 

sevdā-yı zülf: (Sevgilinin) saçının heves ve arzusu II (Sevgilinin) saçının karalığı. 

Sevdā-yı zülf başuma çünki belā imiş / Artmakdadur gün-be-gün āh bu belā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1326, Beyit 4). [sevdā-yı zülf, ] 

 

sevdā-yı zülfi: (Sevgilinin) saçının heves ve arzusu II (Sevgilinin) saçının karalığı. 

Sevdā-yı zülfi top başumda hevā-durur / Deşt-i ġam içre düşdi göñül bī-nevā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1148, Beyit 1). [sevdā-yı zülfi, -i ] 

 

sevdā-yı zülfi: (Sevgilinin) saçının heves ve arzusu II (Sevgilinin) saçının karalığı. 

Sevdā-yı zülfi gitmeye dilden ölem daḫı / İki cihānda çünki baña bu hevā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 3). [sevdā-yı zülfi, -i ] 

 

sevdā-yı zülf-i dilbere: (Sevgilinin) saçının heves ve arzusu II (Sevgilinin) saçının karalığı. 

Bend-i belāda kalsa bu göñlüm ‘aceb degül / Sevdā-yı zülf-i dilbere çün mübtelā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1173, Beyit 2). [sevdā-yı zülf-i dilbere, -e ] 

 

sevdā-yı zülfidür: (Sevgilinin) saçının heves ve arzusu II (Sevgilinin) saçının karalığı. 

Düşüren sevdā-yı zülfidür beni sevdālara / Anuñ içün göñlümüñ fikri kamu kāşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 3). [sevdā-yı zülfidür, -i, -dür ] 

 

sevdā-yı zülfinden: (Sevgilinin) saçının heves ve arzusu II (Sevgilinin) saçının karalığı. 

Tañ mıdur sevdā-yı zülfinden göñül olsa ḫarāb / Çünki bu ġam leşkeri sīnemde bī-pāyān kopar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1109, Beyit 2). [sevdā-yı zülfinden, -i, -n, -den ] 
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sevde: Heves, arzu, şiddetli eğilim, aşk, muhabbet II siyah, kara, siyahlık. 

Cān-ıla göñlüm ‘ışḳuñ elinde girevdedür / Zülfüñ hevāsı çünki ezel başa sevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 1). [sevdedür, -dür ] 

 

sevdügi: Sevdiği, sevilen kişi, maşuk, sevgili. 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 
Beyit 4). [sevdügine, -n, -e ] 

Mest olup dil ḥaşre dek huşyār olmazsa ne tañ / Çün Muḥibbī sevdügi ol gözleri mestānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 8). [sevdügi, ] 

 

sevdügüm: Sevdiğim, sevgilim. 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳı sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 5). [sevdügüm, ] 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [sevdügüm, ] 

Seni sevdügi günāh-ısa Muḥibbī sevdügüm / Gün gün artar ‘ışḳ sanma ol günāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 5). [sevdügüm, ] 

 

seven sevenüñdür: Seven sevenindir. 

Ġam sevdi beni cān-ıla ben de anı sevdüm / Meşhūr mes̱eldür bu ki seven sevenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 4). [seven sevenüñdür, ] 

 

sevgü: Sevme duygusu, muhabbet. 

Ger bulına ẕerre deñlü dilde dünyā sevgüsi / İdemezsin sen ṭarīḳ-i Ḥaḳ’da bil hergiz ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 2). [sevgüsi, -si ] 

 

sevgülü: Sevgi duyulan, kendisine sevgi beslenen. 

Çün kim ayırdı beni sevgülü yārumdan felek / Bes ḥarām olsun baña dünyāda dirlik yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 2). [sevgülü, ] 

 

sevin: Sevinmek II mutlu olmak. 

Leblerinden alıcak ṣāf cevāb cān sevinür / Anuñ içün ki bu dil derdine dermān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 2). [sevinür, -ür ] 

 

seyl idüp: Sel (gibi) akıtmak. 

Sen cefākāruñ elinden seyl idüp göz yaşların / Sīne dögem āsiyā-veş ele alup iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1469, Beyit 4). [seyl idüp, -üp ] 
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seyl-āb dökmese: (Sel gibi) göz yaşı dökmek. 

Nār-ı firḳatdür bugün bildüm çü dūzaḫdan beter / Kül olurdı ten Muḥibbī dökmese seyl-āb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 5). [seyl-āb dökmese, -me, -se ] 

 

seyl-i eşkümden: Gözyaşı seli. 

Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb / Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 3). [seyl-i eşkümden, -üm, -den ] 

 

seyl-i eşküme: Gözyaşı seli. 

İy ecel ten şehrini ısmarla seyl-i eşküme / Anı vīrān itmege gözümden akan mā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 6). [seyl-i eşküme, -üm, -e ] 

 

seyl-i eşkümi: Gözyaşı seli. 

Görenler seyl-i eşkümi diye ṣaḥrā-yı sīnemde / Bahār eyyāmıdur beñzer ki ırmaklar bulanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 2). [seyl-i eşkümi, -üm, -i ] 

Serv ḳaddüñ tāze ter olsun diyü iy ġonca leb / Seyl-i eşkümi döker her dem olup ṭolāb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 2). [seyl-i eşkümi, -üm, -i ] 

 

seyr: Bakmak, izlemek, temaşa. 

Kūyuña ḳāni‘ degül görmek diler cānā seni / ‘Āşıḳ olan cenneti n’eyler diler dīdār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1054, Beyit 2). [seyr, ] 

 

seyr: Gezip dolaşma, gezme, gezinme. 

Eger nāz-ıla bāġa seyre gelse / Koya pāyına ser serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 4). [seyre, -

e ] 

 

seyr eylesün: Seyretmek, bakmak, temaşa etmek II gezmek, gezinmek. 

Sīnemi ben gülşen itdüm kılsun ol dildār seyr / Cūy-ı eşküm eylesün ol serv-i ḫoş-reftār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 1). [seyr eylesün, -sün ] 

 

seyr eyleyen: Seyretmek, bakmak, temaşa etmek. 

Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar / Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 3). [seyr eyleyen, -y, -en ] 

 

seyr iden: Seyretmek, bakmak, temaşa etmek II gezmek, gezinmek. 

Mescid-i ḥüsnin[i] seyr iden ṣafālar kesb ider / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 3). [seyr iden, -en ] 
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seyr ider: Seyretmek, bakmak, temaşa etmek II takip etmek. 

Naḫl-i gülden tāze terdür bu Muḥibbī’nüñ sözi / Anuñ-ıçun ehl-i ‘ışḳ olan ider her bār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 5). [seyr ider, -er ] 

 

seyr ider: Gezmek, gezinmek. 

Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 1). [seyr ider, -er ] 

 

seyr ider: Gezmek, gezinmek II yolculuk etmek, sefer yapmak. 

Baḥr-i eşk içre sefīne-i dil / Seyr ider keştī-yi Nūḥ’umdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 2). [seyr ider, -er 

] 

 

seyr ider: Seyretmek, bakmak, temaşa etmek II gezmek, gezinmek. 

‘İyd olıcak seyr ider her kes yürür ḫandān olur / ‘İyd-i vaṣlı olmasa ol gün baña zindān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 1). [seyr ider, -er ] 

 

seyr ider: Gezmek, gezinmek. 

Tenhāca gezer seyr ider ol serv-i ḳabā-pūş / Gördükde anı kalmaz-ısa bende ne tañ hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 1). [seyr ider, -er ] 

 

seyr idüp: Bir yol ve yöntemi takip etmek. 

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ / Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 3). [seyr idüp, -üp ] 

 

seyr itdügüm: Seyretmek, bakmak, temaşa etmek II gezmek, gezinmek. 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 3). [seyr itdügüm, -düg, -üm ] 

 

seyr itse: Gezmek, gezinmek. 

Bāġ-ı ḥüsn içre eger seyr itse ol serv-i ḫırām / Cū yirine gözlerüm yaşı benüm akmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 2). [seyr itse, -se ] 

 

seyr kıldum: Seyretmek, bakmak, temaşa etmek. 

Komadı ḫaddüñi görmek girdi ḫaṭṭuñ araya / Olmadı gülşen müyesser kıldum ancak ḫār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 3). [seyr kıldum, -du, -m-dum ] 

 

seyr kılmaga: Seyretmek, bakmak, temaşa etmek. 
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Seyr kılmaga yaşum māni‘ olur ruḫlarına / N’eylesün yolın alur dīde o mādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 3). [seyr kılmaga, -mag, -a ] 

 

seyr kılsa: Seyretmek, bakmak, temaşa etmek. 

Buluram ṣıḥḥat kaçan ḥüsnüñ temāşā eylesem / Açılur göñli gözi kılsa kaçan bīmār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1054, Beyit 4). [seyr kılsa, -sa ] 

 

seyr kılsun: Seyretmek, bakmak, temaşa etmek II gezmek, gezinmek. 

Sīnemi ben gülşen itdüm kılsun ol dildār seyr / Cūy-ı eşküm eylesün ol serv-i ḫoş-reftār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 1). [seyr kılsun, -sun ] 

 

seyr ü temāşāsını: Gezip dolaşma // Bakıp seyretme. 

İy Muḥibbī ‘ālemüñ seyr ü temāşāsını ko / Gel göñül seyrini kıl göz görmedük ‘ālemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 5). [seyr ü temāşāsını, -sı, -n, -ı ] 

 

seyre gele: Dolaşmak, gezmek. // İzlemeye gelmek. 

Seyre gele diyü īs̱ār itmek içün pāyına / Dāmenini tolu güller eylemiş yaylaglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 

Beyit 6). [seyre gele, -e ] 

 

seyr-i çemen idem: Çimenliği gezmek, çimenlik gezintisi yapmak. 

Benüm bu sīneme ḫār-ı belādur ‘ārıżuñsuz gül / Baña gülşen olur külḫen idem seyr-i çemen sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 2). [seyr-i çemen idem, -em ] 

 

seyr-i çemen kıl: Çimenliği gezmek, çimenlik gezintisi yapmak. 

Ṭāvūs-ṣıfat cilve kılup seyr-i çemen kıl / Tā serv-i sehī ögrene senden salınışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 2). [seyr-i çemen kıl, ] 

 

seyr-i çemendür: Bahçe temaşası. // Eğlence, işret. 

Rebī‘ eyyāmı gül devr-i semendür / Akar su her ṭaraf seyr-i çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 1). 

[seyr-i çemendür, -dür ] 

 

seyr-i gülistān: Gül bahçesinin seyri; gül bahçesini izlemek, temaşa etmek. 

Sīnesine her ki kesdi nā‘l ü yakdı tāze dāġ / Eylemez bāġa naẓar seyr-i gülistān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 7). [seyr-i gülistān, ] 

 

seyr-i ṣaḥrāsı: Çölün seyri // Çölde, kırda dolaşmak. 

Gerekmez seyr-i ṣaḥrāsı ne ḫod güller temāşāsı / Cihānuñ küllī ẕevḳınden dil ü cānum usanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 4). [seyr-i ṣaḥrāsı, -sı ] 
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seyrin iderseñ: Seyretmek, bakmak, temaşa etmek II gezmek, gezinmek. 

Sen çemen seyrin iderseñ dōstlar aġyār-ıla / N’içün olmasun Muḥibbī derdmendüñ bagrı baş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1459, Beyit 6). [seyrin iderseñ, -er, -se, -ñ-i, -n, -er, -se, -ñ ] 

 

seyrini kıl: Seyretmek, bakmak, temaşa etmek II gezmek, gezinmek. 

İy Muḥibbī ‘ālemüñ seyr ü temāşāsını ko / Gel göñül seyrini kıl göz görmedük ‘ālemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 5). [seyrini kıl, ] 

 

seyyāre: Hareket eden, sabit olmayan yıldız. 

Her kaçan olsa heves başda dil ü cān uyumaz / Gice seyyāre sayar dīde-i giryān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 1). [seyyāre, ] 

Murġ-ı vaḥşī gibi siñdi her ṭaraf seyyāreler / Ṣubḥ-dem şahbāz-veş çün açdı bāl ü per güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 6). [seyyāreler, -ler ] 

 

seyyāre-veş: Yıldız, gezegen gibi. 

Ḥasretiyle bu Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Gözlerin seyyāre-veş yummaz fiġān u zār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 5). [seyyāre-veş, ] 

 

sezā: Yaraşır, uygun, münasip, layık. 

Dil-i dīvāne dildāruñ ser-i zülfinde bend olmış / Tolaşma dir-idüm aña sezādur vāy ne bend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 1). [sezādur, -dur ] 

 

sı: Kırmak, kesmek, bozmak. 

Dil şīşesi bir daḫı Muḥibbī bütün olmaz / Meh-rūlar anı seng-i cefā-y-ıla sımışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 5). [sımışlar, -mış, -lar ] 

Şīşe-i nāmūsı sısam dōstlar ‘ayb eylemeñ / Dokunan seng-i cefādur ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1263, Beyit 4). [sısam, -sa, -m ] 

 

sīb-i ẕaḳan: Elma çeneli / çenesi elma gibi olan (sevgili). 

Ka‘be kūyın her seḥer ben dōstlar seyr itdügüm / Bu ki ol sīb-i ẕaḳan dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 3). [sīb-i ẕaḳan, ] 

 

ṣıdḳ: İçten, yürekten bağlanma, bağlılık, sadâkat. 

Muḥibbī ṣıdḳ-ılā ‘āşıḳ irişdi rāh-ı maḳṣūda / Riyā vü zerḳ-ıla zāhid hemān bir kurı lāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1047, Beyit 5). [ṣıdḳ-ılā, -ılā ] 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 4). [ṣıdḳum, -um ] 
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sidre: (Ar. sidretu’l-muntehā “son uçtaki ağaç” [Arabistan kirazı]nın kısaltılmış şekli sidre) 1. din. Hz. 

Muhammed’in mîraç gecesinde Cebrâil ile birlikte yükseldiği yedinci kat semâda bir makam 2. tasavvuf. 

Cenâbıhakk’ı tanımada beşer aklının ve akılla kazanılan bilginin son durağı. 3. edeb. Sevgilinin erişilmesi güç çok 

uzun boyu. 

Sidreden ḳāmetüñi biz daḫı bālā bilürüz / Gülşen-i ḥüsnüñi de ravżā’dan a‘lā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 1). [sidreden, -den ] 

Baş çekmiş serv-ḳaddüñ ḫusrevā / Sidreden ḳaddini bālā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 3). 
[sidreden, -den ] 

 

sıg: (Bir şey) Bütünüyle diğer bir şeyin içine girebilmek, o şey tarafından istîap edilmek. 

Sıgmadı ḫumlara mey eyledi çün cūş u ḫurūş / Çıkdı ‘ayyūḳa yine na‘ra-i mestāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1251, Beyit 4). [sıgmadı, -ma, -dı ] 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 2). [sıgmaya, -ma, -y, -a ] 

 

ṣıḥāḥ-ıla okurlarsa: Sıhhat ile, tam, noksansız bir şekilde iyice tetkik ederek okumak. 

Vāḳıf olmaz ehl-i ‘ışḳuñ ḥāline ‘allāmeler / Ger Ṣıḥāḥ-ıla okurlarsa hezārān ḳāmūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1387, Beyit 3). [ṣıḥāḥ-ıla okurlarsa, -r, -lar, -sa ] 

 

ṣıḥḥat: Sağlık, esenlik, âfiyet. 

Şām-ı hicrüñde Muḥibbī ārzū-yı vaṣl ider / Var mıdur bīmār kim ol itmeye ṣıḥḥat heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1398, Beyit 5). [ṣıḥḥat, ] 

 

ṣıḥḥat buluram: Şifa bulmak, iyileşmek. 

Buluram ṣıḥḥat kaçan ḥüsnüñ temāşā eylesem / Açılur göñli gözi kılsa kaçan bīmār seyr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1054, Beyit 4). [ṣıḥḥat buluram, -ur, -am ] 

 

sīḫ-i kebāba: Kebap şişi. 

Eşk-i çeşmümüz yiter cām-ı şarāba bakmazuz / Dil ġıdāsı var-iken sīḫ-i kebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 1). [sīḫ-i kebāba, -a ] 

 

siḥr: Cadılık, gözbağcılık, büyücülük. 

Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür / Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 2). [siḥri, -i ] 

 Sundum elümi zülfi kemendine irem / Bilmedüm siḥr-ile her tārını kılmış ol mār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ص )
1205, Beyit 14). [siḥr-ile, --ile ] 

Muṭī‘ itdi cihān ḫalḳını cümle / Gözi itdügi siḥri sāḥir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 3). [siḥri, -i ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 1). [siḥr-ile, -ile ] 
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Siḥr-ile cādū gözüñ iy dil-firib / ‘Ālemi kendüye tesḫīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 2). [siḥr-ile, 
-ile ] 

Siḥr fennin fitne ‘īlmin bilmese ol dil-firīb / Bir naẓarla dilleri baglamaz idi göz ü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 3). [siḥr, ] 

 

siḥr eyleyüp: Sihir yapmak, büyü yapmak, büyülemek. 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [siḥr eyleyüp, -y, -üp ] 

 

siḥr ü füsūn eyledüm: Sihir ve büyü yapmak, sihir ve büyü göstermek, keramet göstermek. 

Her ġazelde anuñ içün eyledüm siḥr ü füsūn / Māh-rūlar ḫūblar gūş ideler efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1315, Beyit 4). [siḥr ü füsūn eyledüm, -dü, -m ] 

 

siḥr ü füsūn kıldum: Sihir ve büyü yapmak, sihir ve büyü göstermek, keramet göstermek. 

Gerçi kıldum her ġazelde niçe biñ siḥr ü füsūn / Ḫūblar gūşına almaz līk bu efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1277, Beyit 5). [siḥr ü füsūn kıldum, -du, -m ] 

 

sikender: Kuran’da adı geçen Zülkarneyn ve Yunan tarihinde adı geçen Büyük İskender’in karıştırılmasıyla 

meydana gelmiş bir karakter. // Hızır ile ab-ı hayatı araması yönüyle. 

Vādi-i ġamda Sikender gibi bu dil teşnedür / Çıkmadan cānum meded iy çeşme-i ḥayvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 4). [sikender, ] 

 

sil: Silmek, temizlemek II göz yaşı silmek. 

Gözüñ yaşı günāhuñı añ aksun / Ne deñlü aksa anı silmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 2). 

[silmek, -mek ] 

İy dīde göz yaşın dök virsün ciḥānı ġarḳa / Ol cevri çok vefāsuz çünki yaşuñı silmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 2). [silmez, -mez ] 

 

sil: Sel II âşığın göz yaşları. 

Beni aglatma gel ḫanum ḥaẕer kıl / Bulanuk kan-ıla çeşmüm sili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 3). 

[sili, -i ] 

 

sīm: Gümüş II âşığın göz yaşları. 

Pāyuña dökmege benüm servüm / Yaşumı sīm idem yüzüm zerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 5). [sīm, ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 5). [sīm, ] 

Ola kim raḥm idüp meyl ide dildār / Gözüñ yaşını sīm it yüzüñi zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 6). [sīm, 

] 
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Nis̱ār itmege dilber ayagına / Gözüm yaşı anuñçün sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 3). [sīme, -e 
] 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Yüzüm altuna yaşum sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 3). [sīme, 
-e ] 

Bakar mıydı baña ol yār-ı bed-ḫū / Yaşum sīm olmasa idi yüzüm zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 2). 
[sīm, ] 

Zer oldı ruḫum sīm yaşumdan baña ne sūd / Çün yār gelüp bir naẓar sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 3). [sīm, ] 

Sīm olsa yaşum zerd-i ruḫum baña ne assı / Çün yār bugün iltifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 3). [sīm, ] 

 

sīm: Gümüş II sevgilinin teni. 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 1). [sīm, ] 

Dehān[ı] mīme zülf[i] cīme beñzer / Teni büllūra yāḫūd sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 1). 
[sīme, -e ] 

 

sīm bedendür: Gümüş gibi beyaz / parlak bedenli (sevgili). 

Bir serv-ḳad lāle-ruḫ sīm bedendür / Bülbüllerini iñledici ġonca dehendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 

1). [sīm bedendür, -dür ] 

 

sīm ü zer: Gümüş ve altın. 

Āteş-i ‘ışḳa yananlar ġıll ü ġışdan pāk olur / Pūtede ḳāl olmayınca sīm ü zer olmaz ‘ayār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 3). [sīm ü zer, ] 

 

sīm ü zer: Gümüş ve altın II âşığın göz yaşları ve sararmış yüzü. 

Gözlerüm īs̱ār içün pāyına sīm ü zer tutar / Ḫūn-ı dilden ḥāṣıl olmış la‘lüñe gevher tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 1). [sīm ü zer, ] 

 

sīm ü zer: Gümüş ve altın II âşığın göz yaşları ve sararmış yüzü. 

İy Muḥibbī ayagı topragına īs̱ār içün / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm baña sīm ü zer yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 7). [sīm ü zer, ] 

 

sīm ü zer: Gümüş ve altın II âşığın göz yaşları ve sararmış yüzü. 

Nis̱ār eylemek içün pāy-ı yāra / Yaşuma sīm ü zer didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 4). [sīm 

ü zer, ] 

 

sīm ü zer: Gümüş ve altın II âşığın göz yaşları ve sararmış yüzü. 
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Ḫāk-i rehine dökeli bu dīdeler eşki / Gören didiler yolların hep sīm ü zer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1443, 

Beyit 4). [sīm ü zer, ] 

 

sīm ü zer eyleye: Gümüş ve altın eylemek II göz yaşını gümüş gibi saçmak, yüzü altın gibi sarartmak bağlamlarında. 

Ol ki yaşın sīm ü derd-ile yüzin zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1268, Beyit 3). [sīm ü zer eyleye, -y, -e ] 

 

sīm ü zer eyleye: Gümüş ve altın eylemek II göz yaşını gümüş gibi saçmak, yüzü altın gibi sarartmak bağlamlarında. 

Ol ki yaşı sīm ü derd-ile yüzi zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1294, Beyit 3). [sīm ü zer eyleye, -y, -e ] 

 

sīm ü zer itmez: Altın ve gümüşe iltifat etmek, değer vermek, meyletmek. 

Zer oldı ruḫum sīm yaşumdan baña ne sūd / Çün yār gelüp bir naẓar sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 3). [sīm ü zer itmez, -mez ] 

 

sīm ü zerden: Gümüş ve altın. 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 3). [sīm ü zerden, -den ] 

İy Muḥibbī faḳr-ıla iden ḳanā‘at iḫtiyār / Sīm ü zerden yapılan ḳaṣr-ıla eyvān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1266, Beyit 5). [sīm ü zerden, -den ] 

 

sīm ü zeri: Gümüş ve altın. 

Meyl-i dünyā-y-ıla cem‘ itdügiçün sīm ü zeri / Düşüben ḳa‘r-ı zemīn içine Ḳārūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 4). [sīm ü zeri, -i ] 

 

sīm ü zeri: Gümüş ve altın II âşığın göz yaşları ve sararmış yüzü. 

Pāyuña n’ola dökse Muḥibbī gözi yaşın / Bu sakladugı sīm ü zeri yā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 5). [sīm ü zeri, -i ] 

 

sīm ü zerle: Gümüş ve altın. 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Degüldür ḳīse-i çeşmüm s̱emensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 2). [sīm 

ü zerle, -le ] 

 

sīm ü zerle: Gümüş ve altın II âşığın göz yaşları ve sararmış yüzü. 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Yüzüm altuna yaşum sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 3). [sīm 

ü zerle, -le ] 

 

sīm-beden: Gümüş tenli II gümüş gibi parlak ve beyaz tenli sevgili. 
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Süzdi çeşmini görüp zülfini ol sīm-beden / Çeşmi kāfirdür iderse n’ola zünnāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 2). [sīm-beden, ] 

 

sīm-i eşk-ile: Gümüşe benzeyen göz yaşı taneleri II Gümüş para gibi olan gözyaşı. 

Sīm-i eşk-ile ḫarīdār-ı metā‘-ı vaṣl olan / Virür ol cān naḳdini āḫir bu dünyādan geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1038, Beyit 2). [sīm-i eşk-ile, --ile ] 

 

sīm-ile zerden: Gümüş ve altın. 

Zūr u zār-ıla viṣāline irem dime sakın / Dilberüñ vaṣlı hemān sīm-ile zerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1204, Beyit 1). [sīm-ile zerden, --ile ] 

 

sīm-ile zerdür: Gümüş ve altın II âşığın göz yaşları ve sararmış yüzü. 

Niçe yıldur ki ḫarc olur yolında ol cefākāruñ / ‘Aceb bu kīse-i çeşmüm dükenmez sīm-ile zerdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 5). [sīm-ile zerdür, -dür ] 

 

sīmīn: Gümüş, gümüş renginde, beyaz. 

Dirīġā gitdi benden ṭāḳat ü hūş / Görelden karşuda sīmīn binā gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 1). 

[sīmīn, ] 

 

sīm-ten: Gümüş tenli II gümüş gibi parlak ve beyaz tenli sevgili. 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1174, Beyit 3). [sīm-ten, ] 

Lebi ġonca yüzi gül nāzenīnler / Naẓar kıl her biri bir sīm-tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 2). [sīm-

tendür, -dür ] 

 

sīmten: Gümüş tenli II gümüş gibi parlak ve beyaz tenli sevgili. 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 2). [sīmten, ] 

 

sin: Kırılmak. 

Gel şikest itme cefā sengiyle cānā göñlümüz / Bir daḫı olmaz bütün ger sınsa bu āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 4). [sınsa, -sa ] 

Şerḥa şerḥa sīnede cān bir nefes itmez ḳarār / Murġ ārām eylemez pervāz ider sınsa ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 3). [sınsa, -sa ] 

 

sin: Gizlenmek, saklanmak, yer tutmak. 

Murġ-ı vaḥşī gibi siñdi her ṭaraf seyyāreler / Ṣubḥ-dem şahbāz-veş çün açdı bāl ü per güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 6). [siñdi, -di ] 
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sin: Doğumdan îtibâren yaşanılan süre, yaş II hayâtın dönemlerinden her biri, çağ. 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [sinde, -de ] 

 

sīne: 1. Göğüs, sadr. 2. Derun, kalp. 

Her kim ki yaka sīnesine dāġ-ı maḥabbet / Gözinden anuñ kan aka ḫūnīn cigeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 2). [sīnesine, -si, -n, -e ] 

Sırr-ı ‘ışḳı niçe pinhān eyleyem ben sīnede / Āhum ile göz yaşı ‘ālemlere rüsvā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 4). [sīnede, -de ] 

Eylerem ben ġamzesine sīnem içre dil nişān / Tīr-i müjgāna kaçan kim kaşlarını ya kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1018, Beyit 3). [sīnem, -m ] 

Cānı gibi eylesün pinhān Muḥibbī ‘ışḳını / Sīne ṣandūḳında saklar her kimüñ kālāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1020, Beyit 5). [sīne, ] 

Eline ol kemān ebrū ḫadeng-i ġamzesin alsa / Nişān itdükçe bu sīnem damarlar içre kan ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1026, Beyit 2). [sīnem, -m ] 

Āhum seḥābı ger döke bārān-ı eşkümi / Bu sīne bāġı gül bitürür lālezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1030, Beyit 
4). [sīne, ] 

Ol kemān ebrū kaçan kim nāz-ıla çeşmin süzer / Sīnede turmaz ḫadeng-i ġamzesi eyler güẕer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1036, Beyit 1). [sīnede, -de ] 

İy kaşı ya atagör iç ḳabżadan ġamz okların / Sīnemi delsün varup bagrumda itsün yirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 3). [sīnemi, -mi ] 

Sorarsañ sīnem üstinde elifler çekdügüm bir bir / Maḥabbet şehrine andan varılur togrı rāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 3). [sīnem, -m ] 

Sīnemi ben gülşen itdüm kılsun ol dildār seyr / Cūy-ı eşküm eylesün ol serv-i ḫoş-reftār seyr (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1054, Beyit 1). [sīnemi, -mi ] 

Tīr-i bārān atdılar her bir yañadan ġamzeler / Dil gibi sīnemde bir muḥkem ḥiṣārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1058, Beyit 2). [sīnemde, -mde ] 

Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1063, Beyit 5). [sīneme, -me ] 

Ya kaşuñdan tīr-i ġamzeñ gelse buña acıram / Birisi sīnemde turmaz cümle ẓahrumdan çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 3). [sīnemde, -mde ] 

Ne sebebdendür didüm sīnemde biñ biñ yaralar / Didi ġamzem oklarından irişen peykāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 4). [sīnemde, -mde ] 

Sīnede ‘ışḳ āteşini nār sanmañ nūrdur / Anuñ ile ehl-i diller ḫānesi ma‘mūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1073, 

Beyit 1). [sīnede, -de ] 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [sīnem, -m ] 
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Tīr-i ġamzeñle bu sīnem zaḫmnāk olmış yatur / Dir gören meydān-ı ‘ışḳ içre helāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 1). [sīnem, -m ] 

Çünki peykānuñ gelür kıldı bu sīnemden güẕer / Didüm artur dōstum derdüm benüm efzūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 2). [sīnemden, -mden ] 

Gördüñ gözüm yaşını bu sīnem otagına / Girüp taḥammül eyle ki bārān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1088, Beyit 3). [sīnem, -m ] 

Gerçi kim cānā kapuñdan uşbu bendeñ dūrdur / Sīnede līkin ḫayālüñle göñül mesrūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 1). [sīnede, -de ] 

Urmaga ehl-i ‘ışḳ sīnesine / Eylemiş ġamzeleri ḫançerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 2). [sīnesine, -sine 

] 

Dūd-ı āhından Muḥibbī’nüñ n’ola tolsa cihān / Sīnesinde āteş-i ‘ışḳı çün ol yakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 5). [sīnesinde, -si, -n, -de ] 

Gül‘iẕār-ı ḥüsni yāruñ tāze sebz olsun diyü / Bu Muḥibbī göz yaşın cū sīnesin ṭōlāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1104, Beyit 5). [sīnesin, -si, -n ] 

Tañ mıdur sevdā-yı zülfinden göñül olsa ḫarāb / Çünki bu ġam leşkeri sīnemde bī-pāyān kopar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1109, Beyit 2). [sīnemde, -m, -de ] 

Bilmez Muḥibbī sīnede dāġ-ı siyāhumı / Ancak sor anı lāleye dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 5). [sīnede, -de ] 

Her kaçan ġamze okın sīneme cānān getürür / Ḥaḳ budur kim bu benüm derdüme dermān getürür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1115, Beyit 1). [sīneme, -m, -e ] 

Bir ġamze ile sīneñi çāk itdi Muḥibbī / Kim tīġ urur ol merdüm-i çālāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 5). [sīneñi, -ñ, -i ] 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1135, Beyit 1). [sīnem, -m ] 

Muḥibbī’den diriġ itme nigārā tīr-i müjgānuñ / Anuñla eglenür cānum anuñla sīne rāḥatdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 6). [sīne, ] 

Sīnesi bāġında kim dikdi maḥabbetden nihāl / Görmedi derd ü belā vü ġamdan özge berg ü bār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1141, Beyit 2). [sīnesi, -si ] 

Sīneden ḫālī degül bir dem ḫayāl-i zülf-i dōst / Çün perīnüñ meskenidür eks̱erī vīrāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1143, Beyit 3). [sīneden, -den ] 

Geldi ‘ışḳuñ sīneme gitmek gerekdür ṣabr u hūş / Āşinā cem‘inde çün lāyıḳ degül bīgāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 2). [sīneme, -m, -e ] 

Nāvek-i ġamzesine döymeye sīnem siperi / Kaşı yasını kaçan ‘işve ile yār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 4). [sīnem, -m ] 

Sīne bāġına Muḥibbī yaş döker geh ḫūn-ı dil / Bitürür güller temāşā eyle reng-ā-reng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 5). [sīne, ] 

Bir boyı servüñ firāḳından düşüp ṣaḥrālara / Sīnesine lāle gibi ḫasta dil dāġın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1161, Beyit 5). [sīnesine, -si, -n, -e ] 
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Dāġ-ı ḥasretden bitüpdür sīnem üzre lāleler / Yagdurur çeşmüm seḥergeh anuñ üzre jāleler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1167, Beyit 1). [sīnem, -m ] 

Muḥibbī sīnede peyḳān[ı] yāruñ / Müdām olsun dil ü cān merhemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 5). 
[sīnede, -de ] 

Elifler uşbu sīnem levḥasında / Yazılmış ṭıfl içün ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 5). [sīnem, 
-m ] 

Ya kaşlarıyla alsa ele ġamze okların / Sīnem içinde konmış aña dil nişānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 5). [sīnem, -m ] 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 3). [sīneden, -den ] 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 2). [sīnesi, -si ] 

Dāġ-ı dilümle yansa vücūdum ‘aceb midür / ‘Işḳ āteşiyle sīnede ol dāġ lāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, 
Beyit 4). [sīnede, -de ] 

Sakla Muḥibbī sīnede tīrini cān gibi / Çünki saña ol kaşı ya yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 5). 
[sīnede, -de ] 

Kanlu yaşumı sīnemüñ üstinde dir gören / Ṣaḥrā-yı belā vādisinüñ lālezārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 
Beyit 2). [sīnemüñ, -m, -üñ ] 

Her kim ki dikdi sīneye ‘ışḳuñ nihālini / Derd ü belā vü miḥnet ü ġam berg ü bārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1200, Beyit 4). [sīneye, -y, -e ] 

Benüm bu sīneme ḫār-ı belādur ‘ārıżuñsuz gül / Baña gülşen olur külḫen idem seyr-i çemen sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 2). [sīneme, -m, -e ] 

Ne ḳadar esrār-ı ‘ışḳı sīnede ketm eyledüm / Girye ile bu cihān ḫalḳına kıldı fāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 3). [sīnede, -de ] 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 1). [sīnem, -m ] 

Çıkarsa dūd-ı dil başdan ta‘accüb itmeñüz hergiz / Sanur mısız ki sīnem içre āh-ı āteşīn olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1238, Beyit 4). [sīnem, -m ] 

Ḫayāl-i mār-ı zülfeyni dem-ā-dem göñlüme gelsün / Ḳarār itmege sīnem gibi hergiz aña īn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 5). [sīnem, -m ] 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1241, Beyit 2). [sīnemüz, -müz ] 

Nār-ı ġamdan yandı bagrum döndi çenge ḳāmetüm / Sīnede her bir kılum efġānlar eyler hem çü saz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 2). [sīnede, -de ] 

Saklayam dirdüm şehā ‘ışḳuñ rumūzın sīnede / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm itdi āḫir keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1248, Beyit 3). [sīnede, -de ] 

Sīne ṭablını dögüp derbend-i ‘ışḳ içre müdām / Rāh-ı müşkildür diyü ‘uşşāḳa nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 2). [sīne, ] 
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Sīne māl-ā-māldur dürr-i ma‘āniyle müdām / Eksük olmaz tolıdur ḫarc eylesek gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1254, Beyit 4). [sīne, ] 

Ġamze okların kemān ebrūlarından dem-be-dem / Atsa dilber ‘āşıḳuz karşu tutaruz sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1254, Beyit 2). [sīnemüz, -müz ] 

Muḥibbī kesmege bu sīne kūhın / Elüñde ġamdan özge tīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 6). [sīne, 
] 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 3). [sīne, ] 

Dil saklar sırr-ı ‘ışḳı sīnede cānı gibi / Öldüreler rāzını iẓhār idüp aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1297, 

Beyit 4). [sīnede, -de ] 

Ḳatlüme ḳaṣd eyledi beñzer yine şehlā gözüñ / İy kaşı ya sīneme dek tīrüñ olsun degmeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 3). [sīneme, -m, -e ] 

Āhum odından sakın kim bir nihāl-i tāzesin / Sīne pür-sūzam benüm ḫālī degüldür nārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 4). [sīne, ] 

Ugrın ugrın ġamzelerle sīnem üzre yaralar / Ol kaşı ya ġamzesi ok yādigārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 3). [sīnem, -m ] 

Dil çerāġın şu‘lelendürsem ‘aceb mi sīnede / Gice gündüz nār-ı ‘ışḳ-ıla yanar Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 4). [sīnede, -de ] 

Cām-ı ‘ışḳı bu Muḥibbī içeli rūz-ı ezel / Çāk ider sīne girībānını kendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1338, 
Beyit 6). [sīne, ] 

Sīnesine her ki kesdi nā‘l ü yakdı tāze dāġ / Eylemez bāġa naẓar seyr-i gülistān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 7). [sīnesine, -si, -n, -e ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 1). [sīne, ] 

Bir naẓarla sīnesin bagrın delen ‘āşıḳlaruñ / Şol kemān ebrū güzelüñ ġamzekārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1340, Beyit 3). [sīnesin, -si, -n ] 

Tīġ-ı ġamzeñ didüm itdi sīnem içre dil şikāf / Leblerüñ didi Muḥibbī ġam yime merhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1348, Beyit 5). [sīnem, -m ] 

Sakla ‘ışḳuñ sırrını sīneñde cānuñdan ‘azīz / Terk-i ser itmek gerekdür ider-iseñ keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1352, Beyit 4). [sīneñde, -ñ, -de ] 

Uyumazsa ne ‘aceb sīnesi pür āteş olan / Nitekim subḥa degin şem‘-i şebistān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 2). [sīnesi, -si ] 

Ḫūblar naḳşın Muḥibbī sīnede naḳş ideli / Mānī-i Çīn’i begenmez özge naḳḳāş olmışuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1366, Beyit 5). [sīnede, -de ] 

Sīnem içre ekmege cānā maḥabbet toḫmını / Nāḫun ile eylerem anuñ-ıçun anı nadas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 2). [sīnem, -m ] 

Şerḥa şerḥa sīnede cān bir nefes itmez ḳarār / Murġ ārām eylemez pervāz ider sınsa ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 3). [sīnede, -de ] 
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Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Niçe nālān olmasun ġāyet de teng oldı ḳafes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1378, Beyit 1). [sīnemde, -m, -de ] 

Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 3). [sīneye, -y, -e ] 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 5). [sīnede, -de ] 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 3). [sīne, ] 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Teng ü tar olursa çala bed enīn olur nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 1). [sīnemde, -m, -de ] 

Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler / Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 2). [sīnede, -de ] 

İy Muḥibbī sīnede gören ḥabāb-ı eşkümi / Konmaga ġam şāhına yir yir didi otāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 7). [sīnede, -de ] 

Bār-ı ġamdan hicr ara bu ḳaddüm olaldan kemān / İñlesem olmaz ‘aceb sīne rebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 3). [sīne, ] 

Muḥibbī serv-ḳadler ḥasretinden / Elif çek sīneñe eyle derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 5). [sīneñe, -
ñ, -e ] 

Umaram pertāb idesin tīr-i ġamzeñ sīneme / Saçıla her yaña kanum ben olam naḥcīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1410, Beyit 2). [sīneme, -m, -e ] 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış / Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1415, Beyit 1). [sīnesini, -si, -n, -i ] 

Kaşları yasına karşu sīnemi kıldum siper / Deldi geçdi tutmadı müjgānı ġāyet tīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 3). [sīnemi, -m, -i ] 

Eyledi tīr-i cefāya bu benüm sīnem siper / Ol ki ebrūñı şehā ya ġamzeñi tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 2). [sīnem, -m ] 

Delmek içün sīnemi yir yir benüm / Ġamzesin ok kaşların ya eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 5). 
[sīnemi, -m, -i ] 

Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 1). [sīnem, -m ] 

Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür / Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 4). [sīnem, -m ] 

Bilmek isterseñ Muḥibbī sīnesin çāk eylegil / Ġamzelerden göresin āzürde cānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 5). [sīnesin, -sin ] 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 

Beyit 1). [sīne, ] 

Sīneme uralı ġamz oklarını / Yüregüm bagrum olupdur tolu baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 4). [sīneme, 

-m, -e ] 
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Şerār-ı ‘ışḳuñı cānā ‘aceb mi dursa sīnemde / Bulınur küller altında kaçan olsa nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 2). [sīnemde, -m, -de ] 

Sīnem içre berḳ-i āhum şu‘le-i cān-sūz imiş / Tekye-i ġamda hemān bir şem‘-i şeb-efrūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 1). [sīnem, -m ] 

La‘l-i şīrīnüñi cānā almadın ben agzuma / Ġamze okın sīneme urduñ benüm zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1466, Beyit 2). [sīneme, -m, -e ] 

Sırr-ı ‘ışḳı saklayam sīnemde dirdüm gerçi ben / Rūy-ı zerdüm eşk-i çeşmüm itdi anı ḫalḳa fāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1469, Beyit 2). [sīnemde, -m, -de ] 

Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı / Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 2). [sīnemde, -m, -de ] 

Cem‘ kılduñ iy Muḥibbī cümle ġamze okların / Lāyıḳı budur ki aña idesin sen sīne kiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 6). [sīne, ] 

Ġamzesi tīrinsüz olmazsın nigāruñ bir nefes / Bil sa‘ādetdür sen anı sīneden al cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1483, Beyit 4). [sīneden, -den ] 

Şerḥa şerḥa olsa sīnem tañ mı tīġuñdan cüdā / Teşnelikde çāk çāk olur nite kim rūy-ı ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 5). [sīnem, -m ] 

Derd-i ‘ışḳuñ sīneye şol deñlü te‘s̱īr eyledi / Cān terkinde kılam gitmeye benden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 4). [sīneye, -y, -e ] 

Bir kese rāzuñ dime sīneñde sakla rāzuñı / Ehl-i dünyā ile hergiz eyleme sen iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1499, Beyit 4). [sīneñde, -ñ, -de ] 

 

sīne dögem: Bağrını dövmek, aşırı üzüntü duyarak çırpınmak, kendi kendini dövmek. 

Sen cefākāruñ elinden seyl idüp göz yaşların / Sīne dögem āsiyā-veş ele alup iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1469, Beyit 4). [sīne dögem, -e, -m ] 

 

sīne dögmege: Bağrını dövmek, aşırı üzüntü duyarak çırpınmak, kendi kendini dövmek. 

Nālān olup cürmin añup sīne dögmege / Gerdūn gibi eline alsun dil iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 

3). [sīne dögmege, -meg, -e ] 

 

sīne ṣaḥrāsına: Göğsü (gönül) sahrası II âşığın çöl gibi kurak gönlü, geniş bir ova gibi gönül. 

Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1297, Beyit 2). [sīne ṣaḥrāsına, -n, -a-sı, -n, -a ] 

 

sīne siper: Göğsünü siper eden (âşık). 

Bir bencileyin sīne siper seng-i cefāya / Bu kūh-ı maḥabbetde belā yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 10). [sīne siper, ] 

 

sīne vü dil: Göğüs ve gönül // Derun, kalp, gönül. 



 1886 

Ġamz oklarıyla sīne vü dil şerḥa yaradur / Bagrumı eger sorar-ısañ pāre pāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 1). [sīne vü dil, ] 

 

sīne vü dilde: Göğüs ve gönül // Derun, kalp, gönül. 

Didiler yaralar n’eyler Muḥibbī sīne vü dilde / Didüm ki bir kemān-ebrū nigāruñ yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 5). [sīne vü dilde, -de ] 

 

sīne-i mecrūḥa: Yaralı göğüs, yaralı gönül, acılı, kederli gönül. 

Sīne-i mecrūḥa ursañ iy ṣanem ġamz okların / Tīr-i peykānuñ bu ben dil-ḫasteye merhem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 2). [sīne-i mecrūḥa, -a ] 

 

sīne-i mecrūḥdan: Yaralı göğüs, yaralı gönül, acılı, kederli gönül. 

İy ṭabībā çek elüñ bu sīne-i mecrūḥdan / Merhem-i vaṣlı gerek özge devāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 2). [sīne-i mecrūḥdan, -dan ] 

 

sīne-i mecrūḥumdur: Yaralı göğüs, yaralı gönül, acılı, kederli gönül. 

Şerḥa şerḥa cigerle derd-i dili / Şerḥ iden sīne-i mecrūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 4). [sīne-i 

mecrūḥumdur, -um, -dur ] 

 

sīne-i rīşümi: Yaralı göğüs, yaralı gönül, acılı, kederli gönül. 

Murġ-ı tīrüñ sīne-i rīşümi çün kıldı ḳafes / Oldı bu cāna bedel kalmadı bir ġayrı heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 1). [sīne-i rīşümi, -üm, -i ] 

 

sīne-i sūzānda: Ateş dolu göğüs, yanık gönül, yanık bağır. 

Tār-ı zülfinüñ ḫayāli sīne-i sūzānda / Āteş içre iy Muḥibbī mārdur in eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 

Beyit 5). [sīne-i sūzānda, -da ] 

 

sīne-i sūzānumı: Ateş dolu göğüs, yanık gönül, yanık bağır. 

Sīne-i sūzānumı her kim göre sanur rebāb / Eşk-i sürḫum tāra beñzer ol rebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1181, Beyit 4). [sīne-i sūzānumı, -um, -ı ] 

 

sīne-i ṭablı: Göğüs davulu // Aşığın davul gibi inleyen göğsü. 

Yol ḫaṭar dervend-i ‘ışḳuñ diyü āgāh eylerüz / Sīne-i ṭablı dögüp olmışdur ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1253, Beyit 4). [sīne-i ṭablı, -ı ] 

 

sīne-i ṭablı dögüp: Göğüs davulunu dövmek. 

Tūġra-yı ġamla Muḥibbī sīne-i ṭablı dögüp / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳ dervendinde miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 5). [sīne-i ṭablı dögüp, -üp ] 
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sīne-tāb: Göğüs harareti, ateşi. 

Ġarḳa virdi gözlerüm yaşı cihānı gāh olur / Yakar eflāki ser-ā-ser sīne-tābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1401, Beyit 4). [sīne-tābı, -ı ] 

 

sipāh: Asker, ordu. 

Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur / Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 1). [sipāhıdur, -ı, -dur ] 

Belā iḳlīminüñ şāhı olursam tañ mı Mecnūn-veş / ‘Alemdār āh-ı dil elde sirişk-i ġam sipāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 2). [sipāhumdur, -umdur ] 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 1). [sipāh-ımış, -ı, -mış ] 

Kūyuñ gedāsı olalı dil pādişā imiş / Eşki sipāh u şu‘le-i āhı livā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 1). 
[sipāh, ] 

 

sipāh-ı encümi: Yıldız askerleri. // Yıldızlar. 

Çün felek taḫtına geçdi ḫusrev -i ḫāver güneş / Ḳaṣdı bu ide sipāh-ı encümi çāker güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 1). [sipāh-ı encümi, -i ] 

 

sipeh-i ‘aḳl: Akıl askeri. 

Leşker-i ‘ışḳ kaçan eyleye dil mülkine ḫīz / Sipeh-i ‘aḳl hemān-demde tutar rāh-ı girīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 1). [sipeh-i ‘aḳl, ] 

sipend eyledüm: Üzerlik tohumu, üzerlik, dardağan darısı eylemek // Tütsü olarak yakmak. 

Eyledüm ‘ışḳ āteşine dōstlar cānum sipend / Āteşe düşen kişinüñ āḫiri pes ya nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 4). [sipend eyledüm, -dü, -m ] 

 

siper: Kalkan, ardına gizlenecek, ardına sığınacak şey. 

Nāvek-i ġamzesine döymeye sīnem siperi / Kaşı yasını kaçan ‘işve ile yār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 

Beyit 4). [siperi, -i ] 

Çarḫ aldı eline çini siper / Tīr-i āhumdan idelden iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 3). [siper, ] 

 

siper eyledi: Kendini veya bir şeyi korumak amacıyla bir başka şeyi siper olarak kullanmak. 

Eyledi tīr-i cefāya bu benüm sīnem siper / Ol ki ebrūñı şehā ya ġamzeñi tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 2). [siper eyledi, -di ] 

 

siper kıldum: Kalkan etmek, korumak, gizlemek maksadıyla bir şeyi siper olarak kullanmak. 

Kaşları yasına karşu sīnemi kıldum siper / Deldi geçdi tutmadı müjgānı ġāyet tīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 3). [siper kıldum, -du, -m ] 
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siper olmaz: Siper olmak, korumak, muhafaza etmek. 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 1). [siper olmaz, -maz ] 

 

siper olmış: Siper olmak, korumak, muhafaza etmek. 

Ġamz oklarına çünki bu sīnem siper olmış / Devlet irişür başuña iy dil naẓar olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 1). [siper olmış, -mış ] 

 

ṣırāṭ: Yol, düz yol // Sırat köprüsü. 

İy Muḥibbī tevbe kıl tā kalmaya bār-ı günāh / Tā sebük-pā olmayınca anda geçilmez ṣırāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 5). [ṣırāṭ, ] 

 

sırça: Sırça, cam; camdan yapılmış. 

Gel temāşā eyle bu sırça sarāyın göñlümüñ / Eşk-i surḫ-ıla münaḳḳaş zeyn olınmış ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 3). [sırça, ] 

 

sīret: 1. Bir kimsenin ahlâkı, seciyesi, karakteri, dışa akseden davranışı. 

Sīret gözedüp ṣūrete bakmadı Muḥibbī / Ṣāḥib-naẓar olan kişi lā-büd hüner ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 

Beyit 5). [sīret, ] 

 

sirişk: Gözyaşı. 

Geh seḥāb-ı zülfi māni‘ yüzine gāhī sirişk / Uşbu ma‘nīden dil-i dīvāne her dem ġam kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 4). [sirişk, ] 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [sirişk, ] 

Baḥr olalı sirişküm ġarḳ oldı anda cismüm / Mevc urdugınca her dem yaşum ḥabāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1135, Beyit 4). [sirişküm, -üm ] 

Āh eyledükçe itdi telāṭum sirişkümüz / Deryā gibi Muḥib hele pür cūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 8). [sirişkümüz, -ümüz ] 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1227, Beyit 5). [sirişkinden, -i, -n, -den ] 

Sırr-ı ‘ışḳı Muḥibbī saklamaduñ / Sirişküñ kıldı anı ‘āleme fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 6). [sirişküñ, 
-üñ ] 

N’ola ‘ārż eyler-isem yāra sirişküm gevherin / Olmışam ḳulzüm-i ‘ışḳ içre dilā ben ġavvāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1476, Beyit 2). [sirişküm, -üm ] 

 

sirişk-i çeşmüm: Gözyaşı. 
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Olalı bār-ı ġamdan ḳāmetüm çeng / Sirişk-i çeşmüm anda tāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 4). 

[sirişk-i çeşmüm, ] 

 

sirişk-i çeşmüm: Gözyaşı. 

Olalı bār-ı ġamdan ḳāmetüm çeng / Sirişk-i çeşmüm anda tāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 4). 

[sirişk-i çeşmüm, -üm ] 

 

sirişk-i ġam: Üzüntü yaşları. 

Belā iḳlīminüñ şāhı olursam tañ mı Mecnūn-veş / ‘Alemdār āh-ı dil elde sirişk-i ġam sipāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 2). [sirişk-i ġam, ] 

 

sırr: Anlamak ve açıklamakta aklın âciz kaldığı şey. 

Şöyle müşkil oldı bu mīm dehānuñ sırrı kim / Fehm-i esrārına vāḳıf olmamışdı hīç kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 4). [sırrı, -ı ] 

 

sırr: Bilinmesi, duyulması, açığa vurulması istenmeyen, gizli tutulan şey. 

Gizlü rāzum varmayınca gülşene fāş olmadı / Eyleyen bu sırrı fāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 3). [sırrı, -ı ] 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1269, Beyit 4). [sırrı, -ı ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi çün yaşum yañılmaz ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 4). [sırruñı, -uñ, -ı ] 

Kimse bilmezdi Muḥibbī sūz-ı ‘ışḳumdan ḫaber / Ẓāhir eyler ‘āleme bu sırrı eş‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 5). [sırrı, -ı ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi kim yaşum yiñilmez ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 4). [sırruñı, -uñ, -ı ] 

Sakla ‘ışḳuñ sırrını sīneñde cānuñdan ‘azīz / Terk-i ser itmek gerekdür ider-iseñ keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1352, Beyit 4). [sırrını, -ı, -n, -ı ] 

Bezm-i ġamda āferīn ol ‘āşıḳ-ı ser-bāza kim / Şem‘-veş başın keserseñ sırrını aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 3). [sırrını, -ı, -n, -ı ] 

Gözden bırakup yirlere sal anı Muḥibbī / Eyledi gözüñ yaşı senüñ çün sırruñı fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 5). [sırruñı, -uñ, -ı ] 

İdiser sırrumı āh ‘āleme fāş / Naẓarla sürmelü göz vesmelü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 1). 
[sırrumı, -um, -ı ] 

 

sırr: Bilinmesi, duyulması, açığa vurulması istenmeyen, gizli tutulan şey II anlamak ve açıklamakta aklın âciz kaldığı 

şey. 

Noḳṭa dehenüñ sırrını fāş itmeye hergiz / Terk-i dil ü cān eyleye açılmaya bu rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 

Beyit 3). [sırrını, -ı, -n, -ı ] 
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sırr-ı dehānını: (Sevgilinin) ağız sırrı. 

Sorma sırr-ı dehānını iy dil / Kimse fehm eylemez mu‘ammādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 3). [sırr-ı 

dehānını, -ı, -nı ] 

 

sırr-ı ġaybı: Gizlilik sırrı. // gayb aleminin sırrı. 

Bilüñ-ile agzuñuñ vaṣfında ‘āciz ḫāmeler / Sırr-ı ġaybı bilmede ḳāṣır-durur ‘allāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1172, Beyit 1). [sırr-ı ġaybı, -ı ] 

Dehānuñla miyānuñ sırr-ı ġaybī / Ḫıredmend anı hīç tefhīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 3). 

[sırr-ı ġaybī, ] 

 

sırr-ı ‘ışḳ: Aşk sırrı. 

Gerekdür sırr-ı ‘ışḳ ġāyetde pinhān / Aluñ benden ḫaber didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 3). 

[sırr-ı ‘ışḳ, ] 

 

sırr-ı ‘ışḳ[ı]: Aşkın sırrı. 

Sırr-ı ‘ışḳ[ı] sor baña ‘allāmeler ḥall eylemez / Kim görüpdür bu cihānda ola düşvār iş geñez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 1). [sırr-ı ‘ışḳ[ı], -[ı] ] 

 

sırr-ı ‘ışḳı: Aşkın sırrı. 

Sırr-ı ‘ışḳı niçe pinhān eyleyem ben sīnede / Āhum ile göz yaşı ‘ālemlere rüsvā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 4). [sırr-ı ‘ışḳı, -ı ] 

Muḥibbī sırr-ı ‘ışḳı itme iẓhār / Sakın Manṣūr-veş ber-dār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 5). [sırr-ı 

‘ışḳı, -ı ] 

Dil saklar sırr-ı ‘ışḳı sīnede cānı gibi / Öldüreler rāzını iẓhār idüp aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1297, 
Beyit 4). [sırr-ı ‘ışḳı, -ı ] 

Dutalum ben sırr-ı ‘ışḳı dilde pinhān eylesem / Rūy-ı zerdüm surḫ-ı eşküm eylemez mi keşf-i rāz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 2). [sırr-ı ‘ışḳı, -ı ] 

Sırr-ı ‘ışḳı çünki fāş itdi göñül Manṣūr-veş / Zülfi dārında anuñ olmaga ber-dār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 4). [sırr-ı ‘ışḳı, -ı ] 

Yār sandum baña didüm sırr-ı ‘ışḳı göñlüme / Anı iẓhār eyledi bildüm o da aġyār-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 2). [sırr-ı ‘ışḳı, -ı ] 

Sırr-ı ‘ışḳı Muḥibbī saklamaduñ / Sirişküñ kıldı anı ‘āleme fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 6). [sırr-ı 
‘ışḳı, -ı ] 

Sırr-ı ‘ışḳı saklayam sīnemde dirdüm gerçi ben / Rūy-ı zerdüm eşk-i çeşmüm itdi anı ḫalḳa fāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1469, Beyit 2). [sırr-ı ‘ışḳı, -ı ] 

 

sırr-ı ‘ışḳum: Aşkın sırrı. 
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Ḫūn-ı dilden gelmeseydi gözlerümden kanlu yaş / Sırr-ı ‘ışḳum olmaz idi bu cihān ḫalḳına fāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1444, Beyit 1). [sırr-ı ‘ışḳum, -um ] 

 

sırr-ı ‘ışḳuñ: Aşkın sırrı. 

Korkaram kim sırr-ı ‘ışḳuñ genci bir gün açıla / Key katı vīrān olupdur bu dil-i vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 2). [sırr-ı ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

sırrını açma: Sırrı açmak: sırrını başkasına söylemek. 

Sorma ‘ışḳuñ ḥāletin Mecnūn’a bir dīvānedür / Açma ‘ışḳuñ sırrını Ferhād’a kim efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 1). [sırrını açma, -ı, -n, -ı-ma ] 

 

sitāre: Yıldız ‖ talih, baht. 

‘Aceb bilsem n’içün cānān görinmez / Sitāremde meh-i tābān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 1). 

[sitāremde, -m, -de ] 

 

sitemkār: Sitem eden, eziyet eden, cefa eden, haksızlık eden II sevgili. 

Bir sencileyin yār-ı cefākār kimüñ var / Bī-raḥm u dil-figār u sitemkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 1). [sitemkār, ] 

Şād olurdum kūyına varsam anuñ biñ cān-ıla / Men‘ ider şād oldugum āh ol sitemkār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 2). [sitemkār, ] 

 

sitīz olur: Kavga etmek, çekişmek // Öfkelenmek, kızmak, hararetlenmek. 

Pend kılsañ göñlüme şevḳum daḫı olur sitīz / Nite kim āteş dökseñ rūşenāsı ola tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1327, 

Beyit 1). [sitīz olur, -ur ] 

 

siyāh olsa: Siyahlaşmak, kararmak. 

‘Aceb mi dūd-ı āhumdan felek saḳfı siyāh olsa / Baña göstermeyen gün āh meh-i nā-mihribānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 2). [siyāh olsa, -sa ] 

 

siyāset eyle: Cezâlandırmak, özellikle îdam etmek. 

Çünki tutduñ bāġ-ı ḥüsnüñde bu göñlüm düzdini / Eyle aña gel siyāset dōstum zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1473, Beyit 2). [siyāset eyle, ] 

 

siyeh: Siyah, kara. 

Ol siyeh saçuñ ki müşg-i sārādur / Bir dükenmez başumda sevdādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 1). 

[siyeh, ] 

 İy zülfi siyeh ebrūsı çīn çeşmi Tatar / Niçe feryād ideyin karşuña iy dōst-ı hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ا )

1205, Beyit 1). [siyeh, ] 
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siyehkār: Kötü, suçlu, günahkar. II yüz karası. 

Bir bencileyin zülfi hevāsıyla Muḥibbī / Dildāde vü āvāre siyehkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 12). [siyehkār, ] 

 

ṣiyt u ṣadā kıldı: Ses seda çıkarmak // inlemek, feryat etmek. 

Ġam-ı ‘ışḳuñ deleli nā gibi bagrumı benüm / Nāleler eyledi dil ṣiyt u ṣadā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 3). [ṣiyt u ṣadā kıldı, -dı ] 

 

siz: Çokluk ikinci kişi zamiri, siz. 

Kenārında görinenler bu çarḫuñ siz şafaḳ sanmañ / Derūn-ı sīnede yir yir çıkan her dem duḫānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 2). [siz, ] 

Taḥammül yig tecemmülden diyenler sāye-i ḫārı / Bulıcak oldılar ḳāni‘ dimeñ siz sāyebān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 4). [siz, ] 

Ṣafā bilübeni Manṣūr özine sırrı fāş itdi / Bilürken ol ezel dārı dimeñ siz dārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1269, Beyit 4). [siz, ] 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 4). [siz, ] 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 5). [siz, ] 

‘Āşıḳ derd-ile virmeye cānāneye cānın / ‘Āşıḳ degül tutmañ anuñ sözine siz gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 4). [siz, ] 

İy refīḳān reh-i ġam içre du‘ādan añasız / Benüm içün umaram okıyasız siz İḫlāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1476, 

Beyit 4). [siz, ] 

 

ṣoḥbet: İki veya daha çok kimse arasında karşılıklı olarak dostça, arkadaşça yapılan konuşma, hasbihal, musâhabe. 

Gül ü mül ṣoḥbetin fevt itme sāḳī / Bilürsin kim bahāruñ sür‘ati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 8). 

[ṣoḥbetin, -i, -n ] 

Cem‘ olup bir araya derd ü belā ile elem / Bezm-i ġamda ‘iyş ider bir niçe ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1246, Beyit 2). [ṣoḥbet, ] 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 4). [ṣoḥbet, ] 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 3). [ṣoḥbet, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [ṣoḥbet, ] 

Yüzüñi sür yüz çevürme itseler pāyuñ şikest / Ehl-i diller ṣoḥbetinden olma dūr ḳıṭmīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 6). [ṣoḥbetinden, -i, -n, -den ] 
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ṣoḥbet: Allah’a gönül veren insanların bir araya gelip her an O’nunla berâber olduklarını bilmenin edebi ve huzûru 

içinde, şeyhlerinin veya aralarından ehil birinin yönlendirmesiyle yaptıkları ârifâne söyleşme ve halleşme. 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [ṣoḥbete, -e ] 

 

ṣoḥbet eyler: Sohbet etmek, söyleşmek, hasbihal etmek. 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥa dek kan aglaram / Ṣoḥbet eyler gice gündüz yār-ıla her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 2). [ṣoḥbet eyler, -r ] 

 

ṣoḥbet-i ḫāṣ eyledük: Özel sohbet etmek. 

Bezm-i ġamda bir niçe derd ehline hem-demlerüz / Ol sebebden ṣoḥbet-i ḫāṣ eyledük bī-ġamlaruz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1211, Beyit 1). [ṣoḥbet-i ḫāṣ eyledük, -dü, -k ] 

 

ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege: Özel sohbet etmek. 

Ḫūnını ḫaṣmuñ şarāb u kellesin sāġar kılup / Ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege meydān olupdur yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 4). [ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege, -meg, -e ] 

 

sol u sagumuz: Sol ve sağ (yön). 

Ḥayrānuñ olmışuz ġamuñ esrārını yiyüp / Farḳ itmez-isek olmaz ‘aceb sol u sagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1242, Beyit 3). [sol u sagumuz, -umuz ] 

 

soñ: Bir şeyin en sonra olan veya ortaya çıkan bitiş, tükeniş kısmı, bitme tükenme noktası, nihâyet. 

Hevā-yı nefse kim uysa Muḥibbī soñı ḫacletdür / Bu pendi cān-ıla kim gūş iderse şermsār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 5). [soñı, -ı ] 

Muḥibbī evvel[i] ‘ışḳuñ egerçi görinür āsān / Velī ġāyet soñı müşkil giriftār olmayan bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1361, Beyit 5). [soñı, -ı ] 

 

soñra: İçinde bulunulan veya bahsedilen ânın daha ilerisindeki bir zamanda, bilâhare II -nin ardından, … 

arkasından, sonradan. 

Kimden ögrendüñ nigārā bu göñüller almasın / Soñra cevr-ile anı öldürme kankı fende var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 6). [soñra, ] 

Metn-i ḥüsnin gerçi ḫaṭṭāṭ-ı ezel evvel yazup / Soñradan ḫaṭṭı gelür şerḥ eyleyüp i‘rāb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 3). [soñradan, -dan ] 

Gerçi evvel ‘ışḳ mir’ātı selāmet gösterür / Līk soñra ‘āşıḳa bunca melāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 1). [soñra, ] 

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme / Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 5). [soñra, ] 

Bilmez iken ḫırmen-i ġamda bu cism-i zerdümi / Soñra bildüm bād-ı āhumdan anı bir kāh imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1455, Beyit 4). [soñra, ] 
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soñradan: Daha sonra, ileri bir zamanda. 

Eyleyen dehri mu‘aṭṭar bilmedük ne bū imiş / Soñradan bildük anı ol müşg-bū gīsū imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1412, Beyit 1). [soñradan, ] 

 

sor: Sormak, sual etmek II soru yönelterek bilgi istemek. 

Kim bilem dir ḥāl-i Mecnūn’ı baña sorsun baña / Vādi-i ġamda anuñla itmişem bī-ḥad sefer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1007, Beyit 4). [sorsun, -sun ] 

Baña sor ‘ışḳuñ rumūzın vireyim bir bir ḫaber / Sorma Mecnūn’a ne bilsün bir kara cāhil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 4). [sor, ] 

Baña sor ‘ışḳuñ rumūzın vireyim bir bir ḫaber / Sorma Mecnūn’a ne bilsün bir kara cāhil-durur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 4). [sorma, -ma ] 

İti çulını sordı Muḥibbī didi dilber / Bilmez misin anı ki bu senüñ kefenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1016, 
Beyit 5). [sordı, -dı ] 

Sorma sırr-ı dehānını iy dil / Kimse fehm eylemez mu‘ammādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 3). [sorma, 
-ma ] 

Kanlu yaş dökdügümi sorma gözümden ne bilür / Anı sor ḫūnī gözi göz göre kanum içedur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 4). [sor, ] 

Kanlu yaş dökdügümi sorma gözümden ne bilür / Anı sor ḫūnī gözi göz göre kanum içedur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1040, Beyit 4). [sorma, -ma ] 

Ḫaber sorma dehānından ḥabībüñ / Ne aña yok dinür ne ḫod bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 2). 

[sorma, -ma ] 

Sorarsañ sīnem üstinde elifler çekdügüm bir bir / Maḥabbet şehrine andan varılur togrı rāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 3). [sorarsañ, -ar, -sa, -ñ ] 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 1). [sor, ] 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 1). [sor, ] 

Bārī didüm vir ḫaber ḥoḳḳa dehānuñdan nişān / Nāz-ıla güldi didi var ġonca-i ḫandāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 2). [sor, ] 

Kevkeb-i kūyuñda didüm bu ser-i ġalṭān nedür / Eyledi zülfe işāret didi bu çevgāna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1069, Beyit 3). [sor, ] 

Ne sebebdendür didüm sīnemde biñ biñ yaralar / Didi ġamzem oklarından irişen peykāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 4). [sor, ] 

Ġāret iden göñlini kimdür Muḥibbī’nüñ didüm / Çünki bilmezsin didi ol nergis-i fettāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 5). [sor, ] 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 1). [sordum, -du, -m ] 
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Giryesin ebr-i bahāruñ dīde-i pür-ḫūna sor / Nālesin ra‘duñ sorarsañ bu dil-i maḥzūna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1106, Beyit 1). [sor, ] 

Giryesin ebr-i bahāruñ dīde-i pür-ḫūna sor / Nālesin ra‘duñ sorarsañ bu dil-i maḥzūna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1106, Beyit 1). [sor, ] 

Bilmek isterseñ eger zencīr-i zülfi ḳıymetin / Zülfi sevdāsında olan ‘āşıḳ-ı mecnūna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1106, Beyit 2). [sor, ] 

Bezm-i ġamda kāse-i çeşmüm benüm devr itdügin / Hīç kes vāḳıf degül ancak mey-i gülgūna sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1106, Beyit 3). [sor, ] 

İy göñül olma sakın dünyā metā‘ına ḥarīṣ / N’eyledi naḳdi ne assı eyledi Ḳārūn’a sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1106, Beyit 4). [sor, ] 

Seng-i miḥnetle Muḥibbī dögilüp un oldugın / Anı gendümden tefaḥḥuṣ eyleme gerdūna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1106, Beyit 5). [sor, ] 

Giryesin ebr-i bahāruñ dīde-i pür-ḫūna sor / Nālesin ra‘duñ sorarsañ bu dil-i maḥzūna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1106, Beyit 1). [sorarsañ, -ar, -sa, -ñ ] 

Bilmez Muḥibbī sīnede dāġ-ı siyāhumı / Ancak sor anı lāleye dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 5). [sor, ] 

Meygede ādābını ṣūfī ne bilsün sor baña / Ḥürmetin ol dergehüñ ‘ālī-cenābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1121, Beyit 6). [sor, ] 

Baña sor zülf ü çeşmüñden neler gördüm neler gördüm / Biri ser-fitne-i ‘ālem birisi ‘ayn-ı āfetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 3). [sor, ] 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [sordı, -dı ] 

Ḳays’a sordum dün gice ‘ışḳuñ rumūzın bilmedi / Baña sordı ben didüm ölmek gerek Ferhād-vār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1141, Beyit 5). [sordum, -du, -m ] 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [sor, ] 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [sor, ] 

Dilerseñ iy kemān ebrū neden döndi yaşum kana / Müjeñ tīrini gönder gel anı ḫūnīn cigerden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 2). [sor, ] 

Beni bu pūte-i hicrüñ niçe ḳāl eyledi sensüz / Eger iy sīm-ten bilmek dilerseñ sīm ü zerden sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1174, Beyit 3). [sor, ] 

Maḥabbet ehli devrāndan neler çekdügini bir bir / Murāduñ var-ısa bilmek bu dehr-i pīre-zenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 4). [sor, ] 

Rumūz-ı ‘ışḳ müşkildür anı keşf eylemez kimse / Bu müşkil ḥallin isterseñ dilā gel anı benden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 5). [sor, ] 

Hevāya uyanuñ başı hebā olmak muḳarrerdür / Daḫı rūşen ola yanuñda şem‘-i encümenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 6). [sor, ] 
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Görüp ol la‘l-i şīrīni ne kan yudar Muḥibbī’nüñ / Belā kūhında ger yoluñ düşerse kūhkenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 7). [sor, ] 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [sorarsañ, -ar, -sa, -ñ ] 

Sor baña ‘ışḳuñ rumūzın saña taḳrīr eyleyem / Cān u baş terkin urur ‘āşıḳ hemān pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 2). [sor, ] 

Sorma ‘ışḳuñ ḥāletin Mecnūn’a bir dīvānedür / Açma ‘ışḳuñ sırrını Ferhād’a kim efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 1). [sorma, -ma ] 

Bahā sordum metā‘-ı la‘l-i yāra / Didiler naḳd-i cāna rāyegāndurḥ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 2). 

[sordum, -du, -m ] 

Derd-i derūnı sormañ hergiz beyāna gelmez / Var mı cihānda bir derd bu ḫasta cāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1207, Beyit 1). [sormañ, -ma, -ñ ] 

Ḥabībüm sorma gel şerḥ-i ġam-ı hicrānı sen benden / Zebānum lāl olur ḳudret mi var diyem suḫan sensüz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 3). [sorma, -ma ] 

Sorma Mecnūn’a varup müşkil-i ‘ışḳı baña sor / Degme kimse idemez mes’ele-i ‘ışḳı temīz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1343, Beyit 3). [sor, ] 

Sorma Mecnūn’a varup müşkil-i ‘ışḳı baña sor / Degme kimse idemez mes’ele-i ‘ışḳı temīz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1343, Beyit 3). [sorma, -ma ] 

Gözüñden sor dil ü cānum niçe bīmār-ı ‘ışḳ oldı / Mes̱eldür ḫasta aḥvālin ki bīmār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 4). [sor, ] 

Sırr-ı ‘ışḳ[ı] sor baña ‘allāmeler ḥall eylemez / Kim görüpdür bu cihānda ola düşvār iş geñez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 1). [sor, ] 

Ḫāne-i ‘ışḳuñ sorarsañ ger ezel bünyādını / Aña gil derd ü elemdür seng-i miḥnetdür esās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 3). [sorarsañ, -ar, -sa, -ñ ] 

Mübtelā-yı ‘ışḳam u sor baña ‘ışḳuñ ‘alemin / Anda şeb derd ü elem endūh-ı miḥnet-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 2). [sor, ] 

Didiler cevr ü cefāyı zehrden acı velī / Sor baña şehd ü şekerden leẕẕeti tatlu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 3). [sor, ] 

 

sor: Sormak, sual etmek II soru yönelterek bilgi istemek II halini sormak, ilgi göstermek. 

Ṭabībā sorma ḥālin ehl-i ‘ışḳuñ / Bularuñ derdi var dermānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 4). 

[sorma, -ma ] 

Ġamz oklarıyla sīne vü dil şerḥa yaradur / Bagrumı eger sorar-ısañ pāre pāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 1). [sorar-ısañ, -ar, -ı, -sa, -ñ ] 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [sor, ] 

Ḥasretiyle dāġ-ı sīnem hem bu bagrum başludur / Ger sorarsañ baḥra nisbet eşk-i çeşmüm yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 1). [sorarsañ, -ar, -sa, -ñ ] 
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Dil sensüz iñler her nefes nite ki bülbül der-ḳafes / Sormaz ‘acebdür hīç kes ol nātüvānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 4). [sormaz, -maz ] 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 1). [sorma, -ma ] 

Sensüz eger sorarsañ niçe geçer şeb ü rūz / Gice işüm gücüm āh gündüz irişe vehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 4). [sorarsañ, -ar, -sa, -ñ ] 

Ruḫlaruñ çok mübtelāsı iy güzel sordum saña / Dimedi ki kuçulası gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 2). [sordum, -du, -m ] 

Sormaduñ iy dil ṭabīb[i] bu Muḥibbī derdini / Niçe yıl derdini ‘arż itmege kapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 5). [sormaduñ, -ma, -du, -ñ ] 

İy benüm serv-i revānum sorma ḥālüm sensüzin / Eşk-i çeşmüm eyledi bu gizlü rāzum cümle fāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1465, Beyit 3). [sorma, -ma ] 

 

sor: Sormak, sual etmek II soru yönelterek bilgi istemek II emmek, öpmek. 

Ser-i zülfini gördüm cīme beñzer / Leb-i la‘lini sordum mīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 1). 

[sordum, -du, -m ] 

 

sor: Sormak, sual etmek II soru yönelterek bilgi istemek II halini sormak, ilgi göstermek II emmek, öpmek. 

Niçe gündür bu Muḥibbī hicrüñ-ile ḫastadur / Bir sora-gel dōstum cān virmesün tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1279, Beyit 5). [sora-gel, -agel ] 

Bu Muḥibbī la‘l-i nābuñ ḫastasıdur iy ṣanem / Bir soragel ölür ise olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 5). [soragel, -agel ] 

Āteş-i hicrān-ıla yanmazdan evvel cān u dil / Sora-gelmez mi ‘aceb ol lebleri ‘Īsī-nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1384, Beyit 4). [sora-gelmez, -agel, -mez ] 

 

sorıl: Sorulmak, sorguya çekilmek, hesap sorulmak. 

Başlar kesilür kan saçılur līk sorılmaz / Bu nev‘e olur rāh-ı maḥabbetde çok işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 6). [sorılmaz, -maz ] 

 

sormaz mısız: Sormaz mısınız? // Neden sormuyorsunuz?. 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [sormaz mısız, ] 

 

sormaz mısız: Sormaz mısınız? // Neden sormuyorsunuz?. 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [sormaz mısız, ] 

 

sormaz mısız: Sormaz mısınız? // Neden sormuyorsunuz?. 
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Gördüm dutışdum āteşe ol şem‘-i ḥüsn-i dil-keşe / Yandı perüm pervāne-veş bu bālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 2). [sormaz mısız, ] 

 

sormaz mısız: Sormaz mısınız? // Neden sormuyorsunuz?. 

Āh ġam şebinde giceler tā ṣubḥ olınca iñlerem / Bu nev‘edür ḥālüm benüm meh sālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 3). [sormaz mısız, ] 

 

sormaz mısız: Sormaz mısınız? // Neden sormuyorsunuz?. 

Ehl-i günāh olanları dirler yakarlar āteşe / Ġāyet günāhum çok benüm a‘mālümi sormaz mısız (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1312, Beyit 4). [sormaz mısız, ] 

 

sormaz mısız: Sormaz mısınız? // Neden sormuyorsunuz?. 

Bī-kes Muḥibbī derd-ile bir derde duş oldı yine / Kullar başına gelmesün aḥvālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 5). [sormaz mısız, ] 

 

soyın: Soyunmak; üzerindeki elbise ve giyeceklerin bir kısmını veya tamâmını çıkarmak. 

İrişüp cānān viṣāline bulur maṭlūbını / Ten libāsından şu cān kim soyınup ‘üryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 4). [soyınup, -up ] 

 

söyindür: Söndürmek. 

Dilümden ‘āleme düşdi dururken nāgehān āteş / Söyindür vaṣluñ ābıyla ider yoḫsa ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 1). [söyindür, ] 

 

söyle: Şu tarzda, şu şekilde, şu yolda. 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 2). [şöyle, ] 

 ,Revā görme kapuñda baña cevr ide felek / Luṭf olmaya yoluñda ben olam şöyle ġubār (Muhibbî Dîvânı ( ر)
Gazel 1205, Beyit 10). [şöyle, ] 

Hem-rāh olam ten didi cānum gider olsa / Cān şöyle gider ḫafīce ki hergiz ḫaber itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1291, Beyit 2). [şöyle, ] 

Göñlüme geldi nüzūl itdi yine sulṭān-ı ġam / Şöyle beñzer ḫoş gelüpdür aña bu vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 4). [şöyle, ] 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [şöyle, ] 

Şöyle müşkil oldı bu mīm dehānuñ sırrı kim / Fehm-i esrārına vāḳıf olmamışdı hīç kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 4). [şöyle, ] 

Şöyle beñzer ḫışm idüp dilber baña kīn eylemiş / Ġamzesin ḫançer kılup ebrūların çīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1400, Beyit 1). [şöyle, ] 
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söyle: Demek, söylemek. 

‘Işḳuñ rumūzı neydügini zāhid añlamaz / Kuş dilidür bu yine bunı söyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 

Beyit 3). [söyleyen, -y, -en ] 

Āteş-i ‘ışḳuñ rumūzın niçe taḥrīr eyleyem / Söylesem ‘ālem yanar sanmañ ki ancak nāmeler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1172, Beyit 3). [söylesem, -se, -m ] 

 ,Söyler ruḫuñuñ medḥin okur bülbül-i dil / Yüzüñe karşu olur şām u seḥer ḫoş-güftār (Muhibbî Dîvânı ( س)
Gazel 1205, Beyit 12). [söyler, -r ] 

 ,Ẕātuñı senüñ niçe beyān eyleyeyim / Her kaçan söylesem ol demde zebān oda yanar (Muhibbî Dîvânı ( ذ )

Gazel 1205, Beyit 9). [söylesem, -se, -m ] 

Suval olmaya ger virme cevābı / Göñülde olanı söylemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 6). 
[söylemek, -mek ] 

Āh kim ben bülbüle gül yüzlü yārum söylemez / İñledüp gūş itmeyüp feryād zārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 1). [söylemez, -mez ] 

Zülf[i] çevgānıyla çelmez başumı top eylesem / ‘Işḳ meydānında ol çābük-süvārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 2). [söylemez, -mez ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [söylemez, -mez ] 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1472, Beyit 2). [söylemiş, -miş ] 

 

söyle: Demek, duyurmak. 

Bu Muḥibbī şi‘rinüñ herkes ne bilsün ḳıymetin / Ehl-i derd olan bilür ḳadrini aña söyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 6). [söyleñüz, -ñüz ] 

 

söyle: Demek, söylemek II şiir söylemek. 

Muḥibbī şi‘rini rindāne söyler / Olursa şi‘r içinde tañ mı mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 5). 

[söyler, -r ] 

 

söyle: Demek, konuşmak. 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer / Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1025, Beyit 1). [söyler, -r ] 

Āh kim ben bülbüle gül yüzlü yārum söylemez / İñledüp gūş itmeyüp feryād zārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 1). [söylemez, -mez ] 

Āh kim Tañrı selāmını baña virmez geçer / Çeşm-ile kılmaz naẓar ol ġamze-kārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 3). [söylemez, -mez ] 

İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 5). [söylemez, -mez ] 
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Ger dehān olsa lebüñde beñzedürdüm ġoncaya / Agzuña kim beñzedür ġonca güler hīç söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 3). [söylemez, -mez ] 

 

söylen: Bahsi geçmek, konuşulmak. 

Dil virelden zülfinüñ zencīrine dīvāne-veş / Meclis içre söylenür miḥnetlerüm efsāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 1). [söylenür, -ür ] 

 

söylet: Konuşturmak, dile getirmek // Müzik aleti çalmak. 

Muġannī al ele sāzuñı söylet / Naẓar kıl ‘āleme bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 3). [söylet, ] 

 

söz: Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, kelam, laf, kavil. 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 5). [sözinüñ, -i, -n, -üñ ] 

Didüm cānā ‘aceb rūşen yüzüñ var / Didi taḥsīn idüp yaḫşı sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 1). 
[sözüñ, -üñ ] 

Alımaz dāmenin gül ḫār elinden / Daḫı şūrīde bülbül ne sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 3). 
[sözüñ, -üñ ] 

Er odur kim ṣabr idüp çeke cefā vü cevrini / Sanmañuz itmek şikāyet söz er agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1025, Beyit 4). [söz, ] 

Beñzerem dimiş nigārā ḫaddüñe / Bu sözinden sen güli şermende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 2). 
[sözinden, -i, -n, -den ] 

Ben şeb-i hicre nihāyet bulmadum ‘ālemde āh / Bu söz-imiş māhitābum her işe pāyān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 4). [söz-imiş, -i, -miş ] 

Miyānından ḫaber kim var dir ise / Sözi taṣdīḳ olınmaz çün gümāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 4). 

[sözi, -i ] 

Kesilür şem‘ gibi itme zebānuñı dırāz / ‘Āḳil-iseñ bu sözüm levḥ-i dilüñ üstine yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 1). [sözüm, -üm ] 

Nāṣiḥ sözüñi bildüm cümlesi kamu nesīh / Naḳd isteyüben göñlüm efsāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 3). [sözüñi, -ü, -ñ, -i ] 

Şūrīde olup söze kaçan başlaruz biz / Bülbül ile gūyā ki sabaḳdaşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 
1). [söze, -e ] 

Olmadı benüm sözüm katuñda revā henūz / Bu derd-i ‘ışḳa olmaz imiş āh devā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1326, Beyit 1). [sözüm, -üm ] 

Saña ger ḥūr [u] perī dirsem olur bu söz ḫaṭā / Zīra kim ehl-i baṣīret anlara ādem dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1364, Beyit 2). [söz, ] 

Māh-rūlar mihri dilden zāyil olmaz pend-ile / Nāṣiḥā virür ṣudā’ luṭf eylegil bu sözi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1397, Beyit 3). [sözi, -i ] 

Rūze-i hicrān içinde eyledüm bir sözi gūş / Müjde kim togdı hilāl ebrūsı oldı ‘iyde duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 1). [sözi, -i ] 
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Her ki cāna kıymaya irmez viṣāl-i dilbere / Bu sözi ben dimezem bilüñüz ulular dimiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 4). [sözi, -i ] 

‘Āşıḳ derd-ile virmeye cānāneye cānın / ‘Āşıḳ degül tutmañ anuñ sözine siz gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 4). [sözine, -i, -n, -e ] 

Her kim ki bugün kılmaya dünyā maḥabbetin tırāş / Budur sözüm itmeye iki cihānda ol ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1441, Beyit 1). [sözüm, -üm ] 

Varam meyḫāneye da‘vet kılasız / Ki vā‘iẓ sözine ben dutmazam gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 3). 
[sözine, -i, -n, -e ] 

Düg dilüñi kendi ḫaddüñden tecāvüz eyleme / Ulularuñ sözleridür bu benüm sözüme nāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 4). [sözleridür, -ler, -i, -dür ] 

Düg dilüñi kendi ḫaddüñden tecāvüz eyleme / Ulularuñ sözleridür bu benüm sözüme nāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 4). [sözüme, -üm, -e ] 

Āsitānuñda gedā olsam dimiş / Sözlerinden pādişādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 4). 
[sözlerinden, -ler, -i, -n, -den ] 

 

söz: Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, kelam, laf, kavil. II şiir. 

Naḫl-i gülden tāze terdür bu Muḥibbī’nüñ sözi / Anuñ-ıçun ehl-i ‘ışḳ olan ider her bār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 5). [sözi, -i ] 

İy Muḥibbī söyle söz virsün ḥaḳīḳatden ḫaber / Şimdiki şā‘irlerüñ her bir sözi ẓāhir geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1055, Beyit 5). [sözi, -i ] 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña / Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 5). [sözlerin, -ler, -i, -n ] 

Yār daksun cevher-i naẓmumı lāyıḳ gūşına / Çün Muḥibbī her sözüñ bir gevher-i nā-yābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1072, Beyit 5). [sözüñ, -üñ ] 

Maḥabbet baḥrına taldum sözüm dürr-i ma‘ānīdür / Anuñçün ehl-i ‘ışḳuñ dāyimā vird-i zebānıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 1). [sözüm, -üm ] 

Gel Muḥibbī sözlerini dür gibi tak gūşuña / Rişte-i cān üzre naẓmın dürr ü gevher gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 5). [sözlerini, -ler, -i, -n, -i ] 

Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [sözler, -ler ] 

Muḥibbī ẕīkr ider şekker lebüñ çün / Olur her bir sözi ḳand-i mükerrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 8). 
[sözi, -i ] 

İy Muḥibbī dürişüp ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī ṭaleb it / Sözlerüm cümle ḥaḳīḳīdür anı sanma mecāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 7). [sözlerüm, -ler, -üm ] 

Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine / Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 2). [sözüm, -üm ] 

Muṭribā al sāzuñı eyle ‘amel / Kim Muḥayyer ola sözüñden Ḥicāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 2). 

[sözüñden, -üñ, -den ] 
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Niçe bir hicrān elinden çok şikāyet ideyin / Söz tamām vallāhu a‘lem iy Muḥibbī sözi kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 5). [söz, ] 

Muḥibbī sözleri dürr ü güherdür / Gerekdür anı yārān ide mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 5). 
[sözleri, -ler, -i ] 

Cānā Muḥibbī sözlerini dak kulaguña / Nādān eline düşmeye ol gevheri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 
Beyit 5). [sözlerini, -ler, -i, -n, -i ] 

Sözüñ gevher olaldan iy Muḥibbī / İdindi cümle yārān anı mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 5). 
[sözüñ, -üñ ] 

Çıkarmaga bu dil söz gevherini / Yaşum baḥrına san ‘ummāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 4). 

[söz, ] 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin / ‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 4). [söz, ] 

Ḥālet-i sözi virür diñle Muḥibbī sözini / Diḳḳat eyle bulasın anda niçe ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1480, 
Beyit 5). [sözini, -i, -n, -i ] 

 

söz: Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, kelam, laf, kavil. II atasözü, mesel. 

İntiẓār-ıla lebüñden bulmadum bir ẕerre kām / Bir söz-miş ṣabr-ıla dirler koruk ḥelvā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 2). [söz-miş, -miş ] 

 

söz açsam: Bir konuya giriş yapmak; bir konu veya kişi üzerinde konuşmaya başlamak. 

Eger ‘ışḳuñ şerārından söz açsam / Dutışup dag u deryā eyleye cūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 4). [söz 

açsam, -sa, -m ] 

 

söz diye: Söz söylemek, konuşmak. 

Ṭāḳati kalmadı kim sensüz Muḥibbī söz diye / Cāndan ayrılsa beden lā-büd kalur güftārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 5). [söz diye, -ye ] 

 

söz söyle: Bir şeyler anlatmak, konuşmak // şiir söylemek. 

İy Muḥibbī söyle söz virsün ḥaḳīḳatden ḫaber / Şimdiki şā‘irlerüñ her bir sözi ẓāhir geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1055, Beyit 5). [söz söyle, ] 

 

söz söyledüñ: Bir şeyler anlatmak, konuşmak. 

Her ne söz kim söyledüñ virür ḥaḳīḳatden ḫaber / Līk gūş itmege anı degme nādān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1285, Beyit 6). [söz söyledüñ, -dü, -ñ ] 

 

söz tutar: Söz dinlemek, itâat etmek. 

Dil virme didüm zülfine gel pendümi gūş it / Dīvāne göñül söz mi tutar bildügin işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1139, Beyit 3). [söz tutar, -ar ] 



 1903 

 

söz ü sāz: Söz ve çalgı. 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāydur göñlüm benüm / Ol sebebden söz ü sāz u çeng ü nāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 5). [söz ü sāz, ] 

 

söze gelse: Konuşmak, dile gelmek, konuşmaya başlamak, söz söylemeye başlamak. 

Ger gülerse ḥoḳḳa-i yāḳūtı dürler gösterür / Söze gelse luṭf-ıla la‘l-i Bedaḫşānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1105, Beyit 4). [söze gelse, -se ] 

 

sözi kes: Konuşmaya (şiire) son vermek. 

Yok miyānından es̱er gelmez dehānından cevāb / Kimse yok virür ḫaber andan Muḥibbī sözi kes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1381, Beyit 5). [sözi kes, ] 

Niçe bir hicrān elinden çok şikāyet ideyin / Söz tamām vallāhu a‘lem iy Muḥibbī sözi kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 5). [sözi kes, ] 

 

sözine uyma: Söze itimat etmek; sözüne kanmak. 

Her ne dirse ḥaḳḳuma uyma raḳībüñ sözine / Bilürem kim ol seni ḫayr işe irşād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1245, Beyit 4). [sözine uyma, -ma ] 

 

sözini tagıtdı: Söyleyeceklerini dağınık söylemek, ölüm sarhoşluğuyla ne söylediğini bilmemek. 

Leblerüñden ḫastayam bir būse didüm didi yār / Sözini tagıtdı beñzer ölecek sayru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1412, Beyit 4). [sözini tagıtdı, -dı ] 

 

sözüñi uzatma: Sözü uzatmamak, sözü kısa tutmak, anlaşılan bir şey üzerine daha fazla söz söylememek. 

Āh u nāleñden Muḥibbī yār añlar ḥalüñi / Sözüñi uzatma çün kim ‘ārife bir nükte bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1382, Beyit 7). [sözüñi uzatma, ] 

 

su: Su. 

Görmek ister bu Muḥibbī çü senüñ dīdāruñı / Anuñ-ıçun başını su gibi ol taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 5). [su, ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe iñiler bu göñül / Nite kim kurıla su üstine dōlāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 4). [su, ] 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 6). [su, ] 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül / Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 5). [suda, -da ] 

Ḫāller meyl ider ol ‘ārıż-ı dil-cūya gelür / Sanki Hindū-beçeler teşne olup suya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 1). [suya, -y, -a ] 
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Rebī‘ eyyāmı gül devr-i semendür / Akar su her ṭaraf seyr-i çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 1). 
[su, ] 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 1). [su, ] 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1389, Beyit 4). [su, ] 

Dīdār-ı yāra ṭālib-iseñ āḫir iy göñül / Eyle niyāz su gibi rūyuñ türāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 2). 
[su, ] 

 

su: Şu, işaret sıfatı. 

İrişüp cānān viṣāline bulur maṭlūbını / Ten libāsından şu cān kim soyınup ‘üryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 4). [şu, ] 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [şu, ] 

 

su: Yan, yön, taraf, cihet. 

Gözüm yaşı ‘aceb midür benüm her sū revān olsa / Ḫayāl-i ḳaddi bāġ-ı dilde bir serv-i bülendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 2). [sū, ] 

 

su: Akarsu, ırmak II gözyaşı. 

Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1091, Beyit 3). [su, ] 

Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1091, Beyit 3). [sudur, -dur ] 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [su, ] 

 

su gibi ezber okur: Eksiksiz ezberlemek, ezberini kusursuz okumak. 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ Muḥibbī su gibi ezber okur / İşiden dir sūre-i Nūr u Duḫān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 5). [su gibi ezber okur, -r ] 

 

su seper: Su serpmek, su saçmak II ağlamak, gözyaşı dökmek. 

Kirpügüm cārūb olup çeşmüm dem-ā-dem su seper / Dimesünler tā görenler kūy-ı yāruñ gerdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 4). [su seper, -er ] 

 

su seper: Su serpmek, su saçmak II ağlamak, gözyaşı dökmek. 

Kirpügüm cārūb olup saḳḳā-yı çeşmüm su seper / Ḫıdmete bil baglayup kūyında ferrāş olmışuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1366, Beyit 4). [su seper, -er ] 
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su sepüp: Su serpmek, su saçmak II ağlamak, gözyaşı dökmek. 

Su sepüp iy dīde sula ḫāk-i pāy-ı dilberi / Dimesünler aramuzda anuñ-ıla gerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1021, 

Beyit 3). [su sepüp, -üp ] 

 

su virdi: Su vermek, sulamak. 

Başdan ayaga degin göz yaşına ġarḳ oldum / Līk su virdi bu dil āteşi bir pāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 2). [su virdi, -di ] 

 

sü‘āl ola: Sorulmak. 

Nükte-i şi‘r-ile ger ola Muḥibbī’ye sü‘āl / Bir cevāb eyle ki anda ola çok ma‘nī-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 5). [sü‘āl ola, -a ] 

 

ṣubḥ: Sabah. 

Ḥabībüm gün yüzüñ göster viṣālüñ ṣubḥına irsün / Şeb-i hicrüñde aḥvāli Muḥibbī’nüñ mükedderdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 5). [ṣubḥına, -ına ] 

Çünki rūşendür eyā ḫurşīd-rū ṣıdḳum saña / Ṣubḥ gibi mihrüñi göster baña gel gül bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 4). [ṣubḥ, ] 

 

ṣubḥ olınca: Sabah oluncaya kadar, sabaha kadar, gün aydınlanıncaya değin, sabah olduğu zaman. 

Bülbülem tā ṣubḥ olınca āh u efġāndur işüm / Çünki ol serv-i semen gülzārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 2). [ṣubḥ olınca, -ınca ] 

 

ṣubḥ olınca: Sabah oluncaya kadar, sabaha kadar, gün aydınlanıncaya değin, sabah olduğu zaman. 

Dün gice şem‘-i ruḫına karşu ol meh-pārenüñ / Ṣubḥ olınca yakmışam pervāne-veş bāl-ıla per (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 3). [ṣubḥ olınca, -ınca ] 

 

ṣubḥ olınca: Sabah oluncaya kadar, sabaha kadar, gün aydınlanıncaya değin, sabah olduğu zaman. 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ / Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 2). [subḥ olınca, -ınca ] 

 

ṣubḥ olınca: Sabah oluncaya kadar, sabaha kadar, gün aydınlanıncaya değin, sabah olduğu zaman. 

Bezm ara tā ṣubḥ olınca iy Muḥibbī nāle kıl / Çalınur mıżrāb-ı ġamla çün göñül ṭanbūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 7). [ṣubḥ olınca, -ınca ] 

 

ṣubḥ olınca: Sabah oluncaya kadar, sabaha kadar, gün aydınlanıncaya değin, sabah olduğu zaman. 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥ olınca yanmayan / Meclis-i ‘irfāna anlar girmege lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1123, Beyit 2). [ṣubḥ olınca, ] 
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ṣubḥ olınca: Sabah oluncaya kadar, sabaha kadar, gün aydınlanıncaya değin, sabah olduğu zaman. 

Vādi-i hicre düşelden oldı bu dil bī-ḳarār / İñleyüp tā ṣubḥ olınca aglaram ben zār u zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1141, Beyit 1). [ṣubḥ olınca, -ınca ] 

 

ṣubḥ olınca: Sabah oluncaya kadar, sabaha kadar, gün aydınlanıncaya değin, sabah olduğu zaman. 

Gülşen-i kūyuñda cānā giceler bülbül gibi / Ṣubḥ olınca bu Muḥibbī sanma feryād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 5). [ṣubḥ olınca, ] 

 

ṣubḥ olınca: Sabah oluncaya kadar, sabaha kadar, gün aydınlanıncaya değin, sabah olduğu zaman. 

Āh ġam şebinde giceler tā ṣubḥ olınca iñlerem / Bu nev‘edür ḥālüm benüm meh sālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 3). [ṣubḥ olınca, ] 

 

ṣubḥ olınca: Sabah oluncaya kadar, sabaha kadar, gün aydınlanıncaya değin, sabah olduğu zaman. 

‘Ālem içre var mıdur gülşende gül / Ṣubḥ olınca bülbülin zār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 2). 

[ṣubḥ olınca, ] 

 

ṣubḥ olınca: Sabah oluncaya kadar, sabaha kadar, gün aydınlanıncaya değin, sabah olduğu zaman. 

Giceler tā ṣubḥ olınca iñleseñ olmaz ‘aceb / Kār-ı ‘ışḳ āsān mı sanduñ bilmedüñ iy bu‘l-heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 2). [ṣubḥ olınca, ] 

 

ṣubḥ olınca: Sabah oluncaya kadar, sabaha kadar, gün aydınlanıncaya değin, sabah olduğu zaman. 

Ol gül-i nevresteyi ḫār-ıla bir yirde görüp / Ṣūbḥ olınca iñleyüp derdiyle bülbül aglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1415, Beyit 3). [ṣūbḥ olınca, ] 

 

ṣubḥ olınca: Sabah oluncaya kadar, sabaha kadar, gün aydınlanıncaya değin, sabah olduğu zaman. 

Muḥibbī giceler tā ṣubḥ olınca / Kılur bülbül gibi dāyim nevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 5). [ṣubḥ 

olınca, ] 

 

sübḥa: Çekilen tesbih, tesbih tânesi. 

Ṣayd-ı merdüm itmege bu şeyḫ-i şehr / Dām-ı rızḳı sübḥası ṣad dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 4). 

[sübḥası, -sı ] 

 

ṣubḥa çıkmadı: Sabaha çıkmamak: Sabaha kadar yaşayamamak, sabahtan önce ölmek. 

Būseyi ferdāya saldı dün gice cānānumuz / İntiẓār-ıla geçüp çıkmadı ṣubḥa cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1283, Beyit 1). [ṣubḥa çıkmadı, -dı ] 

 

ṣubḥa degin: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 
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Yummaz gözini ṣubḥa degin her gice kevkeb / Beñzer ki anuñ āhum odından ḥaẕeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1013, Beyit 4). [ṣubḥa degin, ] 

 

ṣubḥa degin: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Şem‘-veş dūd-ı dilüm çıksa depemden ne ‘aceb / Kim Muḥibbī giceler ṣubḥa degin yana geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1057, Beyit 5). [ṣubḥa degin, ] 

 

ṣubḥa degin: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Yine dil murġı şehā gün yüzüñi yād eyler / Giceler ṣubḥa degin nāle vü feryād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 1). [ṣubḥa degin, ] 

 

ṣubḥa degin: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Dil ḫasta yatur kimsene ḥālini sormadı / Eyler Muḥibbī ṣubḥa degin āh u vā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1326, Beyit 5). [ṣubḥa degin, ] 

 

ṣubḥa degin: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Uyumazsa ne ‘aceb sīnesi pür āteş olan / Nitekim subḥa degin şem‘-i şebistān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 2). [subḥa degin, ] 

 

ṣubḥa dek: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1133, Beyit 4). [ṣubḥa dek, ] 

 

ṣubḥa dek: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Eks̱erī ‘āşıḳlaruñ tā ṣubḥa dek bī-dār olur / Kim ki ‘ışḳdan bī-ḫaberdür ol yatur her ān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 2). [ṣubḥa dek, ] 

 

ṣubḥa dek: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Ḥasretiyle bu Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Gözlerin seyyāre-veş yummaz fiġān u zār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 5). [ṣubḥa dek, ] 

 

ṣubḥa dek: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

N’ola yasdansam eger taş işigini ṣubḥa dek / Kim sa‘ādet kişiye vaḳt-ı seḥerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 3). [ṣubḥa dek, ] 

 

ṣubḥa dek: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Ẕerre gibi gün yüzüñüñ zār u sergerdānıyuz / Ṣubḥa dek sen gül-ruḫuñ biz bülbül-i nālānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 1). [ṣubḥa dek, ] 
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ṣubḥa dek: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Giceler tā ṣubḥa dek ney gibi efġān eylerüz / Bu umīda ne getürür görelüm taḳdīrümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1273, Beyit 4). [ṣubḥa dek, ] 

 

ṣubḥa dek: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Şem‘-veş kan aglaram tā ṣubḥa dek dildārsuz / Bülbül-i şūrīdeyem kim düşmişem gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 1). [ṣubḥa dek, ] 

 

ṣubḥa dek: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Maṭbaḥ-ı ġamda Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Miḥnet ü derd ü belādan ġayrı bir nesne yimez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1364, Beyit 5). [ṣubḥa dek, ] 

 

ṣubḥa dek: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥa dek kan aglaram / Ṣoḥbet eyler gice gündüz yār-ıla her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 2). [ṣubḥa dek, ] 

 

ṣubḥa dek: Sabaha kadar, sabaha değin, gün aydınlanıncaya dek. 

Giceler ney gibi nālān oluram tā ṣubḥa dek / Bulmadum feryāduma ‘ālemde bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 2). [ṣubḥa dek, ] 

 

ṣubḥ-dem: Sabah vaktinde, sabahleyin. 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [ṣubḥ-dem, ] 

Görinen ṣubḥ-dem sanmañ şafaḳ gökler kenārında / Yakan bu dāmen-i çarḫı bu āh-ı ṣubḥgāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 3). [ṣubḥ-dem, ] 

Murġ-ı vaḥşī gibi siñdi her ṭaraf seyyāreler / Ṣubḥ-dem şahbāz-veş çün açdı bāl ü per güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 6). [ṣubḥ-dem, ] 

 

ṣubḥ-ı viṣāl: Vuslat, kavuşma sabahı. 

Ne kılsun ‘āşıḳuñ baḫt-ı siyāhı şām-ı miḥnetde / Şeb-i hicre nihāyet yok ki hīç ṣubḥ-ı viṣāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 3). [ṣubḥ-ı viṣāl, ] 

 

suç: Bir kimse veya topluluğun isteyerek ve bilerek yaptığı, töre ve ahlâka aykırı davranış, kabahat. 

Suçını Muḥibbī’nüñ ‘afv eyle disem dilber / Sürer kapudan anı dīvāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1258, Beyit 5). [suçını, -ı, -n, -ı ] 

 

süd: Süt. 
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İncinür sanma cefādan cevre mu‘tād olmışuz / Süd yirine zehr-i ġamla bislemişdür anamuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 2). [süd, ] 

 

ṣudā’ virür: Başa ağrı vermek, başını ağrıtmak: tedirgin etmek, bıkkınlık vermek, can sıkmak. 

Māh-rūlar mihri dilden zāyil olmaz pend-ile / Nāṣiḥā virür ṣudā’ luṭf eylegil bu sözi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1397, Beyit 3). [ṣudā’ virür, -ür ] 

 

sūfī: Kaba sofu (çok dindar olup irfanı olmayan kimse). 

Mescide dönmiş iken vardum yine meyḫāneye / ‘Āşıḳı ‘ayb itme ṣūfī çünki ġavġādan kaçar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 3). [ṣūfī, ] 

Ḥużūr-ı ḳalb-ile ‘ārif yatur meyḫāne küncinde / Ṣafāsuz ṣūfī mescidde kurı ġavġāya düşmişdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1042, Beyit 5). [ṣūfī, ] 

Bādeyi rinde virüp ‘āşıḳa ma‘şūḳ etegin / Ṣūfiye zerḳ u riyā zāhide fetvāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 4). [ṣūfiye, -ye ] 

Meygede ādābını ṣūfī ne bilsün sor baña / Ḥürmetin ol dergehüñ ‘ālī-cenābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1121, Beyit 6). [ṣūfī, ] 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 3). [ṣūfī, ] 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 4). [ṣūfī, ] 

 

suḫan diyem: Söz söylemek / konuşmak. 

Ḥabībüm sorma gel şerḥ-i ġam-ı hicrānı sen benden / Zebānum lāl olur ḳudret mi var diyem suḫan sensüz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 3). [suḫan diyem, -y, -e, -m ] 

 

suḫen-ver: Söz söyleyen. 

Tutdı Muḥibbī dehri eş‘ār-ı dil-pesendüñ / Senüñ gibi suḫen-ver bildüm cihāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1207, Beyit 5). [suḫen-ver, ] 

 

sūḫte: 1. Yanmış, yanık 2. mec. Bağrı yanık kimse, âşık. 

Bu semāda görineni berḳ u bārān sanmañuz / Çarḫ-ı gerdān yakılup ben sūḫte içün aglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 3). [sūḫte, ] 

 

sükker: Ar. Şeker. 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer / Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1025, Beyit 1). [sükker, ] 

 

sula: Sulamak, su vermek. 
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Su sepüp iy dīde sula ḫāk-i pāy-ı dilberi / Dimesünler aramuzda anuñ-ıla gerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1021, Beyit 3). [sula, ] 

 

süleymān: Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbî) II Hz. Süleyman. 

Çün Süleymān minneti murġāna hergiz itmeyem / Başum üzre sāyebānum āh-ı dūd-efzā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 2). [süleymān, ] 

 

süleymān-ı zamāna: Zamanın Süleyman'ı // sevgili. 

Sen Süleymān-ı zamāna tuḫfe idüp cānumı / Eyleyüp pāy-ı cerād getürdüm anı mūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1437, Beyit 3). [süleymān-ı zamāna, -a ] 

 

sulṭān: Sultan, padişah, hükümdar II sevgili. 

Kūyuña gelmiş senüñ ṣaf ṣaf durur ‘āşıḳlaruñ / Kullardur dir ki gelsün görelüm sulṭānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 2). [sulṭānumuz, -umuz ] 

Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [sulṭānum, -um ] 

Cān u dil derdini eyleñ dōstlar cānāna ‘arż / Olıgelmişdür kuluñ aḥvāli çün sulṭāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 1). [sulṭāna, -a ] 

 

sulṭān: Sultan, padişah, hükümdar. 

Maḥabbetden ola bir dil ki ḫālī / O şehre beñzeye sulṭānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 2). 

[sulṭānı, -ı ] 

Taḫt-ı ‘ālī-durur bu mülk-i vücūd / Oturur ‘ışḳ anda sulṭāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 2). 

[sulṭāndur, -dur ] 

Bister-i ḫākīde gördüm bir gedā ‘üryān uyur / Mesned-i şāhīde yatur sanasın sulṭān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 1). [sulṭān, ] 

Bu Muḥibbī’nüñ murādı bendeñ olmakdur hemān / Gerçi kim ẓāhirde biz de memleket sulṭānıyuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1256, Beyit 5). [sulṭānıyuz, -ı, -y, -uz ] 

 

sulṭān olmaga: Padişah, sultan olmak. 

Hāy u hūdan dil kaçar ancak virür başa ṣudā‘ / Olmaga cümle cihān mülkine sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 2). [sulṭān olmaga, -mag, -a ] 

Kūy-ı dilberde Muḥibbī’ye gedā olmak yiter / Bu cihāna ser-te-ser olmaga sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 5). [sulṭān olmaga, -mag, -a ] 

Şol ki istiġnā serīrinde oturdı şāh-vār / Ser-te-ser olmaga heft iḳlīme sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 2). [sulṭān olmaga, -mag, -a ] 

 

sulṭān olur: Padişah, sultan olmak. 
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Şol esīr-i ‘ışḳ olan abdāla bak gel ḫusrevā / Baş açup serverlik ider ‘āleme sulṭān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 2). [sulṭān olur, -ur ] 

 

sulṭān-ı ġam: Gam sultanı. 

Göñlüme geldi nüzūl itdi yine sulṭān-ı ġam / Şöyle beñzer ḫoş gelüpdür aña bu vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 4). [sulṭān-ı ġam, ] 

 

sulṭān-ı ‘ışḳ: Aşk sultanı II sevgili. 

Kuralı ṣaḥrā-yı dilde ḫaymesin sulṭān-ı ‘ışḳ / ‘Aḳl u ṣābrum gitdi benden aña fermāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 2). [sulṭān-ı ‘ışḳ, ] 

 

sulṭān-ı ‘ışḳ: Aşk sultanı II sevgili. 

Sulṭān-ı ‘ışḳ egnüme yaşum ser-ā-serin / İtdi ‘aṭā ḫil‘t-i rengīn zer ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 2). 

[sulṭān-ı ‘ışḳ, ] 

 

sulṭān-ı ‘ışḳ olsa: Aşkın hükümdarı olmak. 

Sulṭān-ı ‘ışḳ olsa Muḥibbī ‘aceb midür / Meh gibi var çü meclis-i ġamda çerāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1242, Beyit 5). [sulṭān-ı ‘ışḳ olsa, -sa ] 

 

sulu: (Meyve için) Kendi cinsinden olanlara göre suyu daha çok olan. 

Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1082, Beyit 2). [sulu, ] 

 

sun: Vermek, uzatmak, takdim etmek. 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 2). [sundukda, -dukda ] 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 4). [sundum, -du, -m ] 

Gül mevsiminde sāḳī elinden ḳadeḥ sunar / Nūş ide anı zehr ise kim ictināb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 3). [sunar, -ar ] 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [sundılar, -dılar ] 

Dōstum zülfüñ şebinde ruḫlaruñ mehtābdur / Sun lebüñ cāmın baña çün kim şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 1). [sun, ] 

Sun Muḥibbī’ye leblerüñ cāmın / Çünki bu derdine o dermāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 8). [sun, ] 

Muṭribā nāle ile meclise gel nāyı getür / Sāḳiyā sun berü ol cām-ı muṣaffāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 1). [sun, ] 

Sāḳiyā gör dehri bī-bünyāddur / Bāde sun kim ‘ömr hem berbāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 1). 

[sun, ] 
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Sāḳiyā cām-ı ṣafā sun tā vire ḳalbe cilā / Ġam buḫārı yoksa dil āyīnesini jeng ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1159, 
Beyit 2). [sun, ] 

Ḫaste-dilven dōstum cām-ı lebüñden cür‘a sun / Sāḳī-i devrān elinden dolmadan peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 4). [sun, ] 

Katıdur kaşlaruñ yası anı nā-ehle gel sunma / Baña sun ḳıymetin ḳadrin kemāndār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 3). [sun, ] 

Katıdur kaşlaruñ yası anı nā-ehle gel sunma / Baña sun ḳıymetin ḳadrin kemāndār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 3). [sunma, -ma ] 

Sun agzuma dehānuñ şekkerini / Benüm boynuma ol şekker kem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 5). 

[sun, ] 

Sun nūş ideyim la’l-i lebüñ rāḥat-ı cāndur / Tā mest olup ḥālin ide saña Muḥib ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 5). [sun, ] 

 

sünbül: Zambakgillerden, ilkbaharda basit salkım şeklinde, daha çok açık mor renkli, keskin ve güzel kokulu çiçekler 

açan soğanlı ve otsu süs bitkisi II saç kıvrımı, zülüf. 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 1). [sünbül, ] 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür / Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 
Beyit 1). [sünbül, ] 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [sünbül, ] 

Saçı sünbül ‘ārıżı yāruñ gül-i ḥamrā geçer / Bāġ ara serv-i sehīden ḳāmeti a‘lā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1067, Beyit 1). [sünbül, ] 

Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 4). [sünbülüñ, -üñ ] 

İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter / Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 1). [sünbül, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñe ugrarsa ṣabā sanma güẕāf / Sünbülüñden ṣanemā almag-ıçun būyā gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1152, Beyit 2). [sünbülüñden, -üñ, -den ] 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 3). [sünbüli, -i ] 

‘Aceb sünbül midür zülfüñ ya ‘anber / Dimāġ-ı dehr olur andan mu‘aṭṭar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 1). 

[sünbül, ] 

Dür dişleri firāḳıyla sünbül saçın añup / Āh eyledükçe yaş ki dökem dāne dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 2). [sünbül, ] 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ / Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 6). 
[sünbül, ] 

Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz / Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 1). [sünbül, ] 
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Alan bir şemme bū sünbül saçından / Muḥibbī niç’ ola sevdāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 5). 
[sünbül, ] 

Nigārā sünbülüñ ḫam-der-ḫam olmış / Girih pergār-ı cümle ‘ālem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 1). 
[sünbülüñ, -üñ ] 

Düşeli cān u göñül sünbül saçuñ sevdāsına / Başda sevdā dilde āteş eksük olmaz gözde yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 4). [sünbül, ] 

 

sünbül: Zambakgillerden, ilkbaharda basit salkım şeklinde, daha çok açık mor renkli, keskin ve güzel kokulu çiçekler 

açan soğanlı ve otsu süs bitkisi II hat, yazı. 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 5). [sünbülden, -den ] 

 

sünbül: Zambakgillerden, ilkbaharda basit salkım şeklinde, daha çok açık mor renkli, keskin ve güzel kokulu çiçekler 

açan soğanlı ve otsu süs bitkisi. 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1132, Beyit 5). [sünbüle, -e ] 

Gülsitān içre kızardı göreliden gün yüzüñ / İşidelden zülfini sünbül perīşāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 7). [sünbül, ] 

 

sünbül ü reyḥān: Sümbül ve reyhan çiçeği. 

Bezm-i ḥüsninde kaçan zülfi gelür ‘ārıżına / Meclise ziynet içün sünbül ü reyḥān getürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1115, Beyit 3). [sünbül ü reyḥān, ] 

 

ṣun‘-ı ḥaḳḳ’ı: Allah'ın sanatı, yaratıcılığı. 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 4). [ṣun‘-ı ḥaḳḳ’ı, -’ı ] 

 

sür: Düşman hücumlarından korunmak için şehrin etrâfına çekilen yüksek duvar, kale duvarı. 

Şehr-i ‘ışḳuñ resmini urdukda ressām-ı ezel / Kelle-i ‘uşşāḳdan sūrını bünyād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1413, Beyit 3). [sūrını, -ı, -n, -ı ] 

 

sür: Değdirmek, dokundurmak. 

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme / Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1416, Beyit 5). [sürdüm, -dü, -m ] 

 

sür: Sürmek, kovmak, uzaklaştırmak, göndermek, sürgün etmek. 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 6). [sürüñ, -üñ ] 

Suçını Muḥibbī’nüñ ‘afv eyle disem dilber / Sürer kapudan anı dīvāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 5). [sürer, -er ] 
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Beni sürdüñ kapuñdan kaldı aġyār / Tutar mı hīç şīrüñ yirini mūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 3). 
[sürdüñ, -dü, -ñ ] 

 

ṣürāḥī: (Ar. ṣurāḥ “sâfî şarap”tan nispet eki -і ile ṣurāḥі) İçine su, şerbet, şarap vb. şeyler koymaya yarayan, uzun 

boyunlu cam veya billûr kap. 

Ben ṣürāḥī gibi yanuñda senüñ baş egdürem / Sāḳiyā senden ḳadeḥ iḥsān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 2). [ṣürāḥī, ] 

Gül oldı meclis içre yine sāġar / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 2). [ṣürāḥī, 

] 

Ḳadehler meclis içre sanki güldür / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 3). 
[ṣürāḥī, ] 

 

sür‘at: Çabukluk, hızlılık, hız. 

Gül ü mül ṣoḥbetin fevt itme sāḳī / Bilürsin kim bahāruñ sür‘ati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 8). 

[sür‘ati, -i ] 

 

sūre-i iḫlāṣı okuñ: İhlas suresi okumak. 

Rāh-ı ġamda iy refīḳān cān virürsem derd-ile / Benüm içün sūre-i İḫlāṣı okuñ ez-ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1480, Beyit 4). [sūre-i iḫlāṣı okuñ, -ñ ] 

 

sūre-i nūr u duḫān: Kur'an-ı Kerim'in 24. ve 44. sureleri olan Nur ve Duhan sureleri. 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ Muḥibbī su gibi ezber okur / İşiden dir sūre-i Nūr u Duḫān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1446, Beyit 5). [sūre-i nūr u duḫān, ] 

 

ṣūret: Gözün ilk bakışta gördüğü şey, dış görünüş, şekil, biçim II bir varlığın dıştan görünen, beş duyu ile bilinen 

yönü II yüz, çehre, surat II resim, tasvir. 

Sīret gözedüp ṣūrete bakmadı Muḥibbī / Ṣāḥib-naẓar olan kişi lā-büd hüner ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 

Beyit 5). [ṣūrete, -e ] 

Naḳş-i dünyāya Muḥibbī dil virüp aldanmazuz / Ṣūrete meyl itmezüz zīrā ki ma‘nāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 9). [ṣūrete, -e ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [ṣuretdür, -dür ] 

Sen melek-rūyı niçe teşbīh idem aṣnāma kim / Bir kurı ṣūretdür ol güftārsuz reftārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1369, Beyit 3). [ṣūretdür, -dür ] 

 

ṣuretgeh-i naḳşını: Resim yerinin görünüşü // sevgilinin yüzünün resmedilmesi. 

Deyr içre egerçi yazılur ṣuret-i dil-keş / Teşbīh idemez ṣuretgeh-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1422, 

Beyit 3). [ṣuretgeh-i naḳşını, -ı, -n, -ı ] 

 

ṣuret-i dil-keş: Gönül cezbedici suret (şekil, tasvir, resim). 
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Deyr içre egerçi yazılur ṣuret-i dil-keş / Teşbīh idemez ṣuretgeh-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1422, 

Beyit 3). [ṣuret-i dil-keş, ] 

 

ṣūret-i leylā’yı: Leylâ'nın sureti; tasviri. 

‘Işḳ-ıla olduñsa Mecnūn’a mu‘ādil iy göñül / Her neye baksañ yazılmış ṣūret-i Leylā’yı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 3). [ṣūret-i leylā’yı, -’yı ] 

 

ṣūret-i naḳşını: Yüzünün şekli, çehresinin tasviri. 

Eli ditrer olur ḥayrān u medhūş / Yazamaz ṣūret-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 4). 

[ṣūret-i naḳşını, -ı, -n, -ı ] 

 

surḫ oldugı: Kızarmak, kırmızılaşmak. 

Ḫūn-ı bülbülden-durur her dem gülüñ surḫ oldugı / Ḫūn-ı bagrum iy ṣabā itseñ n’ola dildāra ‘arż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1492, Beyit 3). [surḫ oldugı, -dug, -ı ] 

 

surḫ-ı eşküm: Kırmızı gözyaşı, kanlı gözyaşı. 

Dutalum ben sırr-ı ‘ışḳı dilde pinhān eylesem / Rūy-ı zerdüm surḫ-ı eşküm eylemez mi keşf-i rāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1323, Beyit 2). [surḫ-ı eşküm, -üm ] 

 

sürme: Göze çekilen maruf siyah madde. 

İy Muḥibbī bī-emāndur öldürür virmez emān / Anuñ-ıçun sürme ile tīġ-ı çeşmin zāġlamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1415, Beyit 5). [sürme, ] 

 

sürmelü göz: Sürme çekilmiş göz. 

İdiser sırrumı āh ‘āleme fāş / Naẓarla sürmelü göz vesmelü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 1). 

[sürmelü göz, ] 

 

sür[ū]d ider: Şarkı söylemek. 

Bülbül çemende sanma ki dāyim sür[ū]d ider / Gül şevḳı-y-ile bülbülüñ işi āh u nāledür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1192, Beyit 2). [sür[ū]d ider, -er ] 

 

sürūr: Sevinç, mutluluk. 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [sürūr, ] 

 

sūr-veş: Düğün, şenlik gibi, düğün, şenlik misali. 

Dehre aldanma sakın fikr eyle āḫiri güni / Gerçi bu ‘ālem yüzi saña görinür sūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 4). [sūr-veş, ] 
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suval olmaya: Soru sormak. 

Suval olmaya ger virme cevābı / Göñülde olanı söylemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 6). [suval 

olmaya, -ma, -y, -a ] 

 

süvār oldı: Binici olmak, binmek, ata binmek. 

Oldı şīrāne bu esb-i çarḫ-ı gerdūna süvār / Ol sebebden başına urındı zer miġfer güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 3). [süvār oldı, -dı ] 

 

süvār olsa: Binici olmak, binmek, ata binmek. 

Olam Ḳanber gibi öñce piyāde / Süvār olsa ḳaçan dilber ‘Alī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 4). [süvār 

olsa, -sa ] 

 

süvār olur: Binici olmak, binmek, ata binmek. 

Düşüp öñine ġāşiyesin götürür ṣabā / Şeb-dīz-i zülfe yār kaçan kim süvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 4). [süvār olur, -ur ] 

 

süvār-ı esb-i nāz-ıla: Naz/cilve atının usta binicisi. 

Kaçan çevgān ide zülfin süvār-ı esb-i nāz-ıla / Muḥibbī ‘ışḳ meydānın ser-ā-ser top olan serdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 6). [süvār-ı esb-i nāz-ıla, --ıla ] 

 

sūz: Yakıcı, yakan, ateş. 

Āhum dütüni ‘ālemi tār itdi Muḥibbī / Gerçi ki dinür bir sūz imiş āh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1228, 

Beyit 5). [sūz, ] 

 

sūz-ı āhuñdan: Ah ateşi. 

Muḥibbī cānı cānāna fedā kıl k’olasın rāḥat / Niçe bir sūz-ı āhuñdan tola mülk-i cihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 5). [sūz-ı āhuñdan, -uñ, -dan ] 

 

sūz-ı derūnumda: Gönül yangını. 

Benüm sūz-ı derūnumda yanar derd ehline her dem / Muḥibbī ṭab‘ı miḥnetden uzandukça zebān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 5). [sūz-ı derūnumda, -um, -da ] 

 

sūz-ı derūnumdan: Gönül yangını. 

Cihān cümle olur sūz-ı derūnumdan benüm rūşen / İderem şem‘-veş girye olam her encümen sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 4). [sūz-ı derūnumdan, -um, -dan ] 

 

sūz-ı ‘ışḳumdan: Aşkın ateşi, yakıcılığı. 
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Sūz-ı ‘ışḳumdan ḥikāyet eyledüm yāra biraz / Didi ‘āşıḳ dirilen hergiz şikāyet eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1323, Beyit 1). [sūz-ı ‘ışḳumdan, -um, -dan ] 

Kimse bilmezdi Muḥibbī sūz-ı ‘ışḳumdan ḫaber / Ẓāhir eyler ‘āleme bu sırrı eş‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 5). [sūz-ı ‘ışḳumdan, -um, -dan ] 

 

sūz-ı ‘ışḳuñla: Aşkın ateşi, yakıcılığı. 

Nigārā sūz-ı ‘ışḳuñla yakar dil her zamān āteş / Sakıngıl bād-ı āhumdan ider bir gün ziyān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 1). [sūz-ı ‘ışḳuñla, -uñ, -la ] 

 

sūzināk: Yakıcı, etkileyici olmak. 

Ābdār eyler Muḥibbī şi‘rini hem sūzināk / Āteş-ile ābı cem‘ itmiş kerāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1124, Beyit 5). [sūzināk, ] 

 

sūznāk olmış: Ateşli olmak, ateşlenmek. 

Bu ‘aceb bārān-ı eşküm ġarḳa virdi ‘ālemi / Hīç teskīn olmadı dil sūznāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1079, Beyit 4). [sūznāk olmış, -mış ] 

 

s̱ābit-ḳadem: Yere sağlam basan // sözünde duran. 

Dōstum cevr ü cefādan sanma kim yüz döndürem / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳda s̱ābit-ḳadem muḥkemlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 2). [s̱ābit-ḳadem, ] 

 

s̱emen: Fiyat, eder, tutar, değer, kıymet II para II gözyaşı. 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Degüldür ḳīse-i çeşmüm s̱emensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 2). 

[s̱emensüz, -süz ] 

 

s̱enālar idelüm: Övmek, methetmek. 

 ,S̱enālar idelüm olmaya ol ḥüsne zevāl / Nite kim mihr ü meh-ile ola bu leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı ( ث)

Gazel 1205, Beyit 4). [s̱enālar idelüm, -e, -lüm-lar, -e, -lüm ] 

 

s̱evāb: İyi ve güzel davranışlar karşılığında Allah tarafından verilen mükâfat II böyle bir mükâfat kazandıracak 

hayırlı iş ve davranış. 

Şikeste-ḫāṭır olmışdur Muḥibbī göñlüñi sa‘y it / Ele al Ka‘be ḥaḳḳıyçün buña beñzer s̱evāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 7). [s̱evāb, ] 

Ġamzeñ öldürdi Muḥibbī’yi neden didüm didi / ‘Āşıḳı öldürmenüñ bildüm s̱evābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 7). [s̱evābı, -ı ] 

 

s̱u‘bān: Büyük yılan, ejderha. 

Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer / Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 6). [s̱u‘bān, ] 
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s̱ümme vechu’llāhı: "Allah’ın yüzü (zatı) işte oradadır" (Bakara Suresi 115. Ayet.). 

Her neye kılsañ naẓar biz rūy-ı Ḥaḳḳ’a nāẓıruz / S̱ümme vechu’llāhı gördük māsivāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 4). [s̱ümme vechu’llāhı, -ı ] 
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Ş 

 
 

şāb: Genç, delikanlı. 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 4). [şāb, ] 

 

şābāş: (Fars. şād bāş “şen ol, âferin, var ol”dan şābāş) Takdir ve beğenme ifâde eder; âferin, bravo. 

Her kim ki virür rāh-ı maḥabbetde bugün baş / ‘Işḳ ehli olan cān-ıla eydür aña şābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 1). [şābāş, ] 

Laḥdinde eger gūş ide bu naẓmı Nizāmī / Baş kalduruban eyde hezārān buña sābāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1435, Beyit 4). [sābāş, ] 

 

şād eylemez: Mutlu etmek, sevindirmek, neşelendirmek. 

Āh yıllar geçdi dilber göñlümi şād eylemez / Şāh kim zālim ola mülkini ābād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1245, Beyit 1). [şād eylemez, -mez ] 

 

şād eylemiş: Mutlu etmek, sevindirmek, neşelendirmek. 

Ol ṭabīb-i dil yine bu ḫastasın yād eylemiş / Bir cevāb itmiş lebinden göñlümi şād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 1). [şād eylemiş, -miş ] 

 

şād eyler: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 2). [şād eyler, -r ] 

 

şad ol: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Şad ol dilā ki añdı seni cevr-ile nigār / Dirdük anı ki katı ferāmūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 
6). [şad ol, ] 

 

şād ola: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Bu cihānuñ nesi vardur aña şād ola göñül / Kıl ḥaḳīḳat naẓarın şeyḫ ü eger şāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 2). [şād ola, -a ] 

 

şād oldugum: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Şād olurdum kūyına varsam anuñ biñ cān-ıla / Men‘ ider şād oldugum āh ol sitemkār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 2). [şād oldugum, -dug, -um ] 

 

şād olmasun: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 
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Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm / Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 3). [şād olmasun, -ma, -sun ] 

 

şād olsun: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [şād olsun, -sun ] 

 

şād olur: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Ġam yimem ḫālī ḫayāli çün derūn-ı dildedür / ‘Ankebūtuñ göñli şād olur megesçün dām ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1100, Beyit 2). [şād olur, -ur ] 

 

şād olur: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [şād olur, -ur ] 

 

şād olur: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 4). [şād olur, -ur ] 

 

şād olurdum: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Şād olurdum kūyına varsam anuñ biñ cān-ıla / Men‘ ider şād oldugum āh ol sitemkār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 2). [şād olurdum, -ur, -du, -m ] 

 

şādān olup: Mutlu olmak, sevinmek, neşelenmek. 

Vaṣl-ıla şādān olup hicr-ile ġamgīn olmazuz / ‘Āşıḳ u rind-i ḫarābātuz bizüm yok kāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 3). [şādān olup, -up ] 

 

şādī: Mutlu, huzurlu. 

Ġamla ülfet tutdı göñlüm añmañuz şādī adın / ‘Āşıḳ-ı ġam-ḫōrlar çün şādīden bīrūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1080, Beyit 4). [şādī, ] 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 2). [şādī, ] 

 

şādī: Mutluluk, saadet, huzur, sevinç. 

Ġamla ülfet tutdı göñlüm añmañuz şādī adın / ‘Āşıḳ-ı ġam-ḫōrlar çün şādīden bīrūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 4). [şādīden, -den ] 

Gelür her şādīnüñ ardınca biñ ġam / Cihānda ‘āḳil olan gülmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 3). 

[şādīnüñ, -nüñ ] 
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Eyleseñ cevr ü cefāyı sanma kim yüz döndürem / Derdüñ-ile ġuṣṣāñı şāḍī bilüp ḫurremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1332, Beyit 2). [şāḍī, ] 

Dōstum ḳısmet baña kaygu saña şādī-y-imiş / Çāre ne rūz-ı ezelden başa bu yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 1). [şādī-y-imiş, -y, -i, -miş ] 

 

şādılıg: Neşelenme, sevinç. / Memnuniyet. 

‘Arż-ı ruḫsār eyledi şādılıg-ıla nesterīn / Yüz sürer serv ayagına her ṭarafdan cūybār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 7). [şādılıg-ıla, --ıla ] 

 

şādılık: Sevinç, mutluluk. 

Her kaçan fikr eylesem la‘l-i leb-i meygūnını / Şādılıkdan gözlerümden ḳaṭre ḳaṭre kan tamar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 4). [şādılıkdan, -dan ] 

 

şafaḳ: 1. Güneşin doğuşundan önceki alaca karanlık, fecir, tan. 2. Güneşin batışından sonra ufukta beliren kızıllık. 

[Kelimenin Arapça’daki asıl mânâsı bu ise de dilimizde çok az kullanılmıştır]. 

Görinen ṣubḥ-dem sanmañ şafaḳ gökler kenārında / Yakan bu dāmen-i çarḫı bu āh-ı ṣubḥgāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 3). [şafaḳ, ] 

Kenārında görinenler bu çarḫuñ siz şafaḳ sanmañ / Derūn-ı sīnede yir yir çıkan her dem duḫānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 2). [şafaḳ, ] 

Şu‘le-i āhum görinür her seḥer sanmañ şafaḳ / Her gice dūd-ı dilümden rāh-ı keyvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 2). [şafaḳ, ] 

Yaksa eflāki şafaḳ gibi n’ola āhum odı / Āteş-i ‘ışḳum şehā çünki cigerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 
Beyit 2). [şafaḳ, ] 

 

şāh: Padişah, hükümdar ‖ sevgili. 

İy güzeller şāhı kapuñdan Muḥibbī bendeñi / Redd idüp anı saña bīgāneler maḥrem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 6). [şāhı, -ı ] 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 3). [şāhı, -ı ] 

İdelüm cevre taḥammül elümüzden ne gelür / Şāh olan ẓulm idicek lā-büd anı kul götürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1083, Beyit 2). [şāh, ] 

İy güzeller şāhı ẓulm itme bugün ‘uşşāḳa gel / Bu mes̱eldür her ne kim kılsa kişi yarın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 3). [şāhı, -ı ] 

Kosun kāfırlıgın ġamzeñ yiter ḳaṣd eyledi ḫūna / Tamar kanlar kılıcından sakınsun şāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 4). [şāhumuz, -umuz ] 

Niçe medḥ itsün Muḥibbī ol güzeller şāhını / Ehl-i dilden her seḥer kūyında dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 6). [şāhını, -ı, -n, -ı ] 

Teraḥḥum eyle kuluñdur Muḥibbī / Yanar ‘ışḳuñla şāhum çok zamāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 8). 
[şāhum, -um ] 
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Bu ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı bu ẓulm u sitemden / Bir bir dir-idüm n’eyleyem ol şāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1228, Beyit 2). [şāh, ] 

Āh yıllar geçdi dilber göñlümi şād eylemez / Şāh kim zālim ola mülkini ābād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1245, Beyit 1). [şāh, ] 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 1). [şāh, ] 

Dāġlar geydürdi baña dōstlar bir şāh benek / Eşk-i çeşmüm devletinde geymişem rengīn ḳumāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1431, Beyit 2). [şāh, ] 

Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 1). [şāh-ımış, -ı, -mış ] 

 

şāh: Şah, sultan, padişah, hükümdar. 

Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur / Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 1). [şāhıdur, -ıdur ] 

Belā iḳlīminüñ şāhı olursam tañ mı Mecnūn-veş / ‘Alemdār āh-ı dil elde sirişk-i ġam sipāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 2). [şāhı, -ı ] 

Reyāḥīn şāhınuñ taḫtı çemendür / Gelen dīvānına serv ü semendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 1). 
[şāhınuñ, -ı, -nuñ ] 

Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm / Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 3). [şāham, -am ] 

Sāye salsa gedāyı şāh eyler / Pes ol zülfi hümāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 6). [şāh, ] 

 

şāh olan: Padişah olmak II en üstün kimse olmak. 

 Firār itse n’ola görse bu dil-ḫastesini / Şāh olan kimsene dervīşden ‘ār itse ne var (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ف)

1205, Beyit 20). [şāh olan, -an ] 

 

şāh oldugın: Padişah olmak II en üstün kimse olmak. 

Gice işitmiş meger eflāke meh şāh oldugın / Nūrdan leşker çeküp kuşandı tīġ-ı zer güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 2). [şāh oldugın, -dug, -ı, -n ] 

 

şāh olmadan: Padişah olmak II en üstün kimse olmak. 

İy Muḥibbī ‘āleme şāh olmadan / Dilberüñ olmak gedāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 6). [şāh 

olmadan, -madan ] 

 

şāh olup: Padişah olmak II en üstün kimse olmak. 

Şāh olup kim geydi-y-ise aṭlas u dībā ḥarīr / Yig-durur saña ḳalender gibi olmak jende-pūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 2). [şāh olup, -up ] 

 

şāhbāz: Iri ve beyaz bir doğan cinsi // sevgilinin saçı. 
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Kapsa tañ mı bu kebūter göñlümi / Zülfine dirler anuñ çün şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 2). 

[şāhbāz, ] 

 

şāhbāz: Iri ve beyaz bir doğan cinsi // sevgili. 

Hīç ḫalāṣ olmak baña mümkin degül / Kapdı dil murġın Muḥib bir şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 

5). [şāhbāz, ] 

 

şāhbāz: İri ve beyaz bir doğan cinsi, doğan II avcı kuşu II sevgilinin gözü. 

Gördi çeşmin şāhinin cān u dil itdiler gürīz / Şāhbāz itdükçe pervāzı gögercin tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 2). [şāhbāz, ] 

Bu göñlüm murġı nāgāh itse pervāz / Anuñ ṣaydına ḥāżır çeşmi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 1). 
[şahbāz, ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 4). [şahbāz, ] 

Minḳārına aldukda göñül didi Muḥibbī / Beñzer ki göñül murġını kapdı gözi şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 5). [şahbāz, ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şah-bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 6). [şah-bāz, ] 

 

şahbāz-veş: Doğan kuşu gibi. 

Murġ-ı vaḥşī gibi siñdi her ṭaraf seyyāreler / Ṣubḥ-dem şahbāz-veş çün açdı bāl ü per güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 6). [şahbāz-veş, ] 

 

şāh-ı cihān: Dünyanın sultanı. 

Gūşe-i ġamda Muḥibbī faḳrı iden iḫtiyār / Gāh olur şāh-ı cihān olana istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1082, 

Beyit 5). [şāh-ı cihān, ] 

 

şāh-ı ġam: Acının ve kederin padişahı II Sevgili. 

Şāh-ı ġam gelse göñül şehrine cān karşu çıkar / Gözlerüm pīşkeş içün dirhem ü dīnār çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1150, Beyit 3). [şāh-ı ġam, ] 

İy Muḥibbī niçe ṭāḳat getüre kişver-i dil / Şāh-ı ġam leşkerini üstine her bār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 5). [şāh-ı ġam, ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1153, Beyit 5). [şāh-ı ġam, ] 

Şāh-ı ġam gelse Muḥibbī konmaga dil mülkine / Öñce bu eşküm ḳaṭārı yürür otagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 7). [şāh-ı ġam, ] 

Şāh-ı ġam dil ḫānesine dāyimā mihmān olur / Pādişehdür bu ‘aceb dervīşden ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1342, Beyit 4). [şāh-ı ġam, ] 

 

şāḫ-ı gül: Gül padişahı. 
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Nāz-ıla güftāra gelse ġonca-veş ol şāḫ-ı gül / Cān u diller iñleşürler niçe giryānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1105, Beyit 3). [şāḫ-ı gül, ] 

 

şāḫ-ı gül: Güllerin şahı. 

Sensüzin ger geşt-i gülzār eylesem iy şāḫ-ı gül / Göñlüme gelmez sürūr illā meger kim ġam gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 4). [şāḫ-ı gül, ] 

 

şāh-ı heft-iḳlīme: Yedi iklimin şahı // Yeryüzünün hükümdarı. 

Muḥibbī efser itmiş ḫāk-i pāyuñ / Anuñçün şāh-ı heft-iḳlīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 6). 

[şāh-ı heft-iḳlīme, -e ] 

 

şāh-ı ḥüsnüñ: Güzellik padişahı. 

İtse biñ cevr ü cefā kılsa hezārān ẓulm u nāz / Rāżıyuz ol şāh-ı ḥüsnüñ bende-i fermānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 3). [şāh-ı ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

şāh-ı ‘ışḳ: Aşk padişahı. // Sevgili. 

Geldi dilde şāh-ı ‘ışḳ bir ḫāne bünyād eyledi / Didi günden güne muḥkem dura bu bünyādumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 4). [şāh-ı ‘ışḳ, ] 

 

şāh-ı ‘ışḳ olduk: Aşk sultanı olmak. 

Leşker-i eşki çeküp āhuñ livāsın kaldurup / İy Muḥibbī şāh-ı ‘ışḳ olduk vilāyet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 7). [şāh-ı ‘ışḳ olduk, -du, -k ] 

 

şāh-ı ‘ışḳa: Aşk padişahı. 

Şāh-ı ‘ışḳa dil taḳarrüb buldugın gördi gözüm / Didi terk itme bizi biz daḫı ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 4). [şāh-ı ‘ışḳa, -a ] 

 

şāh-ı ‘ışḳam: Aşkın padişahı. 

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter / Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 1). [şāh-ı ‘ışḳam, -am ] 

 

şāh-ı ‘ışḳuñ: Aşk padişahı. 

Şāh-ı ‘ışḳuñ devletinde sanmañ eşke māliküz / La‘l ü gevherle tolu dildür bizüm gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 3). [şāh-ı ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

şāh-ı ‘ışḳuñ: Aşk sultanı. 

Muḥibbī devletinde şāh-ı ‘ışḳuñ / Belā vü derd ü miḥnetden ne kemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 5). 

[şāh-ı ‘ışḳuñ, -uñ ] 
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şāh-ı ‘ışḳuñ: Aşk padişahı. // Sevgili. 

Saḥn-ı dilde ekmek içün dāyimā ġam ḥāṣılın / Şāh-ı ‘ışḳuñ emri ile itdiler beñzer nadās (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1393, Beyit 2). [şāh-ı ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

şāh-ı pervīz: Perviz şah // Hürmüz'ün oğlu, İran hükümdarı Husrev'in lakabı. 

Virüpdür kūhken kūh içre başın / Leb-i şīrīni emdi şāh-ı Pervīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 3). [şāh-ı 
pervīz, ] 

 

şāhid: 1. Bir şeyin olduğu yerde hazır bulunup olanları gören kimse 2. Bir dâvâda gördüklerini, bildiklerini 

anlatarak dâvânın halline yardımcı olan veya bir akdin yapılmasında hazır bulunan kimse, tanık. 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [şāhid, ] 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 4). [şāhid, ] 

Kanum içdi lebleri inkār idüp şāhid diler / Buña ne şāhid gerek kim lebleri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 4). [şāhid, ] 

İki nesne ‘ışḳuma şāhid degül mi kıl naẓar / Birisidür gözümüñ kanlu yaşı biri beñiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 4). [şāhid, ] 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 3). [şāhid, ] 

Öldürür her dem beni dönüp yine inkār ider / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 4). [şāhid, ] 

 

şāhin: Maruf avcı kuş. Şahin. II göz bağlamında "gözleri şahin (gibi keskin bakan kimse). 

Gördi çeşmin şāhinin cān u dil itdiler gürīz / Şāhbāz itdükçe pervāzı gögercin tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 2). [şāhinin, -in ] 

 

şaḥne-i zülfüñ: Saçın bekçisi. 

Leblerüñ meyḫānesinden bir ḳadeḥ mey içmeden / Olmamışdur şaḥne-i zülfüñ giriftārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 3). [şaḥne-i zülfüñ, -üñ ] 

 

şāh-vār: Sultan gibi. 

Şol ki istiġnā serīrinde oturdı şāh-vār / Ser-te-ser olmaga heft iḳlīme sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 2). [şāh-vār, ] 

 

şāhvār: Şaha, sultana layık. // Şahlara lâyık olan iri tâneli inci. 

Dürdür Muḥibbī naẓmını gel dak kulaguña / Her kim görürse diye bu ne şāhvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 5). [şāhvār, ] 
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şā‘ir: Şiir söyleyen veya şiir yazan kimse. 

İy Muḥibbī söyle söz virsün ḥaḳīḳatden ḫaber / Şimdiki şā‘irlerüñ her bir sözi ẓāhir geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1055, Beyit 5). [şā‘irlerüñ, -lerüñ ] 

Bu Muḥibbī anuñ içün şi‘rini itdi bülend / Şimdiki şā‘irleri kendüye aḳrān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 7). [şā‘irleri, -ler, -i ] 

Şi‘r-i pür-sūzum Muḥibbī olalı ẓāhir benüm / Şimdiki şā‘irlere tañ mı didürsem ḍarbı bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 7). [şā‘irlere, -ler, -e ] 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1416, Beyit 2). [şā‘irlerüñ, -ler, -üñ ] 

 

şākir: Şükreden, şükredici. 

Her ki ‘āşıḳdur cefā vü cevrüñe ṣābir geçer / Yüz çevürmez her ne kim senden gele şākir geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1055, Beyit 1). [şākir, ] 

 

şāl: 1. Omza örtülen geniş atkı. 2. Bele sarılan kuşak 3. Atkı, hırka, örtü, yorgan, bohça vb. şeyler yapmakta 

kullanılan, Hindistan’da kendine mahsus motiflerle dokunanları çok makbul yünlü kumaş. 

Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm / Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 3). [şālum, -um ] 

Şāla raġbet eylesek tañ mı ḫarābāt ehliyüz / Māyil-i dünyā olup tāc u ḳabāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1337, Beyit 3). [şāla, -a ] 

 

şāl: Bırakmak, göndermek, koyvermek, salıvermek. 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 5). [salan, -an ] 

Gözlerüm yaşına gel salma göñül zevraḳını / Bād-ı āh-ıla muḫālif anı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 4). [salma, -ma ] 

Gözlerüm yaşına saldum yine bu dil zevraḳın / Rūzigār-ı āh-ıla kimdür aña deryā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1354, Beyit 4). [saldum, -du, -m ] 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1389, Beyit 4). [salsañ, -sa, -ñ ] 

Saldı dil fülkin Muḥibbī rūzigār-ı āh-ıla / Bilmedi emvāc-ı ‘ışḳı kim belā-engīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 5). [saldı, -dı ] 

Gözden bırakup yirlere sal anı Muḥibbī / Eyledi gözüñ yaşı senüñ çün sırruñı fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 

Beyit 5). [sal, ] 

Baḥr-ı eşküm içre saldı bilmedin dil fülkini / Düşdi çün girdāb-ı ‘ışḳa aña ne mümkin ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 3). [saldı, -dı ] 

Dil zevraḳını saldum derdā ki baḥr-ı ‘ışḳa / Gerçek imiş diyenler yok aña ṭūl-ıla ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 2). [saldum, -du, -m ] 
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şāl: Yıl, sene. 

Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 3). [sāle, -e ] 

 

şām: Akşam, gecenin başlangıcı. 

La‘lüñ var-iken ġayrı baña cām gerekmez / Örtme yüzüñi zülfüñ-ile şām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 1). [şām, ] 

Ḫūn-ı dilden bezm-i ġamda elde pürdür cāmumuz / Gün yüzüñ göster nigārā rūşen olsun şāmumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1351, Beyit 1). [şāmumuz, -umuz ] 

 

şām u seḥer: Gece gündüz II daima. 

 ,Söyler ruḫuñuñ medḥin okur bülbül-i dil / Yüzüñe karşu olur şām u seḥer ḫoş-güftār (Muhibbî Dîvânı ( س)

Gazel 1205, Beyit 12). [şām u seḥer, ] 

 

şām u seḥer: Gece gündüz II daima. 

 Āşıḳ ser-i kūyını diler şām u seḥer / Heves itmez bu göñül ḥūrī vü cennet daḫı nār (Muhibbî Dîvânı, Gazel‘ (ع)

1205, Beyit 18). [şām u seḥer, ] 

 

şāmī: Şamlılar ( Şam: akşam, sevgilinin saçının siyahlığıyla ilgilidir.). 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi / Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1154, Beyit 4). [şāmīler, -ler ] 

 

şām-ı hicrüñde: Ayrılık akşamı. 

Şām-ı hicrüñde Muḥibbī ārzū-yı vaṣl ider / Var mıdur bīmār kim ol itmeye ṣıḥḥat heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1398, Beyit 5). [şām-ı hicrüñde, -üñ, -de ] 

 

şām-ı miḥnetde: Sıkıntı, dert akşamı. 

Ne kılsun ‘āşıḳuñ baḫt-ı siyāhı şām-ı miḥnetde / Şeb-i hicre nihāyet yok ki hīç ṣubḥ-ı viṣāl olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 3). [şām-ı miḥnetde, -de ] 

 

şām-ı zülfine: Saç karanlığı; sevgilinin siyah saçı. 

‘Ārıżı ka‘be’sine irgür eger ister-iseñ / Şām-ı zülfine iriş tā bulasın ‘ömr-i dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1215, 
Beyit 4). [şām-ı zülfine, -i, -n, -e ] 

 

şāne: Tarak. 

Şāne ile her kaçan kim zülf-i müşgīn tagılur / Būy-ıla ‘ālem tolar san nāfe-i Çīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 1). [şāne, ] 
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İy Muḥibbī niçe olmasun perīşān bu göñül / Şānesin elden komayup baña saçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 5). [şānesin, -si, -n ] 

Bād-ı müşg-āmīzi ‘anber yagdurur / Zülfüñe beñzer ki dāyim şānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 3). 
[şānedür, -dür ] 

Pāre pāre n’ola togransa göñül şāne mis̱āl / Ser-i zülfine kaçan el uzada şāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 2). [şāne, ] 

Pāre pāre n’ola togransa göñül şāne mis̱āl / Ser-i zülfine kaçan el uzada şāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 2). [şāne, ] 

Olaldan vādi-i ġamda perīşān saçı maḥbūbuñ / Görenler pençe-i şīri anuñçün şānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 3). [şānedür, -dür ] 

Şāne gibi pāralansa tañ mıdur bu cān u dil / Her seḥer bād-ı ṣabā zülfini yāruñ şāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1143, Beyit 6). [şāne, ] 

Göreyim pāre pāre anı her dem / Ser-i zülfiyle hem-ser şāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 3). [şāne, 
] 

Muḥibbī bū ile toldı dimāġūm / Meger zülfine yāruñ şāne gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 5). [şāne, 
] 

 

şāne eyle: Taramak. 

Ko uzansun şāne eyle zülfüñe ‘ömrümdür ol / ‘Ömrinüñ uzunlıgın bir kimse var mı istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 4). [şāne eyle, ] 

 

şānele: Taramak. 

Şāne gibi pāralansa tañ mıdur bu cān u dil / Her seḥer bād-ı ṣabā zülfini yāruñ şāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 6). [şāneler, -r ] 

Şāneler görsem eger zülfeyni uyḫum aparur / Bu mes̱eldür olıcak kişi perīşān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 3). [şāneler, -r ] 

 

şāne-veş: Tarak gibi. 

Kim ki el komak dilerse zülf-i ‘anber-bārına / Göreyim kim pāralansun bagrı anuñ şāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 4). [şāne-veş, ] 

 

şarāb: Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, mey. 

Göñül mir’ātını gördüñ ser-ā-ser cümle jeng oldı / Dilerseñ idesin ṣayḳal şarāb iç anı ṣāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1047, Beyit 3). [şarāb, ] 

Virür nāṣiḥ şarāb u ‘ışḳa tevbe / Muḥibbī ‘āşıḳ-ı in gerden çi maḳdūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 5). 

[şarāb, ] 

Leblerüñ emsem disem ġamzeñ diler kanum döke / Kan iderse tañ mı çeşmüñ çün şarāb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 2). [şarāb, ] 
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Gözlerüm yaşın şarāb u bagrumı itdüm kebāb / Ḫayl-i dilde çün ḫayāl-i dilrübā mihmān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 3). [şarāb, ] 

Ḫūnını ḫaṣmuñ şarāb u kellesin sāġar kılup / Ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege meydān olupdur yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 4). [şarāb, ] 

İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [şarāb, ] 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 4). [şarābı, -ı ] 

Sāġar-ı çeşmüm tolu nūş eylerüz ḫūn-ı ciger / Ḳāni‘üz aña anuñçün bu şarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 2). [şarāba, -a ] 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 4). [şarāb, ] 

 

şarāb: Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, mey II aşk 

bağlamında "aşk, sevgi şarabı.". 

İçeli ‘ışḳuñ şarābın bu Muḥibbī ḫasta-dil / Giceden gündüzi farḳ itmez yatur ḳānzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 5). [şarābın, -ı, -n ] 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 3). [şarābın, -ı, -n ] 

‘Işḳı şarābıdur beni mest ü ḫarāb iden / Tā ḥaşr olınca gitmeye dilden ḫumārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1282, Beyit 6). [şarābıdur, -ı, -dur ] 

Eyledüm ‘ışḳuñ şarābından ezel bir cür’a nūş / Anuñ içün kalmamışdur cānda ṣabr u dilde hūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1445, Beyit 1). [şarābından, -ı, -n, -dan ] 

Devrān eliyle toptolu kan olmadan bu dil / Pīr-i muġān dergehine var şarāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 4). [şarāba, -a ] 

 

şarāb: Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, mey II âşığın 

gözyaşları. 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [şarāb, ] 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1135, Beyit 1). [şarāba, -a ] 

Tolaşur ehl-i ‘irfāna şārāb-ı ḫūb içün zāhid / Şarāb içmek güzel sevmek velī bilmez ẓarāfetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 2). [şarāb, ] 

Bezm-i ġamda çeşmümüñ gülgūn şarābı var-ımış / ‘Işḳ odıyla bişmiş anda dil kebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 1). [şarābı, -ı ] 

 

şarābḫāne: Meyhane. 

Var mı cihānda bir saña beñzer Muḥibbī rind / Cānı şarābḫānede vü cismi evdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 5). [şarābḫānede, -de ] 
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şarābī: Şarap ehli / Şarap içen. 

Sāġar-ı mey ḳıymetin mest ü ḫarābīler bilür / Lācerem meyḫānenüñ ḳadrin şarābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 1). [şarābīler, -ler ] 

 

şarāb-ı erġuvān: Erguvan renkli(kırmızı) şarap. 

Vār-iken gül gibi ‘ālemde şarāb-ı erġuvān / Kankı aḥmaḳdur varur ḥayrānlık ister beng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 3). [şarāb-ı erġuvān, ] 

 

şarāb-ı erġuvānı: Erguvan renkli(kırmızı) şarap. 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Gül eyyāmı cihān bāġ-ı iremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 5). [şarāb-ı 

erġuvānı, -ı ] 

Getür sāḳī şarāb-ı erġuvānı / Geçürme furṣatı kim dem bu demdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 2). 
[şarāb-ı erġuvānı, -ı ] 

 

şarāb-ı erġuvānīdür: Erguvan renkli (kırmızı) şarap. 

Girelden deyr-i ġam içre bu göñlüm erġanūn oldı / Gözümüñ yaşına baksañ şarāb-ı erġuvānīdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 2). [şarāb-ı erġuvānīdür, -dür ] 

 

şārāb-ı ḫūb: Sevgi, aşk şarabı. 

Tolaşur ehl-i ‘irfāna şārāb-ı ḫūb içün zāhid / Şarāb içmek güzel sevmek velī bilmez ẓarāfetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 2). [şārāb-ı ḫūb, ] 

 

şarāb-ı ḫūbdan: Sevgi, aşk şarabı. 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [şarāb-ı ḫūbdan, -dan ] 

 

şarāb-ı ‘ışḳı: Aşk şarabı. 

İçüp şarāb-ı ‘ışḳı bilmez özin Muḥibbī / Kūy-ı melāmet içre mest ü ḫarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 5). [şarāb-ı ‘ışḳı, -ı ] 

İy Muḥibbī çün şarāb-ı ‘ışḳı nūş itdüñ ezel / Tā ḳıyāmet tañ degüldür idesin cūş u ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 5). [şarāb-ı ‘ışḳı, -ı ] 

 

şarāb-ı ‘ışḳ-ıla: Aşk şarabı. 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 1). [şarāb-ı ‘ışḳ-ıla, --ıla ] 

 

şarāb-ı kevs̱eri: Kevser şarabı, suyu // Cennette bir nehir veya havuz. 
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İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [şarāb-ı kevs̱eri, -i ] 

 

şarāb-ı köhneyi: Yıllanmış şarap. 

Sāḳī şarāb-ı köhneyi ko tāzesin getür / Bilmez misin ki leẕẕet-i dünyāyı nevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 3). [şarāb-ı köhneyi, -yi ] 

 

şarāb-ı la‘l-ile: La'l renkli şarap, kırmızı renkli şarap // Sevgilinin la'l dudağının şarabı. 

Eyler ḫayāl leblerüñi mest olup göñül / Dāyim şarāb-ı la‘l-ile serḫoşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 2). [şarāb-ı la‘l-ile, --ile ] 

 

şarāb-ı nāb: Halis, katıksız, saf şarap. 

İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [şarāb-ı nāb, ] 

 

şārāb-ı nābdan: Halis, katıksız, saf şarap. 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [şārāb-ı nābdan, -dan ] 

 

şarāb-ı nābdur: Halis, katıksız, saf şarap. 

Dōstum zülfüñ şebinde ruḫlaruñ mehtābdur / Sun lebüñ cāmın baña çün kim şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 1). [şarāb-ı nābdur, -dur ] 

 

şarāb-ı nābdur: Halis, katıksız, saf şarap. 

Jeng-i ġamdan niçe demlerdür ki dil bī-tābdur / Aña ṣayḳal iy göñül ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1072, Beyit 1). [şarāb-ı nābdur, -dur ] 

İy göñül bir dem temāşā eyle eşküm cūyını / Ādemüñ göñlin açan ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 2). [şarāb-ı nābdur, -dur ] 

 

şarāb-ı nāzı: Naz, işve şarabı. 

Ḥˇāba varmış çeşm-i mesti nergis-i şehlā mıdur / Ya şarāb-ı nāzı nūş itmiş yatur maḫmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 4). [şarāb-ı nāzı, -ı ] 

 

şarāb-ı nāz-ıla: Naz, işve şarabı. 

İçerse nergisi kanum ‘aceb mi / Şarāb-ı nāz-ıla mestāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 2). [şarāb-ı 

nāz-ıla, -ıla ] 

 

şarṭ: Bir şeyin varlığının veya meydana gelebilmesinin kendisine bağlı olduğu şey, bir şeyin var olabilmesi için 

gerekli olan husus, koşul // Belirli konularda tespit edilen anlaşma. 
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Gelen andan baña cevr ü sitemdür / Maḥabbet şarṭını dildār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 3). 

[şarṭını, -ı, -n, -ı ] 

 

şaṭranc-ı ‘ışḳuñ: Aşk satrancı. 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını / Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1167, Beyit 3). [şaṭranc-ı ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

şavḳ: Işık, parıltı, şule. 

Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 1). [şavḳınde, -ı, -n, -de ] 

 

şāyed ki: Şayet ki, eğer ki. // Belki, ola ki. 

Şāyed ki teraḥḥüm ide bir daḫı Muḥibbī / Araya düşür gözlerüñüñ yaşını yalvar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 

Beyit 5). [şāyed ki, ] 

 

şeb: Güneş battıktan gün ağarıncaya kadar geçen süre, gece. 

Çün niḳāb açduñ yüzüñden āfitāb / Utanup şeb çādırına ser çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 4). [şeb, ] 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [şeb, ] 

Dagıdaldan zülfini dagıldı ‘aḳl u ṣabr u hūş / Şeb irince dagılur ‘ādet budur hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1172, Beyit 2). [şeb, ] 

Derdā ki bu şeb dogmadı ol māh görinmez / Cān oldı revān ol büt-i dil-ḫˇāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1228, Beyit 1). [şeb, ] 

Āteş-i miḥnetle her şeb berḳ urur kāşānemüz / Sanasın bir ejder olmışdur dil-i vīrānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 1). [şeb, ] 

Şebüm rūşen ider göñlüm çerāgı / Dinürse tañ mıdur aña şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 3). 

[şebüm, -üm ] 

Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 1). [şeb, ] 

Zülfüñi gördükçe cānā ben şeb-i yeldā didüm / Ol şeb içre alnuña mehtāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 6). [şeb, ] 

Āh kılsam irişür nālem melekler gūşına / Tañ degül dirler gider şebde ırak yire āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 2). [şebde, -de ] 

Her şeb iy meh irdi eflāke Muḥibbī nālesi / İy meh-i nā-mihr olmaduñ aña feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1392, Beyit 5). [şeb, ] 

İrişmez el çün ol serv-i ḫırāma / Ḫayālin kılayım her şeb derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 4). [şeb, ] 

Ser-i kūyumda feryād u fiġān her şeb iden kimdür / Didi didem Muḥibbī ḫasta-dildür ḫˇābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 4). [şeb, ] 
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Göñül şehrini yakmaga Muḥibbī’nüñ saçuñ şeb-rev / Olur dāmānı altına ider her şeb nihān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 5). [şeb, ] 

Mübtelā-yı ‘ışḳam u sor baña ‘ışḳuñ ‘alemin / Anda şeb derd ü elem endūh-ı miḥnet-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 2). [şeb, ] 

 

şeb: Gece, gece karanlığı // Gecenin siyahlığı bağlamında sevgilinin saçının rengi. 

Dōstum zülfüñ şebinde ruḫlaruñ mehtābdur / Sun lebüñ cāmın baña çün kim şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 1). [şebinde, -i, -n, -de ] 

Zülfi şebinde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyāh başuma bir şeb-külāh yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 7). [şebinde, -i, -n, -de ] 

Göñlümi şeb-rū diyü zülf[i] şebinde bend ider / Ḳaṣdını bildüm anuñ zülfinde āḫir asmadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 2). [şebinde, -i, -n, -de ] 

 

şeb ola: Karanlık çökmek, gece olmak. 

Çün şeb ola ḫˇāb-ıla herkes ḥużūr ider / Ferdā ġamını ben çekerem āh gice imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 

Beyit 3). [şeb ola, -a ] 

 

şeb ü rūz: Gece ve gündüz. 

Sensüz eger sorarsañ niçe geçer şeb ü rūz / Gice işüm gücüm āh gündüz irişe vehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 4). [şeb ü rūz, ] 

 

şeb-dīz: Saç bağlamında gece renkli, saçı siyah (olan) // Şebdîz, Hüsrev Perviz'in meşhur atının adı. 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 2). [şeb-dīz, ] 

 

şebdīz: Gece renkli, siyah renkli. 

Saçı şebdīzine gülgūn eşki / Koşalum çünki vaṣlı öñdüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 3). [şebdīzine, -

i, -n, -e ] 

 

şeb-dīz-i zülfe: Zülfün (Şebdiz) atı. ( Şebdiz: Hüsrev ile Şirin anlatısında Hüsrev'in atının adı). 

Düşüp öñine ġāşiyesin götürür ṣabā / Şeb-dīz-i zülfe yār kaçan kim süvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 4). [şeb-dīz-i zülfe, -e ] 

 

şeb-efrūz: Geceyi aydınlatan / ışıklandıran. 

Żiyā-yı şem‘e yokdur iḥtiyācum / Olaldan şu‘le-i āhum şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 3). [şeb-

efrūz, ] 

Şebüm rūşen ider göñlüm çerāgı / Dinürse tañ mıdur aña şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 3). [şeb-

efrūz, ] 
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şeb-i hicr: Ayrılık gecesi. 

Şeb-i hicr içre kaçan bu dil-i maḥzūn iñiler / Bile yanup tutuşup derd-ile gerdūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 1). [şeb-i hicr, ] 

Bir dem şeb-i hicr içre ḫayāl-i ser-i zülfüñ / Ḫālī mi olur gözden eyā serv-i ser-efrāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 4). [şeb-i hicr, ] 

 

şeb-i hicrān: Ayrılık gecesi. 

Olma Muḥibbī vaṣl-ıla ḫoş hicr-ile melūl / Rūz u ṣāl çün şeb-i hicrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 

Beyit 5). [şeb-i hicrān, ] 

 

şeb-i hicre: Ayrılık gecesi. 

Ben şeb-i hicre nihāyet bulmadum ‘ālemde āh / Bu söz-imiş māhitābum her işe pāyān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 4). [şeb-i hicre, -e ] 

Ne kılsun ‘āşıḳuñ baḫt-ı siyāhı şām-ı miḥnetde / Şeb-i hicre nihāyet yok ki hīç ṣubḥ-ı viṣāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 3). [şeb-i hicre, -e ] 

 

şeb-i hicriyle: Ayrılık gecesi. 

Niçe yıldur şeb-i hicriyle yatur ḫasta göñül / Vuṣlata iremeyüp cānı virem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 3). [şeb-i hicriyle, -i, -y, -le ] 

 

şeb-i hicrüñ: Ayrılık gecesi. 

Niçe şād olsun Muḥibbī gül ruḫuñsuz bir nefes / Kim şeb-i hicrüñ içinde göñlin anuñ ġam kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 5). [şeb-i hicrüñ, -üñ ] 

 

şeb-i hicrüñde: Ayrılık gecesi. 

Ḥabībüm gün yüzüñ göster viṣālüñ ṣubḥına irsün / Şeb-i hicrüñde aḥvāli Muḥibbī’nüñ mükedderdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 5). [şeb-i hicrüñde, -üñde ] 

 

şeb-i miḥnetde: Sıkıntı gecesi. 

Şeb-i miḥnetde ḥasretle yakan gün yüzlü māhumdur / Depemden şem‘-veş her dem çıkan dūd-ı siyāhumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 1). [şeb-i miḥnetde, -de ] 

 

şeb-i tār: Karanlık gece. 

Görinür zülf içinde ‘ārıż-ı yār / Şeb-i tār içre ayı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 4). [şeb-i tār, 

] 

 

şeb-i tārdür: Karanlık gece. 
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Kara zülfüñ şeb-i tārdür velī aña ḥicāb olmaz / Cemālüñ ‘ālem-ārādur muḳābil āfitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1318, Beyit 1). [şeb-i tārdür, -dür ] 

 

şeb-i ṭūr: Tur (dağı) gecesi II İlâhî feyzin olduğu gece. 

Şeb-i ṭūr içre yüzüñ meş‘al-i nūr / Görindi şu‘leden vādī muḳaddes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 2). [şeb-

i ṭūr, ] 

 

şeb-i yeldā: Yılın en uzun gecesi. 

Zülfüñi gördükçe cānā ben şeb-i yeldā didüm / Ol şeb içre alnuña mehtāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 6). [şeb-i yeldā, ] 

 

şeb-i zülfin: Saç karanlığı; sevgilinin siyah saçları. 

Gāh olur dilber şeb-i zülfin mu‘anber gösterür / Geh döner gün yüzini açup münevver gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 1). [şeb-i zülfin, -i, -n ] 

 

şeb-i zülfinde: Saç karanlığı; sevgilinin siyah saçları. 

Şeb-i zülfinde çün gördüm cemāl-i şem‘-i ruḫsārı / Yanan pervāne-veş evvel dutışan bāl-ıla perdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 3). [şeb-i zülfinde, -i, -n, -de ] 

 

şeb-külāh: Gece külahı; geceleyin bilhassa yatarken giyilen dövme yünden yapılma, yekpare, bir karış uzunluğunda, 

yahut biraz daha kısa, tek katlı, başı üşütmeyen, teri emen bir tür başlık. 

Zülfi şebinde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyāh başuma bir şeb-külāh yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 7). [şeb-külāh, ] 

Zülfi düninde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyeh başuma bir şeb-külāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 4). [şeb-külāh-ımış, -ı, -mış ] 

 

şeb-küleh: Gece külahı; geceleyin bilhassa yatarken giyilen dövme yünden yapılma, yekpare, bir karış uzunluğunda, 

yahut biraz daha kısa, tek katlı, başı üşütmeyen, teri emen bir tür başlık. 

Zülfüñ düninde varsa kūyuña bu Muḥibbī / Geydügi dūd-ı dilden başına şeb-külehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 5). [şeb-külehdür, -dür ] 

 

şebnem: Çiğ, rutubet, gece nemi. 

Göñlümi her dem benüm ol māh-ı ġonca-fem kapar / Sanasın ḫurşīde gülşende seḥer şebnem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 1). [şebnem, ] 

Ol gül-i ḥamrāda şebnem mi seḥergeh görinen / Yoḫsa ruḫsārında yāruñ ḳaṭre kaṭre der midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1049, Beyit 3). [şebnem, ] 

Agzına şebnem seḥergeh nergisüñ su dökdügi / Lāle ile gice mey içmiş bu ki maḥmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 6). [şebnem, ] 

 

şeb-rev: (Fa.) Gece yürüyen. 
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Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [şeb-rev, ] 

 

şebrev: Gece karanlıkta yürüyen // Hırsız, hovarda. 

Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin / Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 4). [şebrevin, -in ] 

 

şeb-rev olur: Karanlıkta yürüyen olmak, karanlıkta yürümek II hırsız, hovarda olmak. 

Göñül şehrini yakmaga Muḥibbī’nüñ saçuñ şeb-rev / Olur dāmānı altına ider her şeb nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1456, Beyit 5). [şeb-rev olur, -ur ] 

 

şebrevlik itmege: Gece karanlıkta yürümek II hırsızlık, hovardalık etmek. 

Zülfi şebinde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyāh başuma bir şeb-külāh yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 7). [şebrevlik itmege, -meg, -e ] 

 

şebrevlik itmege: Gece karanlıkta yürümek II hırsızlık, hovardalık etmek. 

Zülfi düninde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyeh başuma bir şeb-külāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 

Beyit 4). [şebrevlik itmege, -meg, -e ] 

 

şeb-rū: Gece gibi kara yüzlü. 

Göñlümi şeb-rū diyü zülf[i] şebinde bend ider / Ḳaṣdını bildüm anuñ zülfinde āḫir asmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 2). [şeb-rū, ] 

 

şeb-veş: Gece gibi. 

Cān u dil zülfi ġamından bir dem ārām eylemez / Ruḫları üstinde şeb-veş tārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 6). [şeb-veş, ] 

 

şecā‘at gösterüp: Yiğitliğini sergilemek; yiğitçe davranmak. 

Geh şecā‘at gösterüp gāhī Muḥib merdānelık / Kim ezelden böyle telḳīn eylemişdür pīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 6). [şecā‘at gösterüp, -üp ] 

 

şefā‘at: Suçlu veya muhtaç olan için af veya ihsan ricası. 

Muḥibbī ġam yime çog-ısa cürmüñ / Şefā‘atçi Muḥammed Muṣṭafā’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 7). 
[şefā‘atçi, -çi ] 

 

şefā‘at itdi: Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek. 

Cürmüme benüm bakmayuban itdi şefā‘at / Bu luṭf-ıla bu keremi bir beşer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 7). [şefā‘at itdi, -di ] 
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şefā‘ati itdüñ: Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek. 

Hep ümmet-i Muḥammed’e itdüñ şefā‘ati / Mücrim Muḥibbī bendeñe iy Muṣṭafā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1404, Beyit 5). [şefā‘ati itdüñ, -i, -dü, -ñ ] 

 

şeftālū: Şeftali II sevgillinin şeftaliye benzetilen dudağı. 

Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1082, Beyit 2). [şeftālūlar, -lar ] 

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın / Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 5). [şeftālūsın, -sı, -n ] 

 

şeftālū-yı la‘le: Sevgilinin şeftaliye benzeyen dudağı. 

Yār şīrīndür dilā şeftālū-yı la‘le iriş / Āfitāb-ı ḥüsn-ile bulmış-durur ol perveriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1405, 

Beyit 1). [şeftālū-yı la‘le, -e ] 

 

şeh: Sultan, padişah II Sevgili. 

‘Aceb olmaya ger yārum benümle hem-nişīn olmaz / Gedālar olı-gelmişdür ki şehlerle ḳarīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 1). [şehlerle, -ler, -le ] 

Cevr ider ‘āşıḳlara ol şeh nigāhı eylemez / Gūş kılmaz bir naẓarla dād-hāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1288, Beyit 1). [şeh, ] 

Cān virüp ger rāh-ı kūyında anuñ ḫāk olmışam / Bulmaz idüm ol şehüñ pā-būsına ben dest-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 3). [şehüñ, -üñ ] 

 

şehā: Ey padişah, ey sevgili. 

Ḫāk-i pāyuñdur şehā küḥl-i baṣar / Tūtiyādan yig görür ehl-i naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 1). 

[şehā, ] 

Meger ḫālüñ şehā müşg ü ser-i zülfüñ mu‘anberdür / Dimāġı ‘ālemüñ cānā anuñ-ıçun mu‘aṭṭardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 1). [şehā, ] 

Yine dil murġı şehā gün yüzüñi yād eyler / Giceler ṣubḥa degin nāle vü feryād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 1). [şehā, ] 

Turmaz ḳafes-i tende şehā murġ-ı dil ü cān / Kūyuña senüñ uçmag-ıçun bāl ü per ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 3). [şehā, ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe şehā cān u göñül pervānedür / Tolaşur zencīr-i zülfüñe dilüm dīvānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 1). [şehā, ] 

Yaksa eflāki şafaḳ gibi n’ola āhum odı / Āteş-i ‘ışḳum şehā çünki cigerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 

Beyit 2). [şehā, ] 

 Temāşā ideliden ḳadd-i dil-cūñı şehā / Ḫıdmete bagladı bil karşuña el tutdı çınār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ت)

1205, Beyit 3). [şehā, ] 
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 Cān gülşeninüñ berg-i gül-i aḥmerisin / Ne revādur ki şehā dāmenüñe tokına ḥār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ج )
1205, Beyit 5). [şehā, ] 

 ,Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini / Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (Muhibbî Dîvânı (ط)
Gazel 1205, Beyit 16). [şehā, ] 

 Merdümlik idüp gel bu Muḥibbī’ye şehā / Kanı bu bendeñ ile eyledügüñ ḳavl ü ḳarār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (م)
1205, Beyit 24). [şehā, ] 

Şehā oldı Muḥib derdüñle mūnis / Ola mı kim ola bir cān bedensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 5). 
[şehā, ] 

Saklayam dirdüm şehā ‘ışḳuñ rumūzın sīnede / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm itdi āḫir keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1248, Beyit 3). [şehā, ] 

Ḫaṭṭuñı göreli artarsa ‘aceb mi ġamumuz / Devr-i ḥüsnüñde şehā var-ıdı ḫoş ‘ālemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 1). [şehā, ] 

Şehā mihr ü vefāñ yokdur sayılsa bir iki dinmez / Cefā vü cevrüñe cānā velī hergiz ḥisāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 4). [şehā, ] 

Kāse-i çeşmi Muḥibbī’nüñ cevāhirler tolu / Dem mi vardur ki şehā pāyuña īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1342, Beyit 5). [şehā, ] 

Esb-i nāz-ıla kaçan ‘azm-i şikār itseñ şehā / İtlerüñden olmaga cān-ıla dil eyler heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 4). [şehā, ] 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 5). [şehā, ] 

Eyledi tīr-i cefāya bu benüm sīnem siper / Ol ki ebrūñı şehā ya ġamzeñi tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1427, Beyit 2). [şehā, ] 

Maḥşerde şehā götüricek ‘ışḳuñ-ıla baş / Olmaya benüm ḥālüme Mecnūn gibi ḥāldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1451, Beyit 4). [şehā, ] 

 

şehbāz: İri ve beyaz bir doğan cinsi // Sevgilinin gözleri. 

Gözi üstinde gören kaşlarını / İki teldür sanur dakındı şehbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 3). [şehbāz, ] 

 

şehd: Bal. 

La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül / Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1384, Beyit 5). [şehd, ] 

 

şehd ü şekerden: Bal ve şeker. 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [şehd ü şekerden, -den ] 

Didiler cevr ü cefāyı zehrden acı velī / Sor baña şehd ü şekerden leẕẕeti tatlu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 3). [şehd ü şekerden, -den ] 

 

şehd ü şekker: Bal ve şeker. 
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Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān / Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 5). [şehd ü şekker, ] 

 

şeh-i ‘ālī-cenābı: İyilik sahibi, yüksek ahlaklı padişah II Sevgili. 

Sen şeh-i ‘ālī-cenābı kuçmaga bir el ile / Pul pul itdüm dāġlarla kolumı bir zer kemer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1081, Beyit 4). [şeh-i ‘ālī-cenābı, -ı ] 

 

şeh-i cihān: Cihan padişahı. 

Bu Muḥibbī şeh-i cihān iken / Şimdi bir ḫūba bendedür dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 6). [şeh-i 

cihān, ] 

 

şeh-i ḫūbān: Güzeller padişahı II sevgili. 

Olmasa yār Muḥibbī şeh-i ḫūbān eger / Hep güzeller gelüp eyler miydi ṭapu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1091, Beyit 5). [şeh-i ḫūbān, ] 

İñen cevr itme ‘uşşāḳa vefā kıl iy şeh-i ḫūbān / Ġarībüñ āhını yirde komaz Allāh’umuz vardur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1145, Beyit 3). [şeh-i ḫūbān, ] 

Olursa tañ mı aḥvālüm diger-gūn / Baña çün ol şeh-i ḫūbān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 3). 
[şeh-i ḫūbān, ] 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhī eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1268, Beyit 1). [şeh-i ḫūbān, ] 

Ḳatlüm içün ḫaṭ getürmiş ol şeh-i ḫūbān yine / Ġam beni şimden girü öldürdi taḳdīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 3). [şeh-i ḫūbān, ] 

Ehl-i ‘ışḳa ol şeh-i ḫūbān nigāhı eylemez / Ġarradur ḥüsne anuñçün dād-ḫˇāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1294, Beyit 1). [şeh-i ḫūbān, ] 

 

şehīd olsam: Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölmek. 

Şehīd olsam eger ‘ışḳıyla yārān / İdesiz penbe-i dāġum kefen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 2). [şehīd 

olsam, -sa, -m ] 

 

şehīd-i ‘ışḳ: Aşk şehidi. 

Ölürsem rāh-ı kūyında dikesiz taş işigini / Görenler diyeler raḥmet şehīd-i ‘ışḳ mezārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 2). [şehīd-i ‘ışḳ, ] 

 

şehlā: (Ar. eşhel “koyu mâvi veya elâ gözlü”nün müennes şekli şehlā’) [“Hafif şaşı” anlamını Türkçe’de 

kazanmıştır] Kusur değil güzellik sayılabilecek şekilde şaşı, hafif şaşı (göz). 

Ḳatlüme ḳaṣd eyledi beñzer yine şehlā gözüñ / İy kaşı ya sīneme dek tīrüñ olsun degmeñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 3). [şehlā, ] 

 

şeh-levend: Yiğitlerin şahı (sevgili). 
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Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [şeh-levendümdür, -ümdür ] 

 

şehr: Şehir, kent. 

Maḥabbetden ola bir dil ki ḫālī / O şehre beñzeye sulṭānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 2). [şehre, 

-e ] 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına / Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 5). [şehrümden, -ümden ] 

Kūy-ı dilberde gözüm yaşı revān olur revān / Nite kim Baġdād şehri içre akar nehr-i Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1500, Beyit 4). [şehri, -i ] 

 

şehr: Şehir, kent, diyar II gönül şehri. 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1129, Beyit 1). [şehrin, -i, -n ] 

Şāh-ı ġam gelse göñül şehrine cān karşu çıkar / Gözlerüm pīşkeş içün dirhem ü dīnār çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1150, Beyit 3). [şehrine, -i, -n, -e ] 

Göñül şehrini yakmaga Muḥibbī’nüñ saçuñ şeb-rev / Olur dāmānı altına ider her şeb nihān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 5). [şehrini, -i, -n, -i ] 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [şehri, -i ] 

Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı / Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 2). [şehrine, -i, -n, -e ] 

 

şehr: Şehir, kent, diyar II aşk, sevgi şehri. 

Sorarsañ sīnem üstinde elifler çekdügüm bir bir / Maḥabbet şehrine andan varılur togrı rāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 3). [şehrine, -i, -n, -e ] 

 

şehr: Şehir, kent, diyar II ten şehri. 

İy ecel ten şehrini ısmarla seyl-i eşküme / Anı vīrān itmege gözümden akan mā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 6). [şehrini, -i, -n, -i ] 

 

şehr-i ‘ışḳuñ: Aşk şehri. 

Şehr-i ‘ışḳuñ resmini urdukda ressām-ı ezel / Kelle-i ‘uşşāḳdan sūrını bünyād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1413, Beyit 3). [şehr-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

şehr-i melāmet: Kınanma şehri. 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet ehliyüz / Bende-i ‘ışḳ olalı şehr-i melāmet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 1). [şehr-i melāmet, ] 
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şehsüvār: Usta binici II sevgili. 

Zülfini çevgān idüp alsa ele ol şehsüvār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 4). [şehsüvār, ] 

 

şehvār: Iri taneli inci. 

Bir bencileyin var mı bu baḥr-ı ġam içinde / Bir sencileyin dişleri şehvār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 3). [şehvār, ] 

 

şeker: Şeker, tatlı, kand. 

Şīrīn lebüñüñ vaṣfın iderken bu Muḥibbī / Leẕẕetden anuñ toptolu agzı şeker olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 5). [şeker, ] 

 

şeker-güftār: Sözü şeker gibi olan. Tatlı sözlü sevgili. 

Rāżıyam devr-i felekden sa‘d olupdur yılduzum / Ol melek-manẓar şeker-güftārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 5). [şeker-güftārı, -ı ] 

 

şekeristān: Şekerlik, şeker ülkesi. // Şeker / şeker kamışı tarlası. 

Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1191, Beyit 3). [şekeristān, ] 

 

şeker-veş: Şeker gibi. 

Şeker-veş leblerin vaṣf iden anuñ / Mükerrer eylesün kim şöhreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 3). 

[şeker-veş, ] 

 

şekker: Şeker, tatlı II papağan eğitimi bağlamında. 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere / Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 2). [şekkere, -e ] 

 

şekker: Şeker, tatlı II üzerine sinek konması bağlamında. 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere / Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 2). [şekker-ile, -ile ] 

 

şekker: Şeker, tatlı II sevgilinin tatlı dudağı. 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 4). [şekker, ] 

Muḥibbī ẕīkr ider şekker lebüñ çün / Olur her bir sözi ḳand-i mükerrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 8). 

[şekker, ] 
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Eydeli şekker lebi şīrīn zebānın vaṣfını / Bu Muḥibbī ṭab‘ını ṭūṭī gibi gūyā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 
Beyit 5). [şekker, ] 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen / Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1183, Beyit 2). [şekker, ] 

Sun agzuma dehānuñ şekkerini / Benüm boynuma ol şekker kem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 5). 
[şekker, ] 

Sun agzuma dehānuñ şekkerini / Benüm boynuma ol şekker kem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 5). 
[şekkerini, -i, -n, -i ] 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ / Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 2). [şekker, ] 

 

şekker: Şeker, tatlı II şiir. 

‘Aceb mi şi‘r ü eş‘ārum leẕīẕ olursa şekkerden / Nigāruñ lebleri vaṣfı zebānumda mükerrerdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 3). [şekkerden, -den ] 

 

şekker ü cüllāb: Şeker ve gül suyu şerbeti. 

Rūy-ı yāra mihr-i ‘ālem-tāb beñzer beñzemez / La ‘l-i nābā şekker ü cüllāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1347, Beyit 1). [şekker ü cüllāb, ] 

 

şemʿ: Mum ‖ Sevgili. 

O şemʿüñ devr-i ḫaṭṭını görüp āh eyleme iy dil / Bilür her kim ki ‘ākildür ki olmaz bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 3). [şemʿüñ, -üñ ] 

 

şemʿ: Mum. 

İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 2). [şemʿüñ, -üñ ] 

Meclisde meger ḥüsnine yāruñ dil uzatmış / Şemʿüñ dilini n’ola eger kim kese mıḳrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1494, Beyit 3). [şemʿüñ, -üñ ] 

 

şemʿ: Mum // Sevgilinin yüzünün güzelliği, parlaklığı. 

Göñül zülfüñ görüp dīvāne olmış / Yüzüñ şemʿine cān pervāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 1). 

[şemʿine, -i, -n, -e ] 

 

şem‘: Mum ‖ Sevgili. 

‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 2). [şem‘e, -e ] 

N’ola yaksam şem‘-i ḥüsne bu göñül pervānesin / Dōstum sen şem‘ olıcak ‘āşıḳuñ pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 6). [şem‘, ] 



 1943 

Şem‘-i cemāl-i yāra pervāne-veş tutışdum / Kimdür diyen benümçün ol şem‘e yanagelmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1207, Beyit 3). [şem‘e, -e ] 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [şem‘, ] 

 

şem‘: Mum. 

Yandursa n’ola şem‘-i ruḫına beni dilber / Şem‘üñ daḫı pes yandugı pervāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1011, Beyit 3). [şem‘üñ, -üñ ] 

Her kaçan derd-i firāḳuñ ḳıṣṣasın şerḥ eyleyem / Şem‘ yakar yüregini odlar agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 3). [şem‘, ] 

İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1070, Beyit 5). [şem‘, ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥ olınca yanmayan / Meclis-i ‘irfāna anlar girmege lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 2). [şem‘, ] 

Bir bencileyin şem‘ gibi odlara yanmış / Şem‘-i ruḫuñuñ şevḳıne iy yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 8). [şem‘, ] 

Şem‘-i ruḫsāruñ görüp yansam yakılsam tañ mıdur / Şem‘ gördükçe yakar bāl ü perin pervāneler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 4). [şem‘, ] 

Ruḫları şem‘in yine ‘arż eyledi cānāneler / Koñ tutuşsun cān u dil şem‘e yana pervāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 1). [şem‘e, -e ] 

Ruḫları şem‘in yine ‘arż eyledi cānāneler / Koñ tutuşsun cān u dil şem‘e yana pervāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 1). [şem‘in, -i, -n ] 

 Şem‘-i ruḫuña cānumı virsem ne ‘aceb / Şem‘i pervāne kaçan görse ider cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ش )

1205, Beyit 13). [şem‘i, -i ] 

Kesilür şem‘ gibi itme zebānuñı dırāz / ‘Āḳil-iseñ bu sözüm levḥ-i dilüñ üstine yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 1). [şem‘, ] 

Yanar pervāne şem‘e nāle kılmaz / Çü çıkmaz mürdelerden hergiz āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 2). 
[şem‘e, -e ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe yanaldan bu göñül pervāne-veş / Şem‘e yanmak ögredür gör bu dil-i pervānemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1315, Beyit 3). [şem‘e, -e ] 

Anuñçün kesdiler şem‘üñ başını / Muḥibbī olduġıyçün kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 5). 
[şem‘üñ, -üñ ] 

Degül hicrān şebinde şem‘e ḥācet / Ki āhum şem‘a-i beytü’l-ḥazān bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 4). 
[şem‘e, -e ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥa dek kan aglaram / Ṣoḥbet eyler gice gündüz yār-ıla her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 2). [şem‘, ] 

Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 3). [şem‘, ] 
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şem‘: Mum // Sevgilinin yüzünün güzelliği, parlaklığı. 

Göreli zülfüñde ḥüsnüñ şem‘ine pervāne-veş / Cān u dilden yanmaga iy māh nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1363, Beyit 3). [şem‘ine, -i, -n, -e ] 

 

şem‘a-i beytü’l-ḥazān: Hüzün evinin mumu. 

Degül hicrān şebinde şem‘e ḥācet / Ki āhum şem‘a-i beytü’l-ḥazān bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 4). 
[şem‘a-i beytü’l-ḥazān, ] 

 

şem‘-i bī-pervāyı: Pervasız, çekincesi olmayan mum. // Sevgili. 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ / Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 2). [şem‘-i bī-pervāyı, -y, -ı-yı ] 

 

şem‘-i cemāl-i dilberi: Sevgilinin güzellik (güzel yüz) mumu. 

Bezm-i ḥüsninde görüp şem‘-i cemāl-i dilberi / Yanmaga pervāne-veş ol nāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 4). [şem‘-i cemāl-i dilberi, -i ] 

 

şem‘-i cemāl-i yāra: Sevgilinin mum gibi olan yüzü // sevgilinin yüz güzelliğinin mumu. 

Şem‘-i cemāl-i yāra pervāne-veş tutışdum / Kimdür diyen benümçün ol şem‘e yanagelmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1207, Beyit 3). [şem‘-i cemāl-i yāra, -a ] 

 

şem‘-i cemālin: Güzelliğin mumu. 

Ara pervānesin şem‘-i cemālin / Bulursın yanmaga nār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 2). 

[şem‘-i cemālin, -i, -n ] 

 

şem‘-i encümenden: Meclisin mumu. 

Hevāya uyanuñ başı hebā olmak muḳarrerdür / Daḫı rūşen ola yanuñda şem‘-i encümenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 6). [şem‘-i encümenden, -den ] 

 

şem‘-i ḥüsne: Güzelliğin mumu. 

N’ola yaksam şem‘-i ḥüsne bu göñül pervānesin / Dōstum sen şem‘ olıcak ‘āşıḳuñ pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 6). [şem‘-i ḥüsne, -e ] 

Şem‘-i ḥüsne yanagör pervāne-veş āh eyleme / ‘Āşıḳ-ı s̱ābit-ḳadem ‘ışḳ içre feryād istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1359, Beyit 3). [şem‘-i ḥüsne, -e ] 

Nāṣiḥā men‘ itme yaksam şem‘-i ḥüsne cān u dil / Yakmaga pervāne perrin gelmez illā nār ḫoş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1408, Beyit 2). [şem‘-i ḥüsne, -e ] 

 

şem‘-i ḥüsne: Güzelliğin mumu II sevgili. 
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Şem‘-i ḥüsne kim ki ‘āşıḳdur yanar pervāne-veş / Maḥv olur ol ‘āteş-i ‘ışḳ içre nā-peydā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 4). [şem‘-i ḥüsne, -e ] 

Şem‘-i ḫüsne iy Muḥibbī cān u ser itme dirīġ / Bāl ü per yakdı diye dilber bizüm pervānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 5). [şem‘-i ḫüsne, -e ] 

Şem‘-i ḥüsne dil yana pervāne-veş ḫāmūş olur / İñleyüp bülbülleyin feryād u āh u vā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1297, Beyit 3). [şem‘-i ḥüsne, -e ] 

 

şem‘-i ḥüsne: Güzellik mumu. 

Muḥib pervāne-veş ol şem‘-i ḥüsne / Yakayım bāl ü per didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 5). 

[şem‘-i ḥüsne, -e ] 

 

şem‘-i ḥüsni: Güzelliğin mumu. 

Şem‘-i ḥüsni her kaçan ḫūbān yakar / ‘Āşıḳ-ı cānbāz aña pervānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 2). 

[şem‘-i ḥüsni, -i ] 

 

şem‘-i ḥüsn-i dil-keşe: Gönlü cezbedici güzelliğin mumu. 

Gördüm dutışdum āteşe ol şem‘-i ḥüsn-i dil-keşe / Yandı perüm pervāne-veş bu bālümi sormaz mısız (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 2). [şem‘-i ḥüsn-i dil-keşe, -e ] 

 

şem‘-i ḥüsninde: Güzelliğin mumu. // Sevgilinin yüzü. 

Görinen ‘anberīn beñler nigāruñ şem‘-i ḥüsninde / Sanasın bir bölük Hindū daparlar nāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 2). [şem‘-i ḥüsninde, -i, -n, -de ] 

 

şem‘-i ḥüsnine: Güzelliğin mumu. 

Şem‘-i ḥüsnine cem‘ olup ‘uşşāḳ / Tañ mı pervāne-veş yaka perler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 3). 

[şem‘-i ḥüsnine, -ine ] 

Boynuma zencīr-i zülfin dāyimā dakmakdadur / Şem‘-i ḥüsnine göñül pervānesin yakmakdadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1103, Beyit 1). [şem‘-i ḥüsnine, -ine ] 

Şem‘-i ḥüsnine nigāruñ bakmak içün dün gice / Bāl ü per yakdum kül itdüm kendümi pervāne-veş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 2). [şem‘-i ḥüsnine, -i, -n, -e ] 

 

şem‘-i ḥüsnüñ: Güzelliğin mumu. 

Dişlerüñle şem‘-i ḥüsnüñ bu Muḥibbī añmasa / Şi‘rini pür-sūz idüp naẓmın güher-rīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 5). [şem‘-i ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

şem‘-i ḥüsnüñe: Güzelliğin mumu. 

Şem‘-i ḥüsnüñe şehā cān u göñül pervānedür / Tolaşur zencīr-i zülfüñe dilüm dīvānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1202, Beyit 1). [şem‘-i ḥüsnüñe, -üñ, -e ] 
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Şem‘-i ḥüsnüñe görüp dün gice dil yandugını / Baña öykündi düşüp odlara pervāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 2). [şem‘-i ḥüsnüñe, -üñ, -e ] 

 

şem‘-i ḥüsnüñe: Güzelliğin mumu II sevgili. 

Şem‘-i ḥüsnüñe yanaldan bu göñül pervāne-veş / Şem‘e yanmak ögredür gör bu dil-i pervānemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1315, Beyit 3). [şem‘-i ḥüsnüñe, -üñe ] 

 

şem‘-i ruḫı: Yanağının mumu; sevgilinin parlayan, ışıldayan yanağı. 

Dutışup şem‘-i ruḫı şevḳine pervāne gibi / Dil-i şūrīde olup içi vü taşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 

Beyit 4). [şem‘-i ruḫı, -ı ] 

 

şem‘-i ruḫ-ı cānāneye: Sevgilinin yanağının mumu. 

Bezm-i ġamda cān atar şem‘-i ruḫ-ı cānāneye / Sanasın miḥnet şebinde bu göñül pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 7). [şem‘-i ruḫ-ı cānāneye, -y, -e ] 

 

şem‘-i ruḫ-ı yāra: Sevgilinin yanağının mumu. 

Cān u dil ile şem‘-i ruḫ-ı yāra yandugum / Pervāne gibi yanmaga dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1111, Beyit 2). [şem‘-i ruḫ-ı yāra, -a ] 

 

şem‘-i ruḫına: Yanağının mumu; sevgilinin parlayan, ışıldayan yanağı. 

Yandursa n’ola şem‘-i ruḫına beni dilber / Şem‘üñ daḫı pes yandugı pervāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1011, Beyit 3). [şem‘-i ruḫına, -ına ] 

 

şem‘-i ruḫına: Yanağının mumu; sevgilinin parlayan, ışıldayan yanağı. 

Dün gice şem‘-i ruḫına karşu ol meh-pārenüñ / Ṣubḥ olınca yakmışam pervāne-veş bāl-ıla per (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 3). [şem‘-i ruḫına, -ı, -n, -a-ına ] 

 

şem‘-i ruḫsārına: Yanağın mumu; sevgilinin yanağının ışıltısı. 

Zülfi zencīrine kim dil vire dīvāne geçer / Şem‘-i ruḫsārına kim per yaka pervāne geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1057, Beyit 1). [şem‘-i ruḫsārına, -ına ] 

 

şem‘-i ruḫsāruñ: Yanağın mumu; sevgilinin yanağının ışıltısı. 

Şem‘-i ruḫsāruñ görüp yansam yakılsam tañ mıdur / Şem‘ gördükçe yakar bāl ü perin pervāneler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 4). [şem‘-i ruḫsāruñ, -uñ ] 

 

şem‘-i ruḫuña: Yanağının mumu; sevgilinin parlayan, ışıldayan yanağı. 

 ,Şem‘-i ruḫuña cānumı virsem ne ‘aceb / Şem‘i pervāne kaçan görse ider cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı ( ش )

Gazel 1205, Beyit 13). [şem‘-i ruḫuña, -uñ, -a ] 
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şem‘-i ruḫuñuñ: Yanağının mumu; sevgilinin parlayan, ışıldayan yanağı. 

Bir bencileyin şem‘ gibi odlara yanmış / Şem‘-i ruḫuñuñ şevḳıne iy yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 8). [şem‘-i ruḫuñuñ, -uñ, -uñ ] 

 

şem‘-i rūşen: Aydınlık, ışık saçan mum, (sevgili). 

Şem‘-i rūşen var mı yāḫūd bir gice / Yakuban pervānesin nār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 3). 
[şem‘-i rūşen, ] 

 

şem‘-i şeb-efrūz: Geceyi aydınlatan mum. 

Sīnem içre berḳ-i āhum şu‘le-i cān-sūz imiş / Tekye-i ġamda hemān bir şem‘-i şeb-efrūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 1). [şem‘-i şeb-efrūz, ] 

 

şem‘-i şeb-efrūz: Geceyi aydınlatan mum. II sevgili. 

Cihānda var mı bir şem‘-i şeb-efrūz / Yakup pervānesini nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 2). 

[şem‘-i şeb-efrūz, ] 

 

şem‘-i şebistān: Yatak odası mumu, gece mumu // sevgili, güzel, dilber. 

Kim ki nūr-ı Ḥaḳḳ-ıla dil ḫānesin rūşen kılur / Yiter aña hergiz ol şem‘-i şebistān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 3). [şem‘-i şebistān, ] 

 

şem‘-i şebistān: Yatak odası mumu // Gece mumu. 

Uyumazsa ne ‘aceb sīnesi pür āteş olan / Nitekim subḥa degin şem‘-i şebistān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 2). [şem‘-i şebistān, ] 

 

şemme: (Ar. şemm “koklamak”tan şemme) 1. Koklama 2. mec. Çok az miktar, zerre miktârı. 

Alan bir şemme bū sünbül saçından / Muḥibbī niç’ ola sevdāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 5). 

[şemme, ] 

 

şems: Güneş. 

Olmamış idi cihān zīver ü ziynetle ‘arūs / İtmemiş idi serīr-i felege şems cülūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 

Beyit 1). [şems, ] 

 

şems ü ḳamer: Güneş ve ay. 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 2). [şems ü ḳamer, ] 

 

şems [ü] ḳamer: Güneş ve ay. 
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Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1291, Beyit 3). [şems [ü] ḳamer, ] 

 

şems ü ḳamerden: Güneş ve ay. 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [şems ü ḳamerden, -den ] 

 

şems-i felek: Gökyüzünün güneşi. 

Bunca istiġnā ile görmez misin şems-i felek / Pāyuña yüzler sürüp yoluñda ḫāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 2). [şems-i felek, ] 

 

şemşīr: Kılıç. 

Virdi dil mülkin ḫarāba şimdi ḳaṣdı cānadur / Çeşm-i kāfir eylemiş müjgānların şemşīrler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1045, Beyit 2). [şemşīrler, -ler ] 

Yalmanur kan içmege her dem-be-dem şemşīrümüz / Togrulup gitdi ‘adūnuñ cānın ala tīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1213, Beyit 1). [şemşīrümüz, -ümüz ] 

 

şemşīr-veş: Kılıç gibi. 

Müstaḳīm ol her ne emr itse nigāruñ tīr-veş / Ḫıdmetinden yüz çevürme tīz olup şemşīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 1). [şemşīr-veş, ] 

 

şem‘-veş: Mum gibi, mum misali. 

Şem‘-veş dūd-ı dilüm çıksa depemden ne ‘aceb / Kim Muḥibbī giceler ṣubḥa degin yana geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1057, Beyit 5). [şem‘-veş, ] 

Şeb-i miḥnetde ḥasretle yakan gün yüzlü māhumdur / Depemden şem‘-veş her dem çıkan dūd-ı siyāhumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 1). [şem‘-veş, ] 

Cihān cümle olur sūz-ı derūnumdan benüm rūşen / İderem şem‘-veş girye olam her encümen sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 4). [şem‘-veş, ] 

Yanaruz nār-ı maḥabbetle dem-ā-dem şem‘-veş / Dūdumuz serden çıkar biz ‘ışḳ sevdāsındayuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1305, Beyit 2). [şem‘-veş, ] 

Şem‘-veş kan aglaram tā ṣubḥa dek dildārsuz / Bülbül-i şūrīdeyem kim düşmişem gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 1). [şem‘-veş, ] 

Bezm-i ġamda āferīn ol ‘āşıḳ-ı ser-bāza kim / Şem‘-veş başın keserseñ sırrını aṣlā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1354, Beyit 3). [şem‘-veş, ] 

 

şer: Baş, kafa. 

Kaçan çevgān ide zülfin süvār-ı esb-i nāz-ıla / Muḥibbī ‘ışḳ meydānın ser-ā-ser top olan serdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 6). [serdür, -dür ] 
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Ebed gitmeye bu serden hevā-yı zülfüñ iy dilber / Anuñçün levh-i sīnemde anuñ naḳşı muṣavverdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 4). [serden, -den ] 

Zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olup dökile niçe serler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 4). [serler, -ler ] 

Kūh-ı belā serümdür çeşmüm anuñ bıñarı / Üstinde dūd-ı āhum yir yir seḥāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1135, Beyit 2). [serümdür, -üm, -dür ] 

Ger semend-i nāz-ıla iy dōst cevlān eyleseñ / Zülfüñüñ çevgānına top olmaga bu ser yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 4). [ser, ] 

Zülfi çevgānın kaçan ‘uşşāḳa dilber gösterür / Top idüp meydān-ı ‘ışḳ içre bulur ser gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 1). [ser, ] 

‘Aynum olalı iki ‘ayn-ı revān / Görinen ser degül belā kūhumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 3). [ser, ] 

Çevgān idüp zülfine el ursa nigārum / Top olmaga yolında anuñ degme ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 6). [ser, ] 

Her kaçan el ursa çevgān-ı ser-i zülfine yār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 5). [serden, -den ] 

Yanaruz nār-ı maḥabbetle dem-ā-dem şem‘-veş / Dūdumuz serden çıkar biz ‘ışḳ sevdāsındayuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1305, Beyit 2). [serden, -den ] 

Tācdārıyuz Muḥibbī gūşe-i meyḫānenüñ / Oldı serde bir ḳadeḥ mey efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1315, Beyit 5). [serde, -de ] 

Zülfini çevgān idüp alsa ele ol şehsüvār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 4). [serden, -den ] 

 

şer: Kötülük, fenâlık. 

Sakın aldanma raḳīb-i rū-siyāhuñ ḳavline / Bir ġurāb ötetura niçe şer agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1025, Beyit 2). [şer, ] 

Düriş ḫayra vü şerden ictināb it / Dimesünler senüñ içün bed-āmūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 4). 
[şerden, -den ] 

 

şerār: Kıvılcım II Aşk ateşinin kıvılcımı. 

Derūn-ı sīneden dem dem gelenler āh u zārıdur / Giceler görinen encüm degül āhum şerārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 1). [şerārıdur, -ı, -dur ] 

Gökler yüzine bir gün irişür şerārumuz / Sakla cemālüñ ayını iy āfitāb-ı ḥüsün (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 4). [şerārumuz, -umuz ] 

Sakın cemāl ü ḥüsnüñi iy āfitāb-ı ḥüsn / Gökler yüzine irişe nāgeh şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 4). [şerārumuz, -umuz ] 

Ölsem yolında āteş-i āhum ‘alem olup / Gökler yüzine irgüre her dem şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 3). [şerārumuz, -umuz ] 

Eger ‘ışḳuñ şerārından söz açsam / Dutışup dag u deryā eyleye cūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 4). 
[şerārından, -ı, -n, -dan ] 
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şerār: Kıvılcım II ateş II ejderin ağzından çıkan ateş. 

Āhum ejderdür derūn-ı sīnem olmış aña ġār / Odlar kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 2). [şerārıdur, -ı, -dur ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 1). [şerārıdur, -ı, -dur ] 

 

şerār-ı ‘ışḳuñı: Aşk kıvılcımı. 

Şerār-ı ‘ışḳuñı cānā ‘aceb mi dursa sīnemde / Bulınur küller altında kaçan olsa nihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 2). [şerār-ı ‘ışḳuñı, -uñ, -ı ] 

 

şerbet: Tatlı içecek. // İlaç. 

Gerçi vaṣluñ leẕẕetine beñzemez ḳand ü nebāt / Hicrüñ ammā şerbetin içen bilür kim acıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 2). [şerbetin, -i, -n ] 

Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz / İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 1). [şerbet, ] 

 

şerbet-i la‘linden: (Sevgilinin) kırmızı dudağının şerbeti. 

Şerbet-i la‘linden özge ‘āşıḳa yokdur devā / Gel ṭabībā ko ‘ilācı biz cevāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1350, Beyit 3). [şerbet-i la‘linden, -i, -n, -den ] 

 

şeref bulsun: Şeref kazanmak, şereflenmek. 

Rūy-ı zerdüm tā şeref bulsun diyü / Anları pā ile tamga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 4). [şeref 

bulsun, -sun ] 

 

şeref virdi: Şereflendirmek, yüceltmek, onurlandırmak. 

Bir şeref virdi cihāna irişüp faṣl-ı rebi‘ / Her diken tāze görindi olup iẓhār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 

Beyit 2). [şeref virdi, -di ] 

 

şerer: Kıvılcım. 

Āteş-i āhum yanında bir şerer nār-ı Ḫalīl / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1380, Beyit 3). [şerer, ] 

 

şerḥ: Açıklamak, etraflıca anlatmak. 

Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın / Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 7). [şerḥinde, -inde ] 

 

şerḥ eylemek: Açıklamak, etraflıca anlatmak. 
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Küfār-ı ḫaddüñi ḫaṭṭuñ yazup şerḥ eylemek ister / Ta‘ālā’llāh anı ḫakk it gider yañlış kitāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 5). [şerḥ eylemek, -mek ] 

 

şerḥ eylemeyem: Açıklamak, etraflıca anlatmak. 

Zülfüñ bir uzun ḳıṣṣa-durur ẕikri ne mümkin / Şerḥ eylemeyem ḥaşre degin ṭūl u eger ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1495, Beyit 2). [şerḥ eylemeyem, -me, -y, -e, -m ] 

 

şerḥ eylesem: Açıklamak, etraflıca anlatmak. 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem / Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 4). [şerḥ eylesem, -se, -m ] 

 

şerḥ eyleyem: Açıklamak, etraflıca anlatmak. 

Her kaçan derd-i firāḳuñ ḳıṣṣasın şerḥ eyleyem / Şem‘ yakar yüregini odlar agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 3). [şerḥ eyleyem, -y, -e, -m-yem ] 

 

şerḥ eyleyüp: Açıklamak, etraflıca anlatmak. 

Metn-i ḥüsnin gerçi ḫaṭṭāṭ-ı ezel evvel yazup / Soñradan ḫaṭṭı gelür şerḥ eyleyüp i‘rāb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 3). [şerḥ eyleyüp, -y, -üp ] 

 

şerḥ iden: Açıklamak, etraflıca anlatmak. 

Şerḥa şerḥa cigerle derd-i dili / Şerḥ iden sīne-i mecrūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 4). [şerḥ 

iden, -en ] 

 

şerḥ idüp: Açıklamak, etraflıca anlatmak. 

Metn-i ḥüsnüñde ḫaṭuñ ḫaṭṭātı yazmış ḥāşiye / Şerḥ idüp evrāḳ-ı gülden tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 2). [şerḥ idüp, -üp ] 

 

şerḥ olmadı: Açıklanmak, anlatılmak. 

Bu Muḥibbī ḥālini taḥrīre almışdur ḳalem / Niçe defter toldı şerḥ olmadı aḥvālüm henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1300, Beyit 5). [şerḥ olmadı, -ma, -dı ] 

 

şerḥa: Yarık, dilimlenmiş, delik deşik. 

Ġamz oklarıyla sīne vü dil şerḥa yaradur / Bagrumı eger sorar-ısañ pāre pāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 
Beyit 1). [şerḥa, ] 

 

şerḥa şerḥa: Dilim dilim, parça parça. 

Şerḥa şerḥa cigerle derd-i dili / Şerḥ iden sīne-i mecrūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 4). [şerḥa 

şerḥa, ] 
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Şerḥa şerḥa sīnede cān bir nefes itmez ḳarār / Murġ ārām eylemez pervāz ider sınsa ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 3). [şerḥa şerḥa, ] 

 

şerḥa şerḥa olsa: Parça parça olmak. 

Şerḥa şerḥa olsa sīnem tañ mı tīġuñdan cüdā / Teşnelikde çāk çāk olur nite kim rūy-ı ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 5). [şerḥa şerḥa olsa, -sa ] 

 

şerḥ-i ġam-ı hicrānı: Ayrılığın üzüntüsünün açıklaması. 

Ḥabībüm sorma gel şerḥ-i ġam-ı hicrānı sen benden / Zebānum lāl olur ḳudret mi var diyem suḫan sensüz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 3). [şerḥ-i ġam-ı hicrānı, -ı ] 

 

şermende: Utanan, utangaç, mahcup. 

Beñzerem dimiş nigārā ḫaddüñe / Bu sözinden sen güli şermende gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 2). 

[şermende, ] 

Lebüñden ġoncalar dem-beste oldı / Ruḫuñ şermendesidür hem gül-i ter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 4). 
[şermendesidür, -si, -dür ] 

 

şermesār olur: Utanmak, mahcup olmak. 

Cānān lebi katında lā‘l seng pāredür / Gül ruḫlarını gördügi dem şermesār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 3). [şermesār olur, -ur ] 

 

şermsār olmaz: Utanmak, mahcup olmak. 

Hevā-yı nefse kim uysa Muḥibbī soñı ḫacletdür / Bu pendi cān-ıla kim gūş iderse şermsār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 5). [şermsār olmaz, -maz ] 

 

şermsār olursın: Utanmak, mahcup olmak. 

Niçeye dek eylesün cevr ü cefā ḫışm u sitem / Key sakın ḫaṭṭuñ gelür āḫir olursın şermsār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 7). [şermsār olursın, -ur, -sın ] 

 

şeş: Altı. 

Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 1). [şeş, ] 

 

şeş: Ses, gürültü. 

Sīneye gelse ḫayāl-i çeşmi āh itme dilā / Kankı evde kim ola bīmār olmaz anda ses (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 3). [ses, ] 

 

şevḳ: Şevk: Şiddetli arzu, istek, aşırı heves. // Şavk: Işık. 
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Gül mevsiminde murġ-ı çemen zār zār olur / Kalmaz ḳarārı şevḳ-ile bī-iḫtiyār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 1). [şevḳ-ile, --ile ] 

Bir bencileyin şem‘ gibi odlara yanmış / Şem‘-i ruḫuñuñ şevḳıne iy yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 8). [şevḳıne, -ı, -n, -e ] 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [şevḳın, -ı, -n ] 

Bülbül çemende sanma ki dāyim sür[ū]d ider / Gül şevḳı-y-ile bülbülüñ işi āh u nāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 2). [şevḳı-y-ile, -ı-, -y-, -ile ] 

Ele sāġar alalum şevḳ-ile rindāne biraz / Gel diñüz açılalum gülşene yārāna biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1251, 

Beyit 1). [şevḳ-ile, --ile ] 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 4). [şevḳi, -i ] 

Dutışup şem‘-i ruḫı şevḳine pervāne gibi / Dil-i şūrīde olup içi vü taşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 4). [şevḳine, -i, -n, -e ] 

Pend kılsañ göñlüme şevḳum daḫı olur sitīz / Nite kim āteş dökseñ rūşenāsı ola tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 1). [şevḳum, -um ] 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 4). [şevḳin, -i, -n ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde bir gül yüzlü gülzār isterüz / Karşusında şevḳ-ıle dil bülbülin zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 1). [şevḳ-ıle, --ıle ] 

Bülbül āşüfte olup gül şevḳıne / Cümle dökdi ne ki var ḳalbinde rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 3). 

[şevḳıne, -ı, -n, -e ] 

Zār olur gülşende bülbül dem-be-dem gül şevḳıne / Zārī kılsun ‘āşıḳuñ çünki naṣībi zār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 4). [şevḳıne, -ı, -n, -e ] 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış / Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 1). [şevḳden, -den ] 

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine / Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 5). [şevḳine, -i, -n, -e ] 

Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül / Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 5). [şevḳiyle, -i, -y, -le ] 

İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 2). [şevḳuñ, -uñ ] 

 

şevḳ-i gül-ile: Gülün şevki, gül arzusu. 

Dil ruḫlaruñı yād idicek işi zār olur / San kim çemende şevḳ-i gül-ile hezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 1). [şevḳ-i gül-ile, --ile ] 

 

şevḳ-i rūyuñla: Yanağın şavkı, parıltısı, ateşi. 
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‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla / Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 2). [şevḳ-i rūyuñla, -uñ, -la ] 

 

şeydā: Aşkının çokluğundan aklı başından gitmiş, kendini duygularının coşkunluğuna bırakmış (kimse), çılgın, 

dîvâne, meczup. 

Leylī zülfüñi fikr ideli senüñ / Dil-i Mecnūn ki ‘aceb ki şeydādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 2). 

[şeydādur, -dur ] 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1020, Beyit 1). [şeydāsı, -sı ] 

Ḥüsn-ile iy saçı sünbül seni Leylā bilürüz / Dil-i Mecnūn’ı daḫı karşuña şeyda bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 1). [şeyda, ] 

Mu‘anber zülfüñüñ cānā kemendi / Neden bilsem bu ben şeydāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 
2). [şeydāya, -y, -a ] 

Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 3). [şeydā, ] 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 1). [şeydā, ] 

Bu Muḥibbī zülfi zencīrüñ görüp / Kendüzin dīvāne şeydā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 8). 
[şeydā, ] 

Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1448, Beyit 1). [şeydā, ] 

 

şeydā olup: Tutulmak, aşık olmak, aşkından delirmek, çılgına dönmek. 

Görelden zülf-i leylāsın göñül sevdāya düşmişdür / Olup Mecnūn gibi şeydā yürür ṣaḥrāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 1). [şeydā olup, -up ] 

 

şeydā olur: Tutulmak, aşık olmak, aşkından delirmek, çılgına dönmek. 

Deyr-i ‘ālemde kaçan kim bir ṣanem peydā olur / ‘Işḳa düşüp niçeler Mecnūnlayın şeydā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 1). [şeydā olur, -ur ] 

 

şeydālık: Divanelik, müptelalık. 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1133, Beyit 1). [şeydālık, ] 

 

şeyḫ: İhtiyar, pir. 

Cān nis̱ār itsem ‘aceb mi sāḳīnüñ ayagına / Bir ḳadeḥ meyle niçe şeyḫ olanı ol şāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 4). [şeyḫ, ] 

 

şeyḫ ü şāb: İhtiyar ve genç. // herkes. 
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Bu cihānuñ nesi vardur aña şād ola göñül / Kıl ḥaḳīḳat naẓarın şeyḫ ü eger şāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 2). [şeyḫ ü şāb, ] 

 

şeyḫ-i şehr: Şehrin şeyhi. 

Ṣayd-ı merdüm itmege bu şeyḫ-i şehr / Dām-ı rızḳı sübḥası ṣad dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 4). 

[şeyḫ-i şehr, ] 

 

şeyḫ-ile şāba: Yaşlı ve genç. 

Raġbeti yokdur yanuñda bir-durur pīr ü cevān / Didi biz meh-rūlaruz şeyḫ-ile şāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 4). [şeyḫ-ile şāba, --ile-a ] 

 

şifā: Derman, ilâç, devâ. 

Dil ‘ışḳuñ-ıla ḫasta yatur iy ṭabīb-i cān / Dārū-yı la‘lüñ-ile bulısar şifā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

3). [şifā, ] 

 

şifā: Hastalıktan kurtulma, iyi olma, eski sağlığına tekrar kavuşma, onma // Derman, ilâç, devâ // İbn Sina'nın tıpla 

ilgili ünlü yapıtı: Kitabü'ş-şifa. 

İy ṭabībā çek elüñ Ḳānūn-ıla olmaz şifā / Lā‘l-i nāb-ı dilber olmışdur hemān dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 3). [şifā, ] 

 

şi‘ir: Şiir, edebi değeri olan nazımlı ve kafiyeli söz, manzume. 

‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 4). [şi‘irümden, -ümden ] 

 

şikār: Av II avlama; elde etme. 

Ol ġazālı arayu gitdi Muḥibbī derdmend / Kim şikār eyler ṭaleb ser-keşte-yi Hāmūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 7). [şikār, ] 

 

şikār: Avlanma, av II avlanan hayvan, av hayvanı. 

Gözüñ çün kanumı dökdi bilürsin iy kemān ebrū / Mes̱el ṣayyād olan dirler şikārı kan-ıla gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 4). [şikārı, -ı ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şahbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 4). [şikārını, -ı, 

-n, -ı ] 

Kebūter göñlümi çeşmi apardı / Şikārını alur elbette şah-bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 6). [şikārını, -

ı, -n, -ı ] 

 

şikār eyleye: Avlamak, yakalamak, ele geçirmek. 

Ol hümā-pervāzı ṣayd itmek dilersin iy göñül / Hīç olur mı ki şikār eyleye ‘Anḳā’yı meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1397, Beyit 4). [şikār eyleye, -y, -e ] 
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şikār idem: Avlamak, yakalamak, ele geçirmek. 

Şikār idem umaram sen hümāyı / Çün idem himmetüm murġını ben bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 3). 

[şikār idem, -e, -m ] 

 

şikāyet eylemez: Yakınmak, söylenmek, memnuniyetsizliğini ifade etmek. 

Sūz-ı ‘ışḳumdan ḥikāyet eyledüm yāra biraz / Didi ‘āşıḳ dirilen hergiz şikāyet eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1323, Beyit 1). [şikāyet eylemez, -mez ] 

 

şikāyet ideyin: Yakınmak, söylenmek, memnuniyetsizliğini ifade etmek. 

Niçe bir hicrān elinden çok şikāyet ideyin / Söz tamām vallāhu a‘lem iy Muḥibbī sözi kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 5). [şikāyet ideyin, -e, -yin ] 

 

şikāyet itmek: Yakınmak, söylenmek, memnuniyetsizliğini ifade etmek. 

Er odur kim ṣabr idüp çeke cefā vü cevrini / Sanmañuz itmek şikāyet söz er agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 4). [şikāyet itmek, -mek ] 

 

şikest itme: Kırmak. 

Gel şikest itme cefā sengiyle cānā göñlümüz / Bir daḫı olmaz bütün ger sınsa bu āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 4). [şikest itme, -me ] 

 

şikest itseler: Kırmak. 

Yüzüñi sür yüz çevürme itseler pāyuñ şikest / Ehl-i diller ṣoḥbetinden olma dūr ḳıṭmīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 6). [şikest itseler, -se, -ler ] 

 

şikeste: Kırılmış, kırgın, incinmiş, kederli. 

Bugün iḳlīm-i ‘ışḳ içre Muḥibbī’yi diseñ kimdür / Şikeste beste bī-çāre faḳīrüñdür ḥaḳīrüñdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1027, Beyit 4). [şikeste, ] 

 

şikeste kılan: Kırmak, incitmek. 

Dil ser-i zülfi hevāsıyla perīşāndur henūz / Göñlümi kılan şikeste ol perī-şāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1271, Beyit 1). [şikeste kılan, -an ] 

 

şikeste-ḫāṭır olmışdur: Gönlü kırık, kırgın, gücenmiş II gönlü kırgın olmak, kırılmak, gücenmek. 

Şikeste-ḫāṭır olmışdur Muḥibbī göñlüñi sa‘y it / Ele al Ka‘be ḥaḳḳıyçün buña beñzer s̱evāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 7). [şikeste-ḫāṭır olmışdur, -mış, -dur ] 

 

şimden girü: Artık, bundan sonra, bundan böyle. 
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Ḫāk-i pāyı çün ele girdi Muḥibbī başa ko / Ġam yime şimden girü tāc-ı sa‘ādet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 5). [şimden girü, ] 

 

şimden girü: Artık, bundan sonra, bundan böyle. 

Ḳatlüm içün ḫaṭ getürmiş ol şeh-i ḫūbān yine / Ġam beni şimden girü öldürdi taḳdīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 3). [şimden girü, ] 

 

şimden girü: Artık, bundan sonra, bundan böyle. 

Eksük itmez çıkarur her dem ma‘ānī cevherin / Dōstlar şimden girü göñlüme bir deryā diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 2). [şimden girü, ] 

 

şimden girü: Artık, bundan sonra, bundan böyle. 

Baş açuk ġam tekyesinde olmışuz abdāl-ı ‘ışḳ / Sanmañuz şimden girü nāmūs-ıla ‘ār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 3). [şimden girü, ] 

 

şimden girü: Artık, bundan sonra, bundan böyle. 

Dōstlar mevc-i belā eksük degül şimden girü / Baḥr-i ‘ışḳa lücce-i efkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 3). [şimden girü, ] 

 

şimden girü: Artık, bundan sonra, bundan böyle. 

Çāre yok şimden girü dil derdine olmaz devā / İy Muḥibbī ol gözi mekkāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 5). [şimden girü, ] 

 

şimden girü: Artık, bundan sonra, bundan böyle. 

Aglamakla kalmadı iy dīde yaşuñ kan-ıla / Yüri var şimden girü ḫūn-ı cigerden eyle ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 3). [şimden girü, ] 

 

şimden girü: Artık, bundan sonra, bundan böyle. 

Cān-ıla gel iy göñül şimden girü kıl el-vedā‘ / Ḫaṭ getürdi ḳatlüme ruḫsār-ı yāra geldi ḫaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 4). [şimden girü, ] 

 

şimden soñra: Artık, bundan sonra, bundan böyle. 

Hīç aḥvālüm dirīġā olmadı dildāra ‘arż / Oldı şimden soñra cān virmek baña bu yolda farż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 1). [şimden soñra, ] 

 

şimdi: İçinde bulunulan zamanda, bu anda, el'an // Bu devir, bu zaman. 

Ser-i zülfine dolaşma dir-idüm saña göñül / Dutmadı pendüme gūş şimdi varup dāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 2). [şimdi, ] 
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Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 3). [şimdi, ] 

Bezm-i ġam içre nālelerüm nāyı pest idüp / Ḳaṣd-ı Muḥibbī şimdi hemān erġanūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1034, Beyit 5). [şimdi, ] 

Virdi dil mülkin ḫarāba şimdi ḳaṣdı cānadur / Çeşm-i kāfir eylemiş müjgānların şemşīrler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1045, Beyit 2). [şimdi, ] 

İy Muḥibbī söyle söz virsün ḥaḳīḳatden ḫaber / Şimdiki şā‘irlerüñ her bir sözi ẓāhir geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1055, Beyit 5). [şimdiki, -ki ] 

Bilsem cefā kitābını kimden okur ‘aceb / Şimdi cihānda sencileyin yok cefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 4). [şimdi, ] 

Bu Muḥibbī çün ezel içdi maḥabbet cāmını / Görinür şimdi anuñçun gāh mest ü geh ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 5). [şimdi, ] 

Bu Muḥibbī şeh-i cihān iken / Şimdi bir ḫūba bendedür dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 6). [şimdi, ] 

Emdür lebüñi şimdi bu dil-ḫasteye didüm / Güldi didi gör ḫāṭırı gülbe şeker ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1130, 
Beyit 4). [şimdi, ] 

Būseme cān aluram dün dimiş-idi ol nigār / Aldı cānum şimdi turmış būseye inkār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 4). [şimdi, ] 

Bu Muḥibbī anuñ içün şi‘rini itdi bülend / Şimdiki şā‘irleri kendüye aḳrān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 7). [şimdiki, -ki ] 

Şi‘r-i pür-sūzum Muḥibbī olalı ẓāhir benüm / Şimdiki şā‘irlere tañ mı didürsem ḍarbı bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 7). [şimdiki, -ki ] 

Murġ-ı dil pervāz urup āḫir irişdi kūyuña / Şimdi bildüm kim murādı kūyumuñ uçmag-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 6). [şimdi, ] 

Dirler idi ol cefākāruñ cefāsın çok velī / Şimdi bildüm āh kim didüklerince var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1470, Beyit 2). [şimdi, ] 

 

şimdiden soñra: Artık, bundan sonra, bundan böyle. 

Nāvek-i ġamzeñ niçe bī-dilleri itdi helāk / Kana girme şimdiden soñra kaşuñ yayını yas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 4). [şimdiden soñra, ] 

 

şimşād: Şimşir ağacı, şimşirgillerden, yaprakları her mevsimde yeşil kalan, taşlık, çorak bölgelerde kendiliğinden 

yetişen veya bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, odunu sarımsı renkli ve çok sert olan bir ağaççık. // Sevgilinin 

boyu. 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 

6). [şimşād, ] 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 5). [şimşād, ] 

 

şināver: Yüzücü. 
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Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül / Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 5). [şināverdür, -dür ] 

 

şināverlik ider: Yüzücülük etmek, yüzmek. 

Eşk-i çeşmüm içre bu göñlüm şināverlik ider / Olmışam deryā içinde iy Muḥibbī hem çü baṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1496, Beyit 5). [şināverlik ider, -er ] 

 

şināverlik ider: Yüzücülük etmek, yüzmek. 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 4). [şināverlik ider, -er ] 

 

şīr: Aslan. 

Eylesün mecnūn ‘ışḳum zülfini zencīrler / Dāyimā ‘ādetdür olur bend içinde şīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 1). [şīrler, -ler ] 

Şīr çeşmüñ pençesinden uşbu göñlüm merdümi / Çāre yok hergiz ḫalāṣa çāk çāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 3). [şīr, ] 

Beni sürdüñ kapuñdan kaldı aġyār / Tutar mı hīç şīrüñ yirini mūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 3). [şīrüñ, 
-üñ ] 

 

şīr: Bilinmesi, duyulması, açığa vurulması istenmeyen, gizli tutulan şey. 

‘Işḳı cānum gibi saklarken olur ḫalḳa ‘ayān / Āh bu ġammāzlık sır[ı] cümle şi‘irümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 4). [sır[ı], -[ı] ] 

 

şi‘r: Şiir, edebi değeri olan nazımlı ve kafiyeli söz, manzume. 

Kim ki naẓm ister Muḥibbī şi‘rini gūş eylesün / Bulınur gerçi ġazel ammā bu eş‘ār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 7). [şi‘rini, -i, -n, -i ] 

Ābdār eyler Muḥibbī şi‘rini hem sūzināk / Āteş-ile ābı cem‘ itmiş kerāmet gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1124, Beyit 5). [şi‘rini, -i, -n, -i ] 

Şi‘rümüñ her beyti güldür ḫāṭṭı sünbülden nişān / İy Muḥibbī sünbüle baglu ġazel gül-destedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1132, Beyit 5). [şi‘rümüñ, -üm, -üñ ] 

Olmayan ‘ışḳa ḫaberdār okumasun şi‘rümi / Şi‘r-i pür-sūzum okurken korkaram kim yanalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 5). [şi‘rümi, -üm, -i ] 

Şi‘r-ile çünki Muḥibbī niçe dilber kuçılur / Bunı kim diyebilür şi‘r ü ġazelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 6). [şi‘r-ile, --ile ] 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak / Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 5). [şi‘r-ile, --ile ] 

Dişlerüñle şem‘-i ḥüsnüñ bu Muḥibbī añmasa / Şi‘rini pür-sūz idüp naẓmın güher-rīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 5). [şi‘rini, -i, -n, -i ] 
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Muḥibbī ‘ışḳ-ıla bulduñ ḥarāret / Anuñçün oldı şi‘rüñ böyle dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 5). 
[şi‘rüñ, -üñ ] 

Bu Muḥibbī şi‘rinüñ herkes ne bilsün ḳıymetin / Ehl-i derd olan bilür ḳadrini aña söyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 6). [şi‘rinüñ, -i, -nüñ ] 

Bu Muḥibbī anuñ içün şi‘rini itdi bülend / Şimdiki şā‘irleri kendüye aḳrān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1285, Beyit 7). [şi‘rini, -i, -n, -i ] 

Muḥibbī şi‘rüñi gören ḥasen dir / Ki anda gizlü var ma‘nā ciger-sūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 5). 
[şi‘rüñi, -üñ, -i ] 

Muḥibbī şi‘rini rindāne söyler / Olursa şi‘r içinde tañ mı mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 5). [şi‘r, ] 

Muḥibbī şi‘rini rindāne söyler / Olursa şi‘r içinde tañ mı mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 5). 

[şi‘rini, -i, -n, -i ] 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1416, Beyit 2). [şi‘ri, -i ] 

Beñzemezse şi‘rüme şi‘ri n’ola şā‘irlerüñ / Kim ki ṣarrāf ola dir kim bir degül altun gümiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1416, Beyit 2). [şi‘rüme, -üm, -e ] 

Şi‘rümi gören bir āhen leblebi ancak dimiş / Anuñ-ıçun degme kimse aña diş uramamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1416, Beyit 1). [şi‘rümi, -üm, -i ] 

Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar / Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1468, Beyit 5). [şi‘rine, -i, -n, -e ] 

 

şi‘r ara: Şiiri süsleyen, ziynetlendiren (iir ustası) // şiir (vadisi) arasında, içinde. 

Sen güzeller pādişāhın dem-be-dem çün medḥ ider / Bu Muḥibbī şi‘r ara Selmān olursa çok mıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 5). [şi‘r ara, ] 

 

şi‘r ü eş‘ārum: Şiirler. 

‘Aceb mi şi‘r ü eş‘ārum leẕīẕ olursa şekkerden / Nigāruñ lebleri vaṣfı zebānumda mükerrerdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 3). [şi‘r ü eş‘ārum, -um ] 

 

şi‘r ü ġazelden: Şiir ve gazel. // Manzum, sanatlı söz. 

Şi‘r-ile çünki Muḥibbī niçe dilber kuçılur / Bunı kim diyebilür şi‘r ü ġazelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 6). [şi‘r ü ġazelden, -den ] 

 

şīrāne: Arslanca, arslan gibi. 

Ṭavḳ idüp āhını zencīr idinüp göz yaşını / Dil-i dīvāneyi gör kim niçe şīrāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 3). [şīrāne, ] 

Oldı şīrāne bu esb-i çarḫ-ı gerdūna süvār / Ol sebebden başına urındı zer miġfer güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 3). [şīrāne, ] 

 

şi‘r-i dil-pesendi: Gönle hoş gelen, gönlün beğendiği şiir. 
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Muḥibbī uşbu şi‘r-i dil-pesendi / ‘Acep var mı görüp ta‘ẓīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 5). 

[şi‘r-i dil-pesendi, -i ] 

 

şi‘r-i pür-sūzum: Yakıcı olan, gönülleri yakıp kavuran şiir. 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine / Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 6). [şi‘r-i pür-sūzum, -um ] 

Olmayan ‘ışḳa ḫaberdār okumasun şi‘rümi / Şi‘r-i pür-sūzum okurken korkaram kim yanalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 5). [şi‘r-i pür-sūzum, -um ] 

İşiden şi‘r-i pür-sūzum okıyanlar diye lā-büd / Muḥibbī derdmend içün tutuşup oda yanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 5). [şi‘r-i pür-sūzum, -um ] 

Şi‘r-i pür-sūzum Muḥibbī olalı ẓāhir benüm / Şimdiki şā‘irlere tañ mı didürsem ḍarbı bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 7). [şi‘r-i pür-sūzum, -um ] 

 

şīr-i zebānıdur: Dil (söz) arslanı. 

Niẓāmī pençesin burdum benümle kim tutar pençe / Muḥibbī ‘arṣa-i naẓmuñ bugün şīr-i zebānıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 5). [şīr-i zebānıdur, -ıdur ] 

 

şīrīn: 1. Şīrīn: Hüsrev (Ferhad) ile Şirin hikayesinin kadın kahramanı. 2. Tatlı, hoş, latif. 

Sen saçı leylī lebi şīrīn olaldan ḫusrevā / Biz de Ferhād-ıla Mecnūn gibi ṣoḥbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 4). [şīrīn, ] 

 

şīrīn: "Hüsrev ile Şirin" yahut "Ferhat ile Şirin" hikayesinin kadın kahramanı. 

Per ü bāl açdı murġ-ı cān-ı Ferhād / İrüp ḳaṣrına Şīrīn itdi pervāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 4). [şīrīn, 

] 

La‘l-i lebinüñ yādına cān virsem ‘aceb mi / Virdi ġam Şīrīn-ile Ferhād’ı görüñ baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 3). [şīrīn-ile, -ile ] 

 

şīrīn: Tatlı, hoş, güzel. 

Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ / İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 5). [şīrīn, ] 

 

şīrīn: Tatlı, hoş II sevgilinin dudağı. 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar / Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 1). [şīrīn, ] 

Yiridür dir-isem şīrīn lebüñe / Ki Ferhād’a dil-i āvāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 3). [şīrīn, ] 

Eydeli şekker lebi şīrīn zebānın vaṣfını / Bu Muḥibbī ṭab‘ını ṭūṭī gibi gūyā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 
Beyit 5). [şīrīn, ] 

Yār şīrīndür dilā şeftālū-yı la‘le iriş / Āfitāb-ı ḥüsn-ile bulmış-durur ol perveriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1405, 

Beyit 1). [şīrīndür, -dür ] 
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Şīrīn lebüñüñ vaṣfın iderken bu Muḥibbī / Leẕẕetden anuñ toptolu agzı şeker olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 5). [şīrīn, ] 

Ḳıṣṣa-i Ferhād olaldan ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm / Ol lebi şīrīn idüp bir dāsitān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1446, Beyit 2). [şīrīn, ] 

 

şīrīn dehānum: Tatlı ağızlı, tatlı dilli, dudakları tatlı olan sevgili. 

Bīmār-ı zehr-i firḳatüm yokdur ümīd-i sıḥḥatüm / Telḫ oldı ‘iyş ü ‘işretüm şīrīn dehānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 2). [şīrīn dehānum, -um ] 

 

şīrīn kelām: Tatlı kelam, hoş söz. 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer / Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1025, Beyit 1). [şīrīn kelām, ] 

 

şīrīn kelām: Tatlı kelam, hoş söz. 

Muḥibbī leblerüñ ẕikrin miyānuñ vaṣfını itse / Diyeler böyle bir şīrīn kelām ince ḫayāl olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1355, Beyit 5). [şīrīn kelām, ] 

 

şīrīn zebānum: Tatlı dilli, güzel sözlü. // sevgili. 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1472, Beyit 2). [şīrīn zebānum, -um ] 

 

şīrīn-dehen: Tatlı ağızlı (dilli) sevgili. 

Kim saña bu ḥüsni virdiyse eyā şīrīn-dehen / Kūḥ-ı ġamda ben belā-perverdi Ferhād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 2). [şīrīn-dehen, ] 

 

şīrīn-zebān: Tatlı dilli, gönül alıcı, kandırıcı konuşan. 

Kanda kim şīrīn-zebān bir dilber-i fettān kopar / Karşusında ehl-i diller zār u sergerdān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 1). [şīrīn-zebān, ] 

 

şīr-veş: Aslan gibi. 

Āhını ṭavḳ eyleyüp gözyaşı zencīr olalı / Tekye-i ‘ışḳ içre oldı bu Muḥibbī şīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1410, 

Beyit 5). [şīr-veş, ] 

 

şīşe: Camdan yapılmış, ağzı dar uzunca kap. 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 1). [şīşelerle, -ler, -le ] 

Tutaruz sāġarı elde gül-i ḫamrā yirine / Şīşeler ḳulḳulını bülbül-i gūyā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 

Beyit 5). [şīşeler, -ler ] 

Ciger ḫūnını saklamaga iy dil / Gözümden ġayrı aña şīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 5). [şīşe, ] 
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şīşe-i çeşmi: Göz şişesi ll göz çukuru. 

Ḫāk-i pāyüñle pür itdük şīşe-i çeşmi henūz / Hey ḳıyāmet ḳāmet it vaḳt oldı sā‘at beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 6). [şīşe-i çeşmi, -i ] 

 

şīşe-i nāmūsı: Onur, haysiyet namus şişesi. 

Bu Muḥibbī şīşe-i nāmūsı çalsa taşlara / Dōstlar ‘ayb olmasun ‘ışḳ ehli çün ad istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 5). [şīşe-i nāmūsı, -ı ] 

 

şīşe-i nāmūsı: Onur, haysiyet namus şişesi. 

Şīşe-i nāmūsı sısam dōstlar ‘ayb eylemeñ / Dokunan seng-i cefādur ‘āşıḳ olur ‘ārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 4). [şīşe-i nāmūsı, -ı ] 

 

şīve: Güzellerin insana hoş gelen ve gönül fetheden tavrı, naz, edâ, işve. 

Gerdūn gibi meyli o māḥuñ çü dönedur / Cevr ü cefā vü şīveleri gūne gūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 1). [şīveleri, -ler, -i ] 

Biñ şīve ile nāz-ıla cānān gelür geçer / Gördükçe anı agıza bu cān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 
Beyit 1). [şīve, ] 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 
6). [şīveyi, -yi ] 

Āh kim şīvelerle dilberler / Kim göre ḥūr veyā melek dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 1). [şīvelerle, -

lerle ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 

Beyit 2). [şīve, ] 

Zülfinüñ fikrini ko ṭul-ı emelden ne gelür / İtmeyen cevr ü cefā şīve güzelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 1). [şīve, ] 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 
Beyit 1). [şīve, ] 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 6). [şīve, ] 

 

şöhret: Her yerde herkesçe tanınma, meşhurluk, ün, san, nam. 

Şeker-veş leblerin vaṣf iden anuñ / Mükerrer eylesün kim şöhreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 3). 
[şöhreti, -i ] 

Sanma şöhret gözlerüz biz yāḫū dārāt ehliyüz / ‘Ālemi bir cür‘aya satduk ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 1). [şöhret, ] 

 

şöhret tutmışam: Meşhur, bilinir olmak. 



 1964 

Tekye-i ġamda yakup Ferhād u Mecnūn’dan çerāġ / Tutmışam ‘ālemde şöhret ol iki ferzāne-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 3). [şöhret tutmışam, -mış, -am ] 

 

şol: Şu, işaret sıfatı. 

Şol esīr-i ‘ışḳ olan abdāla bak gel ḫusrevā / Baş açup serverlik ider ‘āleme sulṭān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 2). [şol, ] 

Dōstlar āġāz u encām-ı cihān bir nüktedür / Şol ki virmez dil cihāna fikri ol encām ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1100, Beyit 4). [şol, ] 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 3). [şol, ] 

Şol ki istiġnā serīrinde oturdı şāh-vār / Ser-te-ser olmaga heft iḳlīme sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 2). [şol, ] 

Bir naẓarla sīnesin bagrın delen ‘āşıḳlaruñ / Şol kemān ebrū güzelüñ ġamzekārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1340, Beyit 3). [şol, ] 

 

şol: Sol taraf. 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [sol, ] 

 

şol deñlü: Şu denli, şu kadar, şu ölçüde, o kadar çok. 

Üstüme seng-i cefā şol deñlü yagdurdı nigār / Varımaz oldum ser-i kūyına yollar taşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 2). [şol deñlü, ] 

 

şol deñlü: Şu denli, şu kadar, şu ölçüde, o kadar çok. 

Şol deñlü itdi cevri ‘uşşāḳa ol cefā-cū / Boynında görinenler kākül degül günehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 3). [şol deñlü, ] 

 

şol deñlü: Şu denli, şu kadar, şu ölçüde, o kadar çok. 

Şol deñlü nis̱ār itdi gevher tācīr çeşmüm / Cānā bizi sen sanma eli boşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 3). [şol deñlü, ] 

 

şol deñlü: Şu denli, şu kadar, şu ölçüde, o kadar çok. 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın / Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 3). [şol deñlü, ] 

 

şol deñlü: Şu denli, şu kadar, şu ölçüde, o kadar çok. 

Şol deñlü yagar seng-i cefā kūyına varsam / Başum biñ eger olsa olur cümlesi ḫaşḫāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 4). [şol deñlü, ] 
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şol deñlü: Şu denli, şu kadar, şu ölçüde, o kadar çok. 

‘Işḳı yolında çeşmüm şol deñlü dökdi eşki / Kalmadı āḫir oldı ḫūn-ı cigerden ol ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 3). [şol deñlü, ] 

 

şol deñlü: Şu denli, şu kadar, şu ölçüde, o kadar çok. 

Derd-i ‘ışḳuñ sīneye şol deñlü te‘s̱īr eyledi / Cān terkinde kılam gitmeye benden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 4). [şol deñlü, ] 

 

şol ḳadar: Şu denli, şu kadar, şu ölçüde, o kadar çok. 

Şol ḳadar bārān-ı eşk āhum seḥābından yagar / Ḳalbine yāruñ es̱er itmez ‘aceb mermer midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1049, Beyit 4). [şol ḳadar, ] 

 

şol ḳadar: Şu denli, şu kadar, şu ölçüde, o kadar çok. 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Kalmadı ḫūn-ı cigerden akmag-ıla kanumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 3). [şol ḳadar, ] 

 

şol ḳadar: Şu denli, şu kadar, şu ölçüde, o kadar çok. 

Şol ḳadar kan agladum hicrüñ beyābānında kim / Ser-te-ser mülk-i cihānı ġarḳ idüp oldı denīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 2). [şol ḳadar, ] 

 

şol ḳadar: Şu denli, şu kadar, şu ölçüde, o kadar çok. 

Ş’ol ḳadar āh okların atdum bugün çarḫdan yaña / Kıldı eflaḳi müşebbaḳ geçüben peykānumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1302, Beyit 2). [şol ḳadar, ] 

 

şu deñlü: Şu denli, şu kadar, şu ölçüde, o kadar çok. 

İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 4). [şu deñlü, ] 

 

şu kim: Şöyle ki. 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [şu kim, ] 

 

şu kim: Şöyle ki. 

Ṣafā vü Merve ḥaḳḳıyçün şu kim kūyuñ ṭavāf eyler / Eger cān itmeye ḳurbān degül ‘āşıḳ ḫilāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 1). [şu kim, ] 

 

şu‘ā-ı şemse: Güneşin ışığı. 
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Şu‘ā-ı şemse muḥtāc-iken ‘ālem / Girür dervīş oyına ‘ār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 5). [şu‘ā-ı 

şemse, -e ] 

 

şūḥ: İşveli, cilveli ll sevgili. 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 2). [şūḥa, -a ] 

Cevri iden baña ol şūḥumdur / Ḳalbüm içre velī ki rūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 1). 
[şūḥumdur, -um, -dur ] 

 

şūḫ-ı cihān: Dünyalar güzeli. 

Zeyn kılmış özin ol şūḫ-ı cihān ḫūb olmış / Gösterüp yüzini ‘āşıḳlara merġūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 1). [şūḫ-ı cihān, ] 

 

şükr: Tanrı'ya duyulan minneti dile getirme. Mutlu bir olay veya durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu 

bildirme. 

Ölmiş-idi bu Muḥibbī hicr elinden şükr kim / Ol lebi ‘Īsī nefes dildārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1003, Beyit 7). [şükr, ] 

Vaṣl olmadıysa şükr ġamı eksük olmadı / Hicrān şebinde anı derāġūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 
Beyit 5). [şükr, ] 

Gerçi felek bükdi ḳaddüm rūzigār ile / Şükrüm budur ki ben daḫı egmedüm aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1441, Beyit 2). [şükrüm, -üm ] 

 

şükr idüp: Şükr etmek: verdiği nîmetler için Allah’a karşı duyulan minneti dile getirmek. 

‘Ālemi bir ḥabbeye satduk irüp bir ‘āleme / Şükr idüp Ḥaḳḳ’a anuñçün dāyimā bī-ġamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 3). [şükr idüp, -üp ] 

 

şükr kıl: Şükr etmek: verdiği nîmetler için Allah’a karşı duyulan minneti dile getirmek. 

İy Muḥibbī şükr kıl lā-büd gelür / Her ne kim başa yazıldı ḫayr u şer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 5). 

[şükr kıl, ] 

 

şu‘le: Alev, ateş ışığı, parıltı. 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [şu‘le, ] 

Oda yanar şu‘lesinden āhumuñ bu nüh felek / Gözlerüm yaşı katında ḳaṭredür bu heft deñiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1327, Beyit 3). [şu‘lesinden, -si, -n, -den ] 

Şeb-i ṭūr içre yüzüñ meş‘al-i nūr / Görindi şu‘leden vādī muḳaddes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 2). 
[şu‘leden, -den ] 

İster-iseñ şevḳuñ artsun iy göñül gel cāna kıy / Şemʿüñ artar şu‘lesi başını kesdükçe maḳas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 2). [şu‘lesi, -si ] 
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şu‘le virür: Işık, parıltı vermek; aydınlatmak. 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 2). [şu‘le virür, -ür ] 

 

şu‘le virür: Işık, parıltı vermek; aydınlatmak. 

Āh eyledükçe şu‘le virür ‘ışḳuñ āteşi / Odlara yakan ‘āşıḳı bildüm hevā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 3). [şu‘le virür, -ür ] 

 

şu‘le-i āhı: Ah ateşi, ahın kıvılcımları. 

Şu‘le-i āhı kimüñ kim ‘āleme pertev salar / Ẕerreye almaz güni ol māh-ı tābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 3). [şu‘le-i āhı, -ı ] 

Kūyuñ gedāsı olalı dil pādişā imiş / Eşki sipāh u şu‘le-i āhı livā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 1). 
[şu‘le-i āhı, -ı ] 

 

şu‘le-i āhum: Ah ateşi, ahın kıvılcımları. 

Şu‘le-i āhum görinür her seḥer sanmañ şafaḳ / Her gice dūd-ı dilümden rāh-ı keyvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 2). [şu‘le-i āhum, -um ] 

Żiyā-yı şem‘e yokdur iḥtiyācum / Olaldan şu‘le-i āhum şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 3). [şu‘le-
i āhum, -um ] 

 

şu‘le-i cān-sūz: Can yakıcı, yürek tutuşturan alev. 

Sīnem içre berḳ-i āhum şu‘le-i cān-sūz imiş / Tekye-i ġamda hemān bir şem‘-i şeb-efrūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 1). [şu‘le-i cān-sūz, ] 

 

şu‘le-i pervāneyi: Pervanenin ışığı, alevi. 

Dün gice gördüm Muḥibbī şu‘le-i pervāneyi / Ḳaṣdı yanmagmış meger sandum savaşı var-ımış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 5). [şu‘le-i pervāneyi, -y, -i ] 

 

şu‘lelendür: Alevlendirmek, yakmak, tutuşturmak, hararetlendirmek. 

Dil çerāġın şu‘lelendürsem ‘aceb mi sīnede / Gice gündüz nār-ı ‘ışḳ-ıla yanar Edhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 4). [şu‘lelendürsem, -se, -m ] 

 

şūr u şerler koparur: Kavga gürültü çıkarmak, ortalığı karıştırmak. 

Koparur çeşm[i] dāyim şūr u şerler / Olaldan zülf[i] anuñ fitne-engīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 1). 

[şūr u şerler koparur, -ler , -ur-ur ] 

 

şūrīde: Çılgın, perişan, tutkun, düşkün. 
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Alımaz dāmenin gül ḫār elinden / Daḫı şūrīde bülbül ne sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 3). 

[şūrīde, ] 

Muḥibbī n’ola karşuñda iderse nāle vü efġān / Velī şūrīde bülbüldür yüzüñ gül gülsitānumdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1185, Beyit 5). [şūrīde, ] 

 

şūrīde olup: Çılgın olmak, divane olmak, perişan olmak. 

Şūrīde olup söze kaçan başlaruz biz / Bülbül ile gūyā ki sabaḳdaşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 
1). [şūrīde olup, -up ] 
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T 
 

 

tā: Değin, dek, kadar. 

Bülbülem tā ṣubḥ olınca āh u efġāndur işüm / Çünki ol serv-i semen gülzārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 2). [tā, ] 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ / Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 2). [tā, ] 

‘Işḳ cāmından Muḥibbī kime olmışdur naṣīb / Bulmaz ol huşyārlık tā ḥaşre dek sekrān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1044, Beyit 5). [tā, ] 

Āh-ı Muḥibbī her zamān dem dem çıkar tā āsümān / Bir kez sor iy nā-mihribān āh u fiġānum kandadur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 5). [tā, ] 

Bezm ara tā ṣubḥ olınca iy Muḥibbī nāle kıl / Çalınur mıżrāb-ı ġamla çün göñül ṭanbūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 7). [tā, ] 

Bezm-i ġamda iñleyüp nālişler itsem tā seḥer / Ḥālüm añlar nāylar derdüm rebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 4). [tā, ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥ olınca yanmayan / Meclis-i ‘irfāna anlar girmege lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1123, Beyit 2). [tā, ] 

Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1133, Beyit 4). [tā, ] 

Vādi-i hicre düşelden oldı bu dil bī-ḳarār / İñleyüp tā ṣubḥ olınca aglaram ben zār u zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1141, Beyit 1). [tā, ] 

Eks̱erī ‘āşıḳlaruñ tā ṣubḥa dek bī-dār olur / Kim ki ‘ışḳdan bī-ḫaberdür ol yatur her ān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 2). [tā, ] 

Ḥasretiyle bu Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Gözlerin seyyāre-veş yummaz fiġān u zār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 5). [tā, ] 

Giceler tā seḥer ol gül ġamından / İşüm bülbülleyin āh u fiġāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 3). [tā, ] 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [tā, ] 

Cām-ı ‘ışḳı nūş kılduk mest-i lā-ya‘ḳıllerüz / Kendümüzden geçmişüz tā ḥaşre dek kanzillerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1243, Beyit 1). [tā, ] 

Giceler tā ṣubḥa dek ney gibi efġān eylerüz / Bu umīda ne getürür görelüm taḳdīrümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1273, Beyit 4). [tā, ] 

‘Işḳı şarābıdur beni mest ü ḫarāb iden / Tā ḥaşr olınca gitmeye dilden ḫumārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1282, Beyit 6). [tā, ] 

İdesin diyü ḳıyām iy serv ḳāmet beklerüz / İşügüñden gitmeyüp biz tā ḳıyāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1307, Beyit 1). [tā, ] 

Āh ġam şebinde giceler tā ṣubḥ olınca iñlerem / Bu nev‘edür ḥālüm benüm meh sālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 3). [tā, ] 
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Şem‘-veş kan aglaram tā ṣubḥa dek dildārsuz / Bülbül-i şūrīdeyem kim düşmişem gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 1). [tā, ] 

Cām-ı maḥabbet içmiş bir kendüzini bilmez / Yıllar-durur yatur mest tā ḥaşre dek ayılmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1335, Beyit 1). [tā, ] 

Vādī-i deşt-i ġamuñ āvāre bir mecnūnıyuz / Tā ölince anda biz rāh-ı maḥabbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1363, Beyit 2). [tā, ] 

Maṭbaḥ-ı ġamda Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Miḥnet ü derd ü belādan ġayrı bir nesne yimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 5). [tā, ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥa dek kan aglaram / Ṣoḥbet eyler gice gündüz yār-ıla her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 2). [tā, ] 

Giceler ney gibi nālān oluram tā ṣubḥa dek / Bulmadum feryāduma ‘ālemde bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 2). [tā, ] 

Giceler tā ṣubḥ olınca iñleseñ olmaz ‘aceb / Kār-ı ‘ışḳ āsān mı sanduñ bilmedüñ iy bu‘l-heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1397, Beyit 2). [tā, ] 

İy Muḥibbī çün şarāb-ı ‘ışḳı nūş itdüñ ezel / Tā ḳıyāmet tañ degüldür idesin cūş u ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 5). [tā, ] 

Maḥabbet cāmını itdüm ezel nūş / Yürürem tā ebed sermest ü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 1). 
[tā, ] 

İy āfitāb-ı ḥüsn gitmedi sāyem yanumdan āh / Tā itmeyince ‘Arbede anuñ-ıla savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1432, Beyit 4). [tā, ] 

Muḥibbī giceler tā ṣubḥ olınca / Kılur bülbül gibi dāyim nevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 5). [tā, ] 

Kim ḥarīm-i ḥürmet-i ġamla Muḥīb maḥrem ola / Olamaz tā rūz-ı maḥşer miḥnet ü ḫırmāndan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1478, Beyit 5). [tā, ] 

Zülfüñüñ çevgānını gördüm başum top eyledüm / Tā ḳıyāmet ‘ışḳ meydānında olsun raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 3). [tā, ] 

 

tā: Şunun için, şundan ötürü. 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 1). [tā, ] 

Kirpügüm cārūb olup çeşmüm dem-ā-dem su seper / Dimesünler tā görenler kūy-ı yāruñ gerdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 4). [tā, ] 

Sāḳiyā cām-ı ṣafā sun tā vire ḳalbe cilā / Ġam buḫārı yoksa dil āyīnesini jeng ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1159, 
Beyit 2). [tā, ] 

 

tā: Şunun için, şundan ötürü. II olsun diye, ... ıncaya kadar. 

Bu Muḥibbī sözlerin gevherleyin dak gūşuña / Tā görenler diyeler kim bu dür-i meknūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 5). [tā, ] 

Ṭāvūs-ṣıfat cilve kılup seyr-i çemen kıl / Tā serv-i sehī ögrene senden salınışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 2). [tā, ] 
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Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 4). [tā, ] 

‘Ārıżı ka‘be’sine irgür eger ister-iseñ / Şām-ı zülfine iriş tā bulasın ‘ömr-i dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1215, 
Beyit 4). [tā, ] 

Ben ḫāk iderem yüzümi tā basa yol üzre / Serkeşlik idüben gelüp andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 2). [tā, ] 

Tīredür zülfüñ ġamından bu dil-i vīrānemüz / Gün yüzüñ ‘arż eyle tā rūşen ola kāşānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 1). [tā, ] 

Keşf-i burḳa‘ eyle yüzden nūra ġarḳ it ‘ālemi / Tā görenler diyeler mihr-i cihān-ārā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 2). [tā, ] 

Rūy-ı zerdüm tā şeref bulsun diyü / Anları pā ile tamga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 4). [tā, ] 

Dil ṭabībisin didüm derdüme dermān eylegil / Didi öldürmek gerek tā gide senden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 3). [tā, ] 

Sun nūş ideyim la’l-i lebüñ rāḥat-ı cāndur / Tā mest olup ḥālin ide saña Muḥib ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 5). [tā, ] 

İy Muḥibbī tevbe kıl tā kalmaya bār-ı günāh / Tā sebük-pā olmayınca anda geçilmez ṣırāṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1499, Beyit 5). [tā, ] 

İy Muḥibbī tevbe kıl tā kalmaya bār-ı günāh / Tā sebük-pā olmayınca anda geçilmez ṣırāṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1499, Beyit 5). [tā, ] 

 

tā ki: Öyle ki, şunun için, şundan ötürü. II ... olsun diye. 

Leẕẕet-i dünyāya aldanma Muḥibbī sunma el / Neşterini tā ki urmaya saña zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 5). [tā ki, ] 

 

tā ki: Öyle ki, şunun için, şundan ötürü. II ... olsun diye. 

Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem / Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 3). [tā ki, ] 

 

tā ki: Öyle ki, şunun için, şundan ötürü. II ... olsun diye. 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ / Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 1). [tā ki, ] 

 

tā kim: Şunun için, şundan ötürü. 

Ḥaḳ bilür kim gözyaşın ben bir yumup biñ dökmişem / Tā kim ol meh-rū melek-ruḫsārı gördüm bir naẓar 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 4). [tā kim, ] 

 

tā kim: Şunun için, şundan ötürü. 

Derd-i dilümi ‘arż ideyin dime ḥekīme / Bak yār liḳāsına ki tā kim gide emrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 2). [tā kim, ] 
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ta‘accüb itmeñüz: Şaşmak, hayret etmek. 

Çıkarsa dūd-ı dil başdan ta‘accüb itmeñüz hergiz / Sanur mısız ki sīnem içre āh-ı āteşīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 4). [ta‘accüb itmeñüz, -me, -ñüz ] 

 

ta‘ālā’llāh: Yüce Allah. 

Küfār-ı ḫaddüñi ḫaṭṭuñ yazup şerḥ eylemek ister / Ta‘ālā’llāh anı ḫakk it gider yañlış kitāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 5). [ta‘ālā’llāh, ] 

 

ṭab‘: Tabiat, mizaç, huy, karakter, yaratılış. 

Eydeli şekker lebi şīrīn zebānın vaṣfını / Bu Muḥibbī ṭab‘ını ṭūṭī gibi gūyā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 

Beyit 5). [ṭab‘ını, -ı, -n, -ı ] 

Benüm sūz-ı derūnumda yanar derd ehline her dem / Muḥibbī ṭab‘ı miḥnetden uzandukça zebān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 5). [ṭab‘ı, -ı ] 

 

tāb: Sıcaklık, hararet II ışık, parıltı. 

Ruḫuñ tābında iy meh-rū dutışur ser-te-ser ‘ālem / Cihānda bunı kim gördi kim ola bī-duḫān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 3). [tābında, -ı, -n, -da ] 

 

ṭabbāġ: Debbağ: (Ar. debġ – dibāġat “deriyi terbiye etmek”ten debbāġ) Deri terbiye eden kimse, tabak, sepici. 

Her raḳībi öldüreyin didügüm her dem bu kim / Derisine müşterīyüz didiler ṭabbāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 8). [ṭabbāġlar, -lar ] 

 

tāb-ı ruḫsārı: (Sevgilinin) yanağının parlaklığı. 

Tāb-ı ruḫsārı beni eyledi sayru begler / Giceler gelmez olupdur göze uyḫu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1091, 

Beyit 1). [tāb-ı ruḫsārı, -ı ] 

 

tāb-ı ruḫsāruñla: (Sevgilinin) yanağının parlaklığı, ateşi. 

Ḥalīl’e tāb-ı ruḫsāruñla āteş gülşen olmışdur / Baña ‘aḳs-i ‘iẕāruñla görinür gülsitān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 3). [tāb-ı ruḫsāruñla, -uñ, -la ] 

 

ṭabīb: Tıp âlimi, tıp ilmini bilen, hastalara bakan hekim. 

Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1057, Beyit 4). [ṭabīb, ] 

Var iy ṭabīb ḫasta-i ‘ışḳa ‘ilācı ko / İtmez ḳabūl derdi anuñ bī-devā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 

3). [ṭabīb, ] 

Hīç bir ṭabīb itmese dil-ḫastesine em / Bīmār-ı ‘ışḳ olana derdi devā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 

2). [ṭabīb, ] 



 1973 

Derdi dermāna degişdük fāriġ ol bizden ṭabīb / Nef‘ ü żarrı ḥālümüzce añlaruz ḥāẕıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 4). [ṭabīb, ] 

Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc / Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 2). [ṭabīb, ] 

 

ṭabībā: Ey doktor, ey hekim. 

Ṭabībā sorma ḥālin ehl-i ‘ışḳuñ / Bularuñ derdi var dermānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 4). 
[ṭabībā, ] 

‘İlāc itme ṭabībā derdüme gel / Baña dermān yine derdüm ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 4). 

[ṭabībā, ] 

‘İlāc itme yüri var derd-i ‘ışḳa / Ṭābībā çünki derdüm bī-devādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 3). 
[ṭābībā, ] 

‘Āşıḳ-ı ṣādıḳ olanlar derde dermān istemez / İy ṭabībā ko meni derdüm baña dermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 5). [ṭabībā, ] 

Zaḥmete girme ṭabībā çek elüñ bu ḫastadan / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteye derdi yine dermān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 2). [ṭabībā, ] 

İy ṭabībā çek elüñ bu sīne-i mecrūḥdan / Merhem-i vaṣlı gerek özge devāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 2). [ṭabībā, ] 

‘Işḳ ḫastasıyım ko beni ḥālümde ṭabībā / Ölmekden evlā derdüme tīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1262, Beyit 3). [ṭabībā, ] 

İy ṭabībā çek elüñ Ḳānūn-ıla olmaz şifā / Lā‘l-i nāb-ı dilber olmışdur hemān dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 3). [ṭabībā, ] 

Şerbet-i la‘linden özge ‘āşıḳa yokdur devā / Gel ṭabībā ko ‘ilācı biz cevāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1350, Beyit 3). [ṭabībā, ] 

Ṭabībā istemez derdine dermān / Gelür ‘ışḳ ehline derd ü belā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 4). 
[ṭabībā, ] 

 

ṭabībā: Ey doktor, ey hekim. II ey sevgili. 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 3). [ṭabībā, ] 

İy ṭabībā ser-i kūyuñda yatan ḫastalara / İtmedüñ çāre yatur cümlesi bī-çāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 3). [ṭabībā, ] 

Özin bilmez katı dil-ḫastedür āh / Ṭabībā kapuña dermāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 2). 
[ṭabībā, ] 

 

ṭabīb-i cān: Can (gönül) doktoru II sevgili. 

İy ṭabīb-i cān buyur la‘l-i lebüñden bir cevāb / Ḫastayuz hicrān şebinde derde tīmār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1357, Beyit 2). [ṭabīb-i cān, ] 
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ṭabīb-i cān: Can (gönül) doktoru II sevgili. 

Dil ‘ışḳuñ-ıla ḫasta yatur iy ṭabīb-i cān / Dārū-yı la‘lüñ-ile bulısar şifā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

3). [ṭabīb-i cān, ] 

 

ṭabīb-i dil: Gönül doktoru II sevgili. 

Ol ṭabīb-i dil ölürsem daḫı tedbīr eylemez / Nāle-i āhum dirīġā aña te’s̱īr eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1353, 
Beyit 1). [ṭabīb-i dil, ] 

 

ṭabīb-i dil: Gönül doktoru II sevgili. 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1149, Beyit 3). [ṭabīb-i dil, ] 

 

ṭabīb-i dil: Gönül doktoru II sevgili. 

Leblerüñ dārü’ş-şifāsından cevāb ister göñül / İy ṭabīb-i dil ölürse olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 3). [ṭabīb-i dil, ] 

 

ṭabīb-i dil: Gönül doktoru II sevgili. 

Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz / İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1363, Beyit 1). [ṭabīb-i dil, ] 

 

ṭabīb-i dil: Gönül doktoru II sevgili. 

Ol ṭabīb-i dil yine bu ḫastasın yād eylemiş / Bir cevāb itmiş lebinden göñlümi şād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 1). [ṭabīb-i dil, ] 

 

ṭabīb-i dil: Gönül doktoru II sevgili. 

Oldum ża‘īf derdüñ-ile iy ṭabīb-i dil / Bir üstüḫˇān kaldı bile bir deri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 

4). [ṭabīb-i dil, ] 

 

ṭabīb-i dil: Gönül doktoru II sevgili. 

Leblerüñden bu Muḥibbī’ye buyur şāfī cevāb / İy ṭabīb-i dil meded oldum katı ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1469, Beyit 5). [ṭabīb-i dil, ] 

 

ṭabīb-i dil ü cān: Canın ve gönlün tabibi, doktoru II sevgili. 

Bir sencileyin var mı ṭabīb-i dil ü cān āh / Bir bencileyin derd-ile bīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 4). [ṭabīb-i dil ü cān, ] 

 

ṭabīb-i dilden: Gönül doktoru II sevgili. 
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Ḫaste-i ‘ışḳam ṭabīb-i dilden istedüm devā / Bir cevāb-ıla sagaltdı lebleri dārū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 3). [ṭabīb-i dilden, -den ] 

 

ṭabīb-i dilsin: Gönül doktoru II sevgili. 

Ṭabīb-i dilsin iy ārām-ı cānum / ‘İlāc it göñlüme merhemsüz olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 2). 

[ṭabīb-i dilsin, -sin ] 

 

ṭabl: Davul. 

Sīne ṭablını dögüp derbend-i ‘ışḳ içre müdām / Rāh-ı müşkildür diyü ‘uşşāḳa nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 2). [ṭablını, -ı, -n, -ı ] 

Sensüzin ger cām nūş itsem baña hep nīşdür / Sīne ṭablını dögüben iñlerem hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 3). [ṭablını, -ı, -n, -ı ] 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 1). [ṭabl, ] 

 

tāc: Hükümdarlık alâmeti olarak giyilen, genellikle kıymetli taşlarla süslü baş kisvesi. 

Gice vü gün bir olup irişdi eyyām-ı bahār / Başına zer tāc geydi güller oldı tācdār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1078, 

Beyit 1). [tāc, ] 

Nigārā ḫāk-i pāyuñ tācumuzdur / Ser-i zülfüñ bizüm mi‘rācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 1). 
[tācumuzdur, -umuz, -dur ] 

Başına sançup çiçek zeyn eylemiş dülbendini / Dir gören tācına ya‘nī dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 4). [tācına, -ı, -n, -a ] 

 

tāc u ḳabāya: Saltanat tacı ve kaftan. 

Şāla raġbet eylesek tañ mı ḫarābāt ehliyüz / Māyil-i dünyā olup tāc u ḳabāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1337, Beyit 3). [tāc u ḳabāya, -y, -a ] 

 

tācdār: Taç sahibi II Hükümdar. 

Tācdārıyuz Muḥibbī gūşe-i meyḫānenüñ / Oldı serde bir ḳadeḥ mey efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1315, Beyit 5). [tācdārıyuz, -ı, -y, -uz ] 

 

tācdār oldı: Taç sahibi olmak, hükümdar olmak II önder, lider olmak. 

Gice vü gün bir olup irişdi eyyām-ı bahār / Başına zer tāc geydi güller oldı tācdār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1078, 
Beyit 1). [tācdār oldı, -dı ] 

 

tācdār olsam: Taç sahibi olmak, hükümdar olmak II önder, lider olmak. 

Ḫayl-i rindāna Muḥibbī tañ mı olsam tācdār / Bir ḳadeḥ meydür başumda efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1277, Beyit 4). [tācdār olsam, -sa, -m ] 
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tāc-ı ḫusrev: Hüsrev'in tacı. 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 5). [tāc-ı ḫusrev, ] 

 

tāc-ı ḫusrev ü dārā: Hüsrev ve Dara'nın tacı // (Hüsrev (Perviz lakaplı İran şahı) ve Dara (İhtişam ve ululuk 

sembolü olan, ünlü İran şahı). 

Dem olur rind-i ḫarābātī olan bir bādeye / Mülk-i efrīdūn u tāc-ı Ḫusrev ü Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1082, Beyit 4). [tāc-ı ḫusrev ü dārā, ] 

 

tāc-ı ‘ışḳ-ıla: Aşk tacı. 

Efseri Dārā’ya virmez ḫil‘ati Keyḫusrev’e / Tāc-ı ‘ışḳ-ıla maḥabbet ḫil‘atin Mecnūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 4). [tāc-ı ‘ışḳ-ıla, --ıla ] 

 

tāc-ı sa‘ādet: Mutluluk tâcı. 

Ḫāk-i pāyı çün ele girdi Muḥibbī başa ko / Ġam yime şimden girü tāc-ı sa‘ādet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 5). [tāc-ı sa‘ādet, ] 

 

tāc-ı sa‘ādetdür: Mutluluk tâcı. 

Gerekmez efser-i Dārā yiter çün ḫāk-i dergāhuñ / Yaradan ḥaḳḳı ol baña hemān tāc-ı sa‘ādetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 4). [tāc-ı sa‘ādetdür, -dür ] 

 

tāc-ı zer: Altın tac. 

Seng-i bī-dāduñ gelürse başuma / Faḫr olur baña geyerem tāc-ı zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 2). [tāc-

ı zer, ] 

 

ta‘cīl itdi: Acele ettirme II bir işi çabuklaştırma, hızlandırma II acele etmek II sona yaklaşmak. 

İstedükçe vaṣluñı salduñ beni ferdālara / ‘Ömr ta‘cīl itdi ben fikr-i meh ü sālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1300, Beyit 3). [ta‘cīl itdi, -di ] 

 

tācir: Ticaret yapan kimse. 

Almaga ṣabr-ı metā‘ın bülbül-i bī-çārenüñ / Ġonca hemyānın açup gül tāciri zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1122, Beyit 3). [tāciri, -i ] 

Şol deñlü nis̱ār itdi gevher tācīr çeşmüm / Cānā bizi sen sanma eli boşlardanuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 3). [tācīr, ] 

Dil ü cāna meṭā‘ bir būseñ aldum / Benüm bu assumı bir tācir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 4). 
[tācir, ] 

 

tag: Dağ. 
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Dāla dönse ḳāmetüm olsa ‘aceb midür dü-tā / Taglar ṭāḳat getürmez bār-ı ġam arḳamda var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 3). [taglar, -lar ] 

Nāle vü āh itdügince āh iderler taglar / Nite kim efġān iderler sayru içün saglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 
Beyit 1). [taglar, -lar ] 

 

tag u beyābān: Dağ ve çöl. 

Ol ki ‘ışḳ ehlidür olur kūy-ı dilberde muḳīm / Eyleyüp dīvānelik tag u beyābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 4). [tag u beyābān, ] 

 

tagıd: Dağılmasına sebep olmak, parçalayıp ayırmak, bütün durumundan çıkarmak II varlığına son vermek, düzenini 

bozup yıkmak. 

Geçdi Ferhād-ıla Mecnūn tagıdup hengāmesin / Dōstlar kurduk anuñ yirine biz hengāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 4). [tagıdup, -up ] 

 

tagıl: Dağılmak, toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak II savrulmak, yayılmak. 

Cevr elinden cān u dil oldı perākende Muḥib / Ẓulme ṭāḳat itmese dervīş ü miskīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1015, Beyit 5). [tagılur, -ur ] 

Şāne ile her kaçan kim zülf-i müşgīn tagılur / Būy-ıla ‘ālem tolar san nāfe-i Çīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1015, Beyit 1). [tagılur, -ur ] 

Gördi çeşmin şāhinin cān u dil itdiler gürīz / Şāhbāz itdükçe pervāzı gögercin tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 2). [tagılur, -ur ] 

 

tagıl: Dağılmak, savrulmak, yayılmak. 

Şāne ile her kaçan kim zülf-i müşgīn tagılur / Būy-ıla ‘ālem tolar san nāfe-i Çīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 1). [tagılur, -ur ] 

 

tagıl: Dağılmak, toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak II savrulmak, yayılmak II bitmek, sona ermek. 

İy cefā-ḫū cevri āyīn eyledüñ ‘āşıḳlara / Korkaram kim ‘ālem içre ben bu āyīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 4). [tagılur, -ur ] 

 

tagla: Vücûda kızgın demirle damga vurmak II özellikle yürek, iç, ciğer gibi kelimelerle büyük üzüntü vermek, acı ve 

ıstırap çektirmek, yakmak. 

Niçe gün hicri-y-ile cān u ciger taglamışam / Umaram Ḥaḳ’dan ire vaṣlı baña kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 3). [taglamışam, -mış, -am ] 

Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül / Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 5). [taglamış, -mış ] 

 

taglarca: Dağlar kadar, pek çok. 

‘Āşıḳuñ taglarca bagrı üzre başı var-ımış / İki ‘aynından kesilmez kanlu yaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1423, Beyit 1). [taglarca, ] 
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taġyīr eylemez: Değiştirmek, bozmak, tersine çevirmek, başka şekle sokmak. 

İstemezdüm ‘ışḳa düşmek geldi āḫir başuma / Cidd ü cehd-ile kişi taḳdīri taġyīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 2). [taġyīr eylemez, -mez ] 

 

taġyīr idebilmez: Değiştirmek, bozmak, tersine çevirmek, başka şekle sokmak. 

Cevrini görüp nigāruñ dime sen bed-ḫū-y-ımış / Anı taġyīr idebilmez başa çün yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 1). [taġyīr idebilmez, -e, -bil, -mez ] 

 

taḥammül: Dayanma, katlanma, sabır. 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [taḥammül, ] 

Taḥammül yig tecemmülden diyenler sāye-i ḫārı / Bulıcak oldılar ḳāni‘ dimeñ siz sāyebān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 4). [taḥammül, ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 5). [taḥammül, ] 

 

taḥammül eyle: Dayanmak, katlanmak, sabretmek. 

Gördüñ gözüm yaşını bu sīnem otagına / Girüp taḥammül eyle ki bārān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1088, Beyit 3). [taḥammül eyle, ] 

 

taḥammül idelüm: Dayanmak, katlanmak, sabretmek. 

İdelüm cevre taḥammül elümüzden ne gelür / Şāh olan ẓulm idicek lā-büd anı kul götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 2). [taḥammül idelüm, -e, -lüm ] 

 

taḥammül itmez: Dayanmak, katlanmak, sabretmek. 

Dil çeker hicrān yükin itmez taḥammül Ḳāf aña / Mest-i üştürdür anuñçün kendüzin ner gösterür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1122, Beyit 2). [taḥammül itmez, -mez ] 

 

taḫmīr: Mayalandırma. II yoğurma, hamur durumuna getirme. 

Zāhidā men‘ eyleme maḥbūb u meyden dönmezüz / Çün mey-i nāb-ıla olmışdur bizüm taḫmīrümüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1273, Beyit 3). [taḫmīrümüz, -ümüz ] 

 

taḥrīr eyleñüz: Kaleme alma, yazı yazma. 

Göz karasın ḥall idüp dildāra yazdum nāmeyi / Dōstlar luṭf eyleyüp eşkümle taḥrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 4). [taḥrīr eyleñüz, -ñüz ] 

 

taḥrīr eyleyem: Kaleme alma, yazı yazma. 
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Āteş-i ‘ışḳuñ rumūzın niçe taḥrīr eyleyem / Söylesem ‘ālem yanar sanmañ ki ancak nāmeler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1172, Beyit 3). [taḥrīr eyleyem, -y, -e, -m ] 

 

taḥrīre almışdur: Kaleme almak, yazmak II kaydetmek, deftere geçirmek. 

Bu Muḥibbī ḥālini taḥrīre almışdur ḳalem / Niçe defter toldı şerḥ olmadı aḥvālüm henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1300, Beyit 5). [taḥrīre almışdur, -mış, -dur ] 

 

taḥrīre getür: Yazıya dökmek, yazmak, yazmaya başlamak. 

Çıkar dürler ma‘ānī maḫzeninden / Getür taḥrīre disünler eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 6). [taḥrīre 

getür, ] 

 

taḥsīn idüp: Beğenmek, takdir etmek. 

Didüm cānā ‘aceb rūşen yüzüñ var / Didi taḥsīn idüp yaḫşı sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 1). 

[taḥsīn idüp, -üp ] 

 

taḫt: Taht, hükümdarların resmen oturdukları büyük sandalye yahut koltuk, makam II hükümdarlık; padişahlık 

makamı. 

Reyāḥīn şāhınuñ taḫtı çemendür / Gelen dīvānına serv ü semendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 1). 
[taḫtı, -ı ] 

Çün felek taḫtına geçdi ḫusrev -i ḫāver güneş / Ḳaṣdı bu ide sipāh-ı encümi çāker güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 1). [taḫtına, -ı, -n, -a ] 

 

taḫt-ı ‘ālī-durur: Yüce taht. 

Taḫt-ı ‘ālī-durur bu mülk-i vücūd / Oturur ‘ışḳ anda sulṭāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 2). [taḫt-ı 

‘ālī-durur, --durur ] 

 

taḫt-ı nerīmān: Neriman'ın tahtı II Şehnâme'de adı geçen tarihî-efsanevî kahramanlardan olup Sâm'ın babası, Zâl'in 

dedesidir. Klasik şiirde yiğitlik ve kahramanlık simgesi olarak anılır. 

Menzilin gūr oldugını ‘āḳıbet her kim bilür / Efser-i Ḫusrev’le ol taḫt-ı Nerīmān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 4). [taḫt-ı nerīmān, ] 

 

taḫt-ı s̱erādan: Toprağın altı. 

Āhum eflāke irüp oldı melā’ik gözi nem / Sanmañuz kanlu yaşum taḫt-ı s̱erādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1345, Beyit 4). [taḫt-ı s̱erādan, -dan ] 

 

tak: (bir şeyi başka bir şey üzerine) iliştirmek, tutturmak veya geçirmek, asmak II (giyilecek veya kullanılacak 

şeyleri) kendi üzerine yerleştirmek, takınmak, kuşanmak. 

Naḳd-i cān-ıla diler dil zülfinüñ zencīrini / Takmak ister boynuma başındaki sevdāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 6). [takmak, -mak ] 
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Zülfi zencīrini takdum göñlümüñ gerdānına / Bildüm āḫir bu dil-i dīvāneyi bed-nām ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1100, Beyit 3). [takdum, -du, -m ] 

Zülfini elde gehī zencīr ider gāhī kemend / İy dil-i dīvāne taksun boynuña yalvarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1110, Beyit 4). [taksun, -sun ] 

Saçuñ zencīrine dīvāne oldum / Anı boynuma takmazsın nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 3). 
[takmazsın, -maz, -sın ] 

 

tak: (Yapılarda) Kemer veya yarım dâire şeklindeki kapı ve pencere üstü II Kubbe, kümbet II Feleğin kubbesi, sema, 

gökyüzü. 

Mu‘āvin olmasa āhum ḳad ü bālāña irmezdüm / Felek ṭāḳına çıkmaga benüm müşgīn kemendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 3). [ṭāḳına, -ı, -n, -a ] 

 

tak: Süslü kemer II (yapılarda) kemer veya yarım dâire şeklindeki kapı ve pencere üstü II kemer biçimindeki kaş, 

kavisli yapısı dolayısıyla sevgilinin kaşları. 

Mescid-i ḥüsnin[i] seyr iden ṣafālar kesb ider / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 3). [ṭāḳına, -ı, -n, -a ] 

Cāmi‘-i ḥüsn içre yanar ruḫları ḳandīldür / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1347, Beyit 2). [ṭāḳına, -ı, -n, -a ] 

 

taḳarrüb buldugın: Yaklaşma, yakın olma, yanaşma II yakınlık hissetmek, gönül vermek. 

Şāh-ı ‘ışḳa dil taḳarrüb buldugın gördi gözüm / Didi terk itme bizi biz daḫı ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 4). [taḳarrüb buldugın, -dug, -ı, -n ] 

 

ṭāḳat: Bir şeyi yapabilmek için gereken güç, kuvvet, derman. 

Görinse nāgeh ol serv-i ḳabā-pūş / Gider ṣabr-ıla dilden ṭāḳat u hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 1). 

[ṭāḳat, ] 

Komadı ṣabr u hūş dilde ṭāḳat / Baña itmedi illā göz-ile kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 2). [ṭāḳat, ] 

Dirīġā gitdi benden ṭāḳat ü hūş / Görelden karşuda sīmīn binā gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 1). 
[ṭāḳat, ] 

 

ṭāḳat getüre: Gücü yetmek, dayanmak, katlanmak, üstesinden gelebilmek. 

İy Muḥibbī niçe ṭāḳat getüre kişver-i dil / Şāh-ı ġam leşkerini üstine her bār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1150, Beyit 5). [ṭāḳat getüre, -e ] 

 

ṭāḳat getürmez: Gücü yetmek, dayanmak, katlanmak, üstesinden gelebilmek. 

Dāla dönse ḳāmetüm olsa ‘aceb midür dü-tā / Taglar ṭāḳat getürmez bār-ı ġam arḳamda var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 3). [ṭāḳat getürmez, -mez ] 

 

ṭāḳat ider: Sabretmek, gücü yetmek, dayanmak, katlanmak, üstesinden gelebilmek. 
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Lāf idüp dil ṣabr idem dirdi firāḳa sālhā / Sāle ṭāḳat mı ider çün ḫefte māhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 3). [ṭāḳat ider, -er ] 

 

ṭāḳat itmese: Sabretmek, gücü yetmek, dayanmak, katlanmak, üstesinden gelebilmek. 

Cevr elinden cān u dil oldı perākende Muḥib / Ẓulme ṭāḳat itmese dervīş ü miskīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1015, Beyit 5). [ṭāḳat itmese, -me, -se-mese ] 

 

ṭāḳat mı olur: Güç mü yeter, derman mı olur II güç yetmez, takat kesilir. 

Dīdāruña ṭāḳat mı olur iy meh-i enver / Kim oldı ırakdan göñül āşüfte vü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 4). [ṭāḳat mı olur, -ur ] 

 

ṭāḳat yokdur: Takatin, kuvvetin olmaması, dayanacak gücün olmaması. 

İy Muḥibbī yüzine bakmaga yokdur ṭāḳat / Tagıdup ‘aḳlumı kendüm yitirem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 5). [ṭāḳat yokdur, -dur ] 

 

ṭāḳati kalmadı: Tâkati kalmamak (kesilmek, tükenmek): yeterli gücü olmamak, gücü azalmak II Sabrı tükenmek, 

tahammülü kalmamak. 

Ṭāḳati kalmadı kim sensüz Muḥibbī söz diye / Cāndan ayrılsa beden lā-büd kalur güftārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 5). [ṭāḳati kalmadı, -dı ] 

 

ṭāḳatum ṭāḳ oldı: Tâkati kalmamak (kesilmek, tükenmek): yeterli gücü olmamak, gücü azalmak II sabrı tükenmek, 

tahammülü kalmamak. 

Ṭāḳatum ṭāḳ oldı ṣabrum ḳalmadı soldı beñiz / Dil ṭabībine meded bu ḫasta dil ḥālin diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1308, Beyit 1). [ṭāḳatum ṭāḳ oldı, -dı ] 

 

taḳdīr: Kader, yazgı. 

Giceler tā ṣubḥa dek ney gibi efġān eylerüz / Bu umīda ne getürür görelüm taḳdīrümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1273, Beyit 4). [taḳdīrümüz, -ümüz ] 

İstemezdüm ‘ışḳa düşmek geldi āḫir başuma / Cidd ü cehd-ile kişi taḳdīri taġyīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 2). [taḳdīri, -i ] 

 

taḳdīr eylemiş: Takdir eylemek, karar vermek II Ezelde Cenâb-ı Hakk’ın olmasını dilediği şeyler, her şey hakkında 

vermiş olduğu ezelî karar, alın yazısı, kader. 

Öldürürdi günde biñ kez bulsa ol ḫūnī beni / Ölmemeklik n’eyleyem Ḥaḳ baña taḳdīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1427, Beyit 4). [taḳdīr eylemiş, -miş ] 

 

taḳdīr eyleñüz: Bir kimsenin veya şeyin önemini, değerini anlama II Beğenme, güzel bulduğunu, beğendiğini 

belirtme II Saymak, öyle benimsemek. 

Ḳatlüm içün ḫaṭ getürmiş ol şeh-i ḫūbān yine / Ġam beni şimden girü öldürdi taḳdīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 3). [taḳdīr eyleñüz, -ñüz ] 
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ṭāḳ-ı ebrūsın: “Kaş tâkı” Kemer biçimindeki kaş. 

Cāmi‘-i ḥüsninde yāruñ ṭāḳ-ı ebrūsın gören / Secdeden kaldurmayup başın anı miḥrāb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 2). [ṭāḳ-ı ebrūsın, -sı, -n ] 

 

ṭāḳ-ı ebrū-yı nigār: Sevgilinin kemer biçimli kaşları. 

Secdegāh-ı dil olaldan ṭāḳ-ı ebrū-yı nigār / Her yire baş egmezüz birdür bizüm miḥrābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 2). [ṭāḳ-ı ebrū-yı nigār, ] 

 

ṭāḳ-ı mıṣr: Şehir kemeri, şehrin süslü kemeri II Mısır kemeri, Mısır'ın süslü kemeri II sevgilinin süslü kemere 

benzeyen kaşları. 

Kaçan görine ol ṭāḳ-ı Mıṣr pes / Ola ḳıblem ḫam-ı ebrū-yı muḳavves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 1). 

[ṭāḳ-ı mıṣr, ] 

 

taḳrīr: Anlatmak, ifade etmek. 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [taḳrīr-içün, --içün ] 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [taḳrīre, -e ] 

 

taḳrīr eyleñüz: Anlatmak, ifade etmek, açıklamak, bildirmek. 

Dōstlar ben ölmedin billāhi tedbīr eyleñüz / ‘Işḳ içinde ḥālümi ol yāra taḳrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1281, Beyit 1). [taḳrīr eyleñüz, -ñüz ] 

 

taḳrīr eyleyem: Anlatmak, ifade etmek, açıklamak, bildirmek. 

Sor baña ‘ışḳuñ rumūzın saña taḳrīr eyleyem / Cān u baş terkin urur ‘āşıḳ hemān pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 2). [taḳrīr eyleyem, -y, -e, -m ] 

 

taḳrīr eyleyem: Anlatmak, ifade etmek, açıklamak, bildirmek. 

Kime taḳrīr eyleyem kime bu dil esrārını / Gūş iden aḥvālümi benden beter ḥayrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1196, Beyit 4). [taḳrīr eyleyem, -y, -e, -m ] 

 

taḳṣīr: Kusur, suç, günah. 

Gerçi yolında nigāruñ cān u dil kılduk sebīl / Müstedām olsun ki cevrüñ eylemez taḳṣīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 2). [taḳṣīrümüz, -ümüz ] 

 

tal: Dalmak, suyun içine bütün vücuduyla ve hızla girmek II (dalgıç için) belli bir amaçla denizin dibine inmek. 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 

Beyit 2). [taladur, -a, -dur ] 
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Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [talsam, -sa, -m ] 

Maḥabbet baḥrına taldum sözüm dürr-i ma‘ānīdür / Anuñçün ehl-i ‘ışḳuñ dāyimā vird-i zebānıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 1). [taldum, -du, -m ] 

İy Muḥibbī bu gözüm merdümi ġavvāṣ gibi / Taluban baḥr-ı ġama dürr-ile mercān getürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1115, Beyit 5). [taluban, -uban ] 

Ko daksun rişteyi cāna Muḥibbī ehl-i naẓm olan / Ma‘ānī baḥrına talup çıkarduñ dür gibi sözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 5). [talup, -up ] 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına / Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 5). [talalar, -a, -lar ] 

Naẓm içinde olasın tā ki göñül sen ġavvāṣ / Talagör baḥr-ı ma‘ānīye çıkar gevher-i ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 1). [talagör, -a, -gör ] 

İy Muḥibbī tal ma‘ānī baḥrına ġāvvāṣ-vār / Olur olmaz gevhere bakma gerekdür ola ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1479, Beyit 5). [tal, ] 

 

tal: Dalmak II kavgada birden saldırmak II köpeğin havlaması, saldırması. 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [talar, -ar ] 

 

ṭal‘at-i zībāyı: Güzel, parlak yüz. 

İy gözüm gel bir naẓar ol ṭal‘at-i zībāyı gör / Zülfinüñ bendinde bend olmış dil-i şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 1). [ṭal‘at-i zībāyı, -y, -ı-yı ] 

 

ṭaleb eyle: Talep etmek, istemek, arzu etmek. 

Ölince yüri yārı ṭaleb eyle Muḥibbī / ‘Āşıḳ olana dünyede ārām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 

5). [ṭaleb eyle, ] 

 

ṭaleb eyler: Talep etmek, istemek, arzu etmek. 

Ol ġazālı arayu gitdi Muḥibbī derdmend / Kim şikār eyler ṭaleb ser-keşte-yi Hāmūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1080, Beyit 7). [ṭaleb eyler, -r ] 

 

ṭaleb eylerse: Talep etmek, istemek, arzu etmek. 

Naḳd-i cān-ıla Muḥibbī ṭaleb eylerse ne tañ / Çünki la‘l-i leb-i dilber aña maṭlūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 5). [ṭaleb eylerse, -r, -se ] 

 

ṭaleb it: Talep etmek, istemek, arzu etmek. 

İy Muḥibbī dürişüp ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳī ṭaleb it / Sözlerüm cümle ḥaḳīḳīdür anı sanma mecāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1215, Beyit 7). [ṭaleb it, ] 
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ṭaleb kılma: Talep etmek, istemek, arzu etmek. 

Vaṣlını idüp temennā hicrini kılma ṭaleb / Dil-rübālar dāyimā ġayrı rıżā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1396, Beyit 2). [ṭaleb kılma, -ma ] 

 

ṭāli‘: İnsanın başına gelmesi takdir edilen iyi veya kötü durumlar, baht, şans, tâlih. 

Kūyına varmaga sanmañ kim beni yārum komaz / Ṭāli‘ümdür dōstlar baḫt-ı siyehkārum komaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 1). [ṭāli‘ümdür, -üm, -dür ] 

Sāye salsa dir-idüm ben ḫāke ol serv-i sehī / Ṭāli‘üm sa‘d oldı baḫt-ı kāmrānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 3). [ṭāli‘üm, -üm ] 

Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [ṭāli‘üm, -üm ] 

 

ṭālib: İsteyen, talep eden, istekli olan kimse. 

Zāhidā sanma senüñ uçmaguña biz ṭālibüz / Çöpe saymaz ravża-i ‘ışḳ-ıla dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 3). [ṭālibüz, -üz ] 

Dīdār-ı yāra ṭālib-iseñ āḫir iy göñül / Eyle niyāz su gibi rūyuñ türāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 2). 
[ṭālib-iseñ, -ise, -ñ ] 

 

ṭālib oldum: İstemek, istediğini bildirmek. 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [ṭālib oldum, -du, -m ] 

 

ṭālib olma: İstemek, istediğini bildirmek. 

Ṭālib olma iy göñül zāhid gibi sen cennete / Dūn-himmet olma cidd ü cehd idüp dīdārı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1110, Beyit 3). [ṭālib olma, -ma ] 

 

ṭālib olmazuz: İstemek, istediğini bildirmek. 

Pūte-i ‘ışḳ içre yanup ḫāliṣ olduk zer gibi / Olmazuz dünyāya ṭālib sanma dīnār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1303, Beyit 2). [ṭālib olmazuz, -maz, -uz ] 

 

ṭālib olup: İstemek, istediğini bildirmek. 

Cān naḳdı-y-ıla ṭālib olup būse istedüm / Didüm ki lebüñ öpmege cānā bahā nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1182, Beyit 4). [ṭālib olup, -up ] 

 

ṭālib-i dīdār olan: Sevgilinin güzel yüzünü (görmek) istemek. 

İstemez zāhid gibi cennet temāşāsın göñül / Ṭālib-i dīdār olan bilür ki dīdar özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1117, Beyit 5). [ṭālib-i dīdār olan, -an ] 
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ṭālib-i pür-ḥamlaruz: Kıvrım kıvrım (olmuş saçın) isteklisi. 

Baña beñzer key perīşān-ḥāl gördüm dil seni / Zülf sevdāsına düşmiş ṭālib-i pür-ḥamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1348, Beyit 3). [ṭālib-i pür-ḥamlaruz, -laruz ] 

 

ta‘līm: Öğretme, öğrenme II alıştırma, idman. 

Elifler uşbu sīnem levḥasında / Yazılmış ṭıfl içün ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 5). 
[ta‘līme, -e ] 

Muḥibbī dād-ı Ḥaḳ’dur ‘ışḳ kitābı / Okınmaz sanma sen ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 5). 

[ta‘līme, -e ] 

 

ta‘līm kılmaz: Bir şeyi birine öğretmek II bir şeyi birinden öğrenmek. 

Mu‘allimden cefālar ögrenürsin / Neden dirsin vefā ta‘līm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 2). 

[ta‘līm kılmaz, -maz ] 

 

ta‘līmin ider: Bir şeyi birine öğretmek II bir şeyi birinden öğrenmek. 

Fitne ta‘līmin ider gözlerine ġamzeleri / Çok zamāndur görürem ol gözi fettān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 4). [ta‘līmin ider, -i, -n, -er ] 

 

tamām: Bitmiş, tamamlanmış II bitme, tamamlanma, sona erme. 

Niçe bir hicrān elinden çok şikāyet ideyin / Söz tamām vallāhu a‘lem iy Muḥibbī sözi kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 5). [tamām, ] 

 

tamga: Bir nesnenin üzerine bir nişan bir alamet basmak üzere boya veya kızgın demir olarak kullanılan mühür. 

(Kumaş deseni bağlamında). 

Kanlu yaşum ḫil‘atine dāġumı itdüm nişān / Raġbeti artar kumāşuñ kim kaçan tamgası var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 4). [tamgası, -sı ] 

 

tamga eylemiş: Damgalamak, bir şeyin üzerine damga vurmak. 

Rūy-ı zerdüm tā şeref bulsun diyü / Anları pā ile tamga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 4). [tamga 

eylemiş, -miş ] 

 

tañ degül: Şaşmamak gerek, şaşılmaz, tuhaf değil. 

Tañ degül cānuma ger ḳaṣd ider-ise ġamzeler / Zülfi kāfir çeşmi ḫūnī dilberüm ya kaşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 3). [tañ degül, ] 

 

tañ degül: Şaşmamak gerek, şaşılmaz, tuhaf değil. 

Tañ degül bülbülleyin kūyuñda efġān eylesem / Sen gül-i pür-ḫārdan cānumda āzār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 3). [tañ degül, ] 
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tañ degül: Şaşmamak gerek, şaşılmaz, tuhaf değil. 

Eylese başdan aşup göz yaşı dil şehrini ġarḳ / Tañ degül cūş idicek bir ucı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 3). [tañ degül, ] 

 

tañ degül: Şaşmamak gerek, şaşılmaz, tuhaf değil. 

Āh kılsam irişür nālem melekler gūşına / Tañ degül dirler gider şebde ırak yire āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1352, Beyit 2). [tañ degül, ] 

 

tañ degüldür: Şaşmamak gerek, şaşılmaz, tuhaf değil. 

Tañ degüldür nāle kılsa kūyuña vardukça dil / Var mıdur gülşende bir gül bülbülin zār eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 2). [tañ degüldür, -dür ] 

 

tañ degüldür: Şaşmamak gerek, şaşılmaz, tuhaf değil. 

Tañ degüldür ger raḳīb olmazsa yanuñdan cüdā / Kanda kim gül açıla lā-büd bulınur ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 4). [tañ degüldür, -dür ] 

 

tañ degüldür: Şaşmamak gerek, şaşılmaz, tuhaf değil. 

İy Muḥibbī çün şarāb-ı ‘ışḳı nūş itdüñ ezel / Tā ḳıyāmet tañ degüldür idesin cūş u ḫurūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1402, Beyit 5). [tañ degüldür, -dür ] 

 

ṭa‘n itme: Yermek, ayıplamak, hor görmek, kınamak. 

Ṭarīḳ-ı ‘ışḳa gel ṭa‘n itme zāhid / Anuñ daḫı senüñ tek meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 5). [ṭa‘n 

itme, -me ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 4). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Belā iḳlīminüñ şāhı olursam tañ mı Mecnūn-veş / ‘Alemdār āh-ı dil elde sirişk-i ġam sipāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 2). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm / Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1086, Beyit 2). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 
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Şem‘-i ḥüsnine cem‘ olup ‘uşşāḳ / Tañ mı pervāne-veş yaka perler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 3). [tañ 

mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Āsitānuñda Muḥibbī tañ mı efġān eylese / Kanda kim gülşen ola bülbülden efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 5). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Āteş-i hicrāna münkir gelse tañ mı müdde‘ī / Dūzaḫuñ aḥvālini ancak ‘aẕābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1121, Beyit 3). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm / Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 2). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Tañ mı cūş itse Muḥibbī āh-ıla deryā-yı eşk / Rūzigār esdükçe kim dir baḥr-i bī-pāyān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 7). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Ġarḳ-ı ḫūn olsa Muḥibbī tañ mı çeşmüm merdümi / Görürem her dem kuçar dildārı gülgūn cāmeler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1172, Beyit 5). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Leblerüñ emsem disem ġamzeñ diler kanum döke / Kan iderse tañ mı çeşmüñ çün şarāb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 2). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Muḥibbī göz yaşın ḫarc itse tañ mı / Metā‘-ı ġam gibi çün ḥāṣılı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 5). [tañ 

mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Olursa tañ mı aḥvālüm diger-gūn / Baña çün ol şeh-i ḫūbān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 3). 
[tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Firḳatiyle her gice tañ mı ola bī-ḫˇāb göz / La‘l-i nābuñ yādına her dem olur ḫūn-āb göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1264, Beyit 1). [tañ mı, ] 
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tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Ölmiş-iken bu zemīn buldı yine tāze ḥayāt / Tañ mı ger olsa Muḥibbī gülşen ü gülzār sebz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1267, Beyit 5). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Çün Mesīḥā gibi ‘ālemde mücerred geçerüz / Tañ mı ḳudsīler eger olsa bizüm maḥremümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 3). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Ḫayl-i rindāna Muḥibbī tañ mı olsam tācdār / Bir ḳadeḥ meydür başumda efser-i şāhānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1277, Beyit 4). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Görüp cānā yüzüñi ‘ālem-efrūz / Gicem Ḳadr olsa günüm tañ mı Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 1). 

[tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Muḥibbī şi‘rini rindāne söyler / Olursa şi‘r içinde tañ mı mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 5). [tañ 

mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Kapsa tañ mı bu kebūter göñlümi / Zülfine dirler anuñ çün şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 2). [tañ 

mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Şāla raġbet eylesek tañ mı ḫarābāt ehliyüz / Māyil-i dünyā olup tāc u ḳabāya bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1337, Beyit 3). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Nāy-veş gāhī Ḥicāz’ı seyr idüp gāhī ‘Iraḳ / Bezm-i ġamda iñlesek tañ mı maḳāmāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 3). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Şi‘r-i pür-sūzum Muḥibbī olalı ẓāhir benüm / Şimdiki şā‘irlere tañ mı didürsem ḍarbı bes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 7). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 
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Tañ mı bu ‘ālem serīrinden Muḥibbī ‘ār ide / Ḫāk ü ḫışt-ı meygede bālin ü bister aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 5). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 3). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

‘Arṣa-i ‘ışḳ içre diksem tañ mı eflāke nişān / Atmaga āh oklarına uş bu ḳaddüm ya imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 4). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Şerḥa şerḥa olsa sīnem tañ mı tīġuñdan cüdā / Teşnelikde çāk çāk olur nite kim rūy-ı ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 5). [tañ mı, ] 

 

tañ mı: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Tañ mı Muḥibbī bulsa maḥabbetle ger kemāl / İtdi henūz müftī-i ‘ışḳa çün irtibāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 5). [tañ mı, ] 

 

tañ mıdur: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [tañ mıdur, -dur ] 

 

tañ mıdur: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Tañ mıdur sevdā-yı zülfinden göñül olsa ḫarāb / Çünki bu ġam leşkeri sīnemde bī-pāyān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 2). [tañ mıdur, -dur ] 

 

tañ mıdur: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Şem‘-i ruḫsāruñ görüp yansam yakılsam tañ mıdur / Şem‘ gördükçe yakar bāl ü perin pervāneler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 4). [tañ mıdur, -dur ] 

 

tañ mıdur: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Şāne gibi pāralansa tañ mıdur bu cān u dil / Her seḥer bād-ı ṣabā zülfini yāruñ şāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1143, Beyit 6). [tañ mıdur, -dur ] 

 

tañ mıdur: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Ḫār elinde gördi gülşende gülüñ dāmānını / Bülbül itse tañ mıdur feryād u āh u nāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 2). [tañ mıdur, -dur ] 
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tañ mıdur: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Aglasam ol ġonca-leb ḫandān olursa tañ mıdur / Her kaçan bārān ola gül açılur ḫandān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 6). [tañ mıdur, -dur ] 

 

tañ mıdur: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Noḳṭadur agzı didük kıldur bili fehm eyledük / Dūrbīn olsa Muḥibbī tañ mıdur idrākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 5). [tañ mıdur, -dur ] 

 

tañ mıdur: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Şebüm rūşen ider göñlüm çerāgı / Dinürse tañ mıdur aña şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 3). [tañ 

mıdur, -dur ] 

 

tañ mıdur: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Aglar-ısa bu Muḥibbī tañ mıdur Ya‘ḳūb-veş / Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1319, Beyit 5). [tañ mıdur, -dur ] 

 

tañ mıdur: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Ruḫlaruñsuz bu Muḥibbī āh iderse tañ mıdur / Bülbül-i şūrīdenüñ ḥāli n’olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1322, Beyit 5). [tañ mıdur, -dur ] 

 

tañ mıdur: Şaşılır mı, tuhaf mı II şaşılmaz, tuhaf olmaz. 

Gül yüzüñde çünki ḫaṭṭuñ ẓāhir oldı mūr-veş / Çarḫ elinden iñler-isem tañ mıdur ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 1). [tañ mıdur, -dur ] 

 

taña kaldı: Şaşırıp kalmak, hayrete düşmek, donakalmak II tan vaktine kalmak, sabaha kalmak. 

Taña kaldı ferri gitdi meh görüp bu heybeti / Yüriyüp tutdı cihān mülkini ser-tā-ser güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 4). [taña kaldı, -dı ] 

 

ṭanbūr: Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta 

çalgı. 

Bezm ara tā ṣubḥ olınca iy Muḥibbī nāle kıl / Çalınur mıżrāb-ı ġamla çün göñül ṭanbūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 7). [ṭanbūrdur, -dur ] 

 

ṭanbūr-veş: Tambur gibi, tambur misali. 

Gül yüzüñde çünki ḫaṭṭuñ ẓāhir oldı mūr-veş / Çarḫ elinden iñler-isem tañ mıdur ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 1). [ṭanbūr-veş, ] 

Ḳaddümi çeng eyleyüp ḳānūna āheng eyledi / Buralı gūşum Muḥibbī dest-i ġam ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 5). [ṭanbūr-veş, ] 
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ṭa‘n-ı bed gūdan: Dedikoducu kimsenin ayıplamaları, kınamaları. 

Her kim olsa esīr-i ‘ışḳ bir meh-pāreye / Ölmeyiserdür ol olmaz ṭa‘n-ı bed gūdan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1478, Beyit 2). [ṭa‘n-ı bed gūdan, -dan ] 

 

tañla: Şaşmak, garip bulmak. 

Nāle kılsam mürdeler kalkar ḳıyāmetdür sanur / Tañlaram nāz uyḫusından yārı bī-dār eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1333, Beyit 3). [tañlaram, -r, -am ] 

 

tañrı selāmını virmez: Allah'ın selamını vermek. Selam vermek. 

Āh kim Tañrı selāmını baña virmez geçer / Çeşm-ile kılmaz naẓar ol ġamze-kārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 3). [tañrı selāmını virmez, -mez-n, -ı, -mez ] 

 

ṭanṭana: Gösteriş, gürültü patırtı. 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 3). [ṭanṭanadan, -dan ] 

 

ṭapu eyler: Hizmet etmek II İtâat etmek, tâzim göstermek. 

Olmasa yār Muḥibbī şeh-i ḫūbān eger / Hep güzeller gelüp eyler miydi ṭapu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1091, Beyit 5). [ṭapu eyler, -r ] 

 

ṭapu eyler: Hizmet etmek II İtâat etmek, tâzim göstermek. 

Olmasa yār Muḥibbī şeh-i ḫūbān eger / Hep güzeller gelüp eyler miydi ṭapu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1091, Beyit 5). [ṭapu eyler, -r ] 

 

tār: Ip, iplik II tel II saç teli. 

Cān u dil zülfi ġamından bir dem ārām eylemez / Ruḫları üstinde şeb-veş tārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 6). [tārı, -ı ] 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 4). [tārı, -ı ] 

 Sundum elümi zülfi kemendine irem / Bilmedüm siḥr-ile her tārını kılmış ol mār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ص )
1205, Beyit 14). [tārını, -ı, -n, -ı ] 

 

tār: Tel, saz teli II Kuzeydoğu Anadolu, Kars ve Azerbaycan bölgelerinde kullanılan, teknesi çanak denilen büyük ve 

küçük iki kısımdan meydana gelen perdeli ve mızraplı çalgı. 

Olalı bār-ı ġamdan ḳāmetüm çeng / Sirişk-i çeşmüm anda tāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 4). 

[tāra, -a ] 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1159, Beyit 4). [tār, ] 
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Sīne-i sūzānumı her kim göre sanur rebāb / Eşk-i sürḫum tāra beñzer ol rebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 4). [tāra, -a ] 

Saz-ı ‘ışḳa dem-be-dem iy dōstlar āheng-içün / Tārlardur tende her reg dest-i ġam mıżrābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 4). [tārlardur, -lar, -dur ] 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). 
[tār, ] 

 

tār ider: Dağıtmak, dağınık hale getirmek II tel haline getirmek, tel tel etmek II karanlık hale getirmek, karanlık 

etmek, ışığın görünmesini engellemek. 

Her kaçan kim ruḫları üstinde zülfin tār ider / Her kılında niçe biñ ‘āşıḳları ber-dār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1165, Beyit 1). [tār ider, -er ] 

 

tār itdi: Karanlık hale getirmek, karartmak, karanlık etmek, ışığın görünmesini engellemek. 

Āhum dütüni ‘ālemi tār itdi Muḥibbī / Gerçi ki dinür bir sūz imiş āh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1228, 

Beyit 5). [tār itdi, -di ] 

 

tārāc: Yağmalamak, talan etmek || Sevgilinin gamzelerinin etkisi. 

Türk çeşmüñ mülk-i dil tārācına / Zülf-i kāfir kīş ile leşker çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 3). 
[tārācına, -ı, -n, -a ] 

 

tārāc ider: Yağmalamak, talan etmek. 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1129, Beyit 1). [tārāc ider, -er ] 

 

tārāc ider: Yağmalamak, talan etmek. 

Gözleri Tātār-veş tārāc ider dil mülkini / Ġāret ü yaġma ṭarīḳını ḥarāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1154, 

Beyit 2). [tārāc ider, -er ] 

 

ṭaraf: Cihet, canip, semt, yan. 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 3). [ṭarafdan, -dan ] 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā / Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 5). [ṭarafdan, -dan ] 

Çün bahār oldı açıldı her ṭarafdan lāleler / İçmeyen ādem midür gülgūnleyin piyāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 1). [ṭarafdan, -dan ] 

Zülf-y-ile beñzer el bir eyledi kāfir ḫaṭı / Her ṭarafdan yüridi ḳaṣdı meger īmānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1059, Beyit 2). [ṭarafdan, -dan ] 

Sīnem benüm kıldı hedef döner baña dir lā-tuḫaf / Gelür ḫadengi her ṭaraf ebrū kemānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 4). [ṭaraf, ] 
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‘Arż-ı ruḫsār eyledi şādılıg-ıla nesterīn / Yüz sürer serv ayagına her ṭarafdan cūybār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 7). [ṭarafdan, -dan ] 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 
Beyit 6). [ṭarafa, -a ] 

Depredürse zülfinüñ her bir kılın cānlar kopar / Her ṭarafdan niçe yirden āh u efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 1). [ṭarafdan, -dan ] 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 3). [ṭaraf, ] 

Baḥr-ı ġamdan hīç ḫalāṣ olur mı bu dil zevraḳı / Her ṭarafdan eşkümi bu gözlerüm deryā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 3). [ṭarafdan, -dan ] 

El urayın dime sakın genc-i ḥüsnine / İki ṭarafda zülfi anuñ ejdehā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, Beyit 3). 
[ṭarafda, -da ] 

Ḳāmet itse ol sehī servüm ḳıyāmetler kopar / Ehl-i diller her ṭaraf āh eyleyüp yügrişmedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1183, Beyit 4). [ṭaraf, ] 

Rebī‘ eyyāmı gül devr-i semendür / Akar su her ṭaraf seyr-i çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 1). 
[ṭaraf, ] 

Naṭ‘-ı ḥüsninde yine çignedür üftādeleri / At salup her ṭarafa ya‘nī semendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 4). [ṭarafa, -a ] 

Murġ-ı vaḥşī gibi siñdi her ṭaraf seyyāreler / Ṣubḥ-dem şahbāz-veş çün açdı bāl ü per güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 6). [ṭaraf, ] 

Meşveret itmege gelse bir yire ol iki kaş / Māh-rūlar her ṭarafdan indürürler aña baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1431, Beyit 1). [ṭarafdan, -dan ] 

 

ṭarf-ı meygedeyi: Meyhanenin civarı, kenarı. 

Sen koma ṭarf-ı meygedeyi elden iy göñül / Bu sāġar-ıla saña çün ol rehnümūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 2). [ṭarf-ı meygedeyi, -yi ] 

 

ṭarḥ itdi: Kurmak, düzenlemek, tertip ve tanzim etmek. 

Zülfi ṭarḥ itdi cefā sengini dil buḳ‘asına / Muḥkem olsun diyü san kāfiri bünyād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 5). [ṭarḥ itdi, -di ] 

 

tār-ı eşküme: Gözyaşı ipliği, gözyaşı teli. 

Ḫaymedür bu perde-i çeşmüm ḫayāl-i şāhına / Tār-ı eşküme benüm ıṭnāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 4). [tār-ı eşküme, -üm, -e ] 

 

tār-ı zülfinüñ: Saçın karanlığı, siyah saç II saçın bir teli. 

Tār-ı zülfinüñ ḫayāli sīne-i sūzānda / Āteş içre iy Muḥibbī mārdur in eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 

Beyit 5). [tār-ı zülfinüñ, -i, -n, -üñ-i, -nüñ ] 
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ṭarīḳ: Yol II tâkip edilen yol, usûl. 

Rāhı keçdür zāhidüñ ‘ışḳuñ velīkin müstaḳīm / İy Muḥibbī ‘āşıḳam yolum ṭarīḳum togrudur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 5). [ṭarīḳum, -um ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virmek-ise ‘ışḳa ṭarīḳ / İdelüm biz de anı nite ki Ferhād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, 
Beyit 3). [ṭarīḳ, ] 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 5). [ṭarīḳi, -i ] 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi / Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1154, Beyit 4). [ṭarīḳın, -ı, -n ] 

Gözleri Tātār-veş tārāc ider dil mülkini / Ġāret ü yaġma ṭarīḳını ḥarāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1154, 
Beyit 2). [ṭarīḳını, -ı, -n, -ı ] 

Zāhidā ‘ışḳūñ ṭarīḳın añlamaz kec-ṭab‘sın / Diñlemezsin Ḥaḳ sözi sende meger var saḫt gūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 4). [ṭarīḳın, -ı, -n ] 

 

ṭarīḳat: Yol, meslek, tarik. 

İtmez-idük reh-i ‘ışḳ içre ṭarīḳat ḥāṣıl / Olmasa kūy-ı ḫarābāt bizüm menzilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1208, 

Beyit 2). [ṭarīḳat, ] 

 

ṭarīḳ-i ḥaḳ’da: Doğru yol, doğruluk yolu II Allah yolu. 

Ger bulına ẕerre deñlü dilde dünyā sevgüsi / İdemezsin sen ṭarīḳ-i Ḥaḳ’da bil hergiz ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 2). [ṭarīḳ-i ḥaḳ’da, -’da-da ] 

 

ṭarīḳ-i ‘ışḳ: Aşk yolu. 

Güzeller itmese cevr ü cefāyı / Ṭarīḳ-i ‘ışḳ iñende muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 6). 

[ṭarīḳ-i ‘ışḳ, ] 

Tūġra-yı ġamla Muḥibbī sīne-i ṭablı dögüp / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳ dervendinde miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 5). [ṭarīḳ-ı ‘ışḳ, ] 

 

ṭarīḳ-ı ‘ışḳa: Aşk yolu. 

Ṭarīḳ-ı ‘ışḳa gel ṭa‘n itme zāhid / Anuñ daḫı senüñ tek meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 5). 

[ṭarīḳ-ı ‘ışḳa, -a ] 

 

ṭarīḳ-ı ‘ışḳda: Aşk yolu. 

Çünki öldürdüñ Muḥibbī’yi ser-i kūyuñda gel / Būse iḥsān it ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣaṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 5). [ṭarīḳ-ı ‘ışḳda, -da ] 

Gel bugün ‘āşıḳlaruñ öldür günāhın añma sen / Konmamışdur çün ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 2). [ṭarīḳ-ı ‘ışḳda, -da ] 
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ṭarīḳ-ı ‘ışḳda: Aşk yolu. 

Dōstum cevr ü cefādan sanma kim yüz döndürem / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳda s̱ābit-ḳadem muḥkemlerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 2). [ṭarīḳ-ı ‘ışḳda, -da ] 

 

ṭarīḳ-i ‘ışḳdur: Aşk yolu. 

Ḳatl-i ‘uşşāḳ eylegil hīç itme kanından ḥaẕer / Bu ṭarīḳ-i ‘ışḳdur konılmadı bunda ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1477, Beyit 3). [ṭarīḳ-i ‘ışḳdur, -dur ] 

 

ṭarīḳ-ı ‘ışḳı: Aşk yolu. 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 

Beyit 4). [ṭarīḳ-ı ‘ışḳı, -ı ] 

 

ṭarz-ı naẓm: Şiir tarzı, üslubu. 

Ḫusrevā gūş it Muḥibbī şi‘rine eyle naẓar / Ṭarz-ı naẓm içre Niẓāmī ma’nīde ḫˇāce-y-imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1468, Beyit 5). [ṭarz-ı naẓm, ] 

 

ṭarz-ı şi‘r: Şiir tarzı, üslubu. 

Didi ānīde Muḥibbī böyle bir rengīn ġazel / Ṭarz-ı şi‘r içre Nevāyī gibi ol fāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1123, Beyit 5). [ṭarz-ı şi‘r, ] 

 

taş: Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı 

madde. 

Baş açup kalduram elüm du’āya / Eger kūyından irse başuma taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 3). [taş, ] 

 

taş: Sıvı maddelerin içinde bulundukları yere sığmayarak kabarıp kenarlardan aşması. 

Geçid virmez gözümüñ yaşı taşdı / Kaşumdan özge aña pül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 4). 

[taşdı, -dı ] 

Taşdı Ceyḫūn oldı eşküm kūyına virmez geçid / Gözlerümden dad meger andan beni ırmag-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1399, Beyit 4). [taşdı, -dı ] 

 

taş: Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı 

madde II eşik taşı. 

Taş işigüñ bekleyüp her gün yüzin sürer güneş / Ferr ü şevketle egerçi çarḫ-ı mīnādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 3). [taş, ] 

N’ola yasdansam eger taş işigini ṣubḥa dek / Kim sa‘ādet kişiye vaḳt-ı seḥerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 3). [taş, ] 

Nigāruñ taş işiginde niçe yıldur kodum başı / Teraḥḥüm eyleyüp bir gün dimez bī-çāre yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 4). [taş, ] 
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Dün gice kodum yār işigi taşına baş / Gözümden akar ḫūn-ı ciger sanmañ anı yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 1). [taşına, -ı, -n, -a ] 

 

taş: Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı 

madde II mezar taşı. 

Dikse ḳabrüm üzre duranlar melāmet taşını / Görüben bir ‘āşıḳ-ı şeydā mezārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1340, Beyit 4). [taşını, -ı, -n, -ı ] 

 

taş: Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı 

madde II sevgilinin taş kalbi. 

Āhum odından umar idüm eyleye es̱er / Āhen gibi göñül katı[dur] taşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 4). [taşa, -a ] 

Mümkin mi saña raḥm gele yār dilinden / Dünyāda Muḥibbī kişiye raḥm ide mi taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 5). [taş, ] 

 

taş: Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı 

madde II değirmen taşı II gözler, göz bebekleri. 

Dāne-i ḫālüñ ḫayāliyle gözüm yaşlar döküp / Āsiyā gibi döginür ele almış iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1425, 

Beyit 3). [taş, ] 

 

taş: Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı 

madde II değirmen taşı. 

Nālān olup cürmin añup sīne dögmege / Gerdūn gibi eline alsun dil iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 

3). [taş, ] 

Sen cefākāruñ elinden seyl idüp göz yaşların / Sīne dögem āsiyā-veş ele alup iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1469, Beyit 4). [taş, ] 

İki taş-ıla döne döne ögüdür felek / Bir bir cihān ḫalḳına dir āsiyāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, Beyit 6). 

[taş-ıla, -ıla ] 

 

taş dikesiz: Taşı dikine duracak şekilde yere koyup yerleştirmek. II mezarın başına mezar taşı koymak. 

Ölürsem rāh-ı kūyında dikesiz taş işigini / Görenler diyeler raḥmet şehīd-i ‘ışḳ mezārıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1201, Beyit 2). [taş dikesiz, -e, -siz ] 

 

ṭās ṭās içdügüm: Tas tas içmek, taslar dolu içmek, defalarca içmek. 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden dāyim iy nā-mihribān / Bezm-i ġamda ḫūn-ı dildür içdügüm ben ṭās ṭās (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1393, Beyit 4). [ṭās ṭās içdügüm, -düg, -üm ] 

 

taşa çalar: Taşa vurmak, taşlık yere sürmek II bıçağı keskinleştirmek için taş cinsinden bir şeye sürmek. 

Tīġını aldı helāk itmek-içün taşa çalar / Kesmeyicek başumı tīġın alup taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 

Beyit 1). [taşa çalar, -ar ] 



 1997 

 

taşa çalar: Taşa vurmak, taşlık yere sürmek II bıçağı keskinleştirmek için taş cinsinden bir şeye sürmek. 

Tīġını aldı helāk itmek-içün taşa çalar / Kesmeyicek başumı tīġın alup taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 

Beyit 1). [taşa çalar, -ar ] 

 

taṣdīḳ olınmaz: Gerçek olduğunu söyleme, doğru olduğunu bildirme, doğrulama II doğru ve yerinde bularak kabul 

etme, onaylama, onama, tasvip etme. 

Miyānından ḫaber kim var dir ise / Sözi taṣdīḳ olınmaz çün gümāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 4). 

[taṣdīḳ olınmaz, -maz ] 

 

tās-ı çarḫ: Feleğin tası (gök kubbe). 

Güm güm ötse na‘ramuzdan tās-ı çarḫ olmaz ‘aceb / Ḥālümüzce ehl-i ‘irfān içre ḥālāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1344, Beyit 4). [tās-ı çarḫ, ] 

 

taşlar dikildi: Taşı diklemesine bir zemine yerleştirmek II mezarın başına taş dikmek, mezar taşı dikmek, ölmek. II 

okların düştüğü yere bir taş dikme adeti. (Ah okları bağlamında). 

Meydān-ı ‘ışḳ içinde atup āhum okların / Taşlar dikildi oldı nişāne mezārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 4). [taşlar dikildi, -di ] 

 

taşlara çalsa: Taşa vurup kırmak, parçalamak. 

Bu Muḥibbī şīşe-i nāmūsı çalsa taşlara / Dōstlar ‘ayb olmasun ‘ışḳ ehli çün ad istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1359, Beyit 5). [taşlara çalsa, -sa ] 

 

taşlu: Taşı çok olan yer, taşlık. 

Üstüme seng-i cefā şol deñlü yagdurdı nigār / Varımaz oldum ser-i kūyına yollar taşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 2). [taşludur, -dur ] 

 

taṣvīr eylemez: Bir şeyi resim gibi göz önüne gelecek şekilde ayrıntıları ile anlatma II çizmek, canlandırmak, 

betimlemek, resmetmek. 

Levḥ-i dilde yazmışam cānā ḫayālüñ naḳşını / İtdügüm naḳşı benüm Mānī de taṣvīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 3). [taṣvīr eylemez, -mez ] 

 

taṣvīr eylemiş: Bir şeyi resim gibi göz önüne gelecek şekilde ayrıntıları ile anlatma II çizmek, canlandırmak, 

betimlemek, resmetmek. 

Yüzüñi kimdür görüp dil virmeye / Dest-i ḳudret çünki taṣvīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 3). 

[taṣvīr eylemiş, -miş ] 

 

taṣvīr eyleñüz: Bir şeyi resim gibi göz önüne gelecek şekilde ayrıntıları ile anlatma II çizmek, canlandırmak, 

betimlemek, resmetmek. 

Çünki görmeklik müyesser olmadı görsün gözüm / Bāri yārumla beni bir yirde taṣvīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 2). [taṣvīr eyleñüz, -ñüz ] 
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taṣvīr-i ḫayāl idici: Hayalin tasvirini, resmini yapmak. 

Dil ḫānesini naḳş iderüz ḫūn-ı cigerle / Taṣvīr-i ḫayāl idici naḳḳāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, Beyit 

4). [taṣvīr-i ḫayāl idici, -ici ] 

 

tat: (tat alma duyusu yardımıyla) bir şeyin tadının nasıl olduğunu anlamak II duymak, hissetmek II (olumlu veya 

olumsuz bir şeyi) bütün nitelikleriyle yaşamak. 

Leẕẕet-i vaṣlı tatanlar didiler ḳand ü nebāt / Līk hicre zehr-ile tīz-āb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1347, Beyit 5). [tatanlar, -an, -lar ] 

 

tatar: Tatar II zalim, acımasız, gaddar kişi II sevgilinin yağmacı gamzesi. 

 İy zülfi siyeh ebrūsı çīn çeşmi Tatar / Niçe feryād ideyin karşuña iy dōst-ı hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ا )

1205, Beyit 1). [tatar, ] 

 

tātār-veş: Tatar gibi, Tatar'a benzeyen II Tatar: zalim, acımasız, gaddar kişi II sevgilinin yağmacı gamzesi. 

İy Muḥibbī mülk-i dil küllī ḫarāb olsa ne tañ / Zülfi kāfir ġamzeler Tātār-veş yagmacıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 5). [tātār-veş, ] 

Ebed ma‘mūr olmaz mülk-i dil āh / Gözi Tātār-veş yagmacımuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 2). 
[tātār-veş, ] 

Gözleri Tātār-veş tārāc ider dil mülkini / Ġāret ü yaġma ṭarīḳını ḥarāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1154, 

Beyit 2). [tātār-veş, ] 

 

tatlu: Şeker tadında olan, içinde şeker bulunan, tadı hoş olan, ağıza hoş gelen II insanın üzerinde iyi etki bırakan, 

hoşa giden, ferahlık veren, rahatlatan, yumuşak. 

Didiler cevr ü cefāyı zehrden acı velī / Sor baña şehd ü şekerden leẕẕeti tatlu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1468, Beyit 3). [tatlu-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

 

ṭavāf: Kutsal sayıp etrâfını dolaşma, ziyâret etme. 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi / Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1154, Beyit 4). [ṭavāf, ] 

 

ṭavāf eyler: Kutsal sayarak etrâfında dolaşmak II din. Kâbe’nin etrâfını dolaşmak II sevgilinin mahallesini 

dolaşmak. 

Ṣafā vü Merve ḥaḳḳıyçün şu kim kūyuñ ṭavāf eyler / Eger cān itmeye ḳurbān degül ‘āşıḳ ḫilāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 1). [ṭavāf eyler, -r ] 

 

ṭavāf eyler: Kutsal sayarak etrâfında dolaşmak II din. Kâbe’nin etrâfını dolaşmak. 

Cihān ḫalḳı muṭī‘üñdür senüñ iy ḫusrev-i ḫūbān / Kemāle ṣaf tutup ġamzeñ çeküp leşker ṭavāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 4). [ṭavāf eyler, -r ] 
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ṭavāf itmeye: Kutsal sayarak etrâfında dolaşmak II din. Kâbe’nin etrâfını dolaşmak II sevgilinin mahallesini 

dolaşmak. 

 ,Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini / Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (Muhibbî Dîvânı (ط)

Gazel 1205, Beyit 16). [ṭavāf itmeye, -me, -y, -e ] 

 

ṭavḳ eyleyüp: Gerdanlık etmek, gerdanlık hâline getirmek II boynuna gerdanlık gibi takmak. 

Āhını ṭavḳ eyleyüp gözyaşı zencīr olalı / Tekye-i ‘ışḳ içre oldı bu Muḥibbī şīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1410, Beyit 5). [ṭavḳ eyleyüp, -y, -üp ] 

 

ṭavḳ idüp: Gerdanlık etmek, gerdanlık hâline getirmek II boynuna gerdanlık gibi takmak. 

Ṭavḳ idüp āhını zencīr idinüp göz yaşını / Dil-i dīvāneyi gör kim niçe şīrāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1057, 

Beyit 3). [ṭavḳ idüp, -üp ] 

 

ṭāvūs: Sülüngiller familyasından, tiz sesli, süslü, parlak ve güzel renkli, önceden cennet bekçisi olduğu rivayet edilen 

kuş. 

Ḥalḳa ḥalḳa sünbüli bād esse ditrer her ṭaraf / Sanki bir ṭāvūsdur cevlān idüp per gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 3). [ṭāvūsdur, -dur ] 

 

ṭāvūs-ṣıfat: Tavus gibi (Sülüngiller familyasından, tiz sesli, erkeğinin kuyruğu çok uzun, süslü, parlak ve güzel renkli 

çok büyük kuş). 

Ṭāvūs-ṣıfat cilve kılup seyr-i çemen kıl / Tā serv-i sehī ögrene senden salınışlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1139, 

Beyit 2). [ṭāvūs-ṣıfat, ] 

 

tayan: (Birinden, bir şeyden) Güç ve kuvvet almak, ona güvenmek, istinat etmek. 

Ḳuvvetine tayanup bu dehre başın egmeyen / Arkası geldükde yire didi āḫir aña pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1375, Beyit 6). [tayanup, -up ] 

 

ṭayr: Kuş. 

Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur / Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 1). [ṭayr-ıla, --ıla ] 

 

tāze: Yeni, yenice. 

Sīnesine her ki kesdi nā‘l ü yakdı tāze dāġ / Eylemez bāġa naẓar seyr-i gülistān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 7). [tāze, ] 

Metn-i ḥüsnüñde ḫaṭuñ ḫaṭṭātı yazmış ḥāşiye / Şerḥ idüp evrāḳ-ı gülden tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 2). [tāze, ] 

Berg-i gül üzre yine kāküllerin cedvel çeküp / Gül yüzüñ vaṣfında cānā tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 3). [tāze, ] 

Niçe dil bil ki aña cān virelüm / Olıcek ol meh-i nev tāze tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 2). [tāze, ] 
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tāze: Canlı, yeni, dinç görünüşlü, yıpranmamış, körpe. 

Gül‘iẕār-ı ḥüsni yāruñ tāze sebz olsun diyü / Bu Muḥibbī göz yaşın cū sīnesin ṭōlāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1104, Beyit 5). [tāze, ] 

‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteler āh u fiġānın arturur / Her kaçan kim tāzece bir māh-rū cānān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1109, Beyit 4). [tāzece, -ce ] 

Bir şeref virdi cihāna irişüp faṣl-ı rebi‘ / Her diken tāze görindi olup iẓhār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 2). [tāze, ] 

 

tāze: Yeni II ilk ve yeni durumunu koruyan, bayatlamamış, bozulmamış olan. 

Sāḳī şarāb-ı köhneyi ko tāzesin getür / Bilmez misin ki leẕẕet-i dünyāyı nevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 

Beyit 3). [tāzesin, -si, -n ] 

 

tāze cān buldum: Dirilmek, canlanmak. 

Būy-ı zülfüñi getürdüñ tāze cān buldum yine / Müstedām ol iy ṣabā dünyā içinde durma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 4). [tāze cān buldum, -du, -m ] 

 

tāze eyleyen: Tazelemek, yenilemek, canlandırmak. 

Muḥibbī eşk-i çeşmidür nihālüñ eyleyen tāze / Anuñçün ḳadd-i reftāruñ ki ṭubīden bülend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 5). [tāze eyleyen, -y, -en ] 

 

tāze ḥayāt buldı: Yeniden canlanmak, hayat bulmak, canlılık kazanmak. 

Ölmiş-iken bu zemīn buldı yine tāze ḥayāt / Tañ mı ger olsa Muḥibbī gülşen ü gülzār sebz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1267, Beyit 5). [tāze ḥayāt buldı, -dı ] 

 

tāze ḥayātı buldılar: Yeniden canlanmak, hayat bulmak, canlılık kazanmak. 

Meclisi kıldı müşerref dün gice cānānumuz / Mürde idük buldılar tāze ḥayātı cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1293, Beyit 1). [tāze ḥayātı buldılar, -ı, -dı, -lar ] 

 

tāze kıl: Yenilemek, canlandırmak, tazelemek. 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 4). [tāze kıl, ] 

 

tāze tāze: Taze taze, yeni. körpe, canlı. 

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine / Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 5). [tāze tāze, ] 

 

tāze ter olsun: Yeni olmak, zamanı geçmemek; genç ve dinç olmak. 
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Serv ḳaddüñ tāze ter olsun diyü iy ġonca leb / Seyl-i eşkümi döker her dem olup ṭolāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 2). [tāze ter olsun, -sun ] 

 

tāze terdür: Yeni, canlı II zamanı geçmemiş. 

Naḫl-i gülden tāze terdür bu Muḥibbī’nüñ sözi / Anuñ-ıçun ehl-i ‘ışḳ olan ider her bār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 5). [tāze terdür, -dür ] 

 

ta‘ẓīm: Hürmet etme, saygı gösterme, büyük sayıldığını belli edecek şekilde güzel muâmelede bulunma. 

Nāvek-i ġamzesi geldükde Muḥibbī sen anı / Gāh ta‘ẓīm ile ko dilde gehī cānuña bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 5). [ta‘ẓīm, ] 

 

ta‘ẓīm eyleyüben: Hürmet etmek, saygı göstermek, büyük sayıldığını belli edecek şekilde güzel muâmelede 

bulunmak. 

İy Muḥibbī her kaçan gönderse dilber tīrini / Anı ta‘ẓīm eyleyüben dilden alup cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1477, Beyit 5). [ta‘ẓīm eyleyüben, -y, -üben ] 

 

ta‘ẓīm kılmaz: Büyüklüğünü dile getirmek II hürmet etmek, saygı göstermek, büyük sayıldığını belli edecek şekilde 

güzel muâmelede bulunmak. 

Muḥibbī uşbu şi‘r-i dil-pesendi / ‘Acep var mı görüp ta‘ẓīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 5). 

[ta‘ẓīm kılmaz, -maz ] 

 

tāziyāne: Kamçı, kırbaç. 

Binse semend-i nāza kaçan cilve eylese / Dutar elinde zülfini san tāziyānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 6). [tāziyānedür, -dür ] 

 

tebāh: Bozuk, yıkılmış, mahvolmuş, harap olmuş. 

İşüm gücüm āh-ıla vāh günden güne ḥālüm tebāh / Olmam muḳarrer ḫāk-i rāh ol dilsitānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 5). [tebāh, ] 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [tebah, ] 

 

tecāvüz iderler: Saldırma, hücum etme II başkasının hakkına el uzatma II bir sınır ve hizânın ötesine geçme, belli bir 

haddi aşma. 

Recā-yı būse iderler tecāvüz / Keseyin mi lisānuñ sebḳati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 5). [tecāvüz 

iderler, -er, -ler ] 

 

tecemmül: Süslenme, süs. 

Taḥammül yig tecemmülden diyenler sāye-i ḫārı / Bulıcak oldılar ḳāni‘ dimeñ siz sāyebān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 4). [tecemmülden, -den ] 
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tecrīd-i ‘ışḳ ol: Aşktan soyutlanmak. 

Tecrīd-i ‘ışḳ ol yüri terk eyle cānuñı / Saña Muḥibbī penbe-i dāġuñ ḳabā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 8). [tecrīd-i ‘ışḳ ol, ] 

 

tecvīz eylemez: Yapılmasına râzı olma, uygun görme, izin verme. 

Mu‘tekif olsam n’ola kūyuñda iy ārām-ı cān / Bir nefes senden cüdā bir kimse tecvīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1237, Beyit 4). [tecvīz eylemez, -mez ] 

 

tedbīr: Bir şeyi önlemek veya olmasını sağlamak için yapılan hazırlık, baş vurulan çare, önlem. 

Baş çatar çeşmüñle kaşuñ bu Muḥibbī ḳatline / Anı hicrüñ öldürür ḥācet degül tedbīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 5). [tedbīrler, -ler ] 

Teşneyüz ḫūn içmege biz bir niçe ḫūnīlerüz / Ma‘reke güninde dāyim böyledür tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 2). [tedbīrümüz, -ümüz ] 

İtdi ol zülfi mu‘anber kākülin zencīrümüz / Ġam yimek dīvāneler oldı bizüm tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 1). [tedbīrümüz, -ümüz ] 

 

tedbīr eylemez: Önlem almak II yol, yöntem, çare belirlemek. 

Ol ṭabīb-i dil ölürsem daḫı tedbīr eylemez / Nāle-i āhum dirīġā aña te’s̱īr eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1353, 

Beyit 1). [tedbīr eylemez, -mez ] 

 

tedbīr eylemiş: Önlem almak II yol, yöntem, çare belirlemek. 

Baş çatup ebrūlar el bir eylemiş / Ḳatlüme beñzer ki tedbīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 1). 

[tedbīr eylemiş, -miş ] 

 

tedbīr eyleñüz: Önlem almak II yol, yöntem, çare belirlemek. 

Dōstlar ben ölmedin billāhi tedbīr eyleñüz / ‘Işḳ içinde ḥālümi ol yāra taḳrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1281, Beyit 1). [tedbīr eyleñüz, -ñüz ] 

 

tedbīr-i zencīr eyleñüz: Zincir ile önlem almak II delilerin zincire bağlanması bağlamında. 

Leylī zülfidür iden her dem beni mecnūn-ṣıfat / Bu Muḥibbī’ye hemān tedbīr-i zencīr eyleñüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1281, Beyit 5). [tedbīr-i zencīr eyleñüz, -ñüz ] 

 

tefaḥḥuṣ eyleme: Araştırıp sormak. 

Seng-i miḥnetle Muḥibbī dögilüp un oldugın / Anı gendümden tefaḥḥuṣ eyleme gerdūna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1106, Beyit 5). [tefaḥḥuṣ eyleme, -me ] 

 

tefe’’ül eyledüm: Fal açmak, fal bakmak II kitap falı bakmak. 
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Açup çün muṣḥaf-ı ḥüsnin tefe’’ül eyledüm yāruñ / Elifdür ḳāmeti geldi yine ferḫūnde fālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 5). [tefe’’ül eyledüm, -dü, -m ] 

 

tefe’’ül itmez: Fal açmak, fal bakmak II kitap falı bakmak. 

Geldi dehāna mīmüñ irem gibi murāda / Muṣḥaf cemālüñ açup kimdür tefe’’ül itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 4). [tefe’’ül itmez, ] 

 

tefe’’ül itmez: Fal açmak, fal bakmak II kitap falı bakmak. 

Geldi dehāna mīmüñ irem gibi murāda / Muṣḥaf cemālüñ açup kimdür tefe’’ül itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 4). [tefe’’ül itmez, -mez ] 

 

tefhīm kılmaz: Anlamak, bilmek, idrak etmek, kavramak. 

Dehānuñla miyānuñ sırr-ı ġaybī / Ḫıredmend anı hīç tefhīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 3). 

[tefhīm kılmaz, -maz ] 

 

tefsīr eylemiş: Tefsir etmek, açıklamak, yorumlamak. 

Metn-i ḥüsne ḫaṭṭuñ olmış ḫāşiye / Okuyup dil anı tefsīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 4). [tefsīr 

eylemiş, -miş ] 

 

tehī: Boş, tenha. 

Tehī sanmañ n’ola gitdiyse Ferhād / Degül ‘ışḳ kūhı ḫālī pīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 3). 

[tehī, ] 

 

tek: Yeter ki, yalnız. 

Dimezüz cevr ü cefā eyleme yā eyle vefā / Rāżıyuz her ne kılursañ bizi tek yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 4). [tek, ] 

Aldı dil ḳāni‘ degül cānum diler ol māh-rū / Dil anuñ cānum daḫı tek istesün ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 5). [tek, ] 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 4). [tek, ] 

Ġamzesin gönderdi dilber cān giderse ġam degül / Tek baña cānum yirine tīrini virsün ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 2). [tek, ] 

Hicr elinden ölür-isem günde biñ kez rāżıyam / Bu Muḥibbī ḥālini tek itmeñüz aġyāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 5). [tek, ] 

 

tek: Gibi. 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [tek, ] 
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Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [tek, ] 

Ṭarīḳ-ı ‘ışḳa gel ṭa‘n itme zāhid / Anuñ daḫı senüñ tek meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 5). [tek, 
] 

Anuñ gibi benüm yok pādişāhum / Benüm tek niçe biñ biñ kim kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 4). 
[tek, ] 

Virüp dermānuñı al derd-i ‘ışḳı / Bunuñ tek degme kez sermāye düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 4). 
[tek, ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet ehliyüz / Bende-i ‘ışḳ olalı şehr-i melāmet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1246, Beyit 1). [tek, ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet beklerüz / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1253, Beyit 1). [tek, ] 

Amān virmez baña bir dem ġam u derd ü belā hergiz / Kimesne yokdur ‘ālemde benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 1). [tek, ] 

Yanumdan bir dem eksilmez ġam u derd ü belā hergiz / Bulınmaz derd-i ‘ışḳ-ıla benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 1). [tek, ] 

Ḫarābāta varup pīr-i muġāndan istedüm himmet / Virür ḳalbe ṣafā her dem anuñ tek ehl-i ḥāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 4). [tek, ] 

 

tekebbür eyleyüp: Kibirlenmek. 

Tekebbür eyleyüp kendüñi yüksek görme alçak gör / Ezelden kibr olan yirde dimişlerdür ki dīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 6). [tekebbür eyleyüp, -y, -üp ] 

 

tekellüm eyler: Konuşmak. 

Gün yüzüñe alnuña dirsem ḳamer ma‘ẕūr tut / Gāh olur eyler tekellüm ebleh ü dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1170, Beyit 4). [tekellüm eyler, -r ] 

 

tekrār: Yine, bir daha, yeniden, mükerrer olarak. . 

Leblerin ẕikr eylesem ḳaṣdum nedür eyler ḫayāl / ‘Ārife bir söz yiter ḥācet degül tekrār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1487, Beyit 3). [tekrār, ] 

 

tekye: Dergah, tekke. 

Baş açuk ġam tekyesinde olmışuz abdāl-ı ‘ışḳ / Sanmañuz şimden girü nāmūs-ıla ‘ār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 3). [tekyesinde, -si, -n, -de ] 

 

tekyegāh: Tekke yeri. II Dayanacak, istinat edecek yer. 

Bister-i gülden yaraşur saña cānā tekyegāh / Seng-i ḫārādan baña bālīn ile bister yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 2). [tekyegāh, ] 
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tekye-i dilde: Gönül tekkesi. 

Rūşen olsun gün gibi dirseñ Muḥibbī ‘ışḳuñı / Tekye-i dilde çerāġ-ı mihrini uyarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1110, Beyit 5). [tekye-i dilde, -de ] 

 

tekye-i ġamda: Üzüntü, keder tekkesi. 

Sīnem içre berḳ-i āhum şu‘le-i cān-sūz imiş / Tekye-i ġamda hemān bir şem‘-i şeb-efrūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 1). [tekye-i ġamda, -da ] 

 

tekye-i ġamda: Üzüntü, keder tekkesi. 

Tekye-i ġamda yakup Ferhād u Mecnūn’dan çerāġ / Tutmışam ‘ālemde şöhret ol iki ferzāne-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1457, Beyit 3). [tekye-i ġamda, -da ] 

 

tekye-i ‘ışḳ: Aşk tekkesi. 

Āhını ṭavḳ eyleyüp gözyaşı zencīr olalı / Tekye-i ‘ışḳ içre oldı bu Muḥibbī şīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1410, 

Beyit 5). [tekye-i ‘ışḳ, ] 

 

tekye-i ‘ışḳa: Aşk tekkesi. 

Tekye-i ‘ışḳa göñül ḳandīl cānumdur fitil / Anı rūşen eyleyen bagrumda olan yag-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 5). [tekye-i ‘ışḳa, -a ] 

 

tekye-i ‘ışḳuñ: Aşk tekkesi. 

Rūşen itmege çerāġın tekye-i ‘ışḳuñ müdām / Tuḥfe iletür bu göñül bagrındaki yagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 2). [tekye-i ‘ışḳuñ, -uñ ] 

 

tel: Çeşitli mâdenlerden yapılan ve çeşitli işlerde kullanılan, kopmaya karşı dayanıklı çok ince ve uzun nesne II insan 

saç veya sakalının bir tek ipçiği. 

Gözi üstinde gören kaşlarını / İki teldür sanur dakındı şehbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 3). [teldür, -

dür ] 

 

tel: Insan saç veya sakalının bir tek ipçiği. 

Kemend-i zülfinüñ müşgīn teli var / Göñülden baglu anda biñ dili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 1). 

[teli, -i ] 

 

telāṭum itdi: Dalgalar vuruşmak, çarpışmak II ziyade oynayıp dalgalanmak II dalga dalga çalkalanmak. 

Āh eyledükçe itdi telāṭum sirişkümüz / Deryā gibi Muḥib hele pür cūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 8). [telāṭum itdi, -di ] 

 

ṭelāṭumlar iderse: Dalgalar vuruşmak, çarpışmak II ziyade oynayıp dalgalanmak II dalga dalga çalkalanmak. 
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Baḥr oldı gözüm yaşı ṭelāṭumlar iderse / Āhum yilidür dokına kemdür eser itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 6). [ṭelāṭumlar iderse, -lar, -er, -se ] 

 

telāṭumlar urur: Dalgalar vuruşmak, çarpışmak II ziyade oynayıp dalgalanmak II dalga dalga çalkalanmak. 

Baḥr-ı eşküm bād-ı āhumla telāṭumlar urur / Yürürüz içinde bī-pervā anuñ balıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1217, Beyit 3). [telāṭumlar urur, -lar, -ur ] 

 

telḫ oldı: Acı olmak, acı bir tat almak. 

Bīmār-ı zehr-i firḳatüm yokdur ümīd-i sıḥḥatüm / Telḫ oldı ‘iyş ü ‘işretüm şīrīn dehānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 2). [telḫ oldı, -dı ] 

 

telḳīn eylemişdür: (Birine bir fikri) Aşılamak, zihnine sokmak, öğretmek. 

Geh şecā‘at gösterüp gāhī Muḥib merdānelık / Kim ezelden böyle telḳīn eylemişdür pīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 6). [telḳīn eylemişdür, -miş, -dür ] 

 

temāşā: Bakıp seyretme, zevkle, hayranlıkla seyretme, izleme II eğlence, haz, safa. 

İstemez zāhid gibi cennet temāşāsın göñül / Ṭālib-i dīdār olan bilür ki dīdar özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1117, Beyit 5). [temāşāsın, -sı, -n ] 

Olmaduk dünyā-yı dūna cān-ıla biz müşterī / Zīra birkaç gün hemān ancak temāşāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 3). [temāşāsındayuz, -sı, -n, -da, -y, -uz ] 

 

temāşā: Bakıp seyretme, zevkle, hayranlıkla seyretme, izleme. 

Gerekmez seyr-i ṣaḥrāsı ne ḫod güller temāşāsı / Cihānuñ küllī ẕevḳınden dil ü cānum usanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 4). [temāşāsı, -sı ] 

 

temāşā eyle: Seyretmek, bakmak. 

İy göñül bir dem temāşā eyle eşküm cūyını / Ādemüñ göñlin açan ancak şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1072, Beyit 2). [temāşā eyle, ] 

 

temāşā eyle: Seyretmek, bakmak. 

Sīne bāġına Muḥibbī yaş döker geh ḫūn-ı dil / Bitürür güller temāşā eyle reng-ā-reng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 5). [temāşā eyle, ] 

 

temāşā eyle: Seyretmek, bakmak. 

Gel temāşā eyle bu sırça sarāyın göñlümüñ / Eşk-i surḫ-ıla münaḳḳaş zeyn olınmış ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 3). [temāşā eyle, ] 

 

temāşā eyledi: Seyretmek, bakmak. 
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Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler / Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 2). [temāşā eyledi, -di ] 

 

temāşā eylesem: Seyretmek, bakmak. 

Buluram ṣıḥḥat kaçan ḥüsnüñ temāşā eylesem / Açılur göñli gözi kılsa kaçan bīmār seyr (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1054, Beyit 4). [temāşā eylesem, -se, -m-sem ] 

 

temāşā ideliden: Seyretmek, bakmak. 

 Temāşā ideliden ḳadd-i dil-cūñı şehā / Ḫıdmete bagladı bil karşuña el tutdı çınār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ت)

1205, Beyit 3). [temāşā ideliden, -eli, -den ] 

 

temāşā it: Seyretmek, bakmak. 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1241, Beyit 2). [temāşā it, ] 

 

temāşā itmege: Seyretmek, bakmak. 

Gün yüzini yaluñuz vardum temāşā itmege / Bilmedüm sāyem gibi ardumca nāşī var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1423, Beyit 4). [temāşā itmege, -meg, -e ] 

 

temāşā kılmış: Seyretmek, bakmak. 

Eline almış yine āyīneyi beñzer nigār / Ḥüsnini kılmış temāşā anı ḫodbīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 

Beyit 3). [temāşā kılmış, -mış ] 

 

temennā: Arzu, istek, temennî. 

Zāhidā sanma bizi biz nefs iġvāsındayuz / Ya cihāna meyl idüp dünyā temennāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 1). [temennāsındayuz, -sı, -n, -da, -y, -uz ] 

 

temennā eylemiş: İstemek, dilemek, talep etmek. 

Farżdur gel vir zekāt-ı ḥüsnüñi / ‘Āşıḳuñ görmek temennā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 7). 

[temennā eylemiş, -miş ] 

 

temennā idüp: İstemek, dilemek, talep etmek. 

Vaṣlını idüp temennā hicrini kılma ṭaleb / Dil-rübālar dāyimā ġayrı rıżā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1396, Beyit 2). [temennā idüp, -üp ] 

 

temennā-yı viṣāl itdük: Kavuşmaya yalvarmak, vuslat temennisinde bulunmak, kavuşmayı istemek. 

Kūy-ı dildāra varup itdük temennā-yı viṣāl / Baş açup el kaldurup anda münācāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1344, Beyit 2). [temennā-yı viṣāl itdük, -dü, -k ] 



 2008 

 

temevvüc eyler: Dalgalanmak, coşmak. 

Ḫūn-ı dil eyler temevvüc her kaçan āh eylesem / Dāne dāne gözlerümden dökilür hem çü kirāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1323, Beyit 3). [temevvüc eyler, -r ] 

 

temevvüc eyleyen: Dalgalanmak, coşmak. 

Baḥr-ı eşkümde niçe ġarḳ olmasun dil zevraḳı / Bād-ı āhumla temevvüc eyleyen deryāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 4). [temevvüc eyleyen, -y, -en ] 

 

temīz idemez: Temiz etmek, temizlemek II ayırt etmek, seçmek II çözüme kavuşturmak, temize çekmek. 

Sorma Mecnūn’a varup müşkil-i ‘ışḳı baña sor / Degme kimse idemez mes’ele-i ‘ışḳı temīz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1343, Beyit 3). [temīz idemez, -e, -mez ] 

 

ten: Beden, cisim, gövde, vücut. 

Bu ‘ālemde kimüñ cānānı yokdur / Muḳarrer kurı tende cānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 1). 

[tende, -de ] 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 1). [tenüñdür, -üñ, -dür ] 

Eger olmasa cām-ı erġuvānı / Bu meclis cānsuz bir kurı tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 4). [tendür, 
-dür ] 

İy ecel ten şehrini ısmarla seyl-i eşküme / Anı vīrān itmege gözümden akan mā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 6). [ten, ] 

Dehān[ı] mīme zülf[i] cīme beñzer / Teni büllūra yāḫūd sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 1). 

[teni, -i ] 

Olurdı yārı kuçmak pīrehensüz / Eger cān tensüz ola gül dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 1). 
[tensüz, -süz ] 

Saz-ı ‘ışḳa dem-be-dem iy dōstlar āheng-içün / Tārlardur tende her reg dest-i ġam mıżrābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 4). [tende, -de ] 

Kuçabilsem nigārı pīrehensüz / Dir-idüm cān ‘ayān görindi tensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 1). 
[tensüz, -süz ] 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [ten, ] 

Nār-ı firḳatdür bugün bildüm çü dūzaḫdan beter / Kül olurdı ten Muḥibbī dökmese seyl-āb göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1264, Beyit 5). [ten, ] 

Hem-rāh olam ten didi cānum gider olsa / Cān şöyle gider ḫafīce ki hergiz ḫaber itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1291, Beyit 2). [ten, ] 

‘Āriyetdür ten libāsından daḫı ‘ār eylerüz / Ne pelāsın isterüz dehrüñ ne dībāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 4). [ten, ] 
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Bakmaz oldı āh kim küsdi bize cānānumuz / İy dirīġā gidiserdür ḫasta tenden cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 1). [tenden, -den ] 

Göñül bir dem ḳarār itmez eyā rūḥ-ı revān sensüz / Fiġān u nāle vü zār ile tenüm içre cān sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 1). [tenüm, -üm ] 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 2). [ten, ] 

Çeşmüm tenüme geydüreli kırmuzı ḫil‘at / Āhum da Muḥibbī görinür başuma ser-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 7). [tenüme, -üm, -e ] 

 

ten göziyle: Vücut, beden gözü. Mukabili can gözü. 

Ten göziyle görmez-isem n’ola iy dilber seni / Cān gözi dāyim cemālüñe senüñ bakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 3). [ten göziyle, -y, -le ] 

 

ten göziyle: Vücut, beden gözü. Mukabili can gözü. 

Ten göziyle görmez isem ġam degül cānān yüzin / Cān göziyle kanda baksam görinen cānānedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1202, Beyit 2). [ten göziyle, -y, -le ] 

 

ten libāsından: Ten elbisesi, beden II maddi varlık. 

İrişüp cānān viṣāline bulur maṭlūbını / Ten libāsından şu cān kim soyınup ‘üryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 4). [ten libāsından, -ından-n, -dan ] 

 

teng ider: Dar etmek, sıkıntılı hale getirmek, perişan etmek. 

Zülfi-y-ile yüzini örtdükçe göñlüm teng ider / Āh kılsam zülfini keşf itse ‘aḳlum deng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 1). [teng ider, -er ] 

 

teng oldı: Dar olmak, içine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olmak II sınırlı, elverişsiz olmak. 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Niçe nālān olmasun ġāyet de teng oldı ḳafes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1378, Beyit 1). [teng oldı, -dı ] 

 

teng olup: Dar olmak, içine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olmak II sınırlı, elverişsiz olmak. 

Dehenüñ fikri-y-ile ince bilüñ ẕikri-y-ile / ‘Aḳlumuz teng olup kalmadı hergiz bilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1208, Beyit 4). [teng olup, -up ] 

 

teng ü tar olursa: Dar ve sıkıntılı olmak II dar olmak, içine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olmak II sınırlı, 

elverişsiz olmak. 

Dem-be-dem iñler göñül sīnemde mānend-i ceres / Teng ü tar olursa çala bed enīn olur nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 1). [teng ü tar olursa, -ur, -sa ] 

 

tenhā: Issız, içinde az insan bulunan (yer) II tek başına, yalnız. 
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Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 1). [tenhā, ] 

 

tenhā: Tek başına, yalnız. 

Yürür mecnūn gibi tenhā düşüp bu vādi-i ‘ışḳa / Muḥibbī sāyeden ġayrı dimez hem-rāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 5). [tenhā, ] 

Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar / Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 3). [tenhā, ] 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 4). [tenhā, ] 

 

tenhā kaldı: Yalnız kalmak. 

Dil gitdi kaldı ḫānede tenhā Muḥibbī çün / İy ġam anuñla sen de kerem eyle kaladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1004, Beyit 5). [tenhā kaldı, -dı ] 

 

tenhāca: Yalnız bir şekilde. 

Tenhāca gezer seyr ider ol serv-i ḳabā-pūş / Gördükde anı kalmaz-ısa bende ne tañ hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 1). [tenhāca, ] 

Tenhāca gezer gördüm ben ol servi ḳabā-pūş / ‘Aḳlum tagılup kalmadı başumda benüm hūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1434, Beyit 1). [tenhāca, ] 

 

tenhālık: Yalnızlık. 

Ṣabr u ‘aḳl u dil kamu benden gidüp dūr oldılar / ‘Işḳ bir ḥālet-durur elbette tenhālık sever (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1133, Beyit 2). [tenhālık, ] 

 

tennūr: Fırın, ocak, tandır. 

Çarḫ tennūrına āhum bir ḥarāret virdi kim / Māh-ı nev anı bişüp māhī gibi biryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 3). [tennūrına, -ı, -n, -a ] 

Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 5). [tennūrında, -ı, -n, -da ] 

 

tenūr-ı ‘ışḳ-ıla: Aşk fırını. 

Sen tenūr-ı ‘ışḳ-ıla yanup kül olalı göñül / Bezm-i ġamda kalmadı ekl itmege biryānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 3). [tenūr-ı ‘ışḳ-ıla, --ıla ] 

 

ter: Su, nem. 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 3). [ter, ] 
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teraḥḥum eyle: Acımak, merhamet etmek. 

Teraḥḥum eyle kuluñdur Muḥibbī / Yanar ‘ışḳuñla şāhum çok zamāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 8). 

[teraḥḥum eyle, ] 

 

teraḥḥüm eyleyüp: Acımak, merhamet etmek. 

Nigāruñ taş işiginde niçe yıldur kodum başı / Teraḥḥüm eyleyüp bir gün dimez bī-çāre yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 4). [teraḥḥüm eyleyüp, -y, -üp ] 

 

teraḥḥüm ide: Acımak, merhamet etmek. 

Şāyed ki teraḥḥüm ide bir daḫı Muḥibbī / Araya düşür gözlerüñüñ yaşını yalvar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 

Beyit 5). [teraḥḥüm ide, -e ] 

 

teraḥḥum kıl: Acımak, merhamet etmek. 

Bir dem ārām eyle göz yaşıyla pāyum gil-durur / Kıl teraḥḥum dōstum ḥālüm katı müşkil-durur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1008, Beyit 1). [teraḥḥum kıl, ] 

 

terāne bagla: Nağme düzmek. 

Bezm-i belāda nāleme āheng içün benüm / Muṭrib terāne bagla elüñ gel rebāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1482, Beyit 3). [terāne bagla, ] 

 

terāzūya gelür: Teraziye gelmek, tartıya, ölçüye gelmek II tartılmak, ölçülmek. 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr / Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 3). [terāzūya gelür, -ür ] 

 

terk eyle: Bırakmak, vazgeçmek. 

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1029, Beyit 4). [terk eyle, ] 

 

terk eyledi: Bırakmak, vazgeçmek. 

Çün terk eyledi bizi ol gül‘-iẕārumuz / Bülbül gibi ne tañ ki ola āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 

Beyit 1). [terk eyledi, -di ] 

 

terk eyledüm: Bırakmak, vazgeçmek. 

‘Işḳa düşdüm ‘aḳl-ı küllī külli ben terk eyledüm / Pür-hevā oldı dimāġum baña bu sevdā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 4). [terk eyledüm, -dü, -m ] 

 

terk eyler: Bırakmak, vazgeçmek. 
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Muḥibbī bendesi olup cihān içinde dildāra / Kamu yārānı terk eyler ḳarār itmez bir ān sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1371, Beyit 5). [terk eyler, -r ] 

 

terk eyleyüp: Bırakmak, vazgeçmek. 

Gül ruḫlaruñ koyup dil meyl eylemez cināna / Terk eyleyüp bahārı ‘ārif ḫazāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1207, Beyit 4). [terk eyleyüp, -y, -üp ] 

 

terk ide: Bırakmak, vazgeçmek. 

Maġrūr olup cihāna aldanma māl u cāha / Terk ide seni āḫir yokdur cihānda olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 4). [terk ide, -e ] 

 

terk iderse: Bırakmak, vazgeçmek. 

‘Āşıḳ-ı bī-dil yoluñda terk iderse ‘aḳl u dil / Zülfinüñ ḳaṣdı eger īmān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1032, Beyit 3). [terk iderse, -er, -se ] 

 

terk iderüz: Bırakmak, vazgeçmek. 

‘Uşşāḳa çāre dirler-idi ṣabr u ya sefer / Kalmadı ṣabr terk iderüz biz diyārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 3). [terk iderüz, -er, -üz ] 

 

terk itdi: Bırakmak, vazgeçmek. 

Didiler gözlerinüñ ālını terk itdi nigār / Dil didi gözlerine hey dise kaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 

Beyit 2). [terk itdi, -di ] 

 

terk itme: Bırakmak, vazgeçmek. 

Şāh-ı ‘ışḳa dil taḳarrüb buldugın gördi gözüm / Didi terk itme bizi biz daḫı ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1211, Beyit 4). [terk itme, -me ] 

Şāh-ı ‘ışḳa dil taḳarrüb buldugın gördi gözüm / Didi terk itme bizi biz daḫı ṣāḥib-demlerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1211, Beyit 4). [terk itme, -me ] 

 

terk itmede: Bırakmak, vazgeçmek. 

Göñlüm beni terk itmede ārām-ı cānum kandadur / Mihrin velī berk itmede cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 1). [terk itmede, -me, -de ] 

 

terk itmiş: Bırakmak, vazgeçmek. 

Almamış başına terk itmiş cihān ġavġāların / Vādīde mecnūn yürür mecnūn dimeñ uslu-y-ımış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1458, Beyit 3). [terk itmiş, -miş ] 

 

terk-i cān eylemişem: Canını terk etmek, bir şey uğruna canından vazgeçmek II ölümü göze almak. 
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 Hebā oldı yoluña [her] ne ki ben çekdüm-ise / Terk-i cān eylemişem baña ne ‘izz ü ne vaḳār (Muhibbî (ه)

Dîvânı, Gazel 1205, Beyit 27). [terk-i cān eylemişem, -miş, -em ] 

 

terk-i cān idüp: Canını terk etmek, bir şey uğruna canından vazgeçmek II ölümü göze almak. 

‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 2). [terk-i cān idüp, -üp ] 

 

terk-i cān itmek: Canını terk etmek, bir şey uğruna canından vazgeçmek II ölümü göze almak. 

Terk-i cān itmek revādur terk-i yār itmek degül / Yolına cān virmegi çokdan göñül iḳrār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 3). [terk-i cān itmek, -mek ] 

 

terk-i cān itmek: Canını terk etmek, bir şey uğruna canından vazgeçmek II ölümü göze almak. 

Terk-i cān itmek revādur terk-i yār itmek degül / Yolına cān virmegi çokdan göñül iḳrār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 3). [terk-i cān itmek, -mek ] 

 

terk-i cān u baş urasın: (Aşk yolunda) canını ve başını terk etmek, kendinden vazgeçmek. 

‘Işḳuñ yolında ger urasın terk-i cān u baş / ‘Işḳ ehli kamu indürürler saña cümle baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1432, Beyit 1). [terk-i cān u baş urasın, -a, -sın ] 

 

terk-i cefā eylemez: Cefa etmeyi bırakmak. 

İlāhī her zamān artur anuñ mihrini göñlümde / Bilürem eylemez gerçi anı terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1275, Beyit 4). [terk-i cefā eylemez, -mez ] 

 

terk-i cefā itmedi: Eziyet etmeyi bırakmak, eziyetten vazgeçmek. 

Vefāmı ‘ışḳı yolında İlāhī besbeter eyle / Bilürem itmedi itmez o meh terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1310, Beyit 3). [terk-i cefā itmedi, -me, -di ] 

 

terk-i dil ü cān eyleye: Canından ve gönlünden vazgeçmek, kendini feda etmek. 

Noḳṭa dehenüñ sırrını fāş itmeye hergiz / Terk-i dil ü cān eyleye açılmaya bu rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 

Beyit 3). [terk-i dil ü cān eyleye, -y, -e ] 

 

terk-i māl iden: Malı mülkü terk etmek, maddi varlıktan vazgeçmek, maddeye gönül vermemek. 

Terk-i māl iden ider elbette faḳrı iḫtiyār / Cübbe vü destārı n’eyler geysün ol dā‘im palās (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1379, Beyit 3). [terk-i māl iden, -en ] 

 

terk-i ser: Başını ortaya koymak,baştan vazgeçmek. 

Okudum ‘ışḳuñ kitābın gördüm anda yazulu / ‘Āşıḳa evvel ḳademde lāzım olur terk-i ser (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 2). [terk-i ser, ] 
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terk-i ser itmek: Başını ortaya koymak, baştan (candan) vazgeçmek, kendini feda etmek, canını esirgememek. 

Sakla ‘ışḳuñ sırrını sīneñde cānuñdan ‘azīz / Terk-i ser itmek gerekdür ider-iseñ keşf-i rāz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1352, Beyit 4). [terk-i ser itmek, -mek ] 

 

terk-i ser kılayım: Başını ortaya koymak, baştan (candan) vazgeçmek, kendini feda etmek, canını esirgememek. 

Yürür āzāde iken ‘ışḳa düşdüm / Kılayım terk-i ser didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 2). 
[terk-i ser kılayım, -a, -y, -ım ] 

 

terk-i ser kılmaz: Başını ortaya koymak, baştan (candan) vazgeçmek, kendini feda etmek, canını esirgememek. 

Nigārā sanma ‘ışḳ içre Muḥibbī terk-i ser kılmaz / Yoluñda öldügüm billāh reh-i ‘ışḳuñda ṣādıḳdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 6). [terk-i ser kılmaz, -maz ] 

 

terk-i vaṣl itdük: Vuslatı terk etmek, kavuşmayı istememek. 

Her viṣālüñ çünki bildük āḥiri hicrān imiş / Terk-i vaṣl itdük anuñçün hicri nā-çār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 4). [terk-i vaṣl itdük, -dü, -k ] 

 

terk-i yār itmek: Sevgiliyi terk etmek, sevgiliden vazgeçmek. 

Terk-i cān itmek revādur terk-i yār itmek degül / Yolına cān virmegi çokdan göñül iḳrār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 3). [terk-i yār itmek, -mek ] 

 

teşbīh eyleme: Benzetmek. 

Ḳadd-i yārı sen sen ol gel serve teşbīh eyleme / Hīç serv-ile berāber ola mı ‘ar‘ar ḳamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 3). [teşbīh eyleme, -me ] 

 

teşbīh eyleyem: Benzetmek. 

‘Ārıżını ben niçe gülzāra teşbīh eyleyem / Açılur gül ruḫları karşumda benüm yaz u kış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 3). [teşbīh eyleyem, -y, -e, -m ] 

 

teşbīh idem: Benzetmek. 

Niçe teşbīh idem ḳaddine servi / Ki servüñ kimse dimez ġabġabı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 2). 

[teşbīh idem, -e, -m ] 

Sen melek-rūyı niçe teşbīh idem aṣnāma kim / Bir kurı ṣūretdür ol güftārsuz reftārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1369, Beyit 3). [teşbīh idem, -e, -m ] 

 

teşbīh idemez: Benzetmek. 

Deyr içre egerçi yazılur ṣuret-i dil-keş / Teşbīh idemez ṣuretgeh-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1422, 

Beyit 3). [teşbīh idemez, -e, -mez ] 
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teşbīh ider: Benzetmek. 

Teşbīh kim ider gün yüzine mihr-ile māhı / Gün yüzine ‘ālemde muḳābil ḳamer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 5). [teşbīh ider, -er ] 

 

tesḫīr eyledi: Büyülemek, sihirlemek. 

Seni degül bir naẓarla dehri tesḫīr eyledi / Gözleri Hārūt-ıla Mārūt’dan cādū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1458, Beyit 2). [tesḫīr eyledi, -di ] 

 

tesḫīr eylemiş: Büyülemek, sihirlemek. 

Siḥr-ile cādū gözüñ iy dil-firib / ‘Ālemi kendüye tesḫīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 2). [tesḫīr 

eylemiş, -miş ] 

 

teskīn iden: Yatıştırmak, sükunete erdirmek, dindirmek. 

İy yār-ı cefā-ḫū Muḥibbī göz[i] yaşın / Teskīn iden ḫāk-i derüñdür diger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 5). [teskīn iden, -en ] 

 

teskīn olmadı: Yatışma, rahatlama, sükunete erme. 

Bu ‘aceb bārān-ı eşküm ġarḳa virdi ‘ālemi / Hīç teskīn olmadı dil sūznāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1079, Beyit 4). [teskīn olmadı, -ma, -dı ] 

 

teşne: Susamış II çok istekli, çok hevesli, çok arzulu. 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 3). [teşneyem, -y, -em ] 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 3). [teşnedür, -dür ] 

Teşneyüz ḫūn içmege biz bir niçe ḫūnīlerüz / Ma‘reke güninde dāyim böyledür tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 2). [teşneyüz, -y, -üz ] 

Vādi-i ġamda Sikender gibi bu dil teşnedür / Çıkmadan cānum meded iy çeşme-i ḥayvānumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1283, Beyit 4). [teşnedür, -dür ] 

Vefā umma gel iy dil mihr-i ruḫsārından ol māhuñ / Çü virmez teşneye ḫāsiyyet-i āb-ı revān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 4). [teşneye, -y, -e ] 

 

teşne olup: Susamak II İstekli, çok arzulayan, heveskâr olmak. 

Ḫāller meyl ider ol ‘ārıż-ı dil-cūya gelür / Sanki Hindū-beçeler teşne olup suya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 1). [teşne olup, -up ] 

 

teşnelik: Susamışlık, hasret, arzu. 
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Şerḥa şerḥa olsa sīnem tañ mı tīġuñdan cüdā / Teşnelikde çāk çāk olur nite kim rūy-ı ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 5). [teşnelikde, -de ] 

 

teşneye geldükçe: Susamak II istemek, arzulamak. 

‘Ālemi la‘l-i zülālinden ser-ā-ser kandurur / Bu Muḥibbī teşneye geldükçe bir kez mā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 5). [teşneye geldükçe, -dükçe ] 

 

te‘s̱īr eyledi: Tesir etmek, etki bırakmak, etkilemek, işlemek. 

Derd-i ‘ışḳuñ sīneye şol deñlü te‘s̱īr eyledi / Cān terkinde kılam gitmeye benden bu maraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 4). [te‘s̱īr eyledi, -di ] 

 

te’s̱īr eylemez: Tesir etmek, etki bırakmak, etkilemek, işlemek. 

Yāra ‘arż-ı ḥāl içün āh eyleyüp kan aglasam / Hīç te’s̱īr eylemez ḳalbin meger mermer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 4). [te’s̱īr eylemez, -mez ] 

 

te’s̱īr eylemez: Tesir etmek, etki bırakmak, etkilemek, işlemek. 

Ol ṭabīb-i dil ölürsem daḫı tedbīr eylemez / Nāle-i āhum dirīġā aña te’s̱īr eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1353, 

Beyit 1). [te’s̱īr eylemez, -mez ] 

 

te‘s̱īr eylemiş: Tesir etmek, etki bırakmak, etkilemek, işlemek. 

Āh u efġānuñ feleklerde senüñ yir eyledi / İy Muḥibbī sanma kim dildāra te‘s̱īr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1427, Beyit 5). [te‘s̱īr eylemiş, -miş ] 

 

te’s̱īr ide: Tesir etmek, etki bırakmak, etkilemek, işlemek. 

Umaram gözlerüm yaşı mürūr-ıla ide te’s̱īr / Egerçi ḳalbini dirler nigāruñ ḳatı mermerdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 2). [te’s̱īr ide, -e ] 

 

te’s̱īrler ider: Tesir etmek, etki bırakmak, etkilemek, işlemek. 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 4). [te’s̱īrler ider, -ler, -er ] 

 

tevaḳḳuf eyle: Beklemek, durmak. 

Va‘de-i vaṣl eyledi çünki bize cānānumuz / İy ecel bir dem tevaḳḳuf eyle alma cānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 1). [tevaḳḳuf eyle, ] 

 

tevbe kıl: İşlenilen bir günahtan ötürü pişman olup bir daha yapmamak için Allah'a söz vermek. 

İy Muḥibbī tevbe kıl tā kalmaya bār-ı günāh / Tā sebük-pā olmayınca anda geçilmez ṣırāṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1499, Beyit 5). [tevbe kıl, ] 
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tevbe virür: Bir günah veya suçu bir daha yapmamaya söz vermek. 

Virür nāṣiḥ şarāb u ‘ışḳa tevbe / Muḥibbī ‘āşıḳ-ı in gerden çi maḳdūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 5). 

[tevbe virür, -ür ] 

 

tezvīr: Yalan söyleme, yalan dolan II ara bozuculuk, dedikoduculuk. 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1201, Beyit 4). [tezvīri, -i ] 

 

ṭıfl: Çocuk. 

Elifler uşbu sīnem levḥasında / Yazılmış ṭıfl içün ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 5). [ṭıfl, ] 

 

ṭıfl: Küçük çocuk, sabi II güzel, sevgili. 

Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1297, Beyit 2). [ṭıfl, ] 

 

tīġ: Kılıç. 

Tīġını aldı helāk itmek-içün taşa çalar / Kesmeyicek başumı tīġın alup taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 

Beyit 1). [tīġın, -ı, -n ] 

Tīġını aldı helāk itmek-içün taşa çalar / Kesmeyicek başumı tīġın alup taşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 
Beyit 1). [tīġını, -ı, -n, -ı ] 

Cān virem yāra dir-iseñ yüri ḳallāş olıgör / Kanda bulursa cefā tīġını ḳallāşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 
Beyit 4). [tīġını, -ı, -nı ] 

Çeşm-i cellāduñ eline tīġ alup korkutmasun / Fikrine gelmez ölüm ‘ışḳ ehli bī-pervā olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1156, Beyit 3). [tīġ, ] 

Tīgını cellād ġamzeñ dem mi var tīz eylemez / Öldürür nā-ḥaḳ yire ‘uşşāḳı perhīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 1). [tīgını, -ı, -n, -ı ] 

Muḥibbī merd olana rezm içinde / Bir elde tīġ [u] bir elde gerek baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 7). [tīġ, 
] 

 

tīġ: Kılıç II Sevgilinin yan bakışı. 

Gāh olur çeşmi Muḥibbī eline tīġın alur / Geh döner ḳatlüm içün ḫançer-i kābil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1083, Beyit 5). [tīġın, -ın ] 

Dutar cellād çeşmi tīġın ‘üryān / Öñinde ehl-i ‘ışḳ dū-nīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 2). [tīġın, 
-ı, -n ] 

Şerḥa şerḥa olsa sīnem tañ mı tīġuñdan cüdā / Teşnelikde çāk çāk olur nite kim rūy-ı ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 5). [tīġuñdan, -uñ, -dan ] 

 

tīġ u ḫançer: Kılıç ve hançer. 
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‘Aceb bu ġamze midür yāḫu cellād / Tutar ḥāżır elinde tīġ u ḫançer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 4). [tīġ 

u ḫançer, ] 

 

tīġ urur: Kılıç vurmak, kılıç ile vurmak. 

Bir ġamze ile sīneñi çāk itdi Muḥibbī / Kim tīġ urur ol merdüm-i çālāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 5). [tīġ urur, -ur ] 

 

tīġ-ı cefā: Cefa kılıcı. 

Bagrumı gerçi ki biñ pāre kılur tīġ-ı cefā / Eksük olmadı bunuñla yine bir pāre heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 3). [tīġ-ı cefā, ] 

 

tīġ-ı çeşmin: (sevgilinin) gözünün kılıcı. 

İy Muḥibbī bī-emāndur öldürür virmez emān / Anuñ-ıçun sürme ile tīġ-ı çeşmin zāġlamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1415, Beyit 5). [tīġ-ı çeşmin, -i, -n ] 

 

tīġ-ı çeşmüñ: (sevgilinin) gözünün kılıcı. 

Eger çāk itse göñlüm tīġ-ı çeşmüñ / Ne ġam tīr-i müjeñdür çünki dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 2). 

[tīġ-ı çeşmüñ, -üñ ] 

 

tīġ-ı ġamze: Sevgilinin yan bakış kılıcı. 

Eger çāk itse bagrum tīġ-ı ġamze / Ne ġam müjgānı nāvekdür ciger-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 4). 

[tīġ-ı ġamze, ] 

 

tīġ-ı ġamzeñ: Sevgilinin yan bakış kılıcı. 

Öldürürse ġam degüldür tīġ-ı ġamzeñ ‘āşıḳı / Dirgürür iy dil ṭabībi leblerüñ ‘Īsā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1067, Beyit 2). [tīġ-ı ġamzeñ, -ñ ] 

 

tīġ-ı ġamzeñ: Süzgün yan bakış kılıcı. 

Tīġ-ı ġamzeñ didüm itdi sīnem içre dil şikāf / Leblerüñ didi Muḥibbī ġam yime merhemlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1348, Beyit 5). [tīġ-ı ġamzeñ, -ñ ] 

 

tīġ-ı hicrān-ıla: Ayrılık kılıcı. 

İy cefā-ḫū niçeye dek idesin cevr ü sitem / Yiter itdüñ tīġ-ı hicrān-ıla cismüm rīze rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 2). [tīġ-ı hicrān-ıla, --ıla ] 

 

tīġ-ı sitemden: Sitem kılıcı, eziyet kılıcı. 

Ġam degül tīġ-ı sitemden çāk olursa bu göñül / Ġamzesin yāruñ işitdüm didiler dil-dūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 3). [tīġ-ı sitemden, -den ] 
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tīġ-ı zer: Altın kılıç. 

Gice işitmiş meger eflāke meh şāh oldugın / Nūrdan leşker çeküp kuşandı tīġ-ı zer güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1421, Beyit 2). [tīġ-ı zer, ] 

 

tīġını çalar: Kılıç çalmak II kılıçla vurmak. 

Yoldaş oldur ki koparmaya kılın yoldaşınuñ / Bu zamān yoldaşı gör tīġını yoldaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 2). [tīġını çalar, -ı, -n, -ı, -ar-ını + ar ] 

 

ṭılısm: Büyü, sihir, muska. 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 1). [ṭılısm, ] 

 

ṭılısm itdi: Büyü, sihir yapmak. 

Genc-i ḥüsne mālik olmasun diyü ‘āşıḳlaruñ / Hem ṭılısm itdi ḫaṭuñ ḫaṭṭāt hem yazdı ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 4). [ṭılısm itdi, -di ] 

 

tīmār: Tedavi, iyileştirme. 

………………………………… āfet-i cān / Ġamzesi ḫastasınuñ zaḫmına tīmāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 3). [tīmāra, -a ] 

‘Işḳ ḫastasıyım ko beni ḥālümde ṭabībā / Ölmekden evlā derdüme tīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1262, Beyit 3). [tīmār, ] 

Leblerüñ dārü’ş-şifāsından cevāb ister göñül / İy ṭabīb-i dil ölürse olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1263, Beyit 3). [tīmārsuz, -suz ] 

Gözi bīmārıdur her dem Muḥibbī’yi iden tīmār / Bilür bīmār kılmasın neden tīmārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 6). [tīmārını, -ı, -n, -ı ] 

Niçe gündür bu Muḥibbī hicrüñ-ile ḫastadur / Bir sora-gel dōstum cān virmesün tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 5). [tīmārsuz, -suz ] 

İy ṭabīb-i cān buyur la‘l-i lebüñden bir cevāb / Ḫastayuz hicrān şebinde derde tīmār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 2). [tīmār, ] 

Bu Muḥibbī la‘l-i nābuñ ḫastasıdur iy ṣanem / Bir soragel ölür ise olmasun tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 5). [tīmārsuz, -suz ] 

La‘l-i nābuñ dileye ḫasta göñül eyleme ‘ayb / Var mı bīmār kim ol itmeye tīmāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 5). [tīmāra, -a ] 

 

tīmār iden: İyileştirmek, bakmak, tedavi etmek. 

Gözi bīmārıdur her dem Muḥibbī’yi iden tīmār / Bilür bīmār kılmasın neden tīmārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 6). [tīmār iden, -en ] 
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tīmār itmege: İyileştirmek, bakmak, tedavi etmek. 

Görmege ben ‘āşıḳ-ı dil-ḫasteyi yār istemez / Dil ṭabībidür velī itmege tīmār istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1247, Beyit 1). [tīmār itmege, -meg, -e ] 

 

tīmār kıl: İyileştirmek, bakmak, tedavi etmek. 

Leblerüñ dārü’ş-şifā ben olmışamdur mübtelā / Kıl ḥabībüm ḫastalar ḥaḳḳında tīmār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 6). [tīmār kıl, ] 

 

tīmār-ı ġamda: Gam tımarı, gam toprağı. 

Tīmār-ı ġamda cem‘ kılup naḳd-i eşki dil / Ġam ḥāṣılını kendüye bād-ı hevā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 2). [tīmār-ı ġamda, -da ] 

 

tīmārı itmedüñ: İyileştirmek, bakmak, tedavi etmek. 

Niçe yıldur bu Muḥibbī derdüñ-ile ḫastadur / İtmedüñ iy dil ṭabībi aña tīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1220, Beyit 5). [tīmārı itmedüñ, -ı, -me, -dü, -ñ ] 

 

tīmārsuz kalmış-durur: Çaresiz kalmak, tedavisiz kalmak, iyileştirilemez olmak. 

Gül yüzüñden dūr olalı ḫastadur cān bülbüli / Gülşen-i ġamda bugün kalmış-durur tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1322, Beyit 2). [tīmārsuz kalmış-durur, -mış, --durur-mış, -durur ] 

 

tīr: Ok. 

Yalmanur kan içmege her dem-be-dem şemşīrümüz / Togrulup gitdi ‘adūnuñ cānın ala tīrümüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1213, Beyit 1). [tīrümüz, -ümüz ] 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 1). [tīrine, -i, -n, -e ] 

 

tīr: Ok II kirpik. 

Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1063, Beyit 5). [tīri, -i ] 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 1). [tīr, ] 

Dilerseñ iy kemān ebrū neden döndi yaşum kana / Müjeñ tīrini gönder gel anı ḫūnīn cigerden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 2). [tīrini, -i, -n, -i ] 

Tīri çün sehm-i sa‘ādetdür naṣīb ola diyü / Bu Muḥibbī kaşları yasın görüp ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1196, Beyit 5). [tīri, -i ] 

Sakla Muḥibbī sīnede tīrini cān gibi / Çünki saña ol kaşı ya yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 5). 

[tīrini, -i, -n, -i ] 
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Ḳatlüme ḳaṣd eyledi beñzer yine şehlā gözüñ / İy kaşı ya sīneme dek tīrüñ olsun degmeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 3). [tīrüñ, -üñ ] 

Her ne tīr atduñsa cānā sīnede cem‘ itdi dil / Eyledi cān bülbüline dōstum āhen ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 5). [tīr, ] 

Eyledi tīr-i cefāya bu benüm sīnem siper / Ol ki ebrūñı şehā ya ġamzeñi tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 2). [tīr, ] 

Ser fitnedür gözler-ile kaşlar senüñ / Müjgān tīrüñe katı yadur ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 3). 
[tīrüñe, -üñ, -e ] 

İy Muḥibbī olalı bu dil nişān / Kaşların ya ġamzesin tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 6). [tīr, ] 

İy Muḥibbī her kaçan gönderse dilber tīrini / Anı ta‘ẓīm eyleyüben dilden alup cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1477, Beyit 5). [tīrini, -i, -n, -i ] 

Ġamzesi tīrinsüz olmazsın nigāruñ bir nefes / Bil sa‘ādetdür sen anı sīneden al cāna bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1483, Beyit 4). [tīrinsüz, -in, -süz ] 

Ġamzesin gönderdi dilber cān giderse ġam degül / Tek baña cānum yirine tīrini virsün ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 2). [tīrini, -i, -n, -i ] 

 

tırāş itdi: Kazımak, silmek. 

Ḫaṭṭāṭ-ı ezel eyledi Mecnūn’uñ adını ḥakk / Yazdı Muḥibbī adını itdi anı tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 

Beyit 6). [tırāş itdi, -di ] 

 

tırāş kılmaya: Kazımak, silmek. 

Her kim ki bugün kılmaya dünyā maḥabbetin tırāş / Budur sözüm itmeye iki cihānda ol ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1441, Beyit 1). [tırāş kılmaya, -ma, -y, -a ] 

 

tırāş olıcek: Tıraş olmak, saç, sakal ve bıyığı kesmek. 

Niçe dil bil ki aña cān virelüm / Olıcek ol meh-i nev tāze tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 2). [tırāş 

olıcek, -ıcek ] 

 

tīre: Bulanık, kara, karanlık. 

Tīredür ġamdan ḫarāb oldı dil-i vīrānemüz / Meh gibi bir gice tog gel rūşen olsun ḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1277, Beyit 1). [tīredür, -dür ] 

Tīredür zülfüñ ġamından bu dil-i vīrānemüz / Gün yüzüñ ‘arż eyle tā rūşen ola kāşānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 1). [tīredür, -dür ] 

 

tīre eyleye: Karartmak. 

Ḫāl-i siyehi eyleye bu baḫtumı tīre / Salınsa kaçan boynına ol zülf-i siyeh-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 2). [tīre eyleye, -y, -e ] 

 

tīr-i āhı: Âh oku. 
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Geçürdük tīr-i āhı nüh felekden / Ezelden çarḫ bizüm āmācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 4). 

[tīr-i āhı, -ı ] 

 

tīr-i āhum: Âh oku. 

Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1300, Beyit 1). [tīr-i āhum, -um ] 

 

tīr-i āhumdan: Âh oku. 

Çarḫ aldı eline çini siper / Tīr-i āhumdan idelden iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 3). [tīr-i āhumdan, 

-um, -dan ] 

 

tīr-i bārān: Ok yağmuru. 

Tīr-i bārān atdılar her bir yañadan ġamzeler / Dil gibi sīnemde bir muḥkem ḥiṣārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1058, Beyit 2). [tīr-i bārān, ] 

 

tīr-i cefā: Eziyet oku. 

Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1288, Beyit 5). [tīr-i cefā, ] 

 

tīr-i cefāya: Eziyet oku. 

Eyledi tīr-i cefāya bu benüm sīnem siper / Ol ki ebrūñı şehā ya ġamzeñi tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1427, Beyit 2). [tīr-i cefāya, -y, -a ] 

 

tīr-i ġamzeñ: Gamze oku. 

Ya kaşuñdan tīr-i ġamzeñ gelse buña acıram / Birisi sīnemde turmaz cümle ẓahrumdan çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 3). [tīr-i ġamzeñ, -ñ ] 

Umaram pertāb idesin tīr-i ġamzeñ sīneme / Saçıla her yaña kanum ben olam naḥcīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 2). [tīr-i ġamzeñ, -ñ ] 

 

tīr-i ġamzeñle: Gamze oku. 

Tīr-i ġamzeñle bu sīnem zaḫmnāk olmış yatur / Dir gören meydān-ı ‘ışḳ içre helāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 1). [tīr-i ġamzeñle, -ñ, -le-ñle ] 

 

tīr-i ḳażāsı: Kaza oku. 

Yarama merhem-durur çün zaḫm-ı dōst / Cānuma tīr-i ḳażāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 5). 

[tīr-i ḳażāsı, -sı ] 

 

tīr-i müjeñdür: Kirpik oku. 
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Eger çāk itse göñlüm tīġ-ı çeşmüñ / Ne ġam tīr-i müjeñdür çünki dil-dūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 

2). [tīr-i müjeñdür, -ñ, -dür ] 

 

tīr-i müjgāna: Kirpik okları. 

Eylerem ben ġamzesine sīnem içre dil nişān / Tīr-i müjgāna kaçan kim kaşlarını ya kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 3). [tīr-i müjgāna, -a ] 

 

tīr-i müjgānı: Kirpik okları. 

Tīr-i müjgānı ile durmaz akar ḫūn-ı ciger / Bu iki ḫūnīlerüñ kimse savaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1319, Beyit 3). [tīr-i müjgānı, -ı ] 

 

tīr-i müjgānuñ: Kirpik okları. 

Muḥibbī’den diriġ itme nigārā tīr-i müjgānuñ / Anuñla eglenür cānum anuñla sīne rāḥatdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 6). [tīr-i müjgānuñ, -uñ ] 

 

tīr-i peykānuñ: Sevgilinin kirpik oku. 

Sīne-i mecrūḥa ursañ iy ṣanem ġamz okların / Tīr-i peykānuñ bu ben dil-ḫasteye merhem gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 2). [tīr-i peykānuñ, -uñ ] 

 

tīr-veş: Ok gibi. 

Müstaḳīm ol her ne emr itse nigāruñ tīr-veş / Ḫıdmetinden yüz çevürme tīz olup şemşīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 1). [tīr-veş, ] 

 

tiryāk: Panzehir ‖ afyonlu macun ( Tiryâk, zehirli maddeleri bozucu afyonlu macuna verilen addır. Dört çeşidi 

bulunan tiryâkın bir çeşidi de yılan eti ilâvesiyle yapılırmış.). 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 3). [tiryāk, ] 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1000, Beyit 3). [tiryāk, ] 

 

tīşe: Kazma, balta, külünk. 

Muḥibbī kesmege bu sīne kūhın / Elüñde ġamdan özge tīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 6). [tīşe, ] 

 

tīz: Keskin. 

Kaşları yasına karşu sīnemi kıldum siper / Deldi geçdi tutmadı müjgānı ġāyet tīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 3). [tīz, ] 

 

tīz: Tez, çabuk, hemen, hemencecik. 
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Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele / Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 5). [tīz, ] 

 

tīz eylemez: Keskinleştirmek. 

Tīgını cellād ġamzeñ dem mi var tīz eylemez / Öldürür nā-ḥaḳ yire ‘uşşāḳı perhīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 1). [tīz eylemez, -mez ] 

 

tīz geçer: Çabuk geçmek, kısa zaman sürmek. 

Devr-i gül bir haftadur bülbül zamānı tīz geçer / ‘Ālemüñ ‘ibret-nümāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 4). [tīz geçer, -er ] 

 

tīz geçer: Çabuk geçmek, kısa zaman sürmek. 

Nigārā ġarra olma devr-i ḥüsne / Güzellik tīz geçer uşbu cihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 7). [tīz 

geçer, -er ] 

 

tīz ola: Çabuk olmak, tez olmak. II çoğalmak, artmak. 

Pend kılsañ göñlüme şevḳum daḫı olur sitīz / Nite kim āteş dökseñ rūşenāsı ola tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1327, 

Beyit 1). [tīz ola, -a ] 

 

tīz olup: Keskin olmak. 

Müstaḳīm ol her ne emr itse nigāruñ tīr-veş / Ḫıdmetinden yüz çevürme tīz olup şemşīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 1). [tīz olup, -up ] 

 

tīz-āb: Kezzap. 

Leẕẕet-i vaṣlı tatanlar didiler ḳand ü nebāt / Līk hicre zehr-ile tīz-āb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1347, Beyit 5). [tīz-āb, ] 

 

tog: Doğmak, ortaya çıkmak II (güneş, ay, yıldızlar) ufuktan yükselerek gökyüzünde görünmek, tulû etmek. 

Gökden eger ki togmaya mihr-ile meh ne ġam / ‘Ālem yüzine gün yüzi yāruñ żiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1177, Beyit 5). [togmaya, -ma, -y, -a ] 

Tīredür ġamdan ḫarāb oldı dil-i vīrānemüz / Meh gibi bir gice tog gel rūşen olsun ḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 1). [tog, ] 

Rūze-i hicrān içinde eyledüm bir sözi gūş / Müjde kim togdı hilāl ebrūsı oldı ‘iyde duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 1). [togdı, -dı ] 

 

togran: Doğranmak, parçalanmak. 

Pāre pāre n’ola togransa göñül şāne mis̱āl / Ser-i zülfine kaçan el uzada şāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 2). [togransa, -sa ] 
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togrı: Yalan veya yanlış olmayan, gerçeğe uygun, gerçek II hak ölçülerine uygun olan şey, gerçek, hakîkat. 

Sorarsañ sīnem üstinde elifler çekdügüm bir bir / Maḥabbet şehrine andan varılur togrı rāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 3). [togrı, ] 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 5). [togrıdur, -dur ] 

 

togrı yoldan: Her türlü kötülükten uzak olan tutum II İnsanı hak ve hakîkate ulaştıran yol, hidâyet yolu, Hak yolu. 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1401, Beyit 5). [togrı yoldan, -dan ] 

 

togrıl: Doğrulmak, yönelmek. 

Ḳāfile togrıldı gitdi rāh-ı ‘ışḳa iy göñül / Cān u ser virmek gereksin uşbu yoluñ bācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1023, Beyit 3). [togrıldı, -dı ] 

Togrılup vādī-i ‘ışḳ içre Muḥibbī gidicek / Çekilür mülk-i ‘adem ḥaddine dek maḥmilümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1208, Beyit 5). [togrılup, -up ] 

 

togru: Yalan veya yanlış olmayan, gerçeğe uygun, gerçek II hak ölçülerine uygun olan şey, gerçek, hakîkat. 

Rāhı keçdür zāhidüñ ‘ışḳuñ velīkin müstaḳīm / İy Muḥibbī ‘āşıḳam yolum ṭarīḳum togrudur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 5). [togrudur, -dur ] 

 

togru: Ölçüsüne veya aslına uygun şekilde, yanlışsız, hatâsız. 

Kim elif gibi reh-i ‘ışḳında yāruñ togrudur / Bakışından çeşmi aña ġamze okın togrudur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 1). [togrudur, -dur ] 

 

togru dur: Dürüst davranmak. 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1064, Beyit 2). [togru dur, ] 

 

togrud: Doğrultmak: bir yöne doğru çevirmek II eğriliğini giderip düz hâle getirmek. 

Kim elif gibi reh-i ‘ışḳında yāruñ togrudur / Bakışından çeşmi aña ġamze okın togrudur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 1). [togrudur, -ur ] 

Ruḫlarına karşu çeşm almış ele ebrūsını / Atışıyla san kemāndārdur kemānın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1064, Beyit 3). [togrudur, -ur ] 

 

togrul: Doğrulmak, yönelmek. 

Muḥibbī togrulupdur rāh-ı ‘ışḳa / Görenler didiler olsun özüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 5). 

[togrulupdur, -up, -dur ] 
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Yalmanur kan içmege her dem-be-dem şemşīrümüz / Togrulup gitdi ‘adūnuñ cānın ala tīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1213, Beyit 1). [togrulup, -up ] 

 

toḫm: Kendisinden yeni bir bitki üreyen tâne // bir şeyin doğurucusu durumunda olan ve ortaya çıkmasına sebep 

olan şey. 

Sīnem içre ekmege cānā maḥabbet toḫmını / Nāḫun ile eylerem anuñ-ıçun anı nadas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1373, Beyit 2). [toḫmını, -ı, -n, -ı ] 

 

tokın: Dokunmak, değmek, el sürmek, temas etmek. 

 Cān gülşeninüñ berg-i gül-i aḥmerisin / Ne revādur ki şehā dāmenüñe tokına ḥār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ج )

1205, Beyit 5). [tokına, -a ] 

 

tol: (Boş bir şey veya yer) İçine giren bir şeyle dolu hâle gelmek, boş olmaktan çıkmak. 

Lāle gibi koma elden dāyimā peymāneyi / İy Muḥibbī çün bilürsin tolısar peymānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1321, Beyit 5). [tolısar, -ısar ] 

 

tol: Bir yere girip orada toplanmak, bir şey bir yeri kaplamak, sarmak. 

Şāne ile her kaçan kim zülf-i müşgīn tagılur / Būy-ıla ‘ālem tolar san nāfe-i Çīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1015, Beyit 1). [tolar, -ar ] 

Dūd-ı āhından Muḥibbī’nüñ n’ola tolsa cihān / Sīnesinde āteş-i ‘ışḳı çün ol yakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1103, Beyit 5). [tolsa, -sa ] 

Zülfine dil vireli toldı hevā-y-ıla dimāġ / Elümüz irmez aña bir kurı sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 4). [toldı, -dı ] 

Zülfini çevgān idüp alsa ele ol şehsüvār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 4). [tolısardur, -ısar, -dur ] 

Gāhī gözüm bu yaş-ıla geh kanla tolar / Ḫāk-i derüñi gönderüp it tūtīyā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 
Beyit 2). [tolar, -ar ] 

Muḥibbī bū ile toldı dimāġūm / Meger zülfine yāruñ şāne gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 5). [toldı, 
-dı ] 

Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 2). [tolsa, -sa ] 

Muḥibbī cānı cānāna fedā kıl k’olasın rāḥat / Niçe bir sūz-ı āhuñdan tola mülk-i cihān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 5). [tola, -a ] 

 

tol: (Bir duygu insanın içini, gönlünü…) Kaplamak, sarmak. 

Zülfinüñ sevdāsı-y-ıla tolalıdan bu dimāġ / Başı üstine gelüp murġ-ı hevālar per tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 2). [tolalıdan, -alı, -dan ] 

 

tol: (Boş bir şey veya yer) İçine giren bir şeyle dolu hâle gelmek, boş olmaktan çıkmak, dolup taşmak II 

Tamamlanmak. 
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Bu Muḥibbī ḥālini taḥrīre almışdur ḳalem / Niçe defter toldı şerḥ olmadı aḥvālüm henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1300, Beyit 5). [toldı, -dı ] 

 

tol: (Boş bir şey veya yer) İçine giren bir şeyle dolu hâle gelmek, boş olmaktan çıkmak II bir yere girip orada 

toplanmak, bir şey bir yeri kaplamak. 

Her kaçan el ursa çevgān-ı ser-i zülfine yār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 5). [tolısardur, -ısar, -dur ] 

 

ṭolāb: Su değirmeni. 

Akıdur āb-ı revān her yaña çeşmüm ḳūzeki / İñiler bī-çāre dil derd-ile san ṭolābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1066, Beyit 3). [ṭolābdur, -dur ] 

Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 5). [tōlābdur, -dur ] 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 
Beyit 3). [ṭōlābdur, -dur ] 

Gül‘iẕār-ı ḥüsni yāruñ tāze sebz olsun diyü / Bu Muḥibbī göz yaşın cū sīnesin ṭōlāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1104, Beyit 5). [ṭōlāb, ] 

Gözlerüm gözgelerinden eşk-i ḫūnīn dökmege / Nāle vü feryād-ıla dildür bizüm ṭōlābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 3). [ṭōlābumuz, -umuz ] 

Serv ḳaddüñ tāze ter olsun diyü iy ġonca leb / Seyl-i eşkümi döker her dem olup ṭolāb göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1264, Beyit 2). [ṭolāb, ] 

Gözlerüm gözgelerinden dökerem göz yaşların / İñlemekde göñlüme ṭōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 4). [ṭōlāb, ] 

 

tolan: Dolanmak, gezmek, seyr etmek. 

Āhum tolanur gice vü gündüz ser-i kūyın / İy bād-ı ṣabā sanma ki sensüz es̱er olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 2). [tolanur, -ur ] 

 

tolaş: Dolaşmak, gezinmek, dolanmak. 

Dimedüñ ḥüsn-i zekātın bu Muḥibbī’ye eḥaḳ / Niçe gündür tolaşur kūyumı ol sāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1093, Beyit 5). [tolaşur, -ur ] 

 

tolaş: Etrafında dönmek II Birine ya da bir şeye yakınlaşmaya çalışmak. 

Tolaşur ehl-i ‘irfāna şārāb-ı ḫūb içün zāhid / Şarāb içmek güzel sevmek velī bilmez ẓarāfetdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1137, Beyit 2). [tolaşur, -ur ] 

 

tolaş: Dolaşmak, zor ayrılır hale gelmek, yakalanmak II gönül vermek, bağlanmak. 

Zülfine sakın dil vireyin dime tolaşma / Bir baş-ıla biñ dillü-durur fitneleri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 3). [tolaşma, -ma ] 
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Ben mübtelāya n’eyledi ol bī-vefāyı gör / Göñlüm tolaşdı zülfine nāgeh belāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 1). [tolaşdı, -dı ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsına tolaşmış / Āşüfte vü ser-keşte giriftār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 4). [tolaşmış, -mış ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe şehā cān u göñül pervānedür / Tolaşur zencīr-i zülfüñe dilüm dīvānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 1). [tolaşur, -ur ] 

Olacak iş çün degül tolaşdı zülf-i yāra dil / Ol sebebden yil gibi yokdur bizüm ārāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 2). [tolaşdı, -dı ] 

Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 2). [tolaşur, -ur ] 

Dil-i dīvāne dildāruñ ser-i zülfinde bend olmış / Tolaşma dir-idüm aña sezādur vāy ne bend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 1). [tolaşma, -ma ] 

Zülf-i dildāra tolaşdı yine dīvāne göñül / Kaçan ola kim ola ḳayd-ıla benden o ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 2). [tolaşdı, -dı ] 

Her kim ki ‘āşıḳ oldı tolaşdı bend-i zülfe / Miḥnet şebinde āḫir ölmek olur aña farż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 4). [tolaşdı, -dı ] 

 

tolı: İçinde, alabileceği kadar veya ona yakın derecede kimse veya şey bulunan, dolmuş olan, boş yeri bulunmayan, 

memlû. 

Sīne māl-ā-māldur dürr-i ma‘āniyle müdām / Eksük olmaz tolıdur ḫarc eylesek gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1254, Beyit 4). [tolıdur, -dur ] 

 

tolu: İçinde, alabileceği kadar veya ona yakın derecede kimse veya şey bulunan, dolmuş olan, boş yeri bulunmayan, 

memlû. 

Belā bezminde derd-ile ciger ḫūnını nūş itsem / Gözümüñ kāsesin elde tolu peymānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 2). [tolu, ] 

Sāġar-ı çeşmüm tolu nūş eylerüz ḫūn-ı ciger / Ḳāni‘üz aña anuñçün bu şarāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1350, Beyit 2). [tolu, ] 

 

tolu: Bir yerde bahsedilen şeyin çok bulunduğunu, çok olduğunu anlatır, çok, pek çok. 

Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 3). [tolu, ] 

Sīneme uralı ġamz oklarını / Yüregüm bagrum olupdur tolu baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 4). [tolu, ] 

Dil derdini iy dōst saña niçe idem ‘arż / Āhumla yaşumdan toludur çün felek ü ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1495, Beyit 1). [toludur, -dur ] 

 

tolu: İçinde, alabileceği kadar veya ona yakın derecede kimse veya şey bulunan, dolmuş olan, boş yeri bulunmayan, 

memlû II bir yerde bahsedilen şeyin çok bulunduğunu, çok olduğunu anlatır, çok, pek çok. 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 1). [tolu, ] 
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Seyre gele diyü īs̱ār itmek içün pāyına / Dāmenini tolu güller eylemiş yaylaglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 
Beyit 6). [tolu, ] 

Şāh-ı ‘ışḳuñ devletinde sanmañ eşke māliküz / La‘l ü gevherle tolu dildür bizüm gencīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1241, Beyit 3). [tolu, ] 

Niçe yıldur cevher-i eşküm yolında ḫarc olur / Kāse-i çeşmüm tolu yāḳūt u mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 5). [tolu, ] 

Kāse-i çeşmi Muḥibbī’nüñ cevāhirler tolu / Dem mi vardur ki şehā pāyuña īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1342, Beyit 5). [tolu, ] 

 

ton: Elbise. 

Seyr ider gördüm o servi erġuvānī ton geyer / Sebz olur servüñ libāsı pes neden gülgūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 1). [ton, ] 

Yine bir māh sevdüm tonı zer-keş / İder her yaña cevlān atı ser-keş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 1). 
[tonı, -ı ] 

 

top: Yuvarlak nesne, küre. 

Kurılmışdur zenaḫdānı ki san top / Ḫaṭı yāruñ ḥiṣār-ı rīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 4). [top, ] 

 

top: Top, çevgan topu, guy. 

Sevdā-yı zülfi top başumda hevā-durur / Deşt-i ġam içre düşdi göñül bī-nevā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1148, Beyit 1). [top, ] 

 

top eyle: Top yapmak, başını top yerine koyup oynamak, çevgan topu yapmak. 

Kākül-i dilber kemendi elde çevgāndur henūz / Başuñı top eyle iy dil çünki meydāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1367, Beyit 1). [top eyle, ] 

 

top eyledüm: Top yapmak, başını top yerine koyup oynamak, çevgan topu yapmak. 

Zülfüñüñ çevgānını gördüm başum top eyledüm / Tā ḳıyāmet ‘ışḳ meydānında olsun raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 3). [top eyledüm, -dü, -m ] 

 

top eylesem: Top yapmak, başını top yerine koyup oynamak, çevgan topu yapmak. 

Zülf[i] çevgānıyla çelmez başumı top eylesem / ‘Işḳ meydānında ol çābük-süvārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 2). [top eylesem, -se, -m ] 

 

top eyleyüp: Top yapmak, başını top yerine koyup oynamak, çevgan topu yapmak. 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 7). [top eyleyüp, -y, -üp ] 

 

top idüp: Top yapmak, başını top yerine koyup oynamak, çevgan topu yapmak. 
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Zülfi çevgānın kaçan ‘uşşāḳa dilber gösterür / Top idüp meydān-ı ‘ışḳ içre bulur ser gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 1). [top idüp, -üp ] 

 

top it: Top yapmak, başını top yerine koyup oynamak, çevgan topu yapmak. 

Ḳaddüñi çevgān idüp top it Muḥibbī başuñı / Çünki meh-rūlar iderler top u çevgāna heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 5). [top it, ] 

 

top it: Top yapmak, başını top yerine koyup oynamak, çevgan topu yapmak. 

Ḳaddüñi çevgān idüp top it Muḥibbī başuñı / Çünki meh-rūlar iderler top u çevgāna heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 5). [top it, ] 

 

top olan: Bir araya gelmek, toplanmak II çevgan oyununda oynanan top gibi yuvarlanmak. 

Kaçan çevgān ide zülfin süvār-ı esb-i nāz-ıla / Muḥibbī ‘ışḳ meydānın ser-ā-ser top olan serdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 6). [top olan, -an ] 

 

top olmaga: Çevgan oyununda oynanan top gibi yuvarlanmak. 

Ger semend-i nāz-ıla iy dōst cevlān eyleseñ / Zülfüñüñ çevgānına top olmaga bu ser yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 4). [top olmaga, -mag, -a ] 

 

top olmaga: Bir araya gelmek, toplanmak II çevgan oyununda oynanan top gibi yuvarlanmak. 

Çevgān idüp zülfine el ursa nigārum / Top olmaga yolında anuñ degme ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 6). [top olmaga, -mag, -a ] 

 

top olmış: Bir araya gelmek, toplanmak II çevgan oyununda oynanan top gibi yuvarlanmak. 

Zülf-i çevgān ile bāziçeye geldi o nigār / Ser-i ‘uşşāḳ aña her bir yañadan top olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 4). [top olmış, -mış ] 

 

top olup: Bir araya gelmek, toplanmak II çevgan oyununda oynanan top gibi yuvarlanmak. 

Ḥüsn meydānına gelse zülf-i çevgānın alup / Top olup ġalṭān olısardur yolında niçe baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1465, Beyit 2). [top olup, -up ] 

 

top olup: Bir araya gelmek, toplanmak II çevgan oyununda oynanan top gibi yuvarlanmak. 

Zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olup dökile niçe serler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 4). [top olup, -up 
] 

 

top olur: Bir araya gelmek, toplanmak II çevgan oyununda oynanan top gibi yuvarlanmak. 

İy Muḥibbī zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olur meydān-ı ‘ışḳ içinde niçe başlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 5). [top olur, -ur ] 
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top u çevgāna: Top ve ucu eğri değnek // Çevgan oyunun topu ve sopası // At üzerinde değnekle yerdeki topa vurmak 

sûretiyle oynanan çok eski bir oyun, çöğen. 

Ḳaddüñi çevgān idüp top it Muḥibbī başuñı / Çünki meh-rūlar iderler top u çevgāna heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1390, Beyit 5). [top u çevgāna, -a ] 

 

topdolu: (Kuvvetlendirme benzer hecesi dop ile dop+dolu) Çok dolu, tamâmen dolu. 

Ẕerrece gūş itmedi ol mihri yok feryādumı / Līk ‘ālem topdoludur nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1302, Beyit 4). [topdoludur, -dur ] 

 

toprag: Toz, toprak. 

Muḥibbī pādişāh-ı ‘ışḳ olaldan / Ayagı topragı ser-tācumuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 5). [topragı, 

-ı ] 

İy Muḥibbī ayagı topragına īs̱ār içün / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm baña sīm ü zer yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 7). [topragına, -ı, -n, -a ] 

Gönderür seng-i cefā yār belā topragını / Dil-i vīrānı sanur kim daḫı yapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1152, 
Beyit 4). [topragını, -ı, -n, -ı ] 

 Bir gün ola mı kim yüzüm üzre basasın / Ayaguñ topragına eyleyeyin cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ب )
1205, Beyit 2). [topragına, -ı, -n, -a ] 

Cefā sengiyle miḥnet topragına / Binā-yı ‘ışḳı yapsañ muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 3). 

[topragına, -ı, -n, -a ] 

Cefā sengiyle miḥnet topraġınsuz / Maḥabbet yapusı hīç muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 
3). [topraġınsuz, -ın, -suz ] 

 

toprak olam: Ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği için artık çürümüş olmak, toprağa karışmış olmak II ölmek. 

 ,Kanda bulam kim ire elüm dāmānuña / Ben meger toprak olam ilte bu gerdüm rūzigār (Muhibbî Dîvânı (ق)

Gazel 1205, Beyit 21). [toprak olam, -a, -m ] 

 

toptolu: (Kuvvetlendirme benzer hecesi dop ile dop+dolu) Çok dolu, tamâmen dolu. 

Ṣaḥn-ı gülşen toptolu olmış yine ezhār-ıla / Raḳṣa girmiş servler hem ellerin karsar çınār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 4). [toptolu, ] 

Şīrīn lebüñüñ vaṣfın iderken bu Muḥibbī / Leẕẕetden anuñ toptolu agzı şeker olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 5). [toptolu, ] 

Devrān eliyle toptolu kan olmadan bu dil / Pīr-i muġān dergehine var şarāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 4). [toptolu, ] 

 

toz kopardugını: Toz kaldırmak II tozu dumana katmak, ortalığı altüst etmek. 

Gird-bāduñ göricek toz kopardugını çün / Reşk idüp deştde oldı aña Mecnūn raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 3). [toz kopardugını, -dug, -ı, -n, -ı ] 
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ṭūbī: Tuba ağacı; Sidre'de bulunan bir ağaç olup kökü yukarıda ve yaprakları aşağıdadır. Dallarının bütün cenneti 

gölgelediğine ve değişik meyvalar verdiğine inanılır. 

Gül ruḫlarındandur ḫacīl ḳaddi olaldan mu‘tedil / Ṭūbī olupdur münfā‘il serv-i revānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 2). [ṭūbī, ] 

Muḥibbī eşk-i çeşmidür nihālüñ eyleyen tāze / Anuñçün ḳadd-i reftāruñ ki ṭubīden bülend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 5). [ṭubīden, -den ] 

 

ṭūbī boyuña: Tuba Ağacına benzeyen boy. 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña / Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 5). [ṭūbī boyuña, -uña ] 

 

ṭuġrā: Fermanlarda imza yerine kullanılan işaret. 

‘Ālemi maḥkūm iden her dem berāt-ı ḥüsnidür / Kim muṭī‘ olmaz çekilmiş kaşları ṭuġrāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 5). [ṭuġrāyı, -y, -ı ] 

 

ṭuġrā çeker: (Ferman, berat ve resmi belgelere) tuğra koymak, imzalamak II Kıvrımlı bir şekilde çizilmek. 

Sen güzellik kişverinüñ pādişāhısın diyü / Kaşlaruñ almış berāt-ı ḥüsnüñe ṭuġrā çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1114, Beyit 2). [ṭuġrā çeker, -er ] 

 

tugrā eylemiş: (Ferman, berat ve resmi belgelere) tuğra koymak, imzalamak II Kıvrımlı bir şekilde çizilmek. 

Ḫaṭṭuña yazmış berāt-ı ḥüsnüñi / Kaşlaruñ üstine tugrā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 2). [tugrā 

eylemiş, -miş ] 

 

tūġra-yı ġamla: Gam, sıkıntı tuğrası. // (Osmanlı pâdişahlarının resmî yazılarda ve paralarda imzâ yerine 

kullandıkları, özel bir şekli olan işâret). 

Tūġra-yı ġamla Muḥibbī sīne-i ṭablı dögüp / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳ dervendinde miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1307, Beyit 5). [tūġra-yı ġamla, -la ] 

 

tuḥfe eyledük: Hediye etmek, hediye olarak vermek, karşılıksız vermek. 

Ka‘be’dür kūyına varduk bizi bismil eylesün / Cānı tuḥfe eyledük itsün ḳabūl ḳurbānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 4). [tuḥfe eyledük, -dü, -k ] 

 

tuḥfe getürdüm: Hediye olarak götürmek, hediye sunmak, hediye etmek. 

Baş u cān tuḥfe getürdüm n’ola maḳbūl itseñ / Nāz-ıla güldi nigārum didi üftāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 4). [tuḥfe getürdüm, -dü, -m ] 

 

tuḫfe idüp: Hediye etmek, hediye olarak vermek, karşılıksız vermek. 

Sen Süleymān-ı zamāna tuḫfe idüp cānumı / Eyleyüp pāy-ı cerād getürdüm anı mūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 3). [tuḫfe idüp, -üp ] 
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tuḥfe iletür: Hediye vermek, hediye göndermek. 

Rūşen itmege çerāġın tekye-i ‘ışḳuñ müdām / Tuḥfe iletür bu göñül bagrındaki yagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 2). [tuḥfe iletür, -ür ] 

 

tuḥfe-i mūr-ıla süleymān’dur: Karıncanın Hz. Süleyman'a hediyesi // Hz. Süleyman ve karınca menkıbesinde 

karıncanın Hz. Süleyman'a çekirge kanadı getirmesi olayına telmih. 

Dergehüñde hediyye-i dil ü cān / Tuḥfe-i mūr-ıla Süleymān’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 5). 

[tuḥfe-i mūr-ıla süleymān’dur, -dur ] 

 

ṭūl: Uzunluk, boy. 

Dil zevraḳını saldum derdā ki baḥr-ı ‘ışḳa / Gerçek imiş diyenler yok aña ṭūl-ıla ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1485, Beyit 2). [ṭūl-ıla, -ıla ] 

 

ṭūl u ‘arż: Uzunluk ve genişlik. 

Vādī-i ‘ışḳa düşüp dil-teşneyem Mecnūn-vār / Cehd kıldum bulımadum yoġmış aña ṭūl u ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 2). [ṭūl u ‘arż, ] 

 

ṭūl u ‘arż: Uzunluk ve genişlik. // enine boyuna, uzun uzadıya. 

Zülfüñ bir uzun ḳıṣṣa-durur ẕikri ne mümkin / Şerḥ eylemeyem ḥaşre degin ṭūl u eger ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1495, Beyit 2). [ṭūl u ‘arż, ] 

 

ṭul-ı emelden: İsteğin uzunluğu II hırs, tamah, tükenmez arzu. 

Zülfinüñ fikrini ko ṭul-ı emelden ne gelür / İtmeyen cevr ü cefā şīve güzelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 1). [ṭul-ı emelden, -den ] 

 

ṭūl-ı emeller: İsteğin uzunluğu II hırs, tamah, tükenmez arzu. 

Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 7). [ṭūl-ı emeller, -ler ] 

 

ṭulū‘ eyle: Doğmak, görünmek. 

Eyle ṭulū‘ gün gibi bulsun żiyā cihān / İy burc-ı āsümān-şeref aḫteri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 2). 

[ṭulū‘ eyle, ] 

 

tuna: Tuna nehri. 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid / Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 4). [tuna’dur, -’dur ] 

 

tur: Durmak, belli bir durumda olmak. 
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Leblerüñ ‘uşşāka turmışdur mey-i ḫamrā satar / Zülf-i müşgīnüñ muḥabbet ehline ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1082, Beyit 1). [turmışdur, -mışdur ] 

 

tur: Durmak, beklemek. 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 4). [turma, -ma ] 

Turmaz ḳafes-i tende şehā murġ-ı dil ü cān / Kūyuña senüñ uçmag-ıçun bāl ü per ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 3). [turmaz, -maz ] 

 

tur: Durmak, son bulmak. 

Görelden ol boyı serv-i revānı / Gözümüñ yaşı tursa bir dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 5). 

[tursa, -sa ] 

 

tur: Durmak, beklemek, bir yerde kalmak. 

Dil derūn-ı sīne-i ṣad-çākde kılmaz ḳarār / Murġ pervāza gelür turmaz uşanıcak ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1398, Beyit 2). [turmaz, -maz ] 

 

tur: Var olmakta devam etmek, varlığını sürdürmek, berdevam olmak. 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [tururken, -ur, -ken ] 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [turdukça, -duḳça ] 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1373, Beyit 4). [turam, -am ] 

Zülfinüñ būyın getürdüñ ḫoş-dimāġ itdüñ bizi / Müstedām ol iy ṣabā ‘ālem turınca turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 4). [turınca, -ınca ] 

Zülfinüñ būyın getürdüñ ḫoş-dimāġ itdüñ bizi / Müstedām ol iy ṣabā ‘ālem turınca turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 4). [turma, -ma ] 

Kūy-ı yāra ugraduñ beñzer yine iy bād-ı ṣubḥ / Eyledüñ ‘ālem dimāġını mu‘aṭṭar turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 4). [turma, -ma ] 

 

tur: Yapmakta olduğu hareketi kesmek, hareketsiz kalmak. 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 5). [tur, ] 

 

tur: Durmak, yer etmek. 

Ol kemān ebrū kaçan kim nāz-ıla çeşmin süzer / Sīnede turmaz ḫadeng-i ġamzesi eyler güẕer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 1). [turmaz, -maz ] 
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Ya kaşuñdan tīr-i ġamzeñ gelse buña acıram / Birisi sīnemde turmaz cümle ẓahrumdan çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 3). [turmaz, -maz ] 

Cevr oklarını durmaz her dem atar o meh-rū / Ḥayfā dirīġ u derdā giçer yürekde turmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 3). [turmaz, -maz ] 

 

tur: Durmak, teşebbüs etmek, kalkışmak. 

Būseme cān aluram dün dimiş-idi ol nigār / Aldı cānum şimdi turmış būseye inkār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1165, Beyit 4). [turmış, -mış ] 

turfanda: Mevsiminden önce veya mevsim başında yetiştirilmiş (meyve, sebze). 

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme / Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1416, Beyit 5). [turfanda, ] 

 

türk çeşmüñ: Güzel göz, gözün güzelliği // Türk göz, Türk bakışı. 

Türk çeşmüñ mülk-i dil tārācına / Zülf-i kāfir kīş ile leşker çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 3). [türk 

çeşmüñ, -üñ ] 

 

turma: Durmak, beklemek // durmadan, hemen, devamlı. 

Ḥasret ile dem-be-dem çıkar benüm bagrumda baş / Anuñ içün turmayup akar gözümden kanlu yaş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1469, Beyit 1). [turmayup, -y, -up ] 

 

turmadan: Durmadan II sürekli olarak. 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan / Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1241, Beyit 5). [turmadan, ] 

 

turmaz: Devamlı, durmaksızın. 

Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre eşk-i çeşmüm kātibi / Ḫūn-ı dilden bu derūnum ḥālini turmaz yazar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 4). [turmaz, ] 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 
Beyit 3). [turmaz, ] 

Oldı hem dehrüñ dimāġı çün mu‘aṭṭar būy-ıla / Gülşen içre güllerüñ medḥin okur turmaz hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1078, Beyit 2). [turmaz, ] 

‘Işḳ içün eyler gözüm göñlüm benüm turmaz savaş / Ġālib oldı göñlüm āḫir egdi gözüm aña baş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1425, Beyit 1). [turmaz, ] 

 

ṭurra: Kakül, saç. 

Ol Ḫıṭā maḥbūbı gördüm ṭurrasın çīn gösterür / Noḳṭa-i ḫālī ile gül içre pür çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 1). [ṭurrasın, -sı, -n ] 

 

tut: Tutmak. 
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Yāra ‘arż-ı ḥāl içün āh eyleyüp kan aglasam / Hīç te’s̱īr eylemez ḳalbin meger mermer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 4). [tutar, -ar ] 

 

tut: Tutmak, kaplamak, yayılmak. 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 3). [tutar, -ar ] 

İy Muḥibbī jeng-i ġam tutdı göñül mir’ātını / Mül midür bilsem cilāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1142, Beyit 5). [tutdı, -dı ] 

Görinen ḫaṭ mıdur yā leşker-i mūr / Ki tutdı kişver-i ḥüsni ser-ā-ser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 7). 

[tutdı, -dı ] 

Tutdı Muḥibbī dehri eş‘ār-ı dil-pesendüñ / Senüñ gibi suḫen-ver bildüm cihāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 5). [tutdı, -dı ] 

Taña kaldı ferri gitdi meh görüp bu heybeti / Yüriyüp tutdı cihān mülkini ser-tā-ser güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 4). [tutdı, -dı ] 

 

tut: Yas tutmak. 

Niçe yıldur ki bugün mātem-i Mecnūn tutaruz / Kankı ‘āşıḳ tutısar biz ölicek mātemümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 5). [tutaruz, -ar, -uz ] 

 

tut: Gereğini yapmak, gereğini yerine getirmek // Beklenen, istenilen sonucu vermek. 

Kaşları yasına karşu sīnemi kıldum siper / Deldi geçdi tutmadı müjgānı ġāyet tīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1426, Beyit 3). [tutmadı, -ma, -dı ] 

 

tut: Ele geçirmek, yakalamak. 

Çünki tutduñ bāġ-ı ḥüsnüñde bu göñlüm düzdini / Eyle aña gel siyāset dōstum zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1473, Beyit 2). [tutduñ, -du, -ñ ] 

Genc-i ḥüsnüñde göñül düzdini tutduñ çün kim / Ḥabs kıl çāh-ı zenaḫdānda anı zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1475, Beyit 4). [tutduñ, -du, -ñ ] 

 

tut: İkram etmek, sunmak. 

Gözlerüm īs̱ār içün pāyına sīm ü zer tutar / Ḫūn-ı dilden ḥāṣıl olmış la‘lüñe gevher tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 1). [tutar, -ar ] 

Gözlerüm īs̱ār içün pāyına sīm ü zer tutar / Ḫūn-ı dilden ḥāṣıl olmış la‘lüñe gevher tutar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1006, Beyit 1). [tutar, -ar ] 

 

tut: Elle kavramak, elde bulundurmak, eline almak. 

Būse cerr itse Muḥibbī leblerinden dilberüñ / Ḫışm idüp çeşmi o demde destine ḫançer tutar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1006, Beyit 5). [tutar, -ar ] 
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Çeşmi eline kuralı ya kaşların tutup / Atsa ḫadeng-i ġamzesi ṣāfī derūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, Beyit 
2). [tutup, -up ] 

Meyi tut ḥürmet ile cāmı gözle / Ferīdūn ḫāke [bir] ḫūb ḫiyemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 4). [tut, ] 

Tutaruz sāġarı elde gül-i ḫamrā yirine / Şīşeler ḳulḳulını bülbül-i gūyā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 5). [tutaruz, -ar, -uz ] 

 

tut: Söz, öğüt dinlemek. 

Niçe kim eyledüm pend ü naṣīḥat tutmadı göñlüm / Yürür kūyında dildāruñ ‘acāyib derdmend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 3). [tutmadı, -ma, -dı ] 

 

ṭūṭī: Dudu kuşu / Papağan. 

Her kaçan şīrīn kelām ol dilber agzından düşer / Sanki söyler ṭūṭīdür kim sükker agzından düşer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1025, Beyit 1). [ṭūṭīdür, -dür ] 

Eydeli şekker lebi şīrīn zebānın vaṣfını / Bu Muḥibbī ṭab‘ını ṭūṭī gibi gūyā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 
Beyit 5). [ṭūṭī, ] 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa / Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 7). [ṭūṭī, ] 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere / Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 2). [ṭūṭinüñ, -nüñ ] 

 

tutıl: Tutulmak, yakalanmak, düşmek. 

Dil murġı görüp ḫālüñi zülfüñe tutıldı / Bu bend ü belālar hep dāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, Beyit 
2). [tutıldı, -dı ] 

 

tutış: Tutuşmak; (Kavga, tartışma, iddia, lâdes vb. için) Girişmek. 

Küşt-gīr-i dehr-ile çoklar tutışdı gerçi kim / Her birinüñ arkası yire gelince didi pes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 4). [tutışdı, -dı ] 

 

tutış: 1. Alevlenmeye, yanmaya başlamak, alev almak 2. mec. Alev almış gibi olmak 3. Aşk ateşine tutuşup yanmak. 

Şem‘-i cemāl-i yāra pervāne-veş tutışdum / Kimdür diyen benümçün ol şem‘e yanagelmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1207, Beyit 3). [tutışdum, -du, -m ] 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [tutışdı, -dı ] 

 

tūtiyā: Göze parlaklık ve kuvvet veren sürme taşı tozu ‖ Güzelin ayak tozu. 

Ḫāk-i pāyuñdur şehā küḥl-i baṣar / Tūtiyādan yig görür ehl-i naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 1). 
[tūtiyādan, -dan ] 

 

tūtiyā: Göze parlaklık ve kuvvet veren sürme taşı tozu. 
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Düşüp yoluñ ki kūyına ugrar-ısañ iy ṣabā / Ḫāk-i derin getür ki gözüm tūtiyā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1060, Beyit 3). [tūtiyā, ] 

Varma nesīm mülk-i Ṣıfāhān’a küḥl içün / Çün ḫāk-i pāy-ı yār göze tūtiyā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 5). [tūtiyā, ] 

Gerd-i rāhın iy ṣabā dūr eyleme / Gözlerüme tūtiyāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 3). [tūtiyāsı, 
-sı ] 

Alma gözüñe küḥl-ı Ṣıfāhān’ı ẕerrece / Ḫāk-i der-i nigār saña tūtiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 
4). [tūtiyā, ] 

Gāhī gözüm bu yaş-ıla geh kanla tolar / Ḫāk-i derüñi gönderüp it tūtīyā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 

Beyit 2). [tūtīyā, ] 

 

tūtiyā: Göze parlaklık ve kuvvet veren sürme taşı tozu // Sevgilinin kapısının tozu. 

Tūtiyādur gözüme ḫāk-i deri / Küḥl içün tūtiyāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 3). [tūtiyādur, 

-dur ] 

Tūtiyādur gözüme ḫāk-i deri / Küḥl içün tūtiyāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 3). [tūtiyāyı, -
y, -ı ] 

 

tutup tutup: Tutmak, engel olmaya çalışmak, önüne geçmek. 

Ol serv-ḳaddi gördi çıkdı Muḥibbī gözden / Gülgūn-ı eşk düşdi tutup tutup yiñilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 5). [tutup tutup, ] 

 

tutuş: Yanmak, ateş almak. 

 Yanar āhum odından tutuşup saḳf-ı felek / Yakalı ḥasret-ile yār beni leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ى)

1205, Beyit 29). [tutuşup, -up ] 

 

tutuş: 1. Alevlenmeye, yanmaya başlamak, alev almak 2. mec. Alev almış gibi olmak 3. Aşk ateşine tutuşup yanmak. 

İşiden şi‘r-i pür-sūzum okıyanlar diye lā-büd / Muḥibbī derdmend içün tutuşup oda yanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 5). [tutuşup, -up ] 

Ruḫları şem‘in yine ‘arż eyledi cānāneler / Koñ tutuşsun cān u dil şem‘e yana pervāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 1). [tutuşsun, -sun ] 

 

tuz ekmek ḥaḳḳını gözler: Sofrasında yemek yediği ve iyiliklerini gördüğü kimsenin kendisi üzerinde bulunduğu 

kabul edilen hak; duygusal borç. 

Nigārā kūyuña varsam seg-i kūyuñ gelür karşu / Ezelden āşinā diyü tuz ekmek ḥaḳḳını gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 3). [tuz ekmek ḥaḳḳını gözler, -r ] 
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U 
 

 

uc: Uçmak, göğe yükselmek. II sevgilinin yanına gitmek. 

Turmaz ḳafes-i tende şehā murġ-ı dil ü cān / Kūyuña senüñ uçmag-ıçun bāl ü per ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 3). [uçmag-ıçun, -mag, -ıçun ] 

 

uc: Bir nesnenin genellikle sivri olan bitim noktası II uzun bir nesnenin baş veya son noktası II kenar, yan. 

Dil virdüm eger ister-iseñ cānı da almak / Kıl ġamzeñ ucıyla bir işāret ki senüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 3). [ucıyla, -ı, -y, -la ] 

Zülfi ucını alur agzına mest olsa nigār / Def‘-i būy-ı mey içün ya‘nī ḳaranfil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1083, Beyit 4). [ucını, -ı, -n, -ı ] 

Eylese başdan aşup göz yaşı dil şehrini ġarḳ / Tañ degül cūş idicek bir ucı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1210, Beyit 3). [ucı, -ı ] 

Kirpük ucında her biri bir la‘l-pāredür / Akan gözümde ḫūn-ı ciger yaşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 3). [ucında, -ı, -n, -da ] 

 

uçdan ucadur: Bir baştan bir başa. 

Ortada ‘ışḳa esīr sanmañ olam ben yaluñuz / Miḥnet ü derd ü maḥabbet kamu uçdan ucadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 2). [uçdan ucadur, -dur ] 

 

uçmag: Uçmak, cennet. 

Zāhidā sanma senüñ uçmaguña biz ṭālibüz / Çöpe saymaz ravża-i ‘ışḳ-ıla dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 3). [uçmaguña, -uñ, -a ] 

Murġ-ı dil pervāz urup āḫir irişdi kūyuña / Şimdi bildüm kim murādı kūyumuñ uçmag-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 6). [uçmag-ımış, -ımış ] 

 

‘ūd: Teknesi yarım armudu andıran, dilim adı verilen 17 ilâ 27 ahşap şeridin birbirine yapıştırılmasından meydana 

gelen, göğsü ladinden, perdesiz, kısa saplı, beşi çift, biri tek on bir telli, mızraplı çalgı. 

Bezm-i ġamda nāle kılsam nāylar dem-bestedür / ‘Ūd iñiler zārılıgum işidelden ḫastadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1132, Beyit 1). [‘ūd, ] 

Üstüḫˇānum nāya döndi dem-be-dem eyler fiġān / Anuñ-ıçun ‘ūd u ḳānūn u rebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 4). [‘ūd, ] 

 

ugra: Uğramak, ziyaret etmek II bir yere kısa bir süre kalmak üzere gitmek, gidip kısa süre kalmak II bir yerin 

yanından veya içinden geçmek. 

Gördüm ki yine bād-ı ṣabānuñ es̱eri var / Ugradı meger kūy-ı nigāra ḫaberi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 
Beyit 1). [ugradı, -dı ] 

Ugrama sakın eşküme iy dil sanup geçid / Ādemler alıcı bulanuk kanlu Tuna’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 

Beyit 4). [ugrama, -ma ] 
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Düşüp yoluñ ki kūyına ugrar-ısañ iy ṣabā / Ḫāk-i derin getür ki gözüm tūtiyā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1060, Beyit 3). [ugrar-ısañ, -r, -ısa, -ñ ] 

Her kişiye kim ugraya göñlüm ḫaber ister / Cānā çü seni cān u göñülden sever ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 1). [ugraya, -y, -a ] 

Gülşen-i ḥüsnüñe ugrarsa ṣabā sanma güẕāf / Sünbülüñden ṣanemā almag-ıçun būyā gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1152, Beyit 2). [ugrarsa, -r, -sa ] 

Kūy-ı yāra ugraduñ beñzer yine iy bād-ı ṣubḥ / Eyledüñ ‘ālem dimāġını mu‘aṭṭar turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1398, Beyit 4). [ugraduñ, -du, -ñ ] 

 

ugrın ugrın: Gizli gizli. II çapkın çapkın. 

Ugrın ugrın ġamzelerle sīnem üzre yaralar / Ol kaşı ya ġamzesi ok yādigārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1330, Beyit 3). [ugrın ugrın, ] 

 

uḫrā: (Ar. āḫar’ın müennes şekli uḫrā) gayr ve son, sonraki II başka, diğer II öteki dünya, âhiret. 

Gitdi Mecnūn didügüñ geldi Muḥibbī yirine / Kişver-i ‘ışḳa geçerse anı uḫrā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 7). [uḫrā, ] 

 

ulu: Çok üstün niteliklere sâhip, çok büyük, yüce (kimse). 

Her ki cāna kıymaya irmez viṣāl-i dilbere / Bu sözi ben dimezem bilüñüz ulular dimiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 4). [ulular, -lar ] 

Düg dilüñi kendi ḫaddüñden tecāvüz eyleme / Ulularuñ sözleridür bu benüm sözüme nāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1481, Beyit 4). [ulularuñ, -lar, -uñ ] 

 

ulu: Ulu, büyük II pek, çok. 

Sevdüm didükçe cevrini arturdı ol perī / Sevmek katında dilberüñ ulu günāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 

Beyit 2). [ulu, ] 

 

ulu: Ulu, büyük, yüce, değerli II pek, çok. 

Vādi-i ‘ışḳa Muḥibbī bu göñül düşdi yine / Dimezem ġamdan ulu bile saña zāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 5). [ulu, ] 

Ṣabā sünbül saçından [ger] bū iltseñ / Ḫıṭā’ya Çīn’e ulu armagandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 6). 
[ulu, ] 

Ġam tīrine her gāh bu sīnem siper olmaz / Kim dirse olur olsa da ulu hüner olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 1). [ulu, ] 

Kimdür ki diye ‘ışḳı Muḥibbī başa iltdüm / ‘Ālemde bugün andan ulu derd-i ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1234, Beyit 8). [ulu, ] 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1450, Beyit 3). [ulu, ] 
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Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1455, Beyit 1). [ulu, ] 

Yüz sürerler her yañadan gelüben ‘āşıḳları / Bāb-ı istiġnāda gördüm bir ulu dergāh imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1455, Beyit 2). [ulu, ] 

 

um: Içinde, istediği ve beklediği şeyin gerçekleşeceğine dâir bir duygu taşıyarak o şeyin olmasını beklemek, ümitle 

beklemek, ümit etmek II dilemek, temennî etmek II sanmak, zannetmek, tahmin etmek. 

Niçe gün hicri-y-ile cān u ciger taglamışam / Umaram Ḥaḳ’dan ire vaṣlı baña kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 3). [umaram, -ar, -am ] 

Umaram gözlerüm yaşı mürūr-ıla ide te’s̱īr / Egerçi ḳalbini dirler nigāruñ ḳatı mermerdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 2). [umaram, -ar, -am ] 

Geh diler zencīr-i zülfüñ dil umar gāhī lebüñ / Dōstum dīvānenüñ mestüñ işi mā‘ẕūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1073, Beyit 6). [umar, -ar ] 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı / Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 4). [umaram, -ar, -am ] 

Güzellerden vefā ummak ‘acebdür / Cefā dirseñ iñen bisyār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 4). 
[ummak, -mak ] 

Nigārā umdugum gerçi vefādur / Velī senden gelen her dem cefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 1). 
[umdugum, -dug, -um ] 

Yüzüm üzre umaram iy māh-rū kim basasın / Ḫāk idüp cismüm reh-i kūyuñda ḳaṣdum düşmedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 3). [umaram, -ar, -am ] 

Zülālinden umar bu ḫasta göñlüm / ‘Aṭā itmezse ġāyet ḥisseti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 6). 
[umar, -ar ] 

Şikār idem umaram sen hümāyı / Çün idem himmetüm murġını ben bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 3). 
[umaram, -ar, -am ] 

Senden umar Muḥibbī derdlü diline dermān / Koyup kapuñı cānā ġayrı kapuya gitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1292, Beyit 5). [umar, -ar ] 

Mihr umma dehr-i dūndan andan gelen cefādur / Kimse cihānda ḫurrem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 4). [umma, -ma ] 

İşigüñde yüzini ḫāk itmek ister bu Muḥib / Umar anı kim olasın bāde içseñ cür‘a-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 5). [umar, -ar ] 

Umaram ṣayd idem ben sen hümāyı / Bu göñlüm himmetiyle eyledüm bāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1329, Beyit 

2). [umaram, -ar, -am ] 

Āhum odından umar idüm eyleye es̱er / Āhen gibi göñül katı[dur] taşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 

Beyit 4). [umar, -ar ] 

Bu cihānda çün bulınmaz iy göñül feryād-res / Raḥm umma kimseden feryādı ko feryādı kes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 1). [umma, -ma ] 

Umaram pertāb idesin tīr-i ġamzeñ sīneme / Saçıla her yaña kanum ben olam naḥcīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1410, Beyit 2). [umaram, -ar, -am ] 
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Gözlerüm yaşı umardum kūyuña vire geçit / Bilmedüm başumdan aşdı ol ḫo bir deryā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 4). [umardum, -ar, -du, -m ] 

Vefā umma gel iy dil mihr-i ruḫsārından ol māhuñ / Çü virmez teşneye ḫāsiyyet-i āb-ı revān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 4). [umma, -ma ] 

İy refīḳān reh-i ġam içre du‘ādan añasız / Benüm içün umaram okıyasız siz İḫlāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1476, 
Beyit 4). [umaram, -ar, -am ] 

 

‘umḳ: Derinlik. 

İy Muḥibbī kimse irmez baḥr-ı ‘ışḳuñ ‘umḳına / Gerçi māhīler gibi ‘ışḳ ehli aña talalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 5). [‘umḳına, -ı, -n, -a ] 

 

‘ummān: Çok büyük engin deniz, okyanus. 

Çalkamañ bu eşk-i ġāfil virdi ‘ummāndan nişān / Sāḥil-i çeşmüm görüp deryā kenārıdur diñüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1330, Beyit 4). [‘ummāndan, -dan ] 

Çıkarmaga bu dil söz gevherini / Yaşum baḥrına san ‘ummāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 4). 
[‘ummāna, -a ] 

 

‘ummān olup: Okyanus olmak. 

Akan yaşum olup ‘ummān cihānı ortaya almış / Bu göñlüm zevraḳın gör ġarḳ olup girdābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 2). [‘ummān olup, -up ] 

 

un oldugın: Un olmak, un haline gelmek, un gibi paramparça olmak, un ufak olmak. 

Seng-i miḥnetle Muḥibbī dögilüp un oldugın / Anı gendümden tefaḥḥuṣ eyleme gerdūna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1106, Beyit 5). [un oldugın, -dug, -ı, -n ] 

 

‘unnābī: (Ar. ‘unnāb “Arabistan kirazı” ve nispet eki -і ile ‘unnābі) Ünnap renginde bir tür kırmızı. 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ / Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 2). [‘unnābī, ] 

 

ur: Nakşetmek, işlemek. 

Şehr-i ‘ışḳuñ resmini urdukda ressām-ı ezel / Kelle-i ‘uşşāḳdan sūrını bünyād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1413, Beyit 3). [urdukda, -duk, -da ] 

 

ur: Vurmak, yaralamak. 

Sīne-i mecrūḥa ursañ iy ṣanem ġamz okların / Tīr-i peykānuñ bu ben dil-ḫasteye merhem gelür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1000, Beyit 2). [ursañ, -sa, -ñ ] 

Urmaga ehl-i ‘ışḳ sīnesine / Eylemiş ġamzeleri ḫançerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 2). [urmaga, -

maga ] 
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Leẕẕet-i dünyāya aldanma Muḥibbī sunma el / Neşterini tā ki urmaya saña zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1437, Beyit 5). [urmaya, -ma, -y, -a ] 

Sīneme uralı ġamz oklarını / Yüregüm bagrum olupdur tolu baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 4). [uralı, -
alı ] 

La‘l-i şīrīnüñi cānā almadın ben agzuma / Ġamze okın sīneme urduñ benüm zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1466, Beyit 2). [urduñ, -du, -ñ ] 

 

ur: Bir şeyi yapmaya hazır hale gele gelmek II bir şeyi yağacağını söylemek. 

‘Işḳa çün basduñ ḳadem urmak gerek ser terkini / Urmayup meydān-ı ‘ışḳ içre girenler er midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1049, Beyit 5). [urmayup, -ma, -y, -up ] 

 

urın: Giyinmek, takınmak. 

Oldı şīrāne bu esb-i çarḫ-ı gerdūna süvār / Ol sebebden başına urındı zer miġfer güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1421, Beyit 3). [urındı, -dı ] 

 

‘urūc itdüñse: Yükselmek, çıkmak. 

Güzellik burcına māhum ‘urūc itdüñse ẓulm itme / Sakın ‘āşıḳlar āhından zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 4). [‘urūc itdüñse, -dü, -ñ, -se ] 

 

uş bu: Işte bu. 

‘Arṣa-i ‘ışḳ içre diksem tañ mı eflāke nişān / Atmaga āh oklarına uş bu ḳaddüm ya imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 4). [uş bu, ] 

 

usan: (Bir kimse veya şeyden) Sıkılıp artık ondan hoşlanmaz, onu istemez duruma gelmek, bıkmak, bezmek. 

Ṣanemā sanma ki senden usanam cevrüñ-ile / ‘Işḳ-ıla ‘āşıḳ ölürse de ferāġat mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 3). [usanam, -a, -m ] 

Gerekmez seyr-i ṣaḥrāsı ne ḫod güller temāşāsı / Cihānuñ küllī ẕevḳınden dil ü cānum usanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 4). [usanmışdur, -mış, -dur ] 

 

usan: Kırılmak, parçalanmak, ufalanmak, dağılmak, toz haline gelmek. 

Bu Muḥibbī’ye niçe bir atasın seng-i cefā / Kim bütün ide uşandı bu dil-i āb-gīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1254, Beyit 5). [uşandı, -dı ] 

Dil derūn-ı sīne-i ṣad-çākde kılmaz ḳarār / Murġ pervāza gelür turmaz uşanıcak ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1398, Beyit 2). [uşanıcak, -ıcak ] 

 

uşbu: Bu, işte bu. 

Ḳāfile togrıldı gitdi rāh-ı ‘ışḳa iy göñül / Cān u ser virmek gereksin uşbu yoluñ bācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1023, Beyit 3). [uşbu, ] 
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Geh seḥāb-ı zülfi māni‘ yüzine gāhī sirişk / Uşbu ma‘nīden dil-i dīvāne her dem ġam kapar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1037, Beyit 4). [uşbu, ] 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1037, Beyit 5). [uşbu, ] 

Şīr çeşmüñ pençesinden uşbu göñlüm merdümi / Çāre yok hergiz ḫalāṣa çāk çāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 3). [uşbu, ] 

Gerçi kim cānā kapuñdan uşbu bendeñ dūrdur / Sīnede līkin ḫayālüñle göñül mesrūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 1). [uşbu, ] 

‘Ālemi ġarḳ idiserdür ser-be-ser eşküm benüm / Ḥasretiyle uşbu çeşmümden ki bārānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1105, Beyit 2). [uşbu, ] 

Elifler uşbu sīnem levḥasında / Yazılmış ṭıfl içün ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 5). [uşbu, ] 

Nigārā ġarra olma devr-i ḥüsne / Güzellik tīz geçer uşbu cihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 7). [uşbu, 

] 

Muḥibbī uşbu şi‘r-i dil-pesendi / ‘Acep var mı görüp ta‘ẓīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 5). 
[uşbu, ] 

Fırāt’a döneliden uşbu yaşum / Benüm çeşmüme mā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 3). 
[uşbu, ] 

Ārzū itdüm lebin kıldum ser-i zülfin heves / Didi iy bī-çāre olmaz uşbu sevdā mültemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 1). [uşbu, ] 

Nevbet-ile ḫalḳı bir bir ögidür gendüm mis̱āl / Uşbu çarḫ-ı bī-vefānuñ āsiyābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 6). [uşbu, ] 

Ruḫlaruñ üstinde n’eyler uşbu zülf-i ‘anberīn / Kim görüpdür kim günüñ yüzini ẓāhir duta pas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 2). [uşbu, ] 

 

uslu: Akıllı, aklı başında kimse. 

Almamış başına terk itmiş cihān ġavġāların / Vādīde mecnūn yürür mecnūn dimeñ uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 3). [uslu-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

‘Işḳ-ıla Ḳays’uñ egerçi bilselerdi ḥālini / Aña mecnūn dimeyüp dirlerdi ol uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 2). [uslu-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

 

‘uşşāḳ: Âşıklar. 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 5). [‘uşşāḳa, -a ] 

Anuñçün pādişāh oldum ser-ā-ser cümle ‘uşşāḳa / Hümā-yı zülf-i dilberden başuma sāye düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 6). [‘uşşāḳa, -a ] 

Keşf kıl yüzden niḳābuñ kılsun ‘uşşāḳuñ naẓar / Ḫalḳ-ı ‘ālem bakmadan gelmez çü ḫurşīde żarar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1081, Beyit 1). [‘uşşāḳuñ, -uñ ] 

Leblerüñ ‘uşşāka turmışdur mey-i ḫamrā satar / Zülf-i müşgīnüñ muḥabbet ehline ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1082, Beyit 1). [‘uşşāka, -a ] 
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Şem‘-i ḥüsnine cem‘ olup ‘uşşāḳ / Tañ mı pervāne-veş yaka perler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 3). 
[‘uşşāḳ, ] 

Şol deñlü itdi cevri ‘uşşāḳa ol cefā-cū / Boynında görinenler kākül degül günehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 3). [‘uşşāḳa, -a ] 

İy güzeller şāhı ẓulm itme bugün ‘uşşāḳa gel / Bu mes̱eldür her ne kim kılsa kişi yarın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 3). [‘uşşāḳa, -a ] 

Bir sencileyin gāh çelīpā ide zülfin / Geh göstere ‘uşşāḳına zünnār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 11). [‘uşşāḳına, -ı, -n, -a ] 

İñen cevr itme ‘uşşāḳa vefā kıl iy şeh-i ḫūbān / Ġarībüñ āhını yirde komaz Allāh’umuz vardur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1145, Beyit 3). [‘uşşāḳa, -a ] 

Zülfi çevgānın kaçan ‘uşşāḳa dilber gösterür / Top idüp meydān-ı ‘ışḳ içre bulur ser gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 1). [‘uşşāḳa, -a ] 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1155, Beyit 2). [‘uşşāḳ, ] 

Ḥüsn eyvānında gördüm kaşları dīvān kurup / Cem‘ idüp ‘uşşāḳını her yaña asma basmadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1184, Beyit 4). [‘uşşāḳını, -ı, -n, -ı ] 

‘Uşşāk kanın içmiş ġamzeñ işitdüm iy dōst / Biñ kan içerse günde hergiz o kanagelmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1207, Beyit 2). [‘uşşāk, ] 

Ḳāmet itdüñ gözlerüñ ‘uşşāḳa çün oldı imām / Gerçi uydum bilmedüm geçdi namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 5). [‘uşşāḳa, -a ] 

Baş eg zülfe resendür cān u dilden / Disünler saña ‘uşşāk içre cānbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 3). 

[‘uşşāk, ] 

Tīgını cellād ġamzeñ dem mi var tīz eylemez / Öldürür nā-ḥaḳ yire ‘uşşāḳı perhīz eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1237, Beyit 1). [‘uşşāḳı, -ı ] 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 
Beyit 1). [‘uşşāḳı, -ı ] 

Sīne ṭablını dögüp derbend-i ‘ışḳ içre müdām / Rāh-ı müşkildür diyü ‘uşşāḳa nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 2). [‘uşşāḳa, -a ] 

‘Uşşāḳa çāre dirler-idi ṣabr u ya sefer / Kalmadı ṣabr terk iderüz biz diyārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 3). [‘uşşāḳa, -a ] 

‘Uşşāḳı işigüñde öldürmegil ḥabībüm / Meşhūr bu mes̱eldür kesilse baş bitmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1292, 
Beyit 3). [‘uşşāḳı, -ı ] 

Kā‘be-i kūyında ḳurbān oldum dimiş ṣalā / Hey müselmānlar meded ‘uşşāḳa i‘lām eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 4). [‘uşşāḳa, -a ] 

Muḥibbī ‘ışḳ-ıla cān terkin ur kim / Olasın cümle ‘uşşāk içre mümtāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 5). 

[‘uşşāk, ] 

Anuñ-ıçun ġonca gibi yār güftār eylemez / Kim dehānı oldugın ‘uşşāḳa iẓhār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1333, Beyit 1). [‘uşşāḳa, -a ] 



 2046 

Mürdeler iḥyā ider la‘l-i lebüñ ‘Īsī gibi / Līk ġamzeñ öldürür ‘uşşāḳ[ı] cellād istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1359, Beyit 2). [‘uşşāḳ[ı], -[ı] ] 

İşitdüm meclise cānāne gelmiş / Çıkup ‘uşşāḳı karşu cāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 1). 
[‘uşşāḳı, -ı ] 

Rāh-ı ‘ışḳ içre dilā ger urasın cān terkini / Olasın kūy-ı ‘ademde ser-te-ser ‘uşşāḳa baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1444, Beyit 4). [‘uşşāḳa, -a ] 

 

utan: Kusurlu duruma düşmekten veya kendini öyle görmekten ileri gelen bir eziklik duygusuna kapılmak, gülünç 

olduğu veya küçük düştüğü için üzüntü duymak, mahçup olmak. 

Çün niḳāb açduñ yüzüñden āfitāb / Utanup şeb çādırına ser çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 4). 

[utanup, -up ] 

 

uy: Davranışlarını, hareket, fikir vb.ni karşısında mevcut kimse veya şeye göre ayarlamak, ona tâbi olmak, ittibâ 

etmek, ayak uydurmak. 

Kārbān-ı ‘ışḳa uydum Ka‘be-i maḳṣūd içün / Nāle eyler vādi-i ġamda bu dil hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 3). [uydum, -du, -m ] 

 

uy: Davranışlarını, hareket, fikir vb.ni karşısında mevcut kimse veya şeye göre ayarlamak, ona tâbi olmak, ittibâ 

etmek, ayak uydurmak II benzemek. 

Cām-ı la‘lin isteme gel eyle çeşminden ḥaẕer / Kim ki bed-meste uyarsa lā-büd anda kan olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 2). [uyarsa, -ar, -sa ] 

 

uy: Davranışlarını, hareket, fikir vb.ni karşısında mevcut kimse veya şeye göre ayarlamak, ona tâbi olmak, ittibâ 

etmek, ayak uydurmak II namazda imama göre hareket etmek. 

Ḳāmet itdüñ gözlerüñ ‘uşşāḳa çün oldı imām / Gerçi uydum bilmedüm geçdi namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 5). [uydum, -du, -m ] 

 

uy: Davranışlarını, hareket, fikir vb.ni karşısında mevcut kimse veya şeye göre ayarlamak, ona tâbi olmak, ittibâ 

etmek, ayak uydurmak II kapılmak, bağlanmak. 

Hevāya uyanuñ başı hebā olmak muḳarrerdür / Daḫı rūşen ola yanuñda şem‘-i encümenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 6). [uyanuñ, -an, -uñ ] 

Hevā-yı nefse kim uysa Muḥibbī soñı ḫacletdür / Bu pendi cān-ıla kim gūş iderse şermsār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 5). [uysa, -sa ] 

 

uyan: Uyku durumundan çıkmak II gaflet içinde ve olup bitenden habersiz durumda iken gerçeklerin farkına 

varmaya başlamak, hakîkati görmek, gözü açılmak. 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan / Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1241, Beyit 5). [uyan, ] 

 

uyanuk: Uyanmış veya uyumamış olan, uyku durumunda olmayan, uyumayan II rtrâfında olup bitenlerden haberdar 

olup ona göre dikkatli davranan, gāfil olmayan. 
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Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [uyanukdur, -dur ] 

 

uyar: Uyandırmak. 

Mest çeşmi ḫˇāba varmışken dilā āh eyleme / Key sakın pür-fitnedür uyarma anı uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1468, Beyit 4). [uyarma, -ma ] 

 

uyar: Uyandırmak II ateşi, ışığı canlandırmak bağlamında; yakmak, tutuşturmak. 

Rūşen olsun gün gibi dirseñ Muḥibbī ‘ışḳuñı / Tekye-i dilde çerāġ-ı mihrini uyarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1110, Beyit 5). [uyarıgör, -ıgör ] 

 

uydur: Uymasını sağlamak, uygun düşürmek, ayarlayıp denk getirmek II benzetmek. 

Muṭrib Nevāda perdeñi uydur Muḥibbī’ye / Deyr-i cihānda iñlese dil erġanūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 5). [uydur, ] 

 

uyḫu: Uyku II organizmanın, dinlenip toparlanabilmesini sağlamak üzere vücuttan ve dış dünyadan gelen uyarıları 

fizyolojik ve geçici olarak idrak edememesi durumu II çevrede olan biteni farketmeme durumu. 

Seni uyḫuda görmege olupdur çeşmüm rāżī / Bunı bilmez ‘aceb bu ki göz-i ‘āşıḳda ḥˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 3). [uyḫuda, -da ] 

Nāle kılsam mürdeler kalkar ḳıyāmetdür sanur / Tañlaram nāz uyḫusından yārı bī-dār eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1333, Beyit 3). [uyḫusından, -sı, -n, -dan ] 

Şāneler görsem eger zülfeyni uyḫum aparur / Bu mes̱eldür olıcak kişi perīşān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 3). [uyḫum, -m ] 

 

uyḫu getürür: Uyku getirmek, uyuma isteği vermek II sıkmak, sıkılmasına sebep olmak. 

Añma efsāne-i Mecnūn’ı ko uyḫu getürür / Beni añ yārum-ıla kuru mes̱elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1155, Beyit 5). [uyḫu getürür, -ür ] 

 

uyḫu yüzin görmez: Uyku yüzü görmemek, gözüne uyku girmemek: uyuyamamak, uykusuz kalmak. 

Ḫāllaruñ fikr eyledükçe ḫˇāb gelmez çeşmüme / Uyḫu yüzin göz görmez olıcak cāy-ı meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 3). [uyḫu yüzin görmez, -mez ] 

 

uyḫuda kaldı: Uykuda kalmak, uyumaya devam etmek. 

Gözleri uyḫuda kaldı her nefes ḫacletdedür / Gözleri vaṣfın idelden nergis-i bīmāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1492, Beyit 4). [uyḫuda kaldı, -dı ] 

 

uyḫudan göz aç: Uykudan göz açmak, uyanık duruma gelmek II gaflet uykusundan uyanmak. 

İy Muḥibbī ġaflet itme aç göz uyḫudan uyan / Turmadan dirmekdedür murġ-ı ecel çün çīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1241, Beyit 5). [uyḫudan göz aç, ] 
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uyı: Uyumak, uykuya dalmak, uyku halini almak, uyku durumunda olmak. 

Ḥüsni bāġına irişdüñ eyle zülfinden ḥaẕer / Ġaflet itme mārdur yatmış güneşde uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1412, Beyit 2). [uyımış, -mış ] 

Mest çeşmi ḫˇāba varmışken dilā āh eyleme / Key sakın pür-fitnedür uyarma anı uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 4). [uyımış, -mış ] 

 

uyu: Uyumak, uykuya dalmak, uyku halini almak, uyku durumunda olmak II ışığın sönmesi. 

Uyumazsa ne ‘aceb sīnesi pür āteş olan / Nitekim subḥa degin şem‘-i şebistān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1356, Beyit 2). [uyumaz, -maz ] 

 

uyu: Uyumak, uykuya dalmak, uyku halini almak, uyku durumunda olmak II hareketsiz olmak. 

Tañ mı cūş itse Muḥibbī āh-ıla deryā-yı eşk / Rūzigār esdükçe kim dir baḥr-i bī-pāyān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 7). [uyur, -r ] 

Arturur nālesini görse Muḥibbī ruḫuñı / Faṣl-ı gülde nite kim murġ-ı ḫoş-elḥān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 5). [uyumaz, -maz ] 

 

uyu: Uyumak, uykuya dalmak, uyku halini almak, uyku durumunda olmak. 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [uyur, -r ] 

Bister-i ḫākīde gördüm bir gedā ‘üryān uyur / Mesned-i şāhīde yatur sanasın sulṭān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 1). [uyur, -r ] 

Bister-i ḫākīde gördüm bir gedā ‘üryān uyur / Mesned-i şāhīde yatur sanasın sulṭān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 1). [uyur, -r ] 

Eks̱erī ‘āşıḳlaruñ tā ṣubḥa dek bī-dār olur / Kim ki ‘ışḳdan bī-ḫaberdür ol yatur her ān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 2). [uyur, -r ] 

Derd ü miḥnet ḫāne-i dilden varupdur rāḥata / Seslilik itme dilā kim hücrede yārān uyur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1144, Beyit 3). [uyur, -r ] 

İy ġubār-ı ḫaṭ şu deñlü yidüm esrār-ı ġamuñ / Kim beni geçgin gören sanur ki bir ḥayrān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 4). [uyur, -r ] 

Ḫˇāba vardı çeşmi furṣatdur apar şeftālūsın / Girilür bāġa kaçan kim görseler bāġbān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 5). [uyur, -r ] 

Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer / Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 6). [uyur, -r ] 

Her kaçan olsa heves başda dil ü cān uyumaz / Gice seyyāre sayar dīde-i giryān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1356, Beyit 1). [uyumaz, -maz ] 

Her kaçan olsa heves başda dil ü cān uyumaz / Gice seyyāre sayar dīde-i giryān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1356, Beyit 1). [uyumaz, -maz ] 
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Şāneler görsem eger zülfeyni uyḫum aparur / Bu mes̱eldür olıcak kişi perīşān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 3). [uyumaz, -maz ] 

Fitne ta‘līmin ider gözlerine ġamzeleri / Çok zamāndur görürem ol gözi fettān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 4). [uyumaz, -maz ] 

Uyumazsa ne ‘aceb sīnesi pür āteş olan / Nitekim subḥa degin şem‘-i şebistān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 2). [uyumazsa, -maz, -sa ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ eyle zülfinden ḥaẕer / Basma dünbālini ejderdür ki yatmış uyumış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 4). [uyumış, -mış ] 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ / Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 2). [uyumaz, -maz ] 

 

uzan: Bir şeye erişmek için vücûdunu o şeye doğru yöneltmek II ulaşmak, erişmek, yetişmek II ileriye doğru devam 

etmek, uzayıp gitmek, uzamak. 

Ko uzansun şāne eyle zülfüñe ‘ömrümdür ol / ‘Ömrinüñ uzunlıgın bir kimse var mı istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 4). [uzansun, -sun ] 

Benüm sūz-ı derūnumda yanar derd ehline her dem / Muḥibbī ṭab‘ı miḥnetden uzandukça zebān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 5). [uzandukça, -dukça ] 

 

‘uzlet: Bir köşeye çekilip toplumdan, insanlardan uzak, yalnız başına yaşama II inziva, yalnızlık. 

Ḳanā‘at iḫtiyār iden aña lā-büd gelür ‘uzlet / Görinmez kimseye ‘Anḳā gibi ol ‘azm-i Ḳāf eyler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1047, Beyit 2). [‘uzlet, ] 

 

‘uzlet eyle: Bir köşeye çekilip toplumdan, insanlardan uzak, yalnız başına yaşamak. II uzaklaşmak, el çekmek. 

Niçe bir ḫalḳ-ı cihān ile idersin güft ü gū / ‘Uzlet eyle ḫalḳdan artuk saña yigdür ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1402, Beyit 3). [‘uzlet eyle, ] 

 

‘uzlet idüp: Bir köşeye çekilip toplumdan, insanlardan uzak, yalnız başına yaşamak. II uzaklaşmak, el çekmek. 

‘Uzlet idüp kim kanā‘at birle buldı iştihār / Pādişāh-ı dehr olup ol hūy u hāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1224, Beyit 4). [‘uzlet idüp, -üp ] 

 

uzun: İki ucu arasında kendi ölçülerine göre fazla mesâfe olan II Başlangıcı ile bitişi arasında fazla zaman bulunan, 

çok süren, çok zaman alan. 

Ser-i zülfinde kim görse Muḥibbī göñlini eydür / Dükenmez bir olur olmaz uzun sevdāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 7). [uzun, ] 

Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1191, Beyit 3). [uzun, ] 

Göñlümüñ feryād elinden kime varup dād idem / İrmek ister gördügi zülfe uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 2). [uzun, ] 

Kanda bir meh-rū görürse cān virür dīvāne dil / Bend-i zülfine tolaşur hīç uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 2). [uzun, ] 
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Zülfüñ bir uzun ḳıṣṣa-durur ẕikri ne mümkin / Şerḥ eylemeyem ḥaşre degin ṭūl u eger ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1495, Beyit 2). [uzun, ] 

 

uzunlıg: Uzunluk: bir yer veya nesnenin bir ucundan öbür ucuna kadar olan mesâfe, boy II zaman bakımından uzun 

olma durumu. 

Ko uzansun şāne eyle zülfüñe ‘ömrümdür ol / ‘Ömrinüñ uzunlıgın bir kimse var mı istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 4). [uzunlıgın, -ı, -n ] 
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Ü 
 

 

ü: Vü: ve. 

Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 4). [ü, ] 

Cevr elinden cān u dil oldı perākende Muḥib / Ẓulme ṭāḳat itmese dervīş ü miskīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1015, Beyit 5). [ü, ] 

Gāh mescidde gehī deyr ü gehī meyḫānede / Yārı bulursın Muḥibbī cehd kıl arayıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1028, Beyit 7). [ü, ] 

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1029, Beyit 4). [u, ] 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [ü, ] 

İy Muḥibbī key naẓar kıl uşbu ‘ayyār felek / Gāh tāc-ı Ḫusrev ü gāhī külāh-ı Cem kapar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1037, Beyit 5). [ü, ] 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar / Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 1). [ü, ] 

Binā-yı ṣabr u ḳaṣr-ı ‘aḳl katı muḥkem-durur ammā / İrişse zelzele ‘ışḳuñ hevāsından hemān ditrer (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 4). [u, ] 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 2). [ü, ] 

Ol ki bī-mis̱l ü cismi çün cāndur / Rāstī ‘ışḳ ehline ol cāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 1). [ü, ] 

La‘lüñ eṭrāfına ġubār-ı ḫaṭṭuñ / Genc-i yāḳūt u ḫaṭ-ı reyḥāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 4). [u, ] 

İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1070, Beyit 5). [u, ] 

İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1070, Beyit 5). [ü, ] 

Göñül hicr-ile olmış zār u meḥcūr / Dil ez-men dūr u men ez-dilsitān dūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 1). 
[u, ] 

Virür nāṣiḥ şarāb u ‘ışḳa tevbe / Muḥibbī ‘āşıḳ-ı in gerden çi maḳdūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 5). [u, 
] 

Meger ḫālüñ şehā müşg ü ser-i zülfüñ mu‘anberdür / Dimāġı ‘ālemüñ cānā anuñ-ıçun mu‘aṭṭardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 1). [ü, ] 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [ü, ] 

Dīdede her şeb ḥayāl evvel leb-i mey-gūn olur / Dāmenüm müjgān u müjgānum dilümde ḫūn olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1080, Beyit 1). [u, ] 
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Dem olur rind-i ḫarābātī olan bir bādeye / Mülk-i efrīdūn u tāc-ı Ḫusrev ü Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1082, Beyit 4). [u, ] 

Ḥasret-i rūy u firāḳ-ı zülfüñ-ile iy perī / Kalmadı ṣabr u ḳarārum iñlerem leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1086, Beyit 3). [u, ] 

Mekr-i cihāna bak ki füsūn u fesānedür / Aldanma bu fesāneye çün hep füsūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 4). [u, ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 
Beyit 2). [ü, ] 

Naẓmuñ Muḥibbī naẓmına beñzer Niẓāmi’nüñ / İnce ḫayāl-i nāzük ü şīrīn edāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 5). [ü, ] 

‘Aḳl sergerdān u dil āvāre efkār özgedür / Kār-ı ‘ışḳa beñzemez bir kār bu kār özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1117, Beyit 1). [u, ] 

Ẕikr eyle leb-i la‘lin ü fikr eyle miyānın / ‘Ālemde hüner olmaya idrāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 
Beyit 3). [ü, ] 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 1). [ü, ] 

Bir sencileyin yār-ı cefākār kimüñ var / Bī-raḥm u dil-figār u sitemkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 1). [u, ] 

Bir sencileyin yār-ı cefākār kimüñ var / Bī-raḥm u dil-figār u sitemkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 1). [u, ] 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1142, Beyit 3). [u, ] 

Cefā vü cevr ü zecr ü ḳahr u ḳudret / Ne kim senden gelür luṭf u keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 

2). [ü, ] 

Cefā vü cevr ü zecr ü ḳahr u ḳudret / Ne kim senden gelür luṭf u keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 
2). [ü, ] 

Cefā vü cevr ü zecr ü ḳahr u ḳudret / Ne kim senden gelür luṭf u keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 
2). [u, ] 

Kūyına varmaz göñül eyler viṣālin ārzū / ‘Āşıḳ-ı dīdāra sanmañ cennet ü kevs̱er yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 6). [ü, ] 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [ü, ] 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem / Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 4). [ü, ] 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem / Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 4). [u, ] 

Zülfüñ-ile beñlerüñ el bir iderler dil almaga / Vāy niçe ‘ayyār u mekkār u kemend-endāz olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1158, Beyit 4). [u, ] 
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Zülfüñ-ile beñlerüñ el bir iderler dil almaga / Vāy niçe ‘ayyār u mekkār u kemend-endāz olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1158, Beyit 4). [u, ] 

Her kaçan kim āh ider dil şu‘le bayragın çeker / Derd ü ġam leşker olup kim sol u kim sagın çeker (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1161, Beyit 1). [u, ] 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [ü, ] 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [u, ] 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını / Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1167, Beyit 3). [u, ] 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını / Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1167, Beyit 3). [u, ] 

Yine dil bir dilberüñ ‘ışḳı ġamından ḫastadur / Cān u dil bend ü belā-yı zülf-ile peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 1). [ü, ] 

Gün yüzüñe alnuña dirsem ḳamer ma‘ẕūr tut / Gāh olur eyler tekellüm ebleh ü dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1170, Beyit 4). [ü, ] 

Eger cevr ü eger miḥnet eger ġam / Anı kim yār ider ‘ayn-ı ṣafādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 4). [ü, ] 

Gāh cevr ü geh cefā gāh kirişme gāh nāz / İy Muḥibbī dil-rübālar cünbiş[i] bu resmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1184, Beyit 5). [ü, ] 

Sīnesi gül çāk ü gülşen içre bülbül derdnāk / Dehr ile iden savaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 2). [ü, ] 

Gözlerüm yaşın şarāb u bagrumı itdüm kebāb / Ḫayl-i dilde çün ḫayāl-i dilrübā mihmān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 3). [u, ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 7). [ü, ] 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1201, Beyit 4). [ü, ] 

Zāhidā olsun mübārek cennet ü mescid saña / Ben ḫarābāt ehliyem mesken baña meyḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1202, Beyit 6). [ü, ] 

 Ḫayālüñ dil-i maḥzūnumı mesken tutalı / Beni dīvāne kılupdur baña ne ġayret ü ‘ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( خ )
1205, Beyit 7). [ü, ] 

Ḫūnını ḫaṣmuñ şarāb u kellesin sāġar kılup / Ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege meydān olupdur yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 4). [u, ] 

Gösterelden gün yüzin ol mihr-i ‘ālem-tābumuz / Āh kim kalmadı dilde ṣabr u gözde ḫˇābumuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 1). [u, ] 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). [u, 
] 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). [u, 

] 
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Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 3). [ü, ] 

İctināb eyler ẓulümden dōstum kāfir daḫı / Ya nedendür zülf ü ġamzeñ ẓulm ider dād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 2). [ü, ] 

Gāh şīve gāh ‘işve gāh cevr ü gāh nāz / Öldürür ‘uşşāḳı bu nev‘-ile itmez iḥtirāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1248, 
Beyit 1). [ü, ] 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 5). [u, ] 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 5). [u, ] 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 3). [u, ] 

Ol ki dest-i himmet-ile cāme-i cān çāk ide / Zer libās u aṭlas u dībā-yı sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1266, Beyit 2). [u, ] 

Ol ki dest-i himmet-ile cāme-i cān çāk ide / Zer libās u aṭlas u dībā-yı sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1266, Beyit 2). [u, ] 

Niçe yıldur cevher-i eşküm yolında ḫarc olur / Kāse-i çeşmüm tolu yāḳūt u mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 5). [u, ] 

Zāhidā men‘ eyleme maḥbūb u meyden dönmezüz / Çün mey-i nāb-ıla olmışdur bizüm taḫmīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1273, Beyit 3). [u, ] 

Gāh kūhsār u gehī vādī göñül eglencesi / Degme yirlerde ḳarār itmez dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1277, Beyit 2). [u, ] 

‘Uşşāḳa çāre dirler-idi ṣabr u ya sefer / Kalmadı ṣabr terk iderüz biz diyārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 3). [u, ] 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli / Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 2). [ü, ] 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 5). [u, ] 

‘Āşıḳuz gerçi Muḥibbī dutduk istiġnā yüzin / Ne vefā-yı yār u ne ḫod ḳahr-ı aġyār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 5). [u, ] 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 2). [ü, ] 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 2). [ü, ] 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [ü, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāydur göñlüm benüm / Ol sebebden söz ü sāz u çeng ü nāya bakmazuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1337, Beyit 5). [u, ] 
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Sīnesine her ki kesdi nā‘l ü yakdı tāze dāġ / Eylemez bāġa naẓar seyr-i gülistān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1339, Beyit 7). [ü, ] 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 4). [ü, ] 

Üstüḫˇānum nāya döndi dem-be-dem eyler fiġān / Anuñ-ıçun ‘ūd u ḳānūn u rebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 4). [u, ] 

Üstüḫˇānum nāya döndi dem-be-dem eyler fiġān / Anuñ-ıçun ‘ūd u ḳānūn u rebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 4). [u, ] 

Vaṣl-ıla şādān olup hicr-ile ġamgīn olmazuz / ‘Āşıḳ u rind-i ḫarābātuz bizüm yok kāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 3). [u, ] 

Boyuñ mānendi bir dil-keş gülistānda nihāl olmaz / Bu ne ḥüsn ü ne ṣuretdür bunuñ gibi cemāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 1). [ü, ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 7). [ü, ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 7). [u, ] 

Oldı Muḥibbī ‘ışḳ-ıla rind ü melāmetī / Sanmañ anuñ her işi ḳallāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 5). [ü, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [u, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [[u], ] 

Seyl-i eşkümden benüm giçilmese olmaz ‘aceb / Çeşmümüñ oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1374, Beyit 3). [ü, ] 

Añup Ferhād u Mecnūn’ı Muḥibbī / Du‘ā-yı ḫayr kıl anlara sen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 5). [u, ] 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere / Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 2). [ü, ] 

Ṭūṭinüñ irmez eli ḳand ü nebāt u şekkere / Karşusından şekker-ile ‘iyş ider her dem meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 2). [u, ] 

Zāhid egerçi cennet ü ḥavrā kılur heves / Ben isterem viṣālini ‘ālem içinde bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 1). [ü, ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün şol deñlü dökdüm göz yaşın / Gözlerüm oldı biri Nīl ü biri cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1389, Beyit 3). [ü, ] 

Ben esīr-i hicrem [ü] aġyār maḥrem vaṣluña / Hem-dem-i gül ḫār olur bülbül giriftār-ı ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 2). [[ü], ] 

Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler / Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1399, Beyit 2). [ü, ] 

Görinse nāgeh ol serv-i ḳabā-pūş / Gider ṣabr-ıla dilden ṭāḳat u hūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 1). [u, ] 
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Muḥibbī merd olana rezm içinde / Bir elde tīġ [u] bir elde gerek baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 7). 
[[u], ] 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 1). [ü, ] 

Ferhād belā kūhına çün pādaş imiş / Āhı ‘alem ü sīne ṭabl [u] ġam sipāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 
Beyit 1). [[u], ] 

Dirīġā gitdi benden ṭāḳat ü hūş / Görelden karşuda sīmīn binā gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 1). [ü, ] 

Mübtelā-yı ‘ışḳam u sor baña ‘ışḳuñ ‘alemin / Anda şeb derd ü elem endūh-ı miḥnet-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 2). [u, ] 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 5). [ü, ] 

Kūyuñ gedāsı olalı dil pādişā imiş / Eşki sipāh u şu‘le-i āhı livā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, Beyit 1). [u, 

] 

Gāh ‘işve gāh ḫışm u gāh nāz / Cümlesinden ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 3). [u, ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1490, Beyit 3). [u, ] 

Gāh nāz u gāh ‘işve gāh ḫışm u geh ‘itāb / Cümleden bildüm ki cānā ḳatlümedür çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 3). [u, ] 

Çünki vefā vü mihr ü maḥabbet bulınmadı / Ādemle sakın eyleme dünyāda iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 2). [ü, ] 

 

üftāde: Düşmüş II düşkün, bîçâre, zavallı II âşık. 

Baş u cān tuḥfe getürdüm n’ola maḳbūl itseñ / Nāz-ıla güldi nigārum didi üftāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 4). [üftāde, ] 

Yıllar geçer üftādeye dilber naẓar itmez / Beñzer ki dil-i saḫtına yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 1). [üftādeye, -y, -e ] 

Naṭ‘-ı ḥüsninde yine çignedür üftādeleri / At salup her ṭarafa ya‘nī semendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1338, Beyit 4). [üftādeleri, -ler, -i ] 

 

ülfet tutdı: Alışkanlık peydâ etmek, kaynaşmak II konuşmak, görüşmek, ahbaplık etmek, dostluk kurmak. 

Ġamla ülfet tutdı göñlüm añmañuz şādī adın / ‘Āşıḳ-ı ġam-ḫōrlar çün şādīden bīrūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 4). [ülfet tutdı, -dı ] 

 

ülfet tutup: Alışkanlık peydâ etmek, kaynaşmak II konuşmak, görüşmek, ahbaplık etmek, dostluk kurmak. 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet / Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1151, Beyit 5). [ülfet tutup, -up ] 

 

ültifet-i sīm ü zer itmez: Altın ve gümüşe iltifat etmek, değer vermek, meyletmek. 
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Sanmañ ki göñül meyl ide dünyā-yı ‘acūza / Kāni‘ olıcak ültifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1291, Beyit 4). [ültifet-i sīm ü zer itmez, -mez ] 

 

ümīd: Arzu edilen, olması istenen bir şeyin gerçekleşebileceği ihtimâlinin verdiği rahatlatıcı, ferahlatıcı duygu, 

olması istenen bir şeye duyulan beklenti, umut. 

Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 2). [ümīde, -e ] 

 ,Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini / Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (Muhibbî Dîvânı (ط)

Gazel 1205, Beyit 16). [ümīde, -e ] 

Giceler tā ṣubḥa dek ney gibi efġān eylerüz / Bu umīda ne getürür görelüm taḳdīrümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1273, Beyit 4). [umīda, -a ] 

 

ümīd-i sıḥḥatüm: Sağlık, iyileşme ümidi. 

Bīmār-ı zehr-i firḳatüm yokdur ümīd-i sıḥḥatüm / Telḫ oldı ‘iyş ü ‘işretüm şīrīn dehānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 2). [ümīd-i sıḥḥatüm, -üm ] 

 

ümmet: Bir peygambere îman edenlerin, onun getirdiklerine inanıp tâbi olanların meydana getirdiği topluluk II 

İslam ümmeti. 

Ḥamdü-lillāh Muḥammed ümmetiyüz / Cān-ıla Muṣṭafā’yı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 8). 

[ümmetiyüz, -i, -y, -üz ] 

 

ümmet-i muḥammed’e: Hz. Muhammed ümmeti, Hz. Muhammed'e inanan topluluk, Müslümanlar. 

Hep ümmet-i Muḥammed’e itdüñ şefā‘ati / Mücrim Muḥibbī bendeñe iy Muṣṭafā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1404, Beyit 5). [ümmet-i muḥammed’e, -’e-e ] 

 

ün: Ün, ses, avaz. 

Bahār irişdi gel vaḳt-i çemendür / Cihān bülbül üninden pür naġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 1). 

[üninden, -i, -n, -den ] 

Nāle vü feryādumı işitmeseñ olmaz ‘āceb / Bülbül ünine çü ‘ādetdür bu tutmaz gül de gūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 4). [ünine, -i, -n, -e ] 

 

ün eyleyüben: Ünlemek, bağırmak, seslenmek, haykırmak. 

Gözlerüm gözek olup eyleyeli eşki revān / Dīde dōlāba dönüp eyleyüben ün iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1019, 

Beyit 3). [ün eyleyüben, -y, -üben ] 

 

‘üryān: Çıplak. 

Bister-i ḫākīde gördüm bir gedā ‘üryān uyur / Mesned-i şāhīde yatur sanasın sulṭān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 1). [‘üryān, ] 

Vādi-i ġāmda gören Mecnūn’ı ‘üryān sanmasun / Eşk-i surḫ-ıla anuñ rengīn ḳumāşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 3). [‘üryān, ] 
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Ola kim Mecnūn-veş basdı melāmet kūyına / Pā-bürehne olur āḫir olmaz ‘üryāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1478, Beyit 3). [‘üryāndan, -dan ] 

 

‘üryān: Çıplak II yalın kılıç. 

Dutar cellād çeşmi tīġın ‘üryān / Öñinde ehl-i ‘ışḳ dū-nīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 2). 

[‘üryān, ] 

 

‘üryān olur: Soyunmak, çıplak duruma gelmek. 

İrişüp cānān viṣāline bulur maṭlūbını / Ten libāsından şu cān kim soyınup ‘üryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 4). [‘üryān olur, -ur ] 

 

üş: Hep birden bir yerde toplanmak, çevresine yığılmak, üşüşmek. 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā / Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 5). [üşüben, -üben ] 

Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān / Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 5). [üşmiş, -miş ] 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen / Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1183, Beyit 2). [üşmedür, -me, -dür ] 

 

üst: Üzeri, olaylara maruz kalan varlığın kendisi, vücut, beden. 

Üstüme seng-i cefā şol deñlü yagdurdı nigār / Varımaz oldum ser-i kūyına yollar taşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 2). [üstüme, -üme ] 

 

üst: Bir şeyin yukarıya, göğe doğru bakan yüzü, yüzeyi. 

Cān u dil zülfi ġamından bir dem ārām eylemez / Ruḫları üstinde şeb-veş tārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 6). [üstinde, -i, -n, -de ] 

Zülfinüñ sevdāsı-y-ıla tolalıdan bu dimāġ / Başı üstine gelüp murġ-ı hevālar per tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1006, Beyit 2). [üstine, -i, -n, -e ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe iñiler bu göñül / Nite kim kurıla su üstine dōlāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 
Beyit 4). [üstine, -i, -n, -e ] 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 2). [üstinde, -i, -n, -de ] 

Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 1). [üstinde, -inde ] 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 1). [üstinde, -inde ] 

Sorarsañ sīnem üstinde elifler çekdügüm bir bir / Maḥabbet şehrine andan varılur togrı rāhıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1053, Beyit 3). [üstinde, -inde ] 
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Belā kuhsārı olmışdur Muḥibbī kelle-i ‘uşşāḳ / Görinür yir yir üstinde ġamāmı dūd-ı āhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 5). [üstinde, -inde ] 

Kūh-ı belā serümdür çeşmüm anuñ bıñarı / Üstinde dūd-ı āhum yir yir seḥāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1135, Beyit 2). [üstinde, -i, -n, -de ] 

Sergeşte kılup naṭ‘-ı zemīn üstine āḫir / Nerrād-ı felek oynaduban kıldı beni zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 
Beyit 4). [üstine, -i, -n, -e ] 

Her kaçan kim ruḫları üstinde zülfin tār ider / Her kılında niçe biñ ‘āşıḳları ber-dār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 1). [üstinde, -i, -n, -de ] 

Çeşm-i giryānumla göñlüm ıżṭırāb üstindedür / N’eylesün dil zevraḳı her demde āb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 1). [üstindedür, -i, -n, -de, -dür ] 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen / Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1183, Beyit 2). [üstinde, -i, -n, -de ] 

Kanlu yaşumı sīnemüñ üstinde dir gören / Ṣaḥrā-yı belā vādisinüñ lālezārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 
Beyit 2). [üstinde, -i, -n, -de ] 

Göz yaşı degül kūy-ı belā cūybārıdur / Dūd-ı dilüm[üñ] üstine ebr-i bahārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 
Beyit 1). [üstine, -i, -n, -e ] 

Kesilür şem‘ gibi itme zebānuñı dırāz / ‘Āḳil-iseñ bu sözüm levḥ-i dilüñ üstine yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 1). [üstine, -i, -n, -e ] 

Pāy-būsın isteyü yolında ben oldum helāk / Hergiz ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 2). [üstüme, -üm, -e ] 

Behr-i pābūsı içün yolında ben oldum helāk / Bir kez ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1294, Beyit 2). [üstüme, -üm, -e ] 

Gözi üstinde gören kaşlarını / İki teldür sanur dakındı şehbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 3). [üstinde, -

i, -n, -de ] 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ / Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 2). [üstine, -i, -n, -e ] 

La‘l-i şīrīnüñe cān virse Muḥibbī ġam degül / Kanda kim şehd olsa lā-büd üstine konar meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 5). [üstine, -i, -n, -e ] 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 4). [üstin, -i, -n ] 

Ḫaṭṭuña yazmış berāt-ı ḥüsnüñi / Kaşlaruñ üstine tugrā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 2). [üstine, -
i, -n, -e ] 

Ruḫlaruñ üstinde n’eyler uşbu zülf-i ‘anberīn / Kim görüpdür kim günüñ yüzini ẓāhir duta pas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1483, Beyit 2). [üstinde, -i, -n, -de ] 

 

üst: Vücut, gövde, beden II vücûda giyilmiş olan elbise, giyecek, üst baş. 

Bakmazuz hergiz gerekmez aṭlas u dībā ḥarīr / Üstümüzden eksük olmasun hemān peşmīnemüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1254, Beyit 3). [üstümüzden, -ümüz, -den ] 
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üst: Bir şeyin yukarıya, göğe doğru bakan yüzü, yüzeyi. II vücut, gövde, beden, insanın kendisi, zatı. 

Dün gice ḥayret şebinde geldi dilber sehv ile / Didi tur iy derdmend kim üstüñe dogdı güneş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1459, Beyit 5). [üstüñe, -üñ, -e ] 

 

üstād: Herhangi bir ilimde veya sanat alanında bilgi ve söz sâhibi olan, üstün bir yeri, tam vukūfu bulunan kimse II 

hoca, öğretmen. 

Okımaduk gerçi kim üstāddan bir ḥarf-i rāst / Fenn-i ‘ışḳ içre velī her vech-ile kāmillerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1243, Beyit 3). [üstāddan, -dan ] 

 

üstinde: Durumda, o hâl içinde II bir şey veya bir iş üstünde olmak, bir şeye meyletmek. 

Çeşm-i giryānumla göñlüm ıżṭırāb üstindedür / N’eylesün dil zevraḳı her demde āb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 1). [üstindedür, -dür ] 

Leblerüñ emsem disem ġamzeñ diler kanum döke / Kan iderse tañ mı çeşmüñ çün şarāb üstindedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 2). [üstindedür, -dür ] 

Bāġ-ı ḥüsni üzre asmış zülfini perr-i ġurāb / Bāġbān-ı çeşmi yatmış sanki ḫˇāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 3). [üstindedür, -dür ] 

Sīne-i sūzānumı her kim göre sanur rebāb / Eşk-i sürḫum tāra beñzer ol rebāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 4). [üstindedür, -dür ] 

Dil diler dāyim Muḥibbī’den gözi mestāneler / Serḫoşuñ meyl[i] bilürsiz kim kebāb üstindedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1181, Beyit 5). [üstindedür, -dür ] 

 

üstine: Üzerine II Karşı. 

İy Muḥibbī niçe ṭāḳat getüre kişver-i dil / Şāh-ı ġam leşkerini üstine her bār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 

Beyit 5). [üstine, ] 

 

üstüḫˇān: Kemik. 

Ṭabībā teşneyem ġāyet lebüñden dil çü āb ister / Büt-i ‘ışḳa giriftāram ser-ā-ser üstüḫˇān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 3). [üstüḫˇān, ] 

Bükilmiş ḳaddümi görüp anı sen māh-ı nev sanduñ / Ġurāb-ı çarḫuñ agzından düşürmiş üstüḫˇānumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 3). [üstüḫˇānumdur, -umdur ] 

Üstüḫˇānum nāya döndi dem-be-dem eyler fiġān / Anuñ-ıçun ‘ūd u ḳānūn u rebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 4). [üstüḫˇānum, -um ] 

 

üzre: Üzere kelimesinin konuşma dilinde ve nazımda kullanılan şekli II üstüne, üstünde, üzerinde. 

Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre eşk-i çeşmüm kātibi / Ḫūn-ı dilden bu derūnum ḥālini turmaz yazar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 4). [üzre, ] 

Bu Muḥibbī dişleri vaṣfın kaçan medḥ eylese / İşiden cān riştesi üzre sanur dürler dizer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 5). [üzre, ] 
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Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [üzre, ] 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 2). [üzre, ] 

Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 1). [üzre, ] 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 
Beyit 3). [üzre, ] 

Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān / Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 5). [üzre, ] 

Ruḫları üzre görinen ḫaṭ degül itme gümān / Bil muḥaḳḳaḳ şehd ü şekker üzre üşmiş mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1097, Beyit 5). [üzre, ] 

Āteş-i ruḫsāruñ üzre ol mu‘anber ḫāller / Micmer-i yāḳūt içinde müşg-ile ‘anber yakar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1116, Beyit 2). [üzre, ] 

Çün Süleymān minneti murġāna hergiz itmeyem / Başum üzre sāyebānum āh-ı dūd-efzā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 2). [üzre, ] 

Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi / Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 4). [üzre, ] 

Gel Muḥibbī sözlerini dür gibi tak gūşuña / Rişte-i cān üzre naẓmın dürr ü gevher gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 5). [üzre, ] 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 3). [üzre, ] 

İy Muḥibbī rişte-i cān üzre dizdür naẓmuñı / Ḳıymetin bu dürlerüñ ancak Niẓāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1154, Beyit 5). [üzre, ] 

Dāġ-ı ḥasretden bitüpdür sīnem üzre lāleler / Yagdurur çeşmüm seḥergeh anuñ üzre jāleler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1167, Beyit 1). [üzre, ] 

Dāġ-ı ḥasretden bitüpdür sīnem üzre lāleler / Yagdurur çeşmüm seḥergeh anuñ üzre jāleler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1167, Beyit 1). [üzre, ] 

Bāġ-ı ḥüsni üzre asmış zülfini perr-i ġurāb / Bāġbān-ı çeşmi yatmış sanki ḫˇāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 3). [üzre, ] 

Yüzüm üzre umaram iy māh-rū kim basasın / Ḫāk idüp cismüm reh-i kūyuñda ḳaṣdum düşmedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 3). [üzre, ] 

 Bir gün ola mı kim yüzüm üzre basasın / Ayaguñ topragına eyleyeyin cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ب )
1205, Beyit 2). [üzre, ] 

Ben ḫāk iderem yüzümi tā basa yol üzre / Serkeşlik idüben gelüp andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 2). [üzre, ] 

Geh mest olup cür‘a saçaruz felek üzre / Miḥnet ġamını yiyici ‘ayyāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 3). [üzre, ] 
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Ol perī-rū yüzüm üzre bir ḳadem bassun diyü / Yüzümi ḫāk eyledüm yollarda pā-mālem henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1300, Beyit 4). [üzre, ] 

Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 2). [üzre, ] 

Ugrın ugrın ġamzelerle sīnem üzre yaralar / Ol kaşı ya ġamzesi ok yādigārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 3). [üzre, ] 

Dikse ḳabrüm üzre duranlar melāmet taşını / Görüben bir ‘āşıḳ-ı şeydā mezārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 4). [üzre, ] 

Gāh serv üzre gehī gül üzre bülbül naġmesüz / Olmışam ben mübtelā ol serv gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1370, Beyit 2). [üzre, ] 

Gāh serv üzre gehī gül üzre bülbül naġmesüz / Olmışam ben mübtelā ol serv gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 2). [üzre, ] 

Ḫāl-i ‘anber-bāruñı gören lebüñ üzre senüñ / Diye kim ‘unnābī şekker üstine konmış meges (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 2). [üzre, ] 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1389, Beyit 4). [üzre, ] 

Naẓm ider lü‘lü‘ dişüñ la‘l lebüñ evṣāfını / Rişte-i cān üzre dizmiş dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 3). [üzre, ] 

‘Āşıḳuñ taglarca bagrı üzre başı var-ımış / İki ‘aynından kesilmez kanlu yaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1423, Beyit 1). [üzre, ] 

Berg-i gül üzre yine kāküllerin cedvel çeküp / Gül yüzüñ vaṣfında cānā tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 3). [üzre, ] 

Çekmek içün zülfüñüñ sevdālarını cān u dil / Başum üzre bir kara yazu-y-ımış ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1425, Beyit 4). [üzre, ] 

Gören ḫaṭṭuñ didi ruḫsāruñ üzre / Meger ceyş-i Ḥabeş Īrān’a gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 3). 
[üzre, ] 

Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür / Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 4). [üzre, ] 

Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc / Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 2). [üzre, ] 

Ḫaṭṭını ḫadi üzre gören diye gerekdür / Kim cevher-i insānda ne zībā-y-ımış a‘rāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 4). [üzre, ] 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 1). [üzre, ] 

Ḫāl-i müşgīnüñ dehānuñ üzre düşmişdür ġalaṭ / Komadı ḫaṭṭātlar ‘ādet degül mīme nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1497, Beyit 1). [üzre, ] 

Ol yār-ı nāzenīn ola kim bir ḳadem basa / Yolları üzre eyleyeyim yüzümi bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 4). [üzre, ] 
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V 

 

 

va‘de ider: Bir şeyi yapacağına dâir söz vermek II tutumuyla, davranışıyla ümit vermek. 

Her dem viṣāle va‘de ider eylemez vefā / Vardur egerçi yār-ıla ḳavl ü ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 2). [va‘de ider, -er ] 

 

va‘de-i vaṣl eyledi: Kavuşma sözü vermek, vuslat vaadinde bulunmak. 

Va‘de-i vaṣl eyledi çünki bize cānānumuz / İy ecel bir dem tevaḳḳuf eyle alma cānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1302, Beyit 1). [va‘de-i vaṣl eyledi, -di ] 

 

va‘de-i vaṣl ider-idüñ: Kavuşma sözü vermek, vuslat vaadinde bulunmak. 

Va‘de-i vaṣl ider-idüñ bir zamān iy dil-firīb / Bāda mı virdi ‘aceb kim bilmezem peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1321, Beyit 3). [va‘de-i vaṣl ider-idüñ, -er, --i, -dü, -ñ-er, -i, -dü, -ñ ] 

 

vādī: İki dağ arasında uzanan arâzi II nehir yatağı, dere boyu, mecrâ. 

Gāh kūhsār u gehī vādī göñül eglencesi / Degme yirlerde ḳarār itmez dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1277, Beyit 2). [vādī, ] 

 

vādī: İki dağ arasında uzanan arâzi II alan, saha, meydan. 

Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1096, Beyit 2). [vādīde, -de ] 

Kanlu yaşumı sīnemüñ üstinde dir gören / Ṣaḥrā-yı belā vādisinüñ lālezārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, 
Beyit 2). [vādisinüñ, -si, -nüñ ] 

Şeb-i ṭūr içre yüzüñ meş‘al-i nūr / Görindi şu‘leden vādī muḳaddes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 2). 
[vādī, ] 

Nāḳa-i leylī ne vādīlerde kim itdi mekān / Lālesi ḫūn-ı dil oldı nāle-i Mecnūn ceres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1391, Beyit 3). [vādīlerde, -ler, -de ] 

Ka‘be-i vaṣluña mahmil baglasa dil ḥācı-vār / Bu Muḥibbī iñler ol vādīde mānend-i ceres (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 5). [vādīde, -de ] 

 

vādī: İki dağ arasında uzanan arâzi II alan, saha, meydan II çöl, sahra. 

Almamış başına terk itmiş cihān ġavġāların / Vādīde mecnūn yürür mecnūn dimeñ uslu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 3). [vādīde, -de ] 

 

vādī-i deşt-i ġamuñ: Gam çölünün vadisi. 

Vādī-i deşt-i ġamuñ āvāre bir mecnūnıyuz / Tā ölince anda biz rāh-ı maḥabbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1363, Beyit 2). [vādī-i deşt-i ġamuñ, -uñ ] 
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vādi-i ġamda: Gam, üzüntü vadisi. 

Olaldan vādi-i ġamda perīşān saçı maḥbūbuñ / Görenler pençe-i şīri anuñçün şānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1101, Beyit 3). [vādi-i ġamda, -da ] 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet / Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 5). [vādī-i ġamda, -da ] 

Vādi-i ġamda Sikender gibi bu dil teşnedür / Çıkmadan cānum meded iy çeşme-i ḥayvānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 4). [vādi-i ġamda, -da ] 

Kārbān-ı ‘ışḳa uydum Ka‘be-i maḳṣūd içün / Nāle eyler vādi-i ġamda bu dil hem çü ceres (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1375, Beyit 3). [vādi-i ġamda, -da ] 

Vādi-i ġāmda gören Mecnūn’ı ‘üryān sanmasun / Eşk-i surḫ-ıla anuñ rengīn ḳumāşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 3). [vādi-i ġāmda, -da ] 

 

vādi-i ġamda: Gam, üzüntü vadisi. 

Kim bilem dir ḥāl-i Mecnūn’ı baña sorsun baña / Vādi-i ġamda anuñla itmişem bī-ḥad sefer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 4). [vādi-i ġamda, -da ] 

 

vādī-i ḥayretde: Hayret, şaşkınlık vadisi II kendinden geçilen yer, kendini kaybetme makamı. 

Ḫāne-i ḫalvetde yidüm çün ġamuñ esrārını / Vādī-i ḥayretde oldı dīdeler maḳṣūda duş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1445, Beyit 2). [vādī-i ḥayretde, -de ] 

 

vādi-i hicre düşelden: Ayrılık vadisine düşmek II sevgiliden ayrılmak, ayrılığa ve ayrılık acısına maruz kalmak. 

Vādi-i hicre düşelden oldı bu dil bī-ḳarār / İñleyüp tā ṣubḥ olınca aglaram ben zār u zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1141, Beyit 1). [vādi-i hicre düşelden, -e-el, -den-elden ] 

 

vādī-i ‘ışḳ: Aşk vadisi; aşk yolu. 

Togrılup vādī-i ‘ışḳ içre Muḥibbī gidicek / Çekilür mülk-i ‘adem ḥaddine dek maḥmilümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1208, Beyit 5). [vādī-i ‘ışḳ, ] 

 

vādi-i ‘ışḳa düşdi: Aşk vadisine düşmek, aşık olmak. 

Vādi-i ‘ışḳa Muḥibbī bu göñül düşdi yine / Dimezem ġamdan ulu bile saña zāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 5). [vādi-i ‘ışḳa düşdi, -di ] 

 

vādi-i ‘ışḳa düşüp: Aşk vadisine düşmek, aşık olmak. 

Yürür mecnūn gibi tenhā düşüp bu vādi-i ‘ışḳa / Muḥibbī sāyeden ġayrı dimez hem-rāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 5). [vādi-i ‘ışḳa düşüp, -üp ] 

 

vādi-i ‘ışḳa düşüp: Aşk vadisine düşmek, aşık olmak. 
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Vādī-i ‘ışḳa düşüp dil-teşneyem Mecnūn-vār / Cehd kıldum bulımadum yoġmış aña ṭūl u ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 2). [vādī-i ‘ışḳa düşüp, -üp ] 

 

vādī-i miḥnet ü ġamdaki: Dert ve sıkıntı vadisi. 

Vādī-i miḥnet ü ġamdaki olan ḫastalara / Leb-i la‘linden ider mi ki devā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 2). [vādī-i miḥnet ü ġamdaki, -da, -ki-daki ] 

 

vādīlere düşdüm: Çöllere düşmek: Elem ve ıztırab sebebiyle insanlardan kaçıp tenha yerlerde yaşamak. 

Mecnūn-ṣıfat derd-ile vādīlere düşdüm / Yanumca baña olmaga hem-rāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 4). [vādīlere düşdüm, -dü, -m ] 

 

vaḥşı: Vahşi, insandan kaçan, insana alışkın olmayan, yabani. 

Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur / Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 1). [vaḥşı, ] 

Umaram dām-ı āhumla getürem ṣayda dildārı / Aña murġı olan vaḥşī başuma dānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 4). [vaḥşī, ] 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet / Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 5). [vaḥşīlere, -ler, -e ] 

 

vā‘iẓ: İbâdethânelerde kalpleri yumuşatacak, sevâba, tâata, güzel ahlâka, iyiliğe, nefsi ıslâha sevkedecek, 

kötülüklerden tövbe ettirecek şekilde dînî konuşma yapan, nasîhat veren kimse II zâhid, ham sofu. 

Zāhidā vā‘iẓleri gördüm ki ḥırṣ-ı cām içün / Rehne aldı her birinüñ ḫırḳasını mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1417, Beyit 3). [vā‘iẓleri, -ler, -i ] 

Varam meyḫāneye da‘vet kılasız / Ki vā‘iẓ sözine ben dutmazam gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 3). 
[vā‘iẓ, ] 

 

vāḳıf: Bilici, bilen, haberdar ve âgâh olan kimse. 

Bezm-i ġamda kāse-i çeşmüm benüm devr itdügin / Hīç kes vāḳıf degül ancak mey-i gülgūna sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1106, Beyit 3). [vāḳıf, ] 

 

vāḳıf olmaduñ: Bilmek, bir konuya hâkim olmak, idrak etmek, kavramak. 

Dime iy zāhid-i ḫodbīn ben irdüm menzile ancak / Sen aña vāḳıf olmaduñ göñülden rāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 2). [vāḳıf olmaduñ, -ma, -du, -ñ ] 

 

vāḳıf olmaduñ: Bilmek, bir konuya hâkim olmak, idrak etmek, kavramak. 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [vāḳıf olmaduñ, -ma, -du, -ñ ] 

 

vāḳıf olmamışdı: Bilmek, bir konuya hâkim olmak, idrak etmek, kavramak. 
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Şöyle müşkil oldı bu mīm dehānuñ sırrı kim / Fehm-i esrārına vāḳıf olmamışdı hīç kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1391, Beyit 4). [vāḳıf olmamışdı, -ma, -mış, -dı ] 

 

vāḳıf olmaz: Bilmek, bir konuya hâkim olmak, idrak etmek, kavramak. 

Vāḳıf olmaz ehl-i ‘ışḳuñ ḥāline ‘allāmeler / Ger Ṣıḥāḥ-ıla okurlarsa hezārān ḳāmūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1387, Beyit 3). [vāḳıf olmaz, -maz ] 

 

vāḳıf-ı ḥālem: Ne halde, nasıl olduğunu bilen. 

Tīr-i āhum irdi eflāke daḫı nālem henūz / İy ḳamer bir şeb degülsin vāḳıf-ı ḥālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1300, Beyit 1). [vāḳıf-ı ḥālem, -em ] 

 

vaḳt: Çağ, zaman, devir. 

Reşk-i firdevs-i berin oldı yine ṣaḥn-ı çemen / ‘İyş ü ‘işret vaḳtidür it bir kenārı iḫtiyār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 6). [vaḳtidür, -idür ] 

 

vaḳt: Belirlenmiş zaman, belirli zaman. 

Vaḳtidür kim sāḳiyā devr eylesün la‘līn ḳadeḥ / Devr-i gül vaḳt-i cevānī dilde yok bīm-i ‘ases (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 4). [vaḳtidür, -i, -dür ] 

 

vaḳt oldı: Zamanı gelmek, vakti dolmak II namaz vaktinin girmesi. 

Ḫāk-i pāyüñle pür itdük şīşe-i çeşmi henūz / Hey ḳıyāmet ḳāmet it vaḳt oldı sā‘at beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1253, Beyit 6). [vaḳt oldı, -dı ] 

 

vaḳt olupdur: Zamanı gelmek, vakti dolmak. 

Muḥibbī geşt kılduñ ‘ālemi çün / Olupdur vaḳt idesin ‘azm-i Tebrīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 5). 

[vaḳt olupdur, -up, -dur ] 

 

vaḳt-i çemendür: Çimenlik (bahçe) vakti // Eğlence mevsimi. 

Bahār irişdi gel vaḳt-i çemendür / Cihān bülbül üninden pür naġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1197, Beyit 1). 

[vaḳt-i çemendür, -dür ] 

 

vaḳt-i cevānī: Gençlik zamanı. 

Vaḳtidür kim sāḳiyā devr eylesün la‘līn ḳadeḥ / Devr-i gül vaḳt-i cevānī dilde yok bīm-i ‘ases (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 4). [vaḳt-i cevānī, ] 

 

vaḳt-i gülde: Gül mevsimi II ilkbahar. 

İdenler vaḳt-i gülde geşt-i gülşen / Didiler ‘iyş ü nūş olmaz çemensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 2). 

[vaḳt-i gülde, -de ] 
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vaḳt-i gülde: Gül mevsimi II ilkbahar. 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 3). [vaḳt-ı gülde, -de ] 

 

vaḳt-ı güldür: Gül mevsimi II ilkbahar. 

Vaḳt-ı güldür ġam-ı devrānı ferāmūş idelüm / Sāḳiyā al elüñe devr ide peymāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1251, Beyit 3). [vaḳt-ı güldür, -dür ] 

 

vaḳt-i ḫumār: İçkiden sonra gelen başağrısı vakti. 

 ,La‘l oldugıyçün leblerüñ iy dōst senüñ / Meyi lā‘lüñ yirine nūş iderem vaḳt-i ḫumār (Muhibbî Dîvânı (ل)

Gazel 1205, Beyit 23). [vaḳt-i ḫumār, ] 

 

vaḳt-ı seḥerden: Sabah olmaya başladığı vakit, seher vakti. 

N’ola yasdansam eger taş işigini ṣubḥa dek / Kim sa‘ādet kişiye vaḳt-ı seḥerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1204, Beyit 3). [vaḳt-ı seḥerden, -den ] 

 

vālih: (Ar. veleh “şaşırmak”tan vālih) Şaşmış, hayret içinde kalmış, şaşakalmış (kimse). 

Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 3). [vālih, ] 

 

vallāhu a‘lem: "En doğrusunu, hakikati Allah bilir" anlamında Arapça bir ifade. 

Niçe bir hicrān elinden çok şikāyet ideyin / Söz tamām vallāhu a‘lem iy Muḥibbī sözi kes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1383, Beyit 5). [vallāhu a‘lem, ] 

 

vāmıḳ: Vamık ve Azra hikayesinin erkek kahramanı. 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını / Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1167, Beyit 3). [vāmıḳ, ] 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 5). [vāmıḳ, ] 

Vāmıḳ u Mecnūn-ıla ‘ışḳuñ şarābın nūş idüp / Gitdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1252, Beyit 3). [vāmıḳ, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī Vāmıḳ u Ferhād [u] Ḳays / Geçdi anlar mest olup biz daḫı ṣoḥbet beklerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1363, Beyit 5). [vāmıḳ, ] 

 

var: Elde bulunan her şey, zenginlik, servet. 

Dükendi kalmadı yolında varum / Kalursam ġam degül āḫir kefensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 3). 

[varum, -um ] 
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var: Kâinatta veya düşüncede bulunan, mevcut olan (şey). Karşıtı: Yok. 

Ṭabībā sorma ḥālin ehl-i ‘ışḳuñ / Bularuñ derdi var dermānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 4). 

[var, ] 

Gördüm ki yine bād-ı ṣabānuñ es̱eri var / Ugradı meger kūy-ı nigāra ḫaberi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 
Beyit 1). [var, ] 

Her kim ki yaka sīnesine dāġ-ı maḥabbet / Gözinden anuñ kan aka ḫūnīn cigeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 2). [var, ] 

Zülfine sakın dil vireyin dime tolaşma / Bir baş-ıla biñ dillü-durur fitneleri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 3). [var, ] 

Yummaz gözini ṣubḥa degin her gice kevkeb / Beñzer ki anuñ āhum odından ḥaẕeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 4). [var, ] 

İy dōst iñen itme Muḥibbī’ye cefālar / Korkmaz mısın andan ki çok āh-ı seḥeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 5). [var, ] 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 1). [var-ısa, -ısa ] 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1020, Beyit 1). [var, ] 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1020, Beyit 1). [var, ] 

Cān u dil naḳdini virüp göñlüm ister vaṣlını / Ne ‘aceb dīvāne olmışdur ‘aceb sevdāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 2). [var, ] 

Baḥra döndi göz yaşı çeşmüm olalıdan ṣadef / Didiler dürler bulınur çün anuñ deryāsı var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1020, Beyit 3). [var, ] 

Kanlu yaşum ḫil‘atine dāġumı itdüm nişān / Raġbeti artar kumāşuñ kim kaçan tamgası var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 4). [var, ] 

Cānı gibi eylesün pinhān Muḥibbī ‘ışḳını / Sīne ṣandūḳında saklar her kimüñ kālāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1020, Beyit 5). [var, ] 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 1). [var, ] 

İy cefā-ḫū ‘ışḳuñ-ıla göñlümüñ hem derdi var / İstemez ġayrı muṣāḥib ġam gibi hem-derdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 1). [var, ] 

Didiler derdi olan derdi disün ben çekdüm āh / Her kim işitse diye bu derdmendüñ derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 2). [var, ] 

Su sepüp iy dīde sula ḫāk-i pāy-ı dilberi / Dimesünler aramuzda anuñ-ıla gerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1021, Beyit 3). [var, ] 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [var, ] 
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Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1021, Beyit 5). [var, ] 

Didüm cānā ‘aceb rūşen yüzüñ var / Didi taḥsīn idüp yaḫşı sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 1). 
[var, ] 

Didüm cānā ‘aceb rūşen yüzüñ var / Didi taḥsīn idüp yaḫşı sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 1). 
[var, ] 

Didüm alnuñ ḳamer midür yüzüñ gün / Didi görmiş eyü ola gözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 2). 
[var, ] 

Alımaz dāmenin gül ḫār elinden / Daḫı şūrīde bülbül ne sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 3). [var, 

] 

Gözüm yaşı içinde ‘aḳs-i rūyı / Müneccim didi eyü yılduzuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 4). [var, ] 

Muḥibbī togrulupdur rāh-ı ‘ışḳa / Görenler didiler olsun özüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 5). [var, ] 

Bu cihānuñ nesi vardur aña şād ola göñül / Kıl ḥaḳīḳat naẓarın şeyḫ ü eger şāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1024, Beyit 2). [vardur, -dur ] 

Var mı cihānda çün görüp virmeye göñül / Ger var-ısa bu göñli anuñ seng-i ḫāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1033, Beyit 2). [var-ısa, -ısa ] 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 4). [var, ] 

Bu güni ḫoş görelüm irte günüñ issisi var / Kalmadı kalmayısar kimseneye gün gicedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1040, Beyit 3). [var, ] 

Kemend-i zülfinüñ müşgīn teli var / Göñülden baglu anda biñ dili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 1). 
[var, ] 

Kemend-i zülfinüñ müşgīn teli var / Göñülden baglu anda biñ dili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 1). 
[var, ] 

Ḫaber sorma dehānından ḥabībüñ / Ne aña yok dinür ne ḫod bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 2). 
[var, ] 

Beni aglatma gel ḫanum ḥaẕer kıl / Bulanuk kan-ıla çeşmüm sili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 3). 

[var, ] 

Kuçam dirseñ miyānını Muḥibbī / İşitdüñ mi anuñ sen hīç bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 5). [var, ] 

Çıkar dürler ma‘ānī maḫzeninden / Getür taḥrīre disünler eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 6). [var, ] 

Hicrān şebinde ḫasta olupdur Muḥibbī āh / Bir derdi var ki derdini ancak Ḫudā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1060, Beyit 5). [var, ] 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [var, ] 

Bu cefā cevr ü sitem iy seng-dil kim sende var / Her ne kılursañ baña kıl kim taḥammül bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 1). [var, ] 
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Leylī zülfüñi görelden dōstum mecnūnuñam / Baġludur boynumda zencīr ayagumda künde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 2). [var, ] 

Dāla dönse ḳāmetüm olsa ‘aceb midür dü-tā / Taglar ṭāḳat getürmez bār-ı ġam arḳamda var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 3). [var, ] 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1061, Beyit 4). [var, ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [var, ] 

Kimden ögrendüñ nigārā bu göñüller almasın / Soñra cevr-ile anı öldürme kankı fende var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 6). [var, ] 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [var, ] 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 3). [var, ] 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [var, ] 

Sen perī ‘ışḳ-ıla ben dīvāneyi / Ger murāduñ var-ısa külḫanda gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1089, Beyit 3). [var-
ısa, -ısa ] 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 2). [var, ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 1). [var, ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 1). [var, ] 

Gül oldı meclis içre yine sāġar / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 2). [var, ] 

Saçı şebdīzine gülgūn eşki / Koşalum çünki vaṣlı öñdüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 3). [var, ] 

Benüm yok andan özge pādişāhum / Anuñ yüz biñ benüm gibi kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 4). 
[var, ] 

Muḥibbī olsa dīvāne ‘aceb mi / Görür zencīre beñzer kāküli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 5). [var, ] 

Bir sencileyin yār-ı cefākār kimüñ var / Bī-raḥm u dil-figār u sitemkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 1). [var, ] 

Bir sencileyin yār-ı cefākār kimüñ var / Bī-raḥm u dil-figār u sitemkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 1). [var, ] 

Bir bencileyin bezm-i belā vü ġam içinde / Zārīlık ider derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 2). [var, ] 

Bir sencileyin ḥüsn gülistānına karşu / Bülbüllerini eyleyici zār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 

3). [var, ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsına tolaşmış / Āşüfte vü ser-keşte giriftār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 4). [var, ] 
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Bir sencileyin ‘āşıḳı ferdāya salar āh / Yüze gülici āl-ıla ‘ayyār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 
5). [var, ] 

Bir bencileyin hicrüñ-ile ḫasta dil olmış / Bī-çāre yatur derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 6). [var, ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 7). [var, ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 7). [var, ] 

Bir bencileyin şem‘ gibi odlara yanmış / Şem‘-i ruḫuñuñ şevḳıne iy yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1140, Beyit 8). [var, ] 

Bir sencileyin būseye cān u dil alan kim / Bu resme ‘aceb dünyede bāzār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 9). [var, ] 

Bir bencileyin sīne siper seng-i cefāya / Bu kūh-ı maḥabbetde belā yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 10). [var, ] 

Bir sencileyin gāh çelīpā ide zülfin / Geh göstere ‘uşşāḳına zünnār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 11). [var, ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsıyla Muḥibbī / Dildāde vü āvāre siyehkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 12). [var, ] 

Bi-ḥamdi’llāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur / Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 1). [vardur, -dur ] 

Bi-ḥamdi’llāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur / Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 1). [vardur, -dur ] 

Dime iy zāhid-i ḫodbīn ben irdüm menzile ancak / Sen aña vāḳıf olmaduñ göñülden rāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 2). [vardur, -dur ] 

İñen cevr itme ‘uşşāḳa vefā kıl iy şeh-i ḫūbān / Ġarībüñ āhını yirde komaz Allāh’umuz vardur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1145, Beyit 3). [vardur, -dur ] 

Kosun kāfırlıgın ġamzeñ yiter ḳaṣd eyledi ḫūna / Tamar kanlar kılıcından sakınsun şāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 4). [vardur, -dur ] 

Yürür mecnūn gibi tenhā düşüp bu vādi-i ‘ışḳa / Muḥibbī sāyeden ġayrı dimez hem-rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 5). [vardur, -dur ] 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [var, ] 

Göñlümüñ hicrān şebinde hem ġamı hem derdi var / Ġayr-ı hem-dem n’eylesün anuñ gibi hem-derdi var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 1). [var, ] 

Sakladum esrār-ı ‘ışḳı līk iẓhār itdi āh / Kanlu yaşumı gören didi ki rūy-ı zerdi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1149, Beyit 2). [var, ] 

İy ṭabīb-i dil meded eyle lebüñden bir devā / Ġāyet-ile teşnedür dil bir oñulmaz derdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1149, Beyit 3). [var, ] 
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Kirpügüm cārūb olup çeşmüm dem-ā-dem su seper / Dimesünler tā görenler kūy-ı yāruñ gerdi var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1149, Beyit 4). [var, ] 

İy Muḥibbī iñleseñ bülbül-ṣıfat kūyında ger / Gül gibi gūş eylemez sanma ki senden derdi var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1149, Beyit 5). [var, ] 

Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [var, ] 

Cihānda ḫasta-i ‘ışḳam benüm bir dürlü ḥālüm var / Ne dermāndan olur dil şād ne derdden infi‘ālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 1). [var, ] 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [var, ] 

Eger cevrüñ eger mihrüñ ne gelse rāżıyam senden / Ne vaṣla oluram ḫandān ne hicrāna melālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 3). [var, ] 

Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [var, ] 

Muḥibbī vādī-i ġamda tutup vaḥşīlere ülfet / Bugün çūbān-ı ‘ışḳ oldum bu dil gibi ḳavalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 5). [var, ] 

Vār-iken gül gibi ‘ālemde şarāb-ı erġuvān / Kankı aḥmaḳdur varur ḥayrānlık ister beng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 3). [vār-iken, --iken ] 

Nigāruñ la‘l-i cān-perver lebi var / Anı her kim emer ḫoş-meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 1). 
[var, ] 

Nigāruñ la‘l-i cān-perver lebi var / Anı her kim emer ḫoş-meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 1). 

[var, ] 

Niçe teşbīh idem ḳaddine servi / Ki servüñ kimse dimez ġabġabı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 2). 

[var, ] 

Ṭarīḳ-ı ‘ışḳa gel ṭa‘n itme zāhid / Anuñ daḫı senüñ tek meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 5). [var, 
] 

Leb-i tiryākine irdi Muḥibbī / Ne ġam dirlerse zülfüñ ‘aḳrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 7). [var, ] 

Kulakdan ‘āşıḳam ‘āşıḳ ‘aceb düşvār ḥālüm var / Degül mümkin yüzin görmek ne ḫod ṣabr u mecālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 1). [var, ] 

Kulakdan ‘āşıḳam ‘āşıḳ ‘aceb düşvār ḥālüm var / Degül mümkin yüzin görmek ne ḫod ṣabr u mecālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 1). [var, ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [var, ] 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [var, ] 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [var, ] 

Açup çün muṣḥaf-ı ḥüsnin tefe’’ül eyledüm yāruñ / Elifdür ḳāmeti geldi yine ferḫūnde fālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 5). [var, ] 
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Muḥibbī gülşen-i dilde müdām aksun gözüm yaşı / Kim anda cilveler eyler ḫayāl-i serv-i dālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 6). [var, ] 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [var, ] 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [var, ] 

Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [var, ] 

Dilā mülk-i ġama şāham niçe şād olmasun göñlüm / Başumda dūd-ı āhumdan otagum kara şālum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 3). [var, ] 

Düşüp meyḫāne küncinde içüp mest ü ḫarāb oldum / Anuñçün ġamdan āzādam ne ġuṣṣa ne melālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 4). [var, ] 

Muḥibbī ḫalvet-i dilde hemān eglencedür ancak / Ögünüp şi‘r-ile kimse dimesün kim kemālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 5). [var, ] 

Maḥabbet ehli devrāndan neler çekdügini bir bir / Murāduñ var-ısa bilmek bu dehr-i pīre-zenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 4). [var-ısa, --ısa ] 

Didüm ki yārumuñ yokdur naẓīri / Eger var-ısa eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 2). [var-
ısa, --ısa ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 1). [var, ] 

Cihānuñ kanda bir ra‘nā güli var / Aña karşu hezārān bülbüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 1). [var, ] 

Mu‘aṭṭardur yine ‘ālem dimāġı / Ṣabānuñ yār zülfinde eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 2). [var, ] 

Ḳadehler meclis içre sanki güldür / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 3). [var, 
] 

Anuñ gibi benüm yok pādişāhum / Benüm tek niçe biñ biñ kim kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 4). 
[var, ] 

Muḥibbī göz yaşın ḫarc itse tañ mı / Metā‘-ı ġam gibi çün ḥāṣılı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 5). 
[var, ] 

Kapuñda niçe yüz biñ ‘āşıḳuñ var / İçinde yok Muḥibbī gibi kemter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 5). 

[var, ] 

Miyānından ḫaber kim var dir ise / Sözi taṣdīḳ olınmaz çün gümāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 4). 

[var, ] 

Çü servüñ ḳadd-i yāra nisbeti var / Yüce olsun kim ‘ālī himmeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 1). 
[var, ] 

Çü servüñ ḳadd-i yāra nisbeti var / Yüce olsun kim ‘ālī himmeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 1). 
[var, ] 

‘İẕārına müşābih oldugıyçun / Kamu meh-rūda la‘lüñ raġbeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 2). [var, ] 
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Şeker-veş leblerin vaṣf iden anuñ / Mükerrer eylesün kim şöhreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 3). 
[var, ] 

Gözi ḫūn-rīzlik inkār itmesün kim / Yanında ḫançerinüñ ḥumreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 4). 
[var, ] 

Recā-yı būse iderler tecāvüz / Keseyin mi lisānuñ sebḳati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 5). [var, ] 

Zülālinden umar bu ḫasta göñlüm / ‘Aṭā itmezse ġāyet ḥisseti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 6). [var, ] 

Ger olursa bugün olsa vefāsı / Ki ferdāya salanuñ ‘illeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 7). [var, ] 

Gül ü mül ṣoḥbetin fevt itme sāḳī / Bilürsin kim bahāruñ sür‘ati var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 8). 
[var, ] 

Ele girdügi dem yāruñ ayagı / Öpüp başda koyanuñ devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 9). [var, ] 

Kaşı yasına cān iderse ḳurbān / Muḥibbī’nüñ muḳarrer devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 10). [var, 
] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )
1205, Beyit 8). [var, ] 

Eşk-i çeşmümüz yiter cām-ı şarāba bakmazuz / Dil ġıdāsı var-iken sīḫ-i kebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 1). [var-iken, --iken ] 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 4). [var, ] 

Sulṭān-ı ‘ışḳ olsa Muḥibbī ‘aceb midür / Meh gibi var çü meclis-i ġamda çerāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1242, Beyit 5). [var, ] 

Ḫūn-ı dil-ile dīde olaldan ayagumuz / Vardur mey ile kāse-i zerden ferāġumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 1). [vardur, -dur ] 

Ġam ayrılmaz benümle hem-dem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 
3). [var, ] 

La‘lüñ var-iken ġayrı baña cām gerekmez / Örtme yüzüñi zülfüñ-ile şām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 1). [var-iken, --iken ] 

Ḫaṭṭuñı göreli artarsa ‘aceb mi ġamumuz / Devr-i ḥüsnüñde şehā var-ıdı ḫoş ‘ālemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 1). [var-ıdı, --ıdı ] 

Her dem viṣāle va‘de ider eylemez vefā / Vardur egerçi yār-ıla ḳavl ü ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 2). [vardur, -dur ] 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1284, Beyit 5). [vardur, -dur ] 

Niyāz itdüm varup didi ḥabībüm / Senüñ var bir niyāzuñ bende biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 6). 
[var, ] 

Muḥibbī şi‘rüñi gören ḥasen dir / Ki anda gizlü var ma‘nā ciger-sūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 5). 
[var, ] 



 2075 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [var, ] 

Ruḫları devrinde varma iy Muḥibbī gülşene / La‘l-i nābı var-iken cām-ı ṣafā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 5). [var-iken, --iken ] 

Bezm-i ġamda çeşmümüñ gülgūn şarābı var-ımış / ‘Işḳ odıyla bişmiş anda dil kebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 1). [var-ımış, --ı, -mış ] 

Bezm-i ġamda çeşmümüñ gülgūn şarābı var-ımış / ‘Işḳ odıyla bişmiş anda dil kebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 1). [var-ımış, --ı, -mış ] 

‘Işḳ-ı şāhī ḫaymesin kuralı dil ṣaḥrāsına / Kim görürse dir ki bu mülküñ ḫarābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1401, Beyit 2). [var-ımış, --ı, -mış ] 

Bār-ı ġamdan hicr ara bu ḳaddüm olaldan kemān / İñlesem olmaz ‘aceb sīne rebābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 3). [var-ımış, --ı, -mış ] 

Ġarḳa virdi gözlerüm yaşı cihānı gāh olur / Yakar eflāki ser-ā-ser sīne-tābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 4). [var-ımış, --ı, -mış ] 

Togrı yoldan gel ḫurūc itme ki fānīdür cihān / Her ne itseñ ḫayr u şer āḫir ḥisābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 5). [var-ımış, --ı, -mış ] 

Nevbet-ile ḫalḳı bir bir ögidür gendüm mis̱āl / Uşbu çarḫ-ı bī-vefānuñ āsiyābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 6). [var-ımış, --ı, -mış ] 

Ġamzeñ öldürdi Muḥibbī’yi neden didüm didi / ‘Āşıḳı öldürmenüñ bildüm s̱evābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1401, Beyit 7). [var-ımış, --ı, -mış ] 

İşidürdüm māh-rūlar bī-vefā olur velī / İy Muḥibbī her ne dirlerse biñ anca var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1403, Beyit 5). [var-ımış, -ı, -mış ] 

Jeng-i ġāmdan var idi āyīne-i ḳalbümde dūş / Ṣāf kıldı bir ḳadeḥ meyle keremden mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 1). [var, ] 

Zāhidā ‘ışḳūñ ṭarīḳın añlamaz kec-ṭab‘sın / Diñlemezsin Ḥaḳ sözi sende meger var saḫt gūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 4). [var, ] 

‘Āşıḳuñ taglarca bagrı üzre başı var-ımış / İki ‘aynından kesilmez kanlu yaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1423, Beyit 1). [var-ımış, -ı, -mış ] 

‘Āşıḳuñ taglarca bagrı üzre başı var-ımış / İki ‘aynından kesilmez kanlu yaşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1423, Beyit 1). [var-ımış, -ı, -mış ] 

Vādi-i ġāmda gören Mecnūn’ı ‘üryān sanmasun / Eşk-i surḫ-ıla anuñ rengīn ḳumāşı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 3). [var-ımış, -ı, -mış ] 

Gün yüzini yaluñuz vardum temāşā itmege / Bilmedüm sāyem gibi ardumca nāşī var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 4). [var-ımış, -ı, -mış ] 

Dün gice gördüm Muḥibbī şu‘le-i pervāneyi / Ḳaṣdı yanmagmış meger sandum savaşı var-ımış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 5). [var-ımış, -ı, -mış ] 

Saçuñda çok kerāmet var eñ ednāsı anuñ budur / ‘İẕāruña ayak koyup basup ol ābdan geçmiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1440, Beyit 3). [var, ] 
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Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [var, ] 

Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [var, ] 

Eşküm ile tolsa çeşmüm sāġarı olmaz ‘aceb / Aña bagrumdan akar her demde kanum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 2). [var, ] 

Sāye salsa dir-idüm ben ḫāke ol serv-i sehī / Ṭāli‘üm sa‘d oldı baḫt-ı kāmrānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 3). [var, ] 

Kūh-ı ġamda kim göre eydür peleng-i mīşedür / Sīnem üzre dāġlarla çün nişānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1449, Beyit 4). [var, ] 

Bilmek isterseñ Muḥibbī sīnesin çāk eylegil / Ġamzelerden göresin āzürde cānum var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1449, Beyit 5). [var, ] 

Görmedüm mihr ü vefā çekdüm velī cevr ü cefā / Var diyen mihr ü vefāsı dilberüñ bir söz imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1462, Beyit 4). [var, ] 

‘Āşıḳ olmak dōstlar ‘ālemde müşkil kār imiş / Bilmeyen bilsün ki ‘ışḳ içre belālar var imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1470, Beyit 1). [var, ] 

Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [var, ] 

Var-iken derdüñ nigārā n’eylerem dermānı ben / Ger ölürsem itmeyem aḥvālümi dermāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1484, Beyit 3). [var-iken, -iken ] 

 

var: Gitmek, ulaşmak II var git. 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 1). [var, ] 

Bārī didüm vir ḫaber ḥoḳḳa dehānuñdan nişān / Nāz-ıla güldi didi var ġonca-i ḫandāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 2). [var, ] 

Var iy ṭabīb ḫasta-i ‘ışḳa ‘ilācı ko / İtmez ḳabūl derdi anuñ bī-devā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 3). 
[var, ] 

Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc / Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 2). [var, ] 

Devrān eliyle toptolu kan olmadan bu dil / Pīr-i muġān dergehine var şarāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 
Beyit 4). [var, ] 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini / Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1484, Beyit 2). [var, ] 

 

var: Gitmek, ulaşmak. 

Ser-i zülfine dolaşma dir-idüm saña göñül / Dutmadı pendüme gūş şimdi varup dāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 2). [varup, -up ] 
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Mescide dönmiş iken vardum yine meyḫāneye / ‘Āşıḳı ‘ayb itme ṣūfī çünki ġavġādan kaçar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1027, Beyit 3). [vardum, -du, -m ] 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1027, Beyit 5). [varsam, -sa, -m ] 

N’ideyin dōst diyüp iñledüben ḳumrī gibi / Nāle kıl gülşene var bülbüli feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 2). [var, ] 

Bezm-i ġamda iy Muḥibbī nāleme āheng içün / Nāyı gör bāzāra varmış kendüzin gūyā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 7). [varmış, -mış ] 

Şi‘r-i pür-sūzum eger varsa ‘Acem iḳlīmine / Virmege bir ḥarfe ḳıymet efserin Dārā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 6). [varsa, -sa ] 

İy kaşı ya atagör iç ḳabżadan ġamz okların / Sīnemi delsün varup bagrumda itsün yirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 3). [varup, -up ] 

Sorarsañ sīnem üstinde elifler çekdügüm bir bir / Maḥabbet şehrine andan varılur togrı rāhıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 3). [varılur, -ılur ] 

Mest idüm dün gice vardum ṣubḥ-dem meyḫāneye / Bir ḳadeḥ mey sundılar başdan ḫūmārum aldılar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1058, Beyit 4). [vardum, -dum ] 

Kūyına varsa Muḥibbī buyurur derbānına / Bu gedāyı koma bir dem anı şehrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 5). [varsa, -sa ] 

Mürde-i cānā Muḥibbī olmadan cismüñ kefen / Göñlüñ ü gözüñ açılsun çın seḥergeh bāġa var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 8). [var, ] 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 5). [varup, -up ] 

Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1082, Beyit 2). [varsa, -sa ] 

Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 2). [varup, -up ] 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 6). [varup, -up ] 

Muḥibbī kūyuña varsa gelür karşu seg-i kūyuñ / Ḳadīmī āşināmuzdur diyüben ḥaḳḳ-ı nān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 7). [varsa, -sa ] 

Bülbül ṣadāsı gūş idüben gülşene varur / Her kim ki bile kuş dilini ẕū-fünūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1102, Beyit 3). [varur, -ur ] 

N’eyledüm n’itdüm raḳībe seng-ile āhen gibi / Kūyuña vardı diyü ḫalḳa beni çakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 4). [vardı, -dı ] 

Ġamzelerle öldürür kūyına varan ‘āşıḳı / Bir nefesle dirgürür ‘Īsī gibi güftārı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1110, 

Beyit 2). [varan, -an ] 

Zülfüñ düninde varsa kūyuña bu Muḥibbī / Geydügi dūd-ı dilden başına şeb-külehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 5). [varsa, -sa ] 
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Men‘ eyleye mi kūyına varmaga raḳībüñ / Kim karşu turur ‘āşıḳ-ı bī-bāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1125, Beyit 4). [varmaga, -mag, -a ] 

Nigārā kūyuña varsam seg-i kūyuñ gelür karşu / Ezelden āşinā diyü tuz ekmek ḥaḳḳını gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 3). [varsam, -sa, -m ] 

Koyup ‘āşıḳların ol māh-rūlar / Raḳīb ile varup bāzār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 2). [varup, -up 
] 

Kūyına varmaz göñül eyler viṣālin ārzū / ‘Āşıḳ-ı dīdāra sanmañ cennet ü kevs̱er yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 6). [varmaz, -maz ] 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi / Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1154, Beyit 4). [varmak, -mak ] 

Vār-iken gül gibi ‘ālemde şarāb-ı erġuvān / Kankı aḥmaḳdur varur ḥayrānlık ister beng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 3). [varur, -ur ] 

Varma nesīm mülk-i Ṣıfāhān’a küḥl içün / Çün ḫāk-i pāy-ı yār göze tūtiyā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 5). [varma, -ma ] 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [varup, -up ] 

Yāra varup dün gice dil derdini ‘arż eyledüm / Ḫˇāba vardı gözleri yanında san efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 5). [varup, -up ] 

Gülşene vardum ki tā tenhā seni ṣayd eyleyem / Olan anda baña nāşī gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 4). [vardum, -du, -m ] 

Gizlü rāzum varmayınca gülşene fāş olmadı / Eyleyen bu sırrı fāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 3). [varmayınca, -ma, -y, -ınca ] 

Devrān içinde kim göre ẓulmı Muḥibbiyā / Varsun muġān deyre ki dār-ı ‘adāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1192, Beyit 5). [varsun, -sun ] 

 Vardukça ser-i kūyuña iy dōst beni / Ger ḳabūl eyleyesin eyleyeyim cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (و)
1205, Beyit 26). [vardukça, -dukça ] 

 ,Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini / Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (Muhibbî Dîvânı (ط)
Gazel 1205, Beyit 16). [vardum, -du, -m ] 

Beni redd eyleme varsam kapuña / Kerīm olan kişi bend-i der itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 2). 
[varsam, -sa, -m ] 

Kūyuña varsam nedendür baña eylersin cefā / Çün kerīm olan bilürsin ẓulm-ı mihmān eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1218, Beyit 4). [varsam, -sa, -m ] 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1241, Beyit 2). [varma, -ma ] 

Şād olurdum kūyına varsam anuñ biñ cān-ıla / Men‘ ider şād oldugum āh ol sitemkār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 2). [varsam, -sa, -m ] 

Ka‘be’dür kūyına varduk bizi bismil eylesün / Cānı tuḥfe eyledük itsün ḳabūl ḳurbānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 4). [varduk, -du, -k ] 
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Rüsvā-yı cihān oldum mescidde yirüm yokdur / Meyḫāneye de varsam meyḫāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1258, Beyit 2). [varsam, -sa, -m ] 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 4). [vardum, -du, -m ] 

Göñlümüñ feryād elinden kime varup dād idem / İrmek ister gördügi zülfe uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 2). [varup, -up ] 

Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 1). [varur, -ur ] 

Yār bir gün dimedi ḥāl-i Muḥibbī niçedür / Niçe yıldur ki varur yāra bizüm ādemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1274, Beyit 6). [varur, -ur ] 

Niyāz itdüm varup didi ḥabībüm / Senüñ var bir niyāzuñ bende biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 6). 
[varup, -up ] 

Cān u dil bāl ü perümdür yakdı anı nār-ı ġam / Varabilmem kūyuña çün bī-per ü bālem henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1300, Beyit 2). [varabilmem, -a, -bil, -me, -m ] 

Bekle ṣūfī dāyimā sen var selāmet gūşesin / ‘Āşıḳuz rindüz hemīşe biz melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 3). [var, ] 

Ser-i kūyına vardukça yüzini dönderür benden / Dirīġ ol seng-dil itmez benümle merḥabā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 4). [vardukça, -dukça ] 

Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [varsa, -sa ] 

Yüzini görmege varsam nigāruñ / Niyāz itsem ider ol baña biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 2). 

[varsam, -sa, -m ] 

Kūyına varmaga sanmañ kim beni yārum komaz / Ṭāli‘ümdür dōstlar baḫt-ı siyehkārum komaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 1). [varmaga, -mag, -a ] 

Tañ degüldür nāle kılsa kūyuña vardukça dil / Var mıdur gülşende bir gül bülbülin zār eylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 2). [vardukça, -dukça ] 

Sorma Mecnūn’a varup müşkil-i ‘ışḳı baña sor / Degme kimse idemez mes’ele-i ‘ışḳı temīz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1343, Beyit 3). [varup, -up ] 

Kūy-ı dildāra varup itdük temennā-yı viṣāl / Baş açup el kaldurup anda münācāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1344, Beyit 2). [varup, -up ] 

Ḫarābāta varup pīr-i muġāndan istedüm himmet / Virür ḳalbe ṣafā her dem anuñ tek ehl-i ḥāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 4). [varup, -up ] 

Kapuña varmaga koma raḳībi / Melek dīv-ile hergiz maḥrem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 4). 
[varmaga, -mag, -a ] 

Ruḫları devrinde varma iy Muḥibbī gülşene / La‘l-i nābı var-iken cām-ı ṣafā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1396, Beyit 5). [varma, -ma ] 

Şol deñlü yagar seng-i cefā kūyına varsam / Başum biñ eger olsa olur cümlesi ḫaşḫāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1422, Beyit 4). [varsam, -sa, -m ] 
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Gün yüzini yaluñuz vardum temāşā itmege / Bilmedüm sāyem gibi ardumca nāşī var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 4). [vardum, -du, -m ] 

Ḫāk eyle özüñ var der-i dildāra Muḥibbī / Ger ister iseñ cür’a-i yāri idesin nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 
Beyit 5). [var, ] 

Varam meyḫāneye da‘vet kılasız / Ki vā‘iẓ sözine ben dutmazam gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1452, Beyit 3). 
[varam, -a, -m ] 

İy Muḥibbī her kaçan varsañ ḥarīm-i kūyına / Ola kim ide ḳabūl it cānuñı ḳurbāna ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1484, Beyit 5). [varsañ, -sa, -ñ ] 

 

var mı: Var mı? || Yok. 

Cihānda var mı ‘āşıḳ pür-ġam olmaz / Belā vü derd-ile ol hem-dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 

1). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Bir bencileyin var mı bu baḥr-ı ġam içinde / Bir sencileyin dişleri şehvār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 3). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Bir sencileyin var mı ṭabīb-i dil ü cān āh / Bir bencileyin derd-ile bīmār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 4). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Bir bencileyin var mı içer cām-ı maḥabbet / Bir sencileyin gözleri ḫummār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1346, Beyit 5). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Bir sencileyin var mı satar vaṣl metā‘ın / Bir bencileyin aña ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 

Beyit 6). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Var mı cihānda çün görüp virmeye göñül / Ger var-ısa bu göñli anuñ seng-i ḫāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1033, Beyit 2). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

‘Işḳuñ yolında cān-ıla ser terkin eyledüm / Var mı cihānda bencileyin bir fedāyī gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 3). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 
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Var mı cihānda bir saña beñzer Muḥibbī rind / Cānı şarābḫānede vü cismi evdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 5). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu. 

Bu Muḥibbī gibi var mı didüm iy cān bülbülüñ / ‘İşve vü nāz-ıla güldi ġonca-veş didi hezār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1141, Beyit 6). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Perīde görmedüm ḥūrīde hergiz / Beşerde var mı eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 4). 

[var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )

1205, Beyit 8). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Derd-i derūnı sormañ hergiz beyāna gelmez / Var mı cihānda bir derd bu ḫasta cāna gelmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1207, Beyit 1). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Yüzüm zer eyleyüp buldum viṣālin / Cihānda var mı bir iş kim zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 3). 

[var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Muḥibbī yārı aġyār-ıla gördüm / Didüm ‘ālemde gül var mı dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 5). 

[var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Ḥabībüm sorma gel şerḥ-i ġam-ı hicrānı sen benden / Zebānum lāl olur ḳudret mi var diyem suḫan sensüz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 3). [var mi, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Cihānda var mı bir şem‘-i şeb-efrūz / Yakup pervānesini nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 2). [var 

mı, ] 
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var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Muḥibbī uşbu şi‘r-i dil-pesendi / ‘Acep var mı görüp ta‘ẓīm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 5). [var 

mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Ġam ayrılmaz benümle maḥrem oldı / Cihānda var mı anuñ gibi hem-rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 
5). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Şem‘-i rūşen var mı yāḫūd bir gice / Yakuban pervānesin nār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 3). 

[var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Aglayup āh eylesem gül gibi dilber şād olur / Gülşen içre var mı gül bārān ile bād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 4). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Ko uzansun şāne eyle zülfüñe ‘ömrümdür ol / ‘Ömrinüñ uzunlıgın bir kimse var mı istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 4). [var mı, ] 

 

var mı: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

La‘l-i nābuñ dileye ḫasta göñül eyleme ‘ayb / Var mı bīmār kim ol itmeye tīmāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1377, Beyit 5). [var mı, ] 

 

var mıdur: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Tañ degüldür nāle kılsa kūyuña vardukça dil / Var mıdur gülşende bir gül bülbülin zār eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 2). [var mıdur, -dur ] 

 

var mıdur: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Bulınmaz gül enīs-i ḫār kılmaz / Ya bülbül var mıdur kim zār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 1). 

[var mıdur, -dur ] 

 

var mıdur: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Gülşen-i ḥüsnüñde zār itme Muḥibbī’yi didüm / Didi bir gül var mıdur kim bülbülin zār istemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1247, Beyit 5). [var mıdur, -dur ] 

 

var mıdur: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 
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Var mıdur bir ‘ışḳ eri kim vaṣl-ı cānān istemez / Ya belāya mübtelā derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 1). [var mıdur, -dur ] 

 

var mıdur: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

‘Ālem içre var mıdur gülşende gül / Ṣubḥ olınca bülbülin zār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 2). 

[var mıdur, -dur ] 

 

var mıdur: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Şām-ı hicrüñde Muḥibbī ārzū-yı vaṣl ider / Var mıdur bīmār kim ol itmeye ṣıḥḥat heves (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 5). [var mıdur, -dur ] 

 

var mıdur: Var mıdır, bulunur mu, mevcut mu II yoktur, bir tane bile yok anlamında. 

Gelse ġam Ye‘cūci yagmaya vire dil kişverin / İy Muḥibbī var mıdur karşu aña der baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 5). [var mıdur, -dur ] 

 

varaḳ: Yaprak, ağaç ve ot yaprağı. 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1128, Beyit 1). [varaḳ, ] 

İy Muḥibbī cān göziyle bak bu ‘ālem bir ḳafes / Her varaḳ gūyā içinde murġ-ı zerrīn bāl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 5). [varaḳ, ] 

 

varaḳ: Kitap yaprağı, iki sayfadan ibâret üzeri yazılı yaprak. 

Ḥüsnüñüñ mecmū‘asından bir varaḳ şerḥ eylesem / Niçe niçe defter ü evrāḳ u dīvān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1157, Beyit 4). [varaḳ, ] 

 

varımaz oldum: Gidememek, ulaşamamak. 

Üstüme seng-i cefā şol deñlü yagdurdı nigār / Varımaz oldum ser-i kūyına yollar taşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 2). [varımaz oldum, -du, -m-ımaz ] 

 

varlık: Var olma durumu. 

Çün miyān-ı yārda varlık hicāb oldı bize / Dāyimā alup nefes virdükçe ifnāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 8). [varlık, ] 

 

varlık terkini urdı: Varlıktan vazgeçmek, varlığını yok saymak, varlığa önem vermemek. 

Çün Muḥibbī urdı varlık terkini / Āferīn her işi dervīşānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 5). [varlık 

terkini urdı, -dı ] 

 

vaṣf: Bir kimse veya şeyin taşıdığı hal, sıfat, nitelik. 
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Bu Muḥibbī dişleri vaṣfın kaçan medḥ eylese / İşiden cān riştesi üzre sanur dürler dizer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1036, Beyit 5). [vaṣfın, -ı, -n ] 

‘Aceb mi şi‘r ü eş‘ārum leẕīẕ olursa şekkerden / Nigāruñ lebleri vaṣfı zebānumda mükerrerdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1076, Beyit 3). [vaṣfı, -ı ] 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 5). [vaṣfın, -ı, -n ] 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1117, Beyit 4). [vaṣfında, -ı, -n, -da ] 

Gel mükerrer eyle iy dil ḳand-i la‘li vaṣfını / Çünki ol şekker lebüñ vaṣfında güftār özgedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1117, Beyit 4). [vaṣfını, -ı, -n, -ı ] 

Berg-i gül üzre yine kāküllerin cedvel çeküp / Gül yüzüñ vaṣfında cānā tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 3). [vaṣfında, -ı, -n, -da ] 

Gözleri uyḫuda kaldı her nefes ḫacletdedür / Gözleri vaṣfın idelden nergis-i bīmāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1492, Beyit 4). [vaṣfın, -ı, -n ] 

 

vaṣf: Bir kimse veya şeyin taşıdığı hal, sıfat, nitelik II Niteliklerini sayarak târif etme. 

Bilüñ-ile agzuñuñ vaṣfında ‘āciz ḫāmeler / Sırr-ı ġaybı bilmede ḳāṣır-durur ‘allāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1172, Beyit 1). [vaṣfında, -ı, -n, -da ] 

Muḥibbī leblerüñ ẕikrin miyānuñ vaṣfını itse / Diyeler böyle bir şīrīn kelām ince ḫayāl olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1355, Beyit 5). [vaṣfını, -ı, -n, -ı ] 

 

vaṣf iden: (Bir şey veya kimsenin) Durumunu, sıfatlarını ve niteliklerini sayarak târif etmek. II övmek. 

Şeker-veş leblerin vaṣf iden anuñ / Mükerrer eylesün kim şöhreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 3). 

[vaṣf iden, -en ] 

 

vaṣfın iderken: (Bir şey veya kimsenin) Durumunu, sıfatlarını ve niteliklerini sayarak târif etmek. II övmek. 

Şīrīn lebüñüñ vaṣfın iderken bu Muḥibbī / Leẕẕetden anuñ toptolu agzı şeker olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 5). [vaṣfın iderken, -er, -ken ] 

 

vaṣfını eydeli: (Bir şey veya kimsenin) Durumunu, sıfatlarını ve niteliklerini sayarak târif etmek. II övmek. 

Eydeli şekker lebi şīrīn zebānın vaṣfını / Bu Muḥibbī ṭab‘ını ṭūṭī gibi gūyā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 

Beyit 5). [vaṣfını eydeli, -eli ] 

 

vāṣıl ola: Ulaşmak, erişmek, kavuşmak. 

 Ḥayātı ebedīdür saña kim vāṣıl ola / N’ola Manṣūr gibi zülfüñe kılsañ ber-dār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ح )

1205, Beyit 6). [vāṣıl ola, -a ] 

 

vaṣl: Ulaşma, birleşme, yetişme, kavuşma II Sevdiğine kavuşma, vuslat. 
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Niçe gün hicri-y-ile cān u ciger taglamışam / Umaram Ḥaḳ’dan ire vaṣlı baña kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1001, Beyit 3). [vaṣlı, -ı ] 

Cān u dil naḳdini virüp göñlüm ister vaṣlını / Ne ‘aceb dīvāne olmışdur ‘aceb sevdāsı var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 2). [vaṣlını, -ı, -n, -ı ] 

Gerçi vaṣluñ leẕẕetine beñzemez ḳand ü nebāt / Hicrüñ ammā şerbetin içen bilür kim acıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 2). [vaṣluñ, -uñ ] 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1055, Beyit 3). [vaṣl, ] 

Olma Muḥibbī vaṣl-ıla ḫoş hicr-ile melūl / Rūz u ṣāl çün şeb-i hicrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1088, 

Beyit 5). [vaṣl-ıla, -ıla ] 

Dil ü cān gitdi ‘adem mülkine vaṣluñ arayu / Bu ümīde ki varup anda göñül şād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 2). [vaṣluñ, -uñ ] 

Saçı şebdīzine gülgūn eşki / Koşalum çünki vaṣlı öñdüli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 3). [vaṣlı, -ı ] 

Vaṣlı metā‘ı girmez ele çün ḥayāt-ıla / İrür murāda cānını terk eyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, Beyit 
4). [vaṣlı, -ı ] 

Eger cevrüñ eger mihrüñ ne gelse rāżıyam senden / Ne vaṣla oluram ḫandān ne hicrāna melālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 3). [vaṣla, -a ] 

Zūr u zār-ıla viṣāline irem dime sakın / Dilberüñ vaṣlı hemān sīm-ile zerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 
Beyit 1). [vaṣlı, -ı ] 

İstedükçe vaṣluñı salduñ beni ferdālara / ‘Ömr ta‘cīl itdi ben fikr-i meh ü sālem henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1300, Beyit 3). [vaṣluñı, -uñ, -ı ] 

Bir sencileyin var mı satar vaṣl metā‘ın / Bir bencileyin aña ḫarīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 6). [vaṣl, ] 

Vaṣl-ıla şādān olup hicr-ile ġamgīn olmazuz / ‘Āşıḳ u rind-i ḫarābātuz bizüm yok kāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 3). [vaṣl-ıla, -ıla ] 

Niçe yıllardur Muḥibbī ārzū eyler seni / Bulmadı ‘ālemde hergiz vaṣluña ol dest-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1378, Beyit 5). [vaṣluña, -uñ, -a ] 

İrmedüñ ol serv-ḳaddüñ vaṣlına iy cūy-ı eşk / Yüz suyın dökdüñ bu yolda nite kim kılduñ heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 4). [vaṣlına, -ı, -n, -a ] 

Ben esīr-i hicrem [ü] aġyār maḥrem vaṣluña / Hem-dem-i gül ḫār olur bülbül giriftār-ı ḳafes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1392, Beyit 2). [vaṣluña, -uñ, -a ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [vaṣl, ] 

Vaṣlını idüp temennā hicrini kılma ṭaleb / Dil-rübālar dāyimā ġayrı rıżā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1396, Beyit 2). [vaṣlını, -ı, -n, -ı ] 

Dilümden ‘āleme düşdi dururken nāgehān āteş / Söyindür vaṣluñ ābıyla ider yoḫsa ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 1). [vaṣluñ, -uñ ] 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1472, Beyit 2). [vaṣlum, -um ] 
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vaṣl olmadıysa: Kavuşmak, ulaşmak. 

Vaṣl olmadıysa şükr ġamı eksük olmadı / Hicrān şebinde anı derāġūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 5). [vaṣl olmadıysa, -ma, -dı, -y, -sa ] 

 

vaṣl-ı cānān: Sevgiliye kavuşmak. 

Var mıdur bir ‘ışḳ eri kim vaṣl-ı cānān istemez / Ya belāya mübtelā derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1266, Beyit 1). [vaṣl-ı cānān, ] 

 

vaṭan kıl: Yer tutmak, yer edinmek, yerleşmek, ikamet etmek. 

Gel cilve eyle gözlerümüñ çeşmesārına / Bir dem vaṭan kıl anda hemān iy perī yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1419, Beyit 3). [vaṭan kıl, ] 

 

vāy: Şaşkınlık, kızgınlık, şikâyet, esef, telâş, acı, sevgi vb. çeşitli duygularda anlamı kuvvetlendirir. 

Zülfüñ-ile beñlerüñ el bir iderler dil almaga / Vāy niçe ‘ayyār u mekkār u kemend-endāz olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1158, Beyit 4). [vāy, ] 

Dil-i dīvāne dildāruñ ser-i zülfinde bend olmış / Tolaşma dir-idüm aña sezādur vāy ne bend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 1). [vāy, ] 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1472, Beyit 2). [vāy, ] 

 

ve līkin: Ama, fakat, lakin. 

Egerçi ḳatlüme ḳaṣd itdi ġamzeñ / Ve līkin la‘l-i nābuñ emsem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 3). [ve 

līkin, ] 

 

ve līkin: Ama, fakat, lakin. 

Vefā vü mihr yok meh-pārelerde / Ve līkin cevrinüñ oranı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 3). [ve 

līkin, ] 

 

ve yāḫūd: Veyahut, yahut, veya, ya da. 

Sāye-i zülfi midür ḫaddinde yāruñ yoḫsa ḫaṭ / Lebleri ḳandında cem‘ olmış ve yāḫūd mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 3). [ve yāḫūd, ] 

Muḥibbī ol cefākāruñ olursa rāh-ı kūyında / Dimez aña nedür ḥālüñ ve yāḫūd merḥabā hergiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1275, Beyit 5). [ve yāḫūd, ] 

 

vebāl: Günah II ağırlık II azap, sıkıntı. 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [vebālüm, -üm ] 
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vech: Çehre, yüz. 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [vechüñ, -üñ ] 

 

vech: Tarz, biçim, yol II Sebep, vesîle II bu vech-ile: böylelikle. 

Eyledüm anuñ-ıçun göz yaşını āb-ı revān / Bāġ-ı ḥüsnüñe bu vech-ile girem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1136, Beyit 4). [vech-ile, -ile ] 

Oynadum bu vech-ile şaṭranc-ı ‘ışḳuñ bāzını / Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn görseler māt kalalar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1167, Beyit 3). [vech-ile, -ile ] 

 

vech: Tarz, biçim, yol II Sebep, vesîle II bir vech-ile: bir şekilde, bir sebeple. 

 ,Göñlüm evi bir vech-ile vīrān oldı / Kim eṭibbā aña cem‘ olsa devā yok zinhār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (ك)

Beyit 22). [vech-ile, -ile ] 

 

vefā: Sözünde durma, verilen sözü yerine getirme II dostluk ve muhabbette sebat etme, sevgide süreklilik, bağlılık ve 

sadâkat. 

Māh-rūlar okumamışlar vefā destānını / Līki bu fenn-i cefāda her biri māhir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 
Beyit 2). [vefā, ] 

Bu ḫasta dil ki derdüñi cānā devā bilür / Her ne ḳadar ki cevr kılsañ vefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 1). [vefā, ] 

Güzellerden vefā ummak ‘acebdür / Cefā dirseñ iñen bisyār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 4). 
[vefā, ] 

Baña dildāruñ cefāsı ḫoş gelür / Nite kim ġayra vefāsı ḥoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 1). [vefāsı, 
-sı ] 

Nigārā umdugum gerçi vefādur / Velī senden gelen her dem cefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 1). 
[vefādur, -dur ] 

Ger olursa bugün olsa vefāsı / Ki ferdāya salanuñ ‘illeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 7). [vefāsı, -sı ] 

Derdüñi dermān bilür cevrüñ gelür aña vefā / Anuñ-ıçun ḫasta dil derdine dermān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1218, Beyit 5). [vefā, ] 

Mu‘allimden cefālar ögrenürsin / Neden dirsin vefā ta‘līm kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1261, Beyit 2). [vefā, 
] 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [vefā, ] 

Vefāmı ‘ışḳı yolında İlāhī besbeter eyle / Bilürem itmedi itmez o meh terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1310, Beyit 3). [vefāmı, -m, -ı ] 

Güzeller[den] vefā hergiz görinmez / Velī ġayrı cefā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 1). 

[vefā, ] 
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Ol ki dildāruñ cefāsını vefādan yig bilür / Minnet itmez kimseye derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 6). [vefādan, -dan ] 

Eyleseñ cevr ü cefā gelür Muḥibbī’ye vefā / Ḳāyilüz senden gelen hergiz ‘āẕāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 5). [vefā, ] 

Okumış gerçi vefā fennin velī ögrenmemiş / Kendüye cevr ü cefā resmini āyīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1400, Beyit 2). [vefā, ] 

Senden cefā ki gelse baña ol vefā gelür / Bārī vefāyı kılmaz-ısañ kıl cefā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 
Beyit 4). [vefā, ] 

Saña cevr ide Muḥibbī yār aġyāra vefā / Ko seni itsün helāk bu ḳısmete ḳāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1439, Beyit 5). [vefā, ] 

Vefā umma gel iy dil mihr-i ruḫsārından ol māhuñ / Çü virmez teşneye ḫāsiyyet-i āb-ı revān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 4). [vefā, ] 

Geh vefā ister dilüm gāhī cefā / Her ne gelürse ṣafādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 2). [vefā, ] 

Dōstum senden vefādur çün ġaraż / Mihr-ile mehden żiyādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 1). 
[vefādur, -dur ] 

Gāh gāhī mihr iderseñ yiridür ‘āşıḳlara / Zīra senden geh vefā gāhī cefādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 2). [vefā, ] 

İy meh-i nā-mihribān senden vefādur çün ġaraż / Mihr ü mehden ‘ālem içinde żiyādur çün ġaraż (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1490, Beyit 1). [vefādur, -dur ] 

Çünki vefā vü mihr ü maḥabbet bulınmadı / Ādemle sakın eyleme dünyāda iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 2). [vefā, ] 

 

vefā eyle: Sözünde durmak, sadakatli olmak II sevgi göstermek, iyi davranmak, yakınlık göstermek. 

Dimezüz cevr ü cefā eyleme yā eyle vefā / Rāżıyuz her ne kılursañ bizi tek yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 4). [vefā eyle, ] 

 

vefā eylemez: Sözünde durmak, sadakatli olmak II sevgi göstermek, iyi davranmak, yakınlık göstermek. 

Her dem viṣāle va‘de ider eylemez vefā / Vardur egerçi yār-ıla ḳavl ü ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 2). [vefā eylemez, -mez ] 

 

vefā kıl: Sözünde durmak, sadakatli olmak II sevgi göstermek, iyi davranmak, yakınlık göstermek. 

İñen cevr itme ‘uşşāḳa vefā kıl iy şeh-i ḫūbān / Ġarībüñ āhını yirde komaz Allāh’umuz vardur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1145, Beyit 3). [vefā kıl, ] 

 

vefā vü mihr: Bağlılık ve sevgi, şefkat. 

Vefā vü mihr yok meh-pārelerde / Ve līkin cevrinüñ oranı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 3). [vefā 
vü mihr, ] 

 

vefālar eyleme: Sözünde durmak, sadakatli olmak II sevgi göstermek, iyi davranmak, yakınlık göstermek. 
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Cānā vefālar eyleme cevr ü cefā yiter / Her ne gelürse cānuma senden ṣafā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 1). [vefālar eyleme, -lar, -me-me ] 

 

vefāsuz: Vefâsı olmayan, sevgisinde, dostluğunda sebat göstermeyen II sevgili. 

İy dīde göz yaşın dök virsün ciḥānı ġarḳa / Ol cevri çok vefāsuz çünki yaşuñı silmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 2). [vefāsuz, ] 

 

vefāyı kılmaz-ısañ: Sözünde durmak, sadakatli olmak II sevgi göstermek, iyi davranmak, yakınlık göstermek. 

Senden cefā ki gelse baña ol vefā gelür / Bārī vefāyı kılmaz-ısañ kıl cefā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 

Beyit 4). [vefāyı kılmaz-ısañ, -maz, --ı, -sa, -ñ-y, -ı, -maz-, -ı, -sa, -ñ ] 

 

vefā-yı yār: Sevgilinin sözünü yerine getirmesi, sözünde durması. 

‘Āşıḳuz gerçi Muḥibbī dutduk istiġnā yüzin / Ne vefā-yı yār u ne ḫod ḳahr-ı aġyār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 5). [vefā-yı yār, ] 

 

veh: Üzüntü, keder, pişmanlık bildiren bir ünlem. II Vah, yazık. 

Sensüz eger sorarsañ niçe geçer şeb ü rūz / Gice işüm gücüm āh gündüz irişe vehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1119, Beyit 4). [vehdür, -dür ] 

 

velī: Ama, fakat, lâkin, şöyle ki. 

‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 2). [velī, ] 

Göñlüm beni terk itmede ārām-ı cānum kandadur / Mihrin velī berk itmede cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 1). [velī, ] 

Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1096, Beyit 2). [velī, ] 

Tolaşur ehl-i ‘irfāna şārāb-ı ḫūb içün zāhid / Şarāb içmek güzel sevmek velī bilmez ẓarāfetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 2). [velī, ] 

Nigārā umdugum gerçi vefādur / Velī senden gelen her dem cefādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 1). 
[velī, ] 

Muḥibbī n’ola karşuñda iderse nāle vü efġān / Velī şūrīde bülbüldür yüzüñ gül gülsitānumdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1185, Beyit 5). [velī, ] 

Cevri iden baña ol şūḥumdur / Ḳalbüm içre velī ki rūḥumdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1190, Beyit 1). [velī, ] 

Velī cān çeşmine her dem ‘ayāndur / Cemāli ẓāhir egerçi nihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 1). [velī, 
] 

Okımaduk gerçi kim üstāddan bir ḥarf-i rāst / Fenn-i ‘ışḳ içre velī her vech-ile kāmillerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1243, Beyit 3). [velī, ] 

Görmege ben ‘āşıḳ-ı dil-ḫasteyi yār istemez / Dil ṭabībidür velī itmege tīmār istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1247, Beyit 1). [velī, ] 
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Cehd itme dilā yār-ı vefādār ele girmez / Sanma ki velī cevr ü cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 1). [velī, ] 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [velī, ] 

Hezārān cevr ider zülfi kılınuñ her biri cānā / Velī bir mū ḳadar kılmaz baña mihr ü vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 2). [velī, ] 

Kara zülfüñ şeb-i tārdür velī aña ḥicāb olmaz / Cemālüñ ‘ālem-ārādur muḳābil āfitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1318, Beyit 1). [velī, ] 

Güzeller[den] vefā hergiz görinmez / Velī ġayrı cefā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 1). 

[velī, ] 

Şehā mihr ü vefāñ yokdur sayılsa bir iki dinmez / Cefā vü cevrüñe cānā velī hergiz ḥisāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 4). [velī, ] 

Muḥibbī evvel[i] ‘ışḳuñ egerçi görinür āsān / Velī ġāyet soñı müşkil giriftār olmayan bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1361, Beyit 5). [velī, ] 

Okumış gerçi vefā fennin velī ögrenmemiş / Kendüye cevr ü cefā resmini āyīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1400, Beyit 2). [velī, ] 

İşidürdüm māh-rūlar bī-vefā olur velī / İy Muḥibbī her ne dirlerse biñ anca var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1403, Beyit 5). [velī, ] 

Görmedüm mihr ü vefā çekdüm velī cevr ü cefā / Var diyen mihr ü vefāsı dilberüñ bir söz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 4). [velī, ] 

Didiler cevr ü cefāyı zehrden acı velī / Sor baña şehd ü şekerden leẕẕeti tatlu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1468, Beyit 3). [velī, ] 

Dirler idi ol cefākāruñ cefāsın çok velī / Şimdi bildüm āh kim didüklerince var imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1470, Beyit 2). [velī, ] 

 

velīkin: Lâkin, ama, fakat, velâkin. 

Rāhı keçdür zāhidüñ ‘ışḳuñ velīkin müstaḳīm / İy Muḥibbī ‘āşıḳam yolum ṭarīḳum togrudur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 5). [velīkin, ] 

 

“ve’l-leyl”: Kur'an-ı Kerim'in 92. sûresi, Leyl sûresi. II Gecenin siyahlığı dolayısıyla sevgilinin siyah saçına teşbih. 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [“ve’l-leyl”, ] 

 

verd: Gül. II sevgili. 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [verdi, -i ] 

 

verd-i ter: Taze gül. 
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İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter / Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 1). [verd-i ter, ] 

 

vesme: Kadınların süs olarak kaşlarına çektikleri rastık II sürme. 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [vesmelüdür, -lü, -dür ] 

 

vesmelü kaş: Rastıklı kaş, rastık çekilmiş kaş. 

İdiser sırrumı āh ‘āleme fāş / Naẓarla sürmelü göz vesmelü kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 1). [vesmelü 

kaş, ] 

 

“ve’ş-şems”: Şems sûresi, Kurân'ın 91. sûresi II Şems, güneş anlamıyla sevgilinin yüzüne teşbih. 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [“ve’ş-şems”, ] 

 

veyā: Yahut, ya da. 

Āh kim şīvelerle dilberler / Kim göre ḥūr veyā melek dirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 1). [veyā, ] 

 

vilāyet: Bir vâli yönetimindeki en önemli idârî bölüm, il II diyar, ülke, memleket II bir şeyin tasarrufunu elinde 

bulundurma. 

Leşker-i eşki çeküp āhuñ livāsın kaldurup / İy Muḥibbī şāh-ı ‘ışḳ olduk vilāyet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 7). [vilāyet, ] 

 

vir: Vermek. 

Efseri Dārā’ya virmez ḫil‘ati Keyḫusrev’e / Tāc-ı ‘ışḳ-ıla maḥabbet ḫil‘atin Mecnūn geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 4). [virmez, -mez ] 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1062, Beyit 3). [virse, -se ] 

Pīr-i muġāna virmem ezelden ḥavāledür / Ḳısmet bu yolda destüme gülgūn piyāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 1). [virmem, -me, -m ] 

Virüp dermānuñı al derd-i ‘ışḳı / Bunuñ tek degme kez sermāye düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 4). 
[virüp, -üp ] 

Her ne kim virdi dünyā evvel Muḥibbī bir bir / Āḫir komaz alur ol virmiş-durur saña ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1485, Beyit 5). [virdi, -di ] 

 

vir: Vermek II alışverişte bir şeye karşılık vermek. 

Naḳd-i dil virüp metā‘-ı ḥüsne kim ola ḫarīd / Aña bu yolda belā vü derd ü ġam ḥāṣıl-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 3). [virüp, -üp ] 
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Cān u dil naḳdini virüp göñlüm ister vaṣlını / Ne ‘aceb dīvāne olmışdur ‘aceb sevdāsı var (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1020, Beyit 2). [virüp, -üp ] 

Sīm-i eşk-ile ḫarīdār-ı metā‘-ı vaṣl olan / Virür ol cān naḳdini āḫir bu dünyādan geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1038, Beyit 2). [virür, -ür ] 

Assı ziyān gözede sermāyesin virüp / ‘Ömrini kimdür ol ‘ömrden ḥisāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, Beyit 
2). [virüp, -üp ] 

Cān naḳdi ile geldi kapuña yine göñül / Virdi metā vuṣlatuñı iştirā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 4). 
[virdi, -di ] 

Viren bāzār-ı ‘ışḳ içre alan cān naḳdini derdi / Ḥaḳīḳatde odur ‘āşıḳ dimeñ bāzārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 5). [viren, -en ] 

Cān virüp ger būse alduñsa dime virdüm bahā / Dü cihānı bile virseñ aña erzāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 9). [virseñ, -se, -ñ ] 

Virmiş iken būsesin cān naḳdine / N’oldı bilmem döndi iḳrār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 4). 
[virmiş, -miş ] 

Naḳd-i cān[ı] kim virüp aldı nigāruñ būsesin / Eylemedi kimsene dünyāda bunuñ gibi as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 3). [virüp, -üp ] 

 

vir: Vermek II gönül vermek. 

Sen tururken kime virem ben ‘aceb dil bülbülin / Kāyinātuñ kimse dimez senden özge verdi var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1021, Beyit 4). [virem, -e, -m ] 

 

vir: Vermek II sunmak, takdim etmek, ikram etmek. 

Bādeyi rinde virüp ‘āşıḳa ma‘şūḳ etegin / Ṣūfiye zerḳ u riyā zāhide fetvāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 4). [virüp, -üp ] 

Bāġ-ı ḥüsninde virür ġayra sulu şeftālūlar / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫaste ger varsa aña ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1082, Beyit 2). [virür, -ür ] 

Bir būseye cān naḳdin cānāne ḳabūl itmez / Bir cān nedür virseñ biñ cāna ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1258, Beyit 1). [virseñ, -se, -ñ ] 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 4). [virürsin, -ür, -sin ] 

 

vir: Vermek II zekat vermek. 

Görsün Muḥibbī vir aña ḥüsnüñ zekātını / Zīra ki aña müsteḥaḳuz hem gedālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 
Beyit 5). [vir, ] 

Virmedi ol māh-rū bir kez zekāt-ı ḥüsnini / İy Muḥibbī niçe yıl kūyında biz sā‘illerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1243, Beyit 5). [virmedi, -me, -di ] 

Farżdur gel vir zekāt-ı ḥüsnüñi / ‘Āşıḳuñ görmek temennā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 7). [vir, 

] 
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vir: Bağışlamak, ihsan etmek. 

Kullarumdur kapuma gelsün didi ol pādişāh / Her murādı virürem cān-ıla tek siz isteñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1284, Beyit 4). [virürem, -ür, -em ] 

Kim saña bu ḥüsni virdiyse eyā şīrīn-dehen / Kūḥ-ı ġamda ben belā-perverdi Ferhād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 2). [virdiyse, -di, -y, -se ] 

 

vīrān: Yıkık, yıkılmış, harap II harap, perişan, dertli, meftun olan aşığın gönlü. 

Sanmañuz bir daḫı ma‘mūr ola bu dil kişveri / Leşker-i ġam yıkalıdan daḫı vīrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 3). [vīrāndur, -dur ] 

Göñlüme geldi nüzūl itdi yine sulṭān-ı ġam / Şöyle beñzer ḫoş gelüpdür aña bu vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 4). [vīrānumuz, -umuz ] 

 

vīrān eylemez: Yıkmak, bozmak, harap etmek. 

Sen ḫarāb itmek neden iy ġam dil-i vīrānemi / Ḫānesin kendü eliyle kimse vīrān eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1218, Beyit 2). [vīrān eylemez, -mez ] 

 

vīrān itmege: Yıkmak, bozmak, harap etmek. 

İy ecel ten şehrini ısmarla seyl-i eşküme / Anı vīrān itmege gözümden akan mā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1120, Beyit 6). [vīrān itmege, -meg, -e ] 

 

vīrān oldı: Yıkılmak, harâb olmak || "gönül evi" bağlamında gönlü harâb olmak, gönlü kırılmak. 

 Göñlüm evi bir vech-ile vīrān oldı / Kim eṭibbā aña cem‘ olsa devā yok zinhār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ك)

1205, Beyit 22). [vīrān oldı, -dı ] 

 

vīrān olupdur: Yıkılmak, harâb olmak || "gönül evi" bağlamında gönlü harâb olmak, gönlü kırılmak. 

Korkaram kim sırr-ı ‘ışḳuñ genci bir gün açıla / Key katı vīrān olupdur bu dil-i vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1331, Beyit 2). [vīrān olupdur, -up, -dur ] 

 

vīrāne: Yıkılmış, harap olmuş eski yapı II yanmış veya yıkılmış yapılardan geriye kalan yıkıntılarla dolu yer. 

Genc-i ‘ışḳuñ çü Muḥibbī yiri vīrāne-durur / Ya ḫarāb olmaga n’içün dil-i pür-tāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1024, Beyit 5). [vīrāne-durur, -durur ] 

Ḫarāb olalıdan göñlüm aña vīrānedür dirler / Bulınursa eger vuṣlat aña genc-ḫānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 1). [vīrānedür, -dür ] 

Sīneden ḫālī degül bir dem ḫayāl-i zülf-i dōst / Çün perīnüñ meskenidür eks̱erī vīrāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1143, Beyit 3). [vīrāneler, -ler ] 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 1). [vīrānesin, -si, -n ] 
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Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi / İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 7). [vīrānesi, -si ] 

 

vīrāne olmadın: Yıkılmak, harâb olmak || "gönül evi" bağlamında gönlü harâb olmak, gönlü kırılmak. 

Ḫāne-i dil olmadın vīrāne ābād eylegil / Yazılupdur defter-i ‘ışḳa ezelden saña ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 3). [vīrāne olmadın, -madın ] 

 

vīrāne olmış: Yıkılmak, harâb olmak || "gönül evi" bağlamında gönlü harâb olmak, gönlü kırılmak. 

Konup dil ḫānesine leşker-i ġam / Niçe yıllar yatur vīrāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 4). [vīrāne 

olmış, -mış ] 

 

vird-i zebānıdur: Dilin virdi, zikri II tekrar tekrar söylemek, dilinden düşürmemek. 

Maḥabbet baḥrına taldum sözüm dürr-i ma‘ānīdür / Anuñçün ehl-i ‘ışḳuñ dāyimā vird-i zebānıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 1). [vird-i zebānıdur, -ı, -dur-ıdur ] 

 

vird-i zebānum: Dilin virdi, zikri II tekrar tekrar söylemek, dilinden düşürmemek. 

Ẕikr-i leb-i la‘lüñ olalı vird-i zebānum / Her bir yañadan gūşuma irer benüm āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1260, Beyit 2). [vird-i zebānum, -um ] 

 

viril: Verilmek, takdir edilmek, uygun görülmek. 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1142, Beyit 3). [virilmiş, -miş ] 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 4). [virilmiş, -miş ] 

İy Muḥibbī kim ki ‘ışḳ yolında cān terk itmedi / Ḥāṣıl-ı ‘ömrine virilen hevādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 5). [virilen, -en ] 

 

viṣāl: Kavuşmak, ulaşmak II sevdiğine kavuşma, vuslat. 

İrişüp cānān viṣāline bulur maṭlūbını / Ten libāsından şu cān kim soyınup ‘üryān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1044, Beyit 4). [viṣāline, -i, -n, -e ] 

Ḥabībüm gün yüzüñ göster viṣālüñ ṣubḥına irsün / Şeb-i hicrüñde aḥvāli Muḥibbī’nüñ mükedderdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 5). [viṣālüñ, -üñ ] 

Vuṣlat içre hīç kes bilmez viṣālüñ ḳadrini / Ḳıymetin ol dem bilür kim arada hicrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1095, Beyit 3). [viṣālüñ, -üñ ] 

İrişilmez zülfi devrinde viṣāli gencine / Kimse gence mālik olmaz her kaçan mārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 4). [viṣāli, -i ] 

Kūyına varmaz göñül eyler viṣālin ārzū / ‘Āşıḳ-ı dīdāra sanmañ cennet ü kevs̱er yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 6). [viṣālin, -i, -n ] 
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Viṣālüñ çünki bāḳīdür firāḳı / Muḳarrerdür ki her rūzuñ şebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 4). 
[viṣālüñ, -üñ ] 

Zūr u zār-ıla viṣāline irem dime sakın / Dilberüñ vaṣlı hemān sīm-ile zerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1204, Beyit 1). [viṣāline, -i, -n, -e ] 

Yüzüm zer eyleyüp buldum viṣālin / Cihānda var mı bir iş kim zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 3). 
[viṣālin, -i, -n ] 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [viṣāli, -i ] 

Her dem viṣāle va‘de ider eylemez vefā / Vardur egerçi yār-ıla ḳavl ü ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 2). [viṣāle, -e ] 

Her viṣālüñ çünki bildük āḥiri hicrān imiş / Terk-i vaṣl itdük anuñçün hicri nā-çār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1303, Beyit 4). [viṣālüñ, -üñ ] 

Zāhid egerçi cennet ü ḥavrā kılur heves / Ben isterem viṣālini ‘ālem içinde bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 1). [viṣālini, -i, -n, -i ] 

Her viṣālüñ āḫirin bildük hemān hicrān imiş / Pes bu ma’nīden neden vaṣl istemeñ iy bü’l-heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1394, Beyit 3). [viṣālüñ, -üñ ] 

 

viṣāl-i dilbere: Sevgilinin vuslatı. 

Her ki cāna kıymaya irmez viṣāl-i dilbere / Bu sözi ben dimezem bilüñüz ulular dimiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1416, Beyit 4). [viṣāl-i dilbere, -e ] 

 

viṣāl-i yāra: Sevgiliye kavuşma. 

Niçe demler iñleyüp nā gibi kıldum ben nefes / Ḥamdü-lillāh kim viṣāl-i yāra buldum dest-res (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1389, Beyit 1). [viṣāl-i yāra, -a ] 

 

vü: Vü: ve. 

Adı var Mecnūn’uñ ammā bir saçı leylī-veşüñ / Görmişem derd ü belā vü miḥnetin andan beter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 5). [vü, ] 

Naḳd-i dil virüp metā‘-ı ḥüsne kim ola ḫarīd / Aña bu yolda belā vü derd ü ġam ḥāṣıl-durur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1008, Beyit 3). [vü, ] 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 1). [vü, ] 

Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup / Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 2). [vü, ] 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 5). [vü, ] 

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1029, Beyit 4). [vü, ] 
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Gerdūn gibi meyli o māḥuñ çü dönedur / Cevr ü cefā vü şīveleri gūne gūnedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, 
Beyit 1). [vü, ] 

İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1070, Beyit 5). [vü, ] 

Var mı cihānda bir saña beñzer Muḥibbī rind / Cānı şarābḫānede vü cismi evdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1126, Beyit 5). [vü, ] 

Ḥāl-i ‘ālem bir degüldür gāh şādī gāhi ġam / Bülbül anuñçün gehī gūyā vü gāhī lāl olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1128, Beyit 2). [vü, ] 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1130, Beyit 2). [vü, ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsına tolaşmış / Āşüfte vü ser-keşte giriftār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 4). [vü, ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsıyla Muḥibbī / Dildāde vü āvāre siyehkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 12). [vü, ] 

Kimdür Muḥibbī dir-iseñ iy pādişāh-ı ‘ışḳ / Bir derdmend bende vü bir ḫāk-i pā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1148, Beyit 5). [vü, ] 

Her kim ki dikdi sīneye ‘ışḳuñ nihālini / Derd ü belā vü miḥnet ü ġam berg ü bārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1200, Beyit 4). [vü, ] 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1201, Beyit 4). [vü, ] 

 Āşıḳ ser-i kūyını diler şām u seḥer / Heves itmez bu göñül ḥūrī vü cennet daḫı nār (Muhibbî Dîvânı, Gazel‘ (ع)

1205, Beyit 18). [vü, ] 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [vü, ] 

Düriş ḫayra vü şerden ictināb it / Dimesünler senüñ içün bed-āmūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 4). [vü, ] 

Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 

Beyit 1). [vü, ] 

Cevr-ile öldürse beni yār niyāz / Devleti pāyende vü ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 1). [vü, ] 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 6). [vü, ] 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 3). [vü, ] 

Ger ister-iseñ iki cihān devletin iy dil / Dermānde vü dil-ḫastelerüñ ḥāline tut gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 6). [vü, ] 

Olmadı baña müyesser kim olam meclisde ḫāṣ / Ya olam derd ü belā vü mihnet ü ġamdan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 1). [vü, ] 

Çünki vefā vü mihr ü maḥabbet bulınmadı / Ādemle sakın eyleme dünyāda iḫtilāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 2). [vü, ] 
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vücūd: Beden, cisim, varlık. 

Dāġ-ı dilümle yansa vücūdum ‘aceb midür / ‘Işḳ āteşiyle sīnede ol dāġ lāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, 

Beyit 4). [vücūdum, -um ] 

 

vücūda getürmez: Oluşturmak, meydana getirmek, var etmek. II doğurmak. 

Ḥaḳ’uñ emriyle ‘Īsī’yi vücūda / Getürmez her nisā bil Meryem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 2). 
[vücūda getürmez, -mez ] 

 

vuṣlat: Kavuşmak, ulaşmak II sevdiğine kavuşma. 

Vuṣlat içre hīç kes bilmez viṣālüñ ḳadrini / Ḳıymetin ol dem bilür kim arada hicrān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1095, Beyit 3). [vuṣlat, ] 

Ḫarāb olalıdan göñlüm aña vīrānedür dirler / Bulınursa eger vuṣlat aña genc-ḫānedür dirler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1101, Beyit 1). [vuṣlat, ] 

Cān naḳdi ile geldi kapuña yine göñül / Virdi metā vuṣlatuñı iştirā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 4). 
[vuṣlatuñı, -uñ, -ı ] 

İy Muḥibbī olmışuz ‘ālemde dīdār ‘āşıḳı / Vuṣlata meyl eyleyüp būs u kenārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1334, Beyit 5). [vuṣlata, -a ] 

Fikr eyleme iy dil yüri vuṣlat ele girmez / Cān gibi nihāndur kim ider anı derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 2). [vuṣlat, ] 

Ehl-i diller iy Muḥibbī mest ü şādān oldılar / İtdiler vuṣlat ḫumından çünki anlar bāde nūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1417, Beyit 5). [vuṣlat, ] 

 

vuṣlata iremeyüp: Vuslata ermek. || Kavuşmak. 

Niçe yıldur şeb-i hicriyle yatur ḫasta göñül / Vuṣlata iremeyüp cānı virem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 3). [vuṣlata iremeyüp, -e, -me, -y, -üp ] 

 

vuṣlatına iremezsin: Kavuşmak, ulaşmak II sevdiğine kavuşma. 

İremezsin bī-vefālar vuṣlatına iy göñül / Ger firāḳıyla yanarsañ hem-dem olmaz bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1385, Beyit 3). [vuṣlatına iremezsin, -e, -mez, -sin-ı, -n, -a ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2098 

Y 
 

 

ya: Nida, ey. 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [ya, ] 

 

ya: Yahut, veya. 

İy dil naẓar kıl ‘ārıżı güldür ya lāledür / Sünbül saçına bagla göñül kim gülāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, 

Beyit 1). [ya, ] 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1016, Beyit 1). [yā, ] 

Dimezüz cevr ü cefā eyleme yā eyle vefā / Rāżıyuz her ne kılursañ bizi tek yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 4). [yā, ] 

Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 1). [ya, ] 

Ḥˇāba varmış çeşm-i mesti nergis-i şehlā mıdur / Ya şarāb-ı nāzı nūş itmiş yatur maḫmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 4). [ya, ] 

Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer / Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 1). 
[ya, ] 

‘Aceb sünbül midür zülfüñ ya ‘anber / Dimāġ-ı dehr olur andan mu‘aṭṭar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 1). 
[ya, ] 

Görinen ḫaṭ mıdur yā leşker-i mūr / Ki tutdı kişver-i ḥüsni ser-ā-ser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 7). [yā, 
] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [ya, ] 

Bulınmaz gül enīs-i ḫār kılmaz / Ya bülbül var mıdur kim zār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 1). 
[ya, ] 

Var mıdur bir ‘ışḳ eri kim vaṣl-ı cānān istemez / Ya belāya mübtelā derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 1). [ya, ] 

‘Uşşāḳa çāre dirler-idi ṣabr u ya sefer / Kalmadı ṣabr terk iderüz biz diyārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 3). [ya, ] 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 1). [ya, ] 

Zāhidā sanma bizi biz nefs iġvāsındayuz / Ya cihāna meyl idüp dünyā temennāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 1). [ya, ] 

‘Āşıḳuz ancak hemān dīdārdur maḳṣūdumuz / Sanma cennet isterüz zāhid ya ḥavrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 7). [ya, ] 
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Sensüz n’iderem cenneti ya ḥūr-ı behişti / Bir bencileyin ‘āşıḳ-ı dīdār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 
Beyit 6). [ya, ] 

Bu Muḥibbī mest olup açdı ma‘ānī dürcini / Bāde-i Ḥāfıẓ meger ya cām-ı Cāmī itdi nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1409, Beyit 5). [ya, ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [ya, ] 

Kim cām içerse Cem ya İskender olur hemān / Ḫum-ḫāne gūşesi ne ulu bārgāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1450, Beyit 3). [ya, ] 

Olmadı yā Rab göñül bu derd-i hicrāndan ḫalāṣ / Cānı hicrāndan ḫalāṣ it ya beni cāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 1). [ya, ] 

Olmadı baña müyesser kim olam meclisde ḫāṣ / Ya olam derd ü belā vü mihnet ü ġamdan ḫalāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1477, Beyit 1). [ya, ] 

 

ya: Peki ya?. 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1049, Beyit 2). [ya, ] 

Eyledüm ‘ışḳ āteşine dōstlar cānum sipend / Āteşe düşen kişinüñ āḫiri pes ya nedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 4). [ya, ] 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 1). [yā, ] 

 

ya: Yay, ok atılan yay. II Sevgilinin yay gibi kaşları. 

Çeşmi eline kuralı ya kaşların tutup / Atsa ḫadeng-i ġamzesi ṣāfī derūnadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1034, Beyit 

2). [ya, ] 

İy kaşı ya atagör iç ḳabżadan ġamz okların / Sīnemi delsün varup bagrumda itsün yirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1045, Beyit 3). [ya, ] 

Ya kaşuñdan tīr-i ġamzeñ gelse buña acıram / Birisi sīnemde turmaz cümle ẓahrumdan çıkar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1065, Beyit 3). [ya, ] 

Tañ degül cānuma ger ḳaṣd ider-ise ġamzeler / Zülfi kāfir çeşmi ḫūnī dilberüm ya kaşludur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1084, Beyit 3). [ya, ] 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 1). [ya, ] 

Nāvek-i ġamzesine döymeye sīnem siperi / Kaşı yasını kaçan ‘işve ile yār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 4). [yasını, -sı, -n, -ı ] 

Ya kaşlarıyla alsa ele ġamze okların / Sīnem içinde konmış aña dil nişānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 5). [ya, ] 

Her kaçan alsa ele ya kaşlaruñ ġamz okların / Sīneden anı geçür her biri san bir kesmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 3). [ya, ] 
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Tīri çün sehm-i sa‘ādetdür naṣīb ola diyü / Bu Muḥibbī kaşları yasın görüp ḳurbān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 5). [yasın, -sı, -n ] 

Kaşı yasına cān iderse ḳurbān / Muḥibbī’nüñ muḳarrer devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 10). 
[yasına, -sı, -n, -a ] 

Sīne pūlād olsa da ġamzeñ ider andan güẕer / Şol muḳavves kaşlaruña dōstum kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 3). [ya, ] 

Sīne ṣaḥrāsına dil dikdüm nişān ol ṭıfl içün / Atsun ġamz okların ebrūlara kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 2). [ya, ] 

Āfitāb-ı ḥüsne kim mihr-i cihān-ārā dimez / Ya muḳavves kaşlaruñ görüp aña kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1354, Beyit 1). [ya, ] 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez / Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 1). [ya, ] 

Katıdur kaşlaruñ yası anı nā-ehle gel sunma / Baña sun ḳıymetin ḳadrin kemāndār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 3). [yası, -sı ] 

Kaşları yasına karşu sīnemi kıldum siper / Deldi geçdi tutmadı müjgānı ġāyet tīz imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1426, Beyit 3). [yasına, -sı, -n, -a ] 

Eyledi tīr-i cefāya bu benüm sīnem siper / Ol ki ebrūñı şehā ya ġamzeñi tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 2). [ya, ] 

Ser fitnedür gözler-ile kaşlar senüñ / Müjgān tīrüñe katı yadur ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 3). 
[yadur, -dur ] 

İy Muḥibbī olalı bu dil nişān / Kaşların ya ġamzesin tīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 6). [ya, ] 

 

ya: Yay, ok atılan yay. // Âşığın iki büklüm boyu. 

‘Arṣa-i ‘ışḳ içre diksem tañ mı eflāke nişān / Atmaga āh oklarına uş bu ḳaddüm ya imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 4). [ya, ] 

 

ya: Peki ya, neden, niçin. 

Ḳurbān ideyim cānumı cānāne içündür / Ya bisledügüm cānumı cānā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 1). [ya, ] 

Pāyuña n’ola dökse Muḥibbī gözi yaşın / Bu sakladugı sīm ü zeri yā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 
Beyit 5). [yā, ] 

Genc-i ‘ışḳuñ çü Muḥibbī yiri vīrāne-durur / Ya ḫarāb olmaga n’içün dil-i pür-tāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 5). [ya, ] 

Cānumı çün aldı ġamzeñ ya n’içün komaz beni / Çünki nesnem kalmadı bilsem ki daḫı nem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 3). [ya, ] 

Gün yüzine olmasa āşüfte alnına ḳamer / Yā n’içün anlar yürür ‘ālemde sergerdān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1195, Beyit 4). [yā, ] 

İctināb eyler ẓulümden dōstum kāfir daḫı / Ya nedendür zülf ü ġamzeñ ẓulm ider dād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 2). [ya, ] 
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Muḥibbī kūyuña varsa talar ol dem seg-i kūyuñ / Ya ne’yçün dirler iy ḥūrī ki cennetde ‘aẕāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 5). [ya, ] 

Āfitāb-ı ḥüsne kim mihr-i cihān-ārā dimez / Ya muḳavves kaşlaruñ görüp aña kim ya dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1354, Beyit 1). [ya, ] 

Niçe bir ḳaṣruñ yaparsın ḫışt-ı sīm ü zer ile / Yā niçe bir ‘iyş ü ‘işret çün döşersin sen bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1499, Beyit 2). [yā, ] 

 

ya: Yahut, veya II Yay, ok atılan yay. II Sevgilinin yay gibi kaşları. 

Bilmedüm zülfüñ midür boynumdaki dām-ı belā / Cānuma ḳaṣd eyleyen ġamzeñ midür ya kaşlar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1092, Beyit 3). [ya, ] 

 

ya eylemiş: Yay eylemek, yay haline getirmek, yay olarak kullanmak. 

Delmek içün sīnemi yir yir benüm / Ġamzesin ok kaşların ya eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 5). 

[ya eylemiş, -miş ] 

 

yā ilāhī: Ey Allah'ım!. 

Nāle vü feryād u zārīdür benüm dün gün işüm / Yā İlāhī olmasun ‘ālemde kimse yārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1322, Beyit 3). [yā ilāhī, ] 

 

ya kılur: Yay haline getirmek. 

Eylerem ben ġamzesine sīnem içre dil nişān / Tīr-i müjgāna kaçan kim kaşlarını ya kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 3). [ya kılur, -ur ] 

 

ya ne: Peki ya neden?. 

Būseye cān naḳdin aldı yār bāzār eyledi / Di Muḥibbī ya ne ḫışm eyler çün olmışdur ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 5). [ya ne, ] 

 

ya n‘içün: Peki ya neden ?. 

Kūyuña dārü’ş-şifā dirler ya n‘içün dōstum / Niçe yıllardur ki anda kalmışam ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1431, Beyit 3). [ya n‘içün, ] 

 

yā rab: Ey Rabbim. 

Dilüm āvāredür yā Rab ki bir ān eylemez ārām / Ġamı bir laḥẓa dūr olmaz gözümde çünki ḫˇāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 4). [yā rab, ] 

 

yā rab: Ey Rabbim. 

Olmadı yā Rab göñül bu derd-i hicrāndan ḫalāṣ / Cānı hicrāndan ḫalāṣ it ya beni cāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 1). [yā rab, ] 
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ya yā: Cümlede eş görevli öğeler arasında kullanılır, ya... ya da II ikili karşılaştırmaları ifade etmek için kullanılan 

bir bağlaç. 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1195, Beyit 7). [ya ya, ] 

 

ya yā: Cümlede eş görevli öğeler arasında kullanılır, ya... ya da II ikili karşılaştırmaları ifade etmek için kullanılan 

bir bağlaç. 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 6). [ya yā, ] 

 

ya yā: Cümlede eş görevli öğeler arasında kullanılır, ya... ya da II ikili karşılaştırmaları ifade etmek için kullanılan 

bir bağlaç. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde göñül düzdin giriftār eyledüñ / Çeşm-i cellāduñ ya ḳatl itsün anı ya zülfe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1480, Beyit 3). [ya ya, ] 

 

yabān: Uzak, yabancı el. 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [yabān, ] 

 

yād: Yabancı, hasım kimse. // rakip. 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 3). [yād, ] 

 

yād: Yad: anma, hatırlama II hatır II hatıra II yadına: bir şey veya kimse hatırına, bir şey veya kimse için. 

Dür dişüñ yādına talsam ger ma‘ānī baḥrına / Her ne cevher kim çıkarsam fikr-i bikrümden çıkar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1065, Beyit 2). [yādına, -ına ] 

Bencileyin la‘l-i nābuñ yādına iy ġonca fem / Gülşen içre lāleyi gördüm mey-i ḥamrā çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 3). [yādına, -ı, -n, -a ] 

La‘l-i şīrīn ü dehānı yādına / Bu Muḥibbī cān virür Ferhād’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 5). [yādına, 

-ı, -n, -a ] 

La‘l-i nābı yādına güp güp düşüp mey-ḫāneye / Biz ḫarābātī olup cām-ı maḥabbet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1246, Beyit 3). [yādına, -ı, -n, -a ] 

Firḳatiyle her gice tañ mı ola bī-ḫˇāb göz / La‘l-i nābuñ yādına her dem olur ḫūn-āb göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1264, Beyit 1). [yādına, -ı, -n, -a ] 

Naḫl ḳaddüñ yādına serv-i ḫırāmānum benüm / Göz yaşı pāyuña her dem cūlar olup çaglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1415, Beyit 2). [yādına, -ı, -n, -a ] 

La‘l-i lebinüñ yādına cān virsem ‘aceb mi / Virdi ġam Şīrīn-ile Ferhād’ı görüñ baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1451, Beyit 3). [yādına, -ı, -n, -a ] 
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Serv-ḳaddüñ yādına gülşende iy serv-i ḫırām / Bu Muḥibbī’nüñ iki çeşmini gördüm cū-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 5). [yādına, -ı, -n, -a ] 

 

yād eylemiş: Hatırlamak, anmak, aklına getirmek. 

Ol ṭabīb-i dil yine bu ḫastasın yād eylemiş / Bir cevāb itmiş lebinden göñlümi şād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 1). [yād eylemiş, -miş ] 

 

yād eyler: Hatırlamak, anmak, aklına getirmek. 

Yine dil murġı şehā gün yüzüñi yād eyler / Giceler ṣubḥa degin nāle vü feryād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 1). [yād eyler, -r ] 

 

yād eyler: Hatırlamak, anmak, aklına getirmek. 

Gelmesün daḫı Muḥibbī ser-i kūyuma dimiş / Görüñ ol luṭf issi kim bendesini yād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 8). [yād eyler, -r ] 

 

yād idicek: Hatırlamak, anmak, aklına getirmek. 

Dil ruḫlaruñı yād idicek işi zār olur / San kim çemende şevḳ-i gül-ile hezār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 

Beyit 1). [yād idicek, -icek ] 

 

yād idüben: Hatırlamak, anmak, aklına getirmek. 

İy bülbül-i dil eyleme gül gibi gel neşāṭ / Bād-ı ḫazānı yād idüben eyle iḥtiyāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 1). [yād idüben, -üben ] 

 

yāda getür: Hatırlamak, anmak, aklına getirmek. 

İy göñül kūhkenüñ nālişini yāda getür / Sen daḫı nāle kılup sengi de feryāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 1). [yāda getür, ] 

 

yāda getür: Hatırlamak, anmak, aklına getirmek. 

Dīdeden akdı gözüñ yaşı revān oldı yine / İy dil-i ġam-zede ol serv-ḳadi yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 2). [yāda getür, ] 

 

yāda getür: Hatırlamak, anmak, aklına getirmek. 

Yıkmadan ġam bu göñül kişverini yāda getür / Sāḳiyā cānuñ içün ehl-i dile bāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 1). [yāda getür, ] 

 

yāda getür: Hatırlamak, anmak, aklına getirmek. 

Dimezüz cevr ü cefā eyleme yā eyle vefā / Rāżıyuz her ne kılursañ bizi tek yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 4). [yāda getür, ] 



 2104 

 

yādigār: Bir kimseyi veya olayı hatırlatmak üzere verilen yâhut onlardan kalan şey // Hatıra, armağan, hediye. 

Sakla Muḥibbī sīnede tīrini cān gibi / Çünki saña ol kaşı ya yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1200, Beyit 5). 

[yādigārıdur, -ı, -dur ] 

Didiler yaralar n’eyler Muḥibbī sīne vü dilde / Didüm ki bir kemān-ebrū nigāruñ yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 5). [yādigārıdur, -ı, -dur ] 

Ugrın ugrın ġamzelerle sīnem üzre yaralar / Ol kaşı ya ġamzesi ok yādigārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 3). [yādigārıdur, -ı, -dur ] 

 

yag: Yenilen besinlerin fazlasından, gıdâsız kalındığı zaman kullanılmak üzere kalp, mîde, bağırsaklar ve böbrek gibi 

iç organların etrâfında, kaslar, dokular arasında depolanan, deri ve kılları dış etkilerden koruyan hidrokarbonların 

ortak adı // Kandili yakmaya yarayan sıvı. 

Tekye-i ‘ışḳa göñül ḳandīl cānumdur fitil / Anı rūşen eyleyen bagrumda olan yag-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 5). [yag-ımış, --ı, -mış ] 

 

yag: Yenilen besinlerin fazlasından, gıdâsız kalındığı zaman kullanılmak üzere kalp, mîde, bağırsaklar ve böbrek gibi 

iç organların etrâfında, kaslar, dokular arasında depolanan, deri ve kılları dış etkilerden koruyan hidrokarbonların 

ortak adı. 

Rūşen itmege çerāġın tekye-i ‘ışḳuñ müdām / Tuḥfe iletür bu göñül bagrındaki yagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 2). [yagın, -ı, -n ] 

Dil tekyesinde yakalı ‘ışḳuñ çerāġını / Yandı eridi kalmadı yürekde yagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 2). [yagumuz, -umuz ] 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 4). [yagı, -ı ] 

 

yag: Gökten yere düşmek // Çok miktarda, arka arkaya gelmek. 

Şol ḳadar bārān-ı eşk āhum seḥābından yagar / Ḳalbine yāruñ es̱er itmez ‘aceb mermer midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1049, Beyit 4). [yagar, -ar ] 

Şol deñlü yagar seng-i cefā kūyına varsam / Başum biñ eger olsa olur cümlesi ḫaşḫāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 4). [yagar, -ar ] 

 

yagdur: Yağmasını sağlamak // Çok miktarda atmak, savurmak. 

Bād-ı müşg-āmīzi ‘anber yagdurur / Zülfüñe beñzer ki dāyim şānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 3). 

[yagdurur, -ur ] 

Üstüme seng-i cefā şol deñlü yagdurdı nigār / Varımaz oldum ser-i kūyına yollar taşludur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1084, Beyit 2). [yagdurdı, -dı ] 

Dāġ-ı ḥasretden bitüpdür sīnem üzre lāleler / Yagdurur çeşmüm seḥergeh anuñ üzre jāleler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1167, Beyit 1). [yagdurur, -ur ] 

‘Āşıḳ oldur yār eger yagdursa yüz seng-i cefā / Başına biñ zaḫm iderse hergiz āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 4). [yagdursa, -sa ] 
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‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 4). [yagdursa, -sa ] 

 

yagla: Yağlamak, yağ sürmek. 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1415, Beyit 4). [yaglamış, -mış ] 

 

yagma: Zor kullanarak karşısına çıkan şeyleri alıp kaçma, çapul, talan. 

Nergis-i mestüñle zülfüñden göñül olmaz ḫalāṣ / Cān u dil yagmasına anlar çün el bir eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1427, Beyit 3). [yagmasına, -sı, -n, -a ] 

 

yagma eyledi: Yağmalamak, talan etmek. 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan anı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cemmāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 2). [yagma eyledi, -di ] 

 

yagma eyledi: Yağmalamak, talan etmek. 

‘Aḳl u ṣabrum bir ugurdan aldı yagma eyledi / Kimseye virmez emān bir laḥẓa ol cammāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1349, Beyit 2). [yagma eyledi, -di ] 

 

yagma ider: Yağmalamak, talan etmek. 

Leşker-i ġam āh kim dil kişverin yagma ider / Ancak anuñ def‘ini cām-ı mey-i ḥamrā ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1171, Beyit 1). [yagma ider, -er ] 

 

yagmacı: Yağma eden, yağmalayan. 

İy Muḥibbī mülk-i dil küllī ḫarāb olsa ne tañ / Zülfi kāfir ġamzeler Tātār-veş yagmacıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1023, Beyit 5). [yagmacıdur, -dur ] 

Ebed ma‘mūr olmaz mülk-i dil āh / Gözi Tātār-veş yagmacımuzdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1113, Beyit 2). 
[yagmacımuzdur, -muz, -dur ] 

Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst / Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1135, Beyit 3). [yagmacı, ] 

 

yagmaya virdi: Yağmalamak, talan etmek. 

Cān u dil yagmaya virdi āh kim bir muġbeçe / Ol sebebden cānda ṣabr u kalmadı göñlümde hūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1409, Beyit 2). [yagmaya virdi, -di ] 

 

yagmaya vire: Yağmalamak, talan etmek. 

Gelse ġam Ye‘cūci yagmaya vire dil kişverin / İy Muḥibbī var mıdur karşu aña der baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 5). [yagmaya vire, -e ] 
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yagmur-veş: Yağmur gibi, yağmur misali. 

Gülşen-i ḥüsnüñde cānā gül yüzüñ gördükçe āh / İderem akar yaşum gözden benüm yagmur-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1437, Beyit 2). [yagmur-veş, ] 

Giceler ḥüsnüñ bahārın fikr idüp āh eylesem / Çın seḥer bu gözlerüm yaşlar döker yagmur-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 3). [yagmur-veş, ] 

 

yaḫşı: Güzel, iyi. 

Didüm cānā ‘aceb rūşen yüzüñ var / Didi taḥsīn idüp yaḫşı sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 1). 

[yaḫşı, ] 

 

yāhū: Söylenen söze dikkati çekmek ve anlamını güçlendirmek için kullanılır. 

Bir gözi āhū bu göñlümi alup oldı revān / Cān bile gitdi didüm ben aña yāhū begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1091, Beyit 2). [yāhū, ] 

‘Aceb bu ġamze midür yāḫu cellād / Tutar ḥāżır elinde tīġ u ḫançer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 4). 
[yāḫu, ] 

Sanma şöhret gözlerüz biz yāḫū dārāt ehliyüz / ‘Ālemi bir cür‘aya satduk ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1344, Beyit 1). [yāḫū, ] 

 

yāḫūd: Yahut, veya. 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1052, Beyit 1). [yāḫūd, ] 

Leblerüñ fikri nigārā sanma fikrümden çıkar / Gün yüzüñ fikri yaḫūd ḳalb-i sipihrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 1). [yaḫūd, ] 

Ḳalbine āhum es̱er kılmaz benüm / Seng-i ḫārādur yāḫūd pūlāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 4). 
[yāḫūd, ] 

Bilmezem cevr ü cefāyı yāḫūd ‘izz ü nāz olur / Gel benüm çok sevdügüm didükçe meylüñ az olur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1158, Beyit 1). [yāḫūd, ] 

Dehān[ı] mīme zülf[i] cīme beñzer / Teni büllūra yāḫūd sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 1). 
[yāḫūd, ] 

Biz dimezüz ki mihr ü yāḫūd maḥabbet it / Cevr ü cefālaruñla senüñ pür-ṣāfālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1209, Beyit 2). [yāḫūd, ] 

Şem‘-i rūşen var mı yāḫūd bir gice / Yakuban pervānesin nār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 3). 
[yāḫūd, ] 

Nāme içre nāmını añmış Muḥibbī dilberüñ / Sehv-ile yazmış meger yāḫud yazılmışdur ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1500, Beyit 5). [yāḫud, ] 

 

yak: Yanmasını sağlamak veya yanmasına yol açmak, tutuşturmak; ateşe vermek. 
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Dün gice şem‘-i ruḫına karşu ol meh-pārenüñ / Ṣubḥ olınca yakmışam pervāne-veş bāl-ıla per (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 3). [yakmışam, -mış, -am ] 

Şem‘-i ḥüsni her kaçan ḫūbān yakar / ‘Āşıḳ-ı cānbāz aña pervānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 2). 
[yakar, -ar ] 

Zülfi zencīrine kim dil vire dīvāne geçer / Şem‘-i ruḫsārına kim per yaka pervāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1057, Beyit 1). [yaka, -a ] 

Görinen ṣubḥ-dem sanmañ şafaḳ gökler kenārında / Yakan bu dāmen-i çarḫı bu āh-ı ṣubḥgāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 3). [yakan, -an ] 

Şem‘-i ḥüsnine cem‘ olup ‘uşşāḳ / Tañ mı pervāne-veş yaka perler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 3). 

[yaka, -a ] 

Boynuma zencīr-i zülfin dāyimā dakmakdadur / Şem‘-i ḥüsnine göñül pervānesin yakmakdadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1103, Beyit 1). [yakmakdadur, -makdadur ] 

Şem‘-i ruḫsāruñ görüp yansam yakılsam tañ mıdur / Şem‘ gördükçe yakar bāl ü perin pervāneler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 4). [yakar, -ar ] 

Yaksa eflāki şafaḳ gibi n’ola āhum odı / Āteş-i ‘ışḳum şehā çünki cigerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 
Beyit 2). [yaksa, -sa ] 

 ,Ṭavāf itmeye vardum ḥaremüñ Ka‘besini / Bu ümīde ki şehā yakmaya hergiz beni nār (Muhibbî Dîvânı (ط)
Gazel 1205, Beyit 16). [yakmaya, -ma, -y, -a ] 

Dil tekyesinde yakalı ‘ışḳuñ çerāġını / Yandı eridi kalmadı yürekde yagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 2). [yakalı, -alı ] 

Cihānda var mı bir şem‘-i şeb-efrūz / Yakup pervānesini nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 2). 

[yakup, -up ] 

Şem‘-i ḫüsne iy Muḥibbī cān u ser itme dirīġ / Bāl ü per yakdı diye dilber bizüm pervānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1293, Beyit 5). [yakdı, -dı ] 

Şem‘-i rūşen var mı yāḫūd bir gice / Yakuban pervānesin nār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 3). 
[yakuban, -uban ] 

İtdi pervāne göñül yine ruḫ-ı yāra heves / Yakmayınca komaz āḫir kim ider nāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 1). [yakmayınca, -ma, -y, -ınca ] 

Ġarḳa virdi gözlerüm yaşı cihānı gāh olur / Yakar eflāki ser-ā-ser sīne-tābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 4). [yakar, -ar ] 

Nāṣiḥā men‘ itme yaksam şem‘-i ḥüsne cān u dil / Yakmaga pervāne perrin gelmez illā nār ḫoş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1408, Beyit 2). [yakmaga, -mag, -a ] 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 4). [yakmaga, -mag, -a ] 

Cānā seḥāb-ı zülfi ruḫ-ı āfitāba bas / Yakduñ bizi bu mihr-ile māhum niḳāba bas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1482, 

Beyit 1). [yakduñ, -du, -ñ ] 

 

yak: Yanmasını sağlamak veya yanmasına yol açmak, tutuşturmak; ateşe vermek II gönlü tutuşturmak, gönülde 

meydana gelen yangından dolayı ıstırap çekmek. 
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Bu Muḥibbī dil ü cān yakdugını ḥasret-ile / Sen bilürsin anı iy bār-ı Ḫudā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1001, Beyit 5). [yakdugını, -dug, -ı, -n, -ı ] 

Her kim ki yaka sīnesine dāġ-ı maḥabbet / Gözinden anuñ kan aka ḫūnīn cigeri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1013, Beyit 2). [yaka, -a ] 

Her kaçan derd-i firāḳuñ ḳıṣṣasın şerḥ eyleyem / Şem‘ yakar yüregini odlar agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1025, Beyit 3). [yakar, -ar ] 

Dūd-ı āhından Muḥibbī’nüñ n’ola tolsa cihān / Sīnesinde āteş-i ‘ışḳı çün ol yakmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 5). [yakmakdadur, -mak, -da, -dur ] 

N’ola yaksam şem‘-i ḥüsne bu göñül pervānesin / Dōstum sen şem‘ olıcak ‘āşıḳuñ pervānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 6). [yaksam, -sa, -m ] 

Āteş-i ‘ışḳa ezel yakdı Muḥibbī cān u dil / Anuñ-ıçun rūz u şeb dāyim ḫarābāt ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1344, Beyit 5). [yakdı, -dı ] 

Nāṣiḥā men‘ itme yaksam şem‘-i ḥüsne cān u dil / Yakmaga pervāne perrin gelmez illā nār ḫoş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1408, Beyit 2). [yaksam, -sa, -m ] 

Nigārā sūz-ı ‘ışḳuñla yakar dil her zamān āteş / Sakıngıl bād-ı āhumdan ider bir gün ziyān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 1). [yakar, -ar ] 

 

yak: Yanmasını sağlamak veya yanmasına yol açmak, tutuşturmak; ateşe vermek II yanacak madde olarak 

kullanmak. 

Āteş-i ruḫsāruñ üzre ol mu‘anber ḫāller / Micmer-i yāḳūt içinde müşg-ile ‘anber yakar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1116, Beyit 2). [yakar, -ar ] 

Āhdan zencīr idüp bu göñlümüñ ḳandīline / Yakmaga ġam meclisinde ya‘nī micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 4). [yakmaga, -mag, -a ] 

Zülfi zencīrine asmış san ẕaḳan ḳandīlini / Cān u diller yakmaga ya‘nī ki micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 2). [yakmaga, -mag, -a ] 

 

yak: Yanmasını sağlamak veya yanmasına yol açmak, tutuşturmak; ateşe vermek II gönlü tutuşturmak, gönülde 

meydana gelen yangından dolayı ıstırap çektirmek. 

Şeb-i miḥnetde ḥasretle yakan gün yüzlü māhumdur / Depemden şem‘-veş her dem çıkan dūd-ı siyāhumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 1). [yakan, -an ] 

 Yanar āhum odından tutuşup saḳf-ı felek / Yakalı ḥasret-ile yār beni leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ى)

1205, Beyit 29). [yakalı, -alı ] 

 Nūn olalıdan ḳāmetüm iy dōst benüm / Beni hicrüñ yakısardur bilürem āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ن)
1205, Beyit 25). [yakısardur, -ısar, -dur ] 

Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 5). [yaksa, -sa ] 

Cān u dil bāl ü perümdür yakdı anı nār-ı ġam / Varabilmem kūyuña çün bī-per ü bālem henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1300, Beyit 2). [yakdı, -dı ] 

Ehl-i diller ṣaydına zülfini gördüm āġ-ımış / Yakdı cān pervānesin çeşmi meger çerāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 1). [yakdı, -dı ] 
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Beni cānā iñen yakma sakın bu āh-ı sūzāndan / Amānsuzdur amān virmez bilürsin bī-amān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 4). [yakma, -ma ] 

Göñül şehrini yakmaga Muḥibbī’nüñ saçuñ şeb-rev / Olur dāmānı altına ider her şeb nihān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 5). [yakmaga, -mag, -a ] 

Yakma cevr-ile cefā-y-ıla beni iy bagrı taş / Çünki raḥmuñ yok baña n’içün olursın dil-ḫırāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 1). [yakma, -ma ] 

Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı / Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1471, Beyit 2). [yakdı, -dı ] 

Yakma iy dil nār-ı hicre bu Muḥibbī ḫastayı / Ḫayra gir cevr ü cefādan kıl bu miskīni ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 5). [yakma, -ma ] 

 

yaka: Elbise boynu, elbisenin boyun geçecek ve buynu örtecek yeri. 

Cān ez-cihān āvāredür ṣabrum yakası pāredür / Ġamla göñül bī-çāredür cān u cihānum kandadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 3). [yakası, -sı ] 

 

yakaldan: Yaktığından beri. 

Pūte-i hicrāna yakaldan Muḥibbī’yi nigār / Ġıll ü gışdan kurtılup zer gibi pāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 5). [yakaldan, ] 

 

yakıl: İçin için yanmak, üzülmek. 

Bu semāda görineni berḳ u bārān sanmañuz / Çarḫ-ı gerdān yakılup ben sūḫte içün aglar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 3). [yakılup, -up ] 

 

yakış: Uygun olmak. 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 5). [yakışmaz, -maz ] 

 

ya‘ḳūb: Hz. Yaʿḳūb. II çile çeken, hasret duyan, ağlayan (özellikleriyle aşığın gönlüne teşbih). 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [ya‘ḳūb’ı, -’ı ] 

 

ya‘ḳūb-ı dil: Gönül Yakûb'u. // Hz. Yakûb gibi hüzünlü gönül. 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini / Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1484, Beyit 2). [ya‘ḳūb-ı dil, ] 

 

ya‘ḳūb-veş: Hz.Ya'kûb gibi // Hüzün ve ağlama yönleriyle aşığa teşbih. 

Kılur Ya‘ḳūb-veş dil āh u zārı / Kaçan ol Yūsuf-ı Ken‘ān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 2). 

[ya‘ḳūb-veş, ] 
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Aglar-ısa bu Muḥibbī tañ mıdur Ya‘ḳūb-veş / Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 5). [ya‘ḳūb-veş, ] 

 

yāḳūt: En meşhuru kırmızı renklisi olan, pembe, erguvan vb. renklerde, sâdece elmasın çizebildiği çok değerli taş. 

Niçe yıldur cevher-i eşküm yolında ḫarc olur / Kāse-i çeşmüm tolu yāḳūt u mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1271, Beyit 5). [yāḳūt, ] 

 

yalman: Dili dudakta dolaştırmak, ağız şapırdatmak, susuzluk belirtileri göstermek. // Yalanmak, yalanıp yiyecek şey 

aramak. // Bir şey istemek. 

Yalmanur kan içmege her dem-be-dem şemşīrümüz / Togrulup gitdi ‘adūnuñ cānın ala tīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 1). [yalmanur, -ur ] 

 

yaluñuz: Yalnız, sadece. 

Ortada ‘ışḳa esīr sanmañ olam ben yaluñuz / Miḥnet ü derd ü maḥabbet kamu uçdan ucadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1040, Beyit 2). [yaluñuz, ] 

 

yaluñuz: Yalnız, tek başına. 

Gün yüzini yaluñuz vardum temāşā itmege / Bilmedüm sāyem gibi ardumca nāşī var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1423, Beyit 4). [yaluñuz, ] 

 

yalvar: Birinden ısrarlı bir biçimde, kendine acındıracak sözlerle, saygılı bir biçimde bir şey istemek. 

Şāyed ki teraḥḥüm ide bir daḫı Muḥibbī / Araya düşür gözlerüñüñ yaşını yalvar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 

Beyit 5). [yalvar, ] 

 

yalvarıgör: Yalvarmak, yakarmak. 

Zülfini elde gehī zencīr ider gāhī kemend / İy dil-i dīvāne taksun boynuña yalvarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1110, Beyit 4). [yalvarıgör, ] 

 

yaman: Fena, kötü. 

Ġam-ı endūh ile furḳat beni āḫir helāk eyler / Meded devletlü sulṭānum benüm ḥālüm yaman sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 2). [yaman, ] 

 

yan: Taraf, yakın. 

Ḥüsn eyvānında gördüm kaşları dīvān kurup / Cem‘ idüp ‘uşşāḳını her yaña asma basmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 4). [yaña, -a ] 

Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar / Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 3). [yaña, -a ] 

Akıdur dürr ü cevāhir yine bārān-ı bahār / Anuñ-ıçun görinür her yaña kühsār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1267, Beyit 4). [yaña, -a ] 
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yan: Taraf, yön, cihet // Yana: (-den yana şeklinde kullanıldığında) -e doğru. 

Ş’ol ḳadar āh okların atdum bugün çarḫdan yaña / Kıldı eflaḳi müşebbaḳ geçüben peykānumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1302, Beyit 2). [yaña, -a ] 

Her ne deñlü zārī kılsam āh u feryād eylesem / Eylemez benden yaña bir kez naẓar ol bagrı taş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1459, Beyit 3). [yaña, -a ] 

 

yan: Yanmak, alev almak, ateş ile tutuşmak. 

Şeb-i zülfinde çün gördüm cemāl-i şem‘-i ruḫsārı / Yanan pervāne-veş evvel dutışan bāl-ıla perdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 3). [yanan, -an ] 

Olmayan ‘ışḳa ḫaberdār okumasun şi‘rümi / Şi‘r-i pür-sūzum okurken korkaram kim yanalar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1143, Beyit 5). [yanalar, -a, -lar ] 

Āteş-i ‘ışḳuñ rumūzın niçe taḥrīr eyleyem / Söylesem ‘ālem yanar sanmañ ki ancak nāmeler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1172, Beyit 3). [yanar, -ar ] 

 Yanar āhum odından tutuşup saḳf-ı felek / Yakalı ḥasret-ile yār beni leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ى)
1205, Beyit 29). [yanar, -ar ] 

Gördüm dutışdum āteşe ol şem‘-i ḥüsn-i dil-keşe / Yandı perüm pervāne-veş bu bālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 2). [yandı, -dı ] 

Cāmi‘-i ḥüsn içre yanar ruḫları ḳandīldür / Kaşlarınuñ ṭāḳına miḥrāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 2). [yanar, -ar ] 

Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 3). [yansa, -sa ] 

‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla / Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 2). [yanmaz, -maz ] 

 

yan: Yakın, civar II taraf, yön cihet. 

Ġam beyābānında sergerdān olaldan cān u dil / Kimse gelmez yanuma illā meger sāyem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 5). [yanuma, -um, -a ] 

Mümkin midür ki görine genc-i cemāl-i yār / Zülf-i siyāhı her yaña biñ başlu mār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1030, Beyit 3). [yaña, -a ] 

Her yaña başın açar dīvāneler boyın sunar / El uzadup her kaçan zencīr zülfini çözer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 3). [yaña, -a ] 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [yanumda, -umda ] 

Akıdur āb-ı revān her yaña çeşmüm ḳūzeki / İñiler bī-çāre dil derd-ile san ṭolābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1066, Beyit 3). [yaña, -a ] 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 3). [yaña, -a ] 
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Bāġ u rāġı ser-te-ser geşt itdi çün bād-ı ḫazān / Her yaña kılsañ naẓar berk-i şecer pā-māl olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1128, Beyit 4). [yaña, -a ] 

Bir naẓar kılmaz o meh-rū ‘āşıḳuñ zārın görür / Bir nefes olmaz cüdā yanından aġyārın görür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1131, Beyit 1). [yanından, -ı, -n, -dan ] 

Hevāya uyanuñ başı hebā olmak muḳarrerdür / Daḫı rūşen ola yanuñda şem‘-i encümenden sor (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 6). [yanuñda, -uñ, -da ] 

Gözi ḫūn-rīzlik inkār itmesün kim / Yanında ḫançerinüñ ḥumreti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 4). 
[yanında, -ı, -n, -da ] 

 Didüm var mı benüm gibi yanuñda bülbül / Güldi gül gibi didi var senüñ gibi hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( د )

1205, Beyit 8). [yanuñda, -uñ, -da ] 

Bulınur mı ‘aceb bir gül anuñ yanında ḫār olmaz / Ya bülbül var mı ‘ālemde enīsi āh u zār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 1). [yanında, -ı, -n, -da ] 

Yanumdan bir dem eksilmez ġam u derd ü belā hergiz / Bulınmaz derd-i ‘ışḳ-ıla benüm tek mübtelā hergiz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 1). [yanumdan, -um, -dan ] 

Görinen başuma miḥnet kūhsārıdur diñüz / İki ‘aynum iki yaña çeşmesārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 1). [yaña, -a ] 

Salınur her yaña biñ nāz-ıla āh eyler-isem / Nite kim serv-i sehī ḳadd-i bülendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 3). [yaña, -a ] 

Āhum ejder görinür bu sīne ġārıdur diñüz / Her yaña kim saçılur ejder şerārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1340, Beyit 1). [yaña, -a ] 

Niçe başlar kesilüp her yaña ḫūn ola revān / Ġamzelerden eline yār ala çün ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 2). [yaña, -a ] 

Hem-nefes kılup raḳībi eyleseñ yanuñda ḫāṣ / Kim ‘acablar gül yanında eksük olmaz ḫār u ḫes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1375, Beyit 2). [yanında, -ı, -n, -da ] 

Hem-nefes kılup raḳībi eyleseñ yanuñda ḫāṣ / Kim ‘acablar gül yanında eksük olmaz ḫār u ḫes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1375, Beyit 2). [yanuñda, -uñ, -da ] 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 2). [yaña, -a ] 

Cārūb idüp bu kirpügümi dökdüm eşkümi / Gelmez yanuma ‘ār ider ol yār bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1386, Beyit 4). [yanuma, -um, -a ] 

Tañ degüldür ger raḳīb olmazsa yanuñdan cüdā / Kanda kim gül açıla lā-büd bulınur ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1390, Beyit 4). [yanuñdan, -uñ, -dan ] 

Umaram pertāb idesin tīr-i ġamzeñ sīneme / Saçıla her yaña kanum ben olam naḥcīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1410, Beyit 2). [yaña, -a ] 

İy āfitāb-ı ḥüsn gitmedi sāyem yanumdan āh / Tā itmeyince ‘Arbede anuñ-ıla savaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1432, Beyit 4). [yanumdan, -um, -dan ] 

Yine bir māh sevdüm tonı zer-keş / İder her yaña cevlān atı ser-keş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 1). 

[yaña, -a ] 
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Āsitānuñdan revā mı ‘āşıḳı dūr eyleyüp / İt raḳībi idesin lāyıḳ mıdur yanuñda ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1481, 
Beyit 5). [yanuñda, -uñ, -da ] 

 

yan: Kat, nezd, huzur [Daha çok yanına ve yanında şeklinde kullanılır]. 

Benüm āhvāl-i pür ġuṣṣam yanında ḳıṣṣa-i Mecnūn / Muḥibbī beñzemez ancak kurı efsānedür dirler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1101, Beyit 5). [yanında, -ı, -n, -da ] 

Yāra varup dün gice dil derdini ‘arż eyledüm / Ḫˇāba vardı gözleri yanında san efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 5). [yanında, -ı, -n, -da ] 

Raġbeti yokdur yanuñda bir-durur pīr ü cevān / Didi biz meh-rūlaruz şeyḫ-ile şāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 4). [yanuñda, -uñ, -da ] 

Yanuñda eger sevme günāh-ısa nigārā / ‘Afv eyle ḫaṭā eylemedük çün beşer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 4). [yanuñda, -uñ, -da ] 

Bir ẕerre degül ḳıymet-i dünyā yanumuzda / Baş terkin urur dünyede evbāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1280, Beyit 2). [yanumuzda, -umuz, -da ] 

Bir olaldan yanumuzda āsümān-ıla zemīn / Anuñ içün biz anuñ ne zīr ü bālāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 6). [yanumuzda, -umuz, -da ] 

Muḥibbī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam benüm āh / Yanında dilberüñ efsāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 5). 
[yanında, -ı, -n, -da ] 

 

yan: Tutuşmak, alev almak II çok ıstırap çekmek, büyük bir acı içinde olmak, çok üzülmek II çok güçlü ve derin bir 

aşkla sevmek, aşk ateşine düşmek II gönülden acı çekmek, gönlü yanmak. 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 1). [yanaram, -ar, -am ] 

‘Işḳ eri çokdur velī ‘āşıḳ hemān bir dānedür / Terk-i cān idüp yanar şem‘e o bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1009, Beyit 2). [yanar, -ar ] 

Yandursa n’ola şem‘-i ruḫına beni dilber / Şem‘üñ daḫı pes yandugı pervāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1011, Beyit 3). [yandugı, -dug, -ı ] 

‘Işḳ āteşine yandugumı ancak o bilür / ‘Işḳuñ odına cān u göñül kim kebāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 
Beyit 4). [yandugumı, -dugumı ] 

Cān u dil ile şem‘-i ruḫ-ı yāra yandugum / Pervāne gibi yanmaga dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1111, Beyit 2). [yandugum, -dug, -um ] 

Cān u dil ile şem‘-i ruḫ-ı yāra yandugum / Pervāne gibi yanmaga dil baglayan bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1111, Beyit 2). [yanmaga, -mag, -a ] 

Döne döne yanmayan bilmez nedür aḥvāl-i ‘ışḳ / İy Muḥibbī ḥālüñi bagrı kebābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 7). [yanmayan, -ma, -y, -an ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥ olınca yanmayan / Meclis-i ‘irfāna anlar girmege lāyıḳ mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1123, Beyit 2). [yanmayan, -ma, -y, -an ] 

Şem‘-i ḥüsne kim ki ‘āşıḳdur yanar pervāne-veş / Maḥv olur ol ‘āteş-i ‘ışḳ içre nā-peydā olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1156, Beyit 4). [yanar, -ar ] 



 2114 

Ruḫları şem‘in yine ‘arż eyledi cānāneler / Koñ tutuşsun cān u dil şem‘e yana pervāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 1). [yana, -a ] 

Dāġ-ı dilümle yansa vücūdum ‘aceb midür / ‘Işḳ āteşiyle sīnede ol dāġ lāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, 
Beyit 4). [yansa, -sa ] 

Teraḥḥum eyle kuluñdur Muḥibbī / Yanar ‘ışḳuñla şāhum çok zamāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 8). 
[yanar, -ar ] 

Tutışdı āteş-i hicre yanar bu cān-ı men sensüz / Muḳarrer cān gider benden kalur bu kurı ten sensüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 1). [yanar, -ar ] 

Ara pervānesin şem‘-i cemālin / Bulursın yanmaga nār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 2). 

[yanmaga, -mag, -a ] 

Leb-i şīrīnine karşu yanaram tā seḥer çün şem‘ / Ben ol maḥrem-i şem‘ oldum viṣāli engübīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 3). [yanaram, -ar, -am ] 

Dil tekyesinde yakalı ‘ışḳuñ çerāġını / Yandı eridi kalmadı yürekde yagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 2). [yandı, -dı ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe görüp dün gice dil yandugını / Baña öykündi düşüp odlara pervāne biraz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1251, Beyit 2). [yandugını, -dug, -ı, -n, -ı ] 

‘Āşıḳ mı dinür yanmayıcak āteş-i hicre / ‘Işḳ ehli olan puḫte gerek ḫām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 2). [yanmayıcak, -ma, -y, -ıcak ] 

‘Işḳ āteşiyle yandı kül oldı bu cān u dil / Āḫir savurdı ġam yili geldi ġubārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 5). [yandı, -dı ] 

Yanar pervāne şem‘e nāle kılmaz / Çü çıkmaz mürdelerden hergiz āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 2). 

[yanar, -ar ] 

Şem‘-i ḥüsne dil yana pervāne-veş ḫāmūş olur / İñleyüp bülbülleyin feryād u āh u vā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1297, Beyit 3). [yana, -a ] 

Pūte-i ‘ışḳ içre yanup ḫāliṣ olduk zer gibi / Olmazuz dünyāya ṭālib sanma dīnār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 2). [yanup, -up ] 

Yanaruz nār-ı maḥabbetle dem-ā-dem şem‘-veş / Dūdumuz serden çıkar biz ‘ışḳ sevdāsındayuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1305, Beyit 2). [yanaruz, -ar, -uz ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe yanaldan bu göñül pervāne-veş / Şem‘e yanmak ögredür gör bu dil-i pervānemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1315, Beyit 3). [yanaldan, -al, -dan ] 

Şem‘-i ḥüsnüñe yanaldan bu göñül pervāne-veş / Şem‘e yanmak ögredür gör bu dil-i pervānemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1315, Beyit 3). [yanmak, -mak ] 

Bezm-i ḥüsninde görüp şem‘-i cemāl-i dilberi / Yanmaga pervāne-veş ol nāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1341, Beyit 4). [yanmaga, -mag, -a ] 

Beni kül eyledi bu āteş-i ‘ışḳ / Bu nev‘e yanmagı bir nār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 4). 

[yanmagı, -mag, -ı ] 

Şem‘-i ḥüsne yanagör pervāne-veş āh eyleme / ‘Āşıḳ-ı s̱ābit-ḳadem ‘ışḳ içre feryād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 3). [yanagör, -agör ] 
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Göreli zülfüñde ḥüsnüñ şem‘ine pervāne-veş / Cān u dilden yanmaga iy māh nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 3). [yanmaga, -mag, -a ] 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 2). [yansa, -sa ] 

Āteş-i hicrān-ıla yanmazdan evvel cān u dil / Sora-gelmez mi ‘aceb ol lebleri ‘Īsī-nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1384, Beyit 4). [yanmazdan, -maz, -dan ] 

İremezsin bī-vefālar vuṣlatına iy göñül / Ger firāḳıyla yanarsañ hem-dem olmaz bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 3). [yanarsañ, -ar, -sa, -ñ ] 

Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 3). [yansam, -sa, -m ] 

Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 5). [yanmış, -mış ] 

Dün gice gördüm Muḥibbī şu‘le-i pervāneyi / Ḳaṣdı yanmagmış meger sandum savaşı var-ımış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1423, Beyit 5). [yanmagmış, -mag, -mış ] 

Gögermiş yir yirin cismi yanup dil āteş-i ‘ışḳa / Yıkılmış mest-i ‘ışḳ olmış düşüp dīvāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 5). [yanup, -up ] 

Benüm sūz-ı derūnumda yanar derd ehline her dem / Muḥibbī ṭab‘ı miḥnetden uzandukça zebān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 5). [yanar, -ar ] 

 

yaña: Yakın, civar II taraf, yön cihet. 

Tīr-i bārān atdılar her bir yañadan ġamzeler / Dil gibi sīnemde bir muḥkem ḥiṣārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1058, Beyit 2). [yañadan, -dan ] 

Ẕikr-i leb-i la‘lüñ olalı vird-i zebānum / Her bir yañadan gūşuma irer benüm āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 

Beyit 2). [yañadan, -dan ] 

Zülf-i çevgān ile bāziçeye geldi o nigār / Ser-i ‘uşşāḳ aña her bir yañadan top olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 4). [yañadan, -dan ] 

Yüz sürerler her yañadan gelüben ‘āşıḳları / Bāb-ı istiġnāda gördüm bir ulu dergāh imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1455, Beyit 2). [yañadan, -dan ] 

 

yana geçer: Sürekli olarak yanmak // sürekli acı, elem çekmek. 

Şem‘-veş dūd-ı dilüm çıksa depemden ne ‘aceb / Kim Muḥibbī giceler ṣubḥa degin yana geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1057, Beyit 5). [yana geçer, -a-er ] 

 

yañag: Yanak, yüzün iki tarafının her biri. 

İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter / Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 1). [yañagı, -ı ] 

Gözüñ nergis yañaguñ gül olaldan / Boyuña bendedür serv ü ṣanavber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 2). 

[yañaguñ, -uñ ] 
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yañag: Yanak, yüzün iki tarafının her biri // Gülün yaprakları ve yumuşak yüzeyi. 

İy gül yañaguñ ol gül-i ḫandānuma beñzer / İy serv boyuñ serv-i ḫırāmānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 1). [yañaguñ, -uñ ] 

 

yanagel: Yana gelmek, yanmak, yanıp tutuşmak // Aşk ateşiyle yanmak. 

Şem‘-i cemāl-i yāra pervāne-veş tutışdum / Kimdür diyen benümçün ol şem‘e yanagelmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1207, Beyit 3). [yanagelmez, -mez ] 

 

yañagı ergavān: Erguvan yanaklı, erguvan gibi kırmızı yanaklı // sevgili. 

Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı / Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 2). [yañagı ergavān, -ı ] 

 

yandur: Yandırmak ‖ 'aşk ateşiyle yakmak, tutuşturmak, ateşe verivermek.(TS). 

Yandursa n’ola şem‘-i ruḫına beni dilber / Şem‘üñ daḫı pes yandugı pervāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1011, Beyit 3). [yandursa, -sa ] 

Dün gice tā subḥ olınca niçe biñ pervānenüñ / Bāl ü perrin yanduran ol şem‘-i bī-pervāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 2). [yanduran, -an ] 

 

ya‘nī: Anlatılmak, açıklanmak istenen bir hükümden önce “Şu anlatılmak isteniyor ki, demek ki, sözün kısası, kısaca” 

anlamında kullanılır. 

Bagla zencīr-i ser-i zülfine dīvāne dili / Ya‘nī Mecnūn-ṣıfat başına sevdāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 3). [ya‘nī, ] 

İrdi bir ḥālete dil içdi lebi cür‘asını / Ya‘nī cām-ı mey-ile sāḳī bu ḥālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 2). [ya‘nī, ] 

Zülfi ucını alur agzına mest olsa nigār / Def‘-i būy-ı mey içün ya‘nī ḳaranfil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1083, Beyit 4). [ya‘nī, ] 

Naṭ‘-ı ḥüsninde yine çignedür üftādeleri / At salup her ṭarafa ya‘nī semendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 4). [ya‘nī, ] 

Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz / İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 1). [ya‘nī, ] 

Āhdan zencīr idüp bu göñlümüñ ḳandīline / Yakmaga ġam meclisinde ya‘nī micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 4). [ya‘nī, ] 

Zülfi zencīrine asmış san ẕaḳan ḳandīlini / Cān u diller yakmaga ya‘nī ki micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 2). [ya‘nī, ] 

Başına sançup çiçek zeyn eylemiş dülbendini / Dir gören tācına ya‘nī dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 4). [ya‘nī, ] 

 

yañıl: Yanılmak, hata yapmak. 
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Muḥibbī rāh-ı kūyuñda yatur pā-māl-i ‘ışḳ oldı / Yañılup dimedüñ bir gün bu miskīn derdmendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 5). [yañılup, -up ] 

Muḥibbī derd-ile oldı yolında ḫāk-ile yeksān / Dimedi yañılup bir dem benüm ḥāżır-güvāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 5). [yañılup, -up ] 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda senüñ çokdan ġubār oldı / Yañılup dimedüñ bir kez ki ḫāk-i üstüḫˇānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 5). [yañılup, -up ] 

Gözlerüm yaşı yañılmaz gice vü gündüz akar / Müstedām ola ki artar anuñ-ıla demümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 4). [yañılmaz, -maz ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi çün yaşum yañılmaz ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 4). [yañılmaz, -maz ] 

 

yanınca: Yanında, beraberinde. 

Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur / Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 1). [yanınca, ] 

 

yanında: Kat, nezd, huzur [Daha çok yanına ve yanında şeklinde kullanılır] // iki şeyi mukayese ederken kullanılır. 

İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür / Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 1). [yanında, ] 

Āteş-i āhum yanında bir şerer nār-ı Ḫalīl / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 3). [yanında, ] 

 

yañlış: Yanlış, aslı olmayan. 

Küfār-ı ḫaddüñi ḫaṭṭuñ yazup şerḥ eylemek ister / Ta‘ālā’llāh anı ḫakk it gider yañlış kitāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 5). [yañlış, ] 

 

yansam yakılsam: Yanıp yakılmak: şikâyet etmek, derdini döküp sızlanmak II çok sevmek, delice âşık olmak II yanıp 

kül olmak. 

Şem‘-i ruḫsāruñ görüp yansam yakılsam tañ mıdur / Şem‘ gördükçe yakar bāl ü perin pervāneler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 4). [yansam yakılsam, ] 

 

yanumca: Yanımda, benimle birlikte. 

Çoklar yaşasun raḥm kılup yaşuma her bār / Aglar bile yanumca benüm dīde-i ḫūnbār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 1). [yanumca, ] 

Mecnūn-ṣıfat derd-ile vādīlere düşdüm / Yanumca baña olmaga hem-rāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1228, Beyit 4). [yanumca, ] 

 

yanuñda: Kat, nezd, huzur [Daha çok yanına ve yanında şeklinde kullanılır]. 

Ben ṣürāḥī gibi yanuñda senüñ baş egdürem / Sāḳiyā senden ḳadeḥ iḥsān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1032, Beyit 2). [yanuñda, ] 
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yanup kül olalı: Tamâmen yanmak, yanıp kül hâline gelmek II mahvolmak, helâk olmak II büyük bir acı içinde 

bulunmak, acı içinde kalmak. 

Sen tenūr-ı ‘ışḳ-ıla yanup kül olalı göñül / Bezm-i ġamda kalmadı ekl itmege biryānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1302, Beyit 3). [yanup kül olalı, -alı ] 

 

yanup kül oldı: Tamâmen yanmak, yanıp kül hâline gelmek II mahvolmak, helâk olmak II büyük bir acı içinde 

bulunmak, acı içinde kalmak. 

Āteş-i ‘ışḳa Muḥibbī yana ḫākister ola / Nār-ı ‘ışḳ ile nite yanup kül oldı Ḳaḳnūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 

Beyit 5). [yanup kül oldı, -dı ] 

 

yanup tutuşup: Yanıp tutuşmak, yanıp kül olmak. 

Şeb-i hicr içre kaçan bu dil-i maḥzūn iñiler / Bile yanup tutuşup derd-ile gerdūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1019, Beyit 1). [yanup tutuşup, -up ] 

 

yanup yakılmışam: Yanıp yakılmak: şikâyet etmek, derdini döküp sızlanmak II çok sevmek, delice âşık olmak II 

yanıp kül olmak. 

Döne döne āteş-i hicre yanup yakılmışam / İy Muḥibbī göñlüme ḳebāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 5). [yanup yakılmışam, -mış, -am ] 

 

yanup yakılmışam: Yanıp yakılmak: şikâyet etmek, derdini döküp sızlanmak II çok sevmek, delice âşık olmak II 

yanıp kül olmak. 

Döne döne āteş-i hicre yanup yakılmışam / İy Muḥibbī göñlüme ḳebāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1304, Beyit 5). [yanup yakılmışam, -mış, -am ] 

 

yap: İnşa etmek. 

Cefā sengiyle miḥnet topragına / Binā-yı ‘ışḳı yapsañ muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1232, Beyit 3). 

[yapsañ, -sa, -ñ ] 

Niçe bir ḳaṣruñ yaparsın ḫışt-ı sīm ü zer ile / Yā niçe bir ‘iyş ü ‘işret çün döşersin sen bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1499, Beyit 2). [yaparsın, -ar, -sın ] 

 

yap: Inşa etmek. II dil bağlamında gönül almak, gönlü mamur eylemek. 

Egerçi kim yapar dil ḫānesin yār / Döner ol dem yıkar yine ṣabī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 3). 

[yapar, -ar ] 

Dil ḫānesini yıksa Muḥibbī yine dildār / Anı da yapar böylece mi‘mār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 5). [yapar, -ar ] 

 

yapıl: Yapılmak, inşa edilmek, örülmek, hazırlanmak. 

İy Muḥibbī faḳr-ıla iden ḳanā‘at iḫtiyār / Sīm ü zerden yapılan ḳaṣr-ıla eyvān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1266, Beyit 5). [yapılan, -an ] 
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yaprag: Yaprak. 

Bilmem ki semen bergi vü yā sīm tenüñdür / Gül yapragı var-ısa senüñ pīrehenüñdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1016, Beyit 1). [yapragı, -ı ] 

 

yapu: Bina, inşaat, ev, yapı. 

Cefā sengiyle miḥnet topraġınsuz / Maḥabbet yapusı hīç muḥkem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 3). 
[yapusı, -sı ] 

 

yapuya gelür: Yapıya gelmek, yapılabilir olmak, yapılmaya elverişli olmak. 

Gönderür seng-i cefā yār belā topragını / Dil-i vīrānı sanur kim daḫı yapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 4). [yapuya gelür, -ür ] 

 

yār: Sevgili ‖ dost. 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 3). [yār, ] 

Beni cevr-ile cefā öldüre mi kim ne bilür / Yār ‘aceb eyleye mi mihr ü vefā kim ne bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1001, Beyit 1). [yār, ] 

Dil ü cān terkin urup dil yine dildāra gider / Dil ü cān derdini ‘arż itmege ol yāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1002, Beyit 1). [yāra, -a ] 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 1). [yārı, -ı ] 

Her ṭarafdan güller açılur cihān rūşen olur / Yār nāz-ıla kaçan gelse ‘iẕārın ter tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1006, Beyit 3). [yār, ] 

Yāra ‘arż-ı ḥāl içün āh eyleyüp kan aglasam / Hīç te’s̱īr eylemez ḳalbin meger mermer tutar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1006, Beyit 4). [yāra, -a ] 

Her ne deñlü yār düşmenlik ide / Baña ne kılsa gelür ol dōst er (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 3). [yār, ] 

Cān virem yāra dir-iseñ yüri ḳallāş olıgör / Kanda bulursa cefā tīġını ḳallāşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 
Beyit 4). [yāra, -a ] 

Yāra ‘arż eyledükçe derd-i dilüm / Dir Muḥibbī ki bu ne ġavgādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 5). [yāra, 
-a ] 

Gāh mescidde gehī deyr ü gehī meyḫānede / Yārı bulursın Muḥibbī cehd kıl arayıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1028, Beyit 7). [yārı, -ı ] 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa / Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 
Beyit 2). [yārı, -ı ] 

Bilsem eşküm n’içün itmez göñline yāruñ es̱er / Dirler elmās iy Muḥibbī seng-i ḫārādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1038, Beyit 4). [yāruñ, -uñ ] 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1041, Beyit 4). [yāra, -a ] 



 2120 

‘Aceb bilsem gül-i ra‘nā ne yüzden beñzemiş yāra / Ḥayāsuz ‘ārı terk itmiş gelüp ortaya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 4). [yāra, -a ] 

Ol gül-i ḥamrāda şebnem mi seḥergeh görinen / Yoḫsa ruḫsārında yāruñ ḳaṭre kaṭre der midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1049, Beyit 3). [yāruñ, -uñ ] 

Şol ḳadar bārān-ı eşk āhum seḥābından yagar / Ḳalbine yāruñ es̱er itmez ‘aceb mermer midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1049, Beyit 4). [yāruñ, -uñ ] 

Yārı aġyār-ıla gördüm san gül oynar ḫār-ıla / Bülbül-i şūrīde-veş bu āh u zārum aldılar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1058, Beyit 3). [yārı, -ı ] 

Kim elif gibi reh-i ‘ışḳında yāruñ togrudur / Bakışından çeşmi aña ġamze okın togrudur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1064, Beyit 1). [yāruñ, -uñ ] 

Zehr olur ger ġayr elinden içeyim āb-ı ḥayāt / Yār elinden zehr nūş itsem baña cüllābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 4). [yār, ] 

Saçı sünbül ‘ārıżı yāruñ gül-i ḥamrā geçer / Bāġ ara serv-i sehīden ḳāmeti a‘lā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1067, Beyit 1). [yāruñ, -uñ ] 

Yāra nāmuñ ne didüm didi meh-i tābāna sor / Leblerin sordum didi var bu ḥadīs̱i cāna sor (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1069, Beyit 1). [yāra, -a ] 

Yār daksun cevher-i naẓmumı lāyıḳ gūşına / Çün Muḥibbī her sözüñ bir gevher-i nā-yābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1072, Beyit 5). [yār, ] 

Sāye-i zülfi midür ḫaddinde yāruñ yoḫsa ḫaṭ / Lebleri ḳandında cem‘ olmış ve yāḫūd mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1073, Beyit 3). [yāruñ, -uñ ] 

Sevme hercāyī güzel virme Muḥibbī aña dil / Yār bī-‘ahd olıcak mihr ü maḥabbet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1074, Beyit 5). [yār, ] 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [yār, ] 

Olmasa yār Muḥibbī şeh-i ḫūbān eger / Hep güzeller gelüp eyler miydi ṭapu begler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1091, Beyit 5). [yār, ] 

Salınur ‘işve ile her ṭarafa nāz-ıla yār / Āh bu şīveyi ne serv ne şimşād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1094, Beyit 
6). [yār, ] 

Cāmi‘-i ḥüsninde yāruñ ṭāḳ-ı ebrūsın gören / Secdeden kaldurmayup başın anı miḥrāb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 2). [yāruñ, -uñ ] 

Gül‘iẕār-ı ḥüsni yāruñ tāze sebz olsun diyü / Bu Muḥibbī göz yaşın cū sīnesin ṭōlāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1104, Beyit 5). [yāruñ, -uñ ] 

Düşüp öñine ġāşiyesin götürür ṣabā / Şeb-dīz-i zülfe yār kaçan kim süvār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1127, 
Beyit 4). [yār, ] 

Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1127, Beyit 5). [yār, ] 

Māha diñ öykünmesün yāruñ hilāl ebrūsına / Kanda beñzer aña anuñ kaşları peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1132, Beyit 3). [yāruñ, -uñ ] 
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Dün iḳrār eylemişken būseyi yār / ‘Aceb n’oldı bugün inkār iderler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1134, Beyit 3). [yār, 
] 

Salınsa nāz-ıla yārum gören dir serv-ḳāmetdür / Ne serv-ḳāmet olsun ol ki turdukça ḳıyāmetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 1). [yārum, -um ] 

Bir bencileyin şem‘ gibi odlara yanmış / Şem‘-i ruḫuñuñ şevḳıne iy yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 8). [yār, ] 

Bir bencileyin sīne siper seng-i cefāya / Bu kūh-ı maḥabbetde belā yār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 10). [yār, ] 

Şāne gibi pāralansa tañ mıdur bu cān u dil / Her seḥer bād-ı ṣabā zülfini yāruñ şāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 6). [yāruñ, -uñ ] 

Nāvek-i ġamzesine döymeye sīnem siperi / Kaşı yasını kaçan ‘işve ile yār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1150, 
Beyit 4). [yār, ] 

Gönderür seng-i cefā yār belā topragını / Dil-i vīrānı sanur kim daḫı yapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1152, 
Beyit 4). [yār, ] 

Añma efsāne-i Mecnūn’ı ko uyḫu getürür / Beni añ yārum-ıla kuru mes̱elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 5). [yārum-ıla, -um-, -ıla ] 

Egerçi kim yapar dil ḫānesin yār / Döner ol dem yıkar yine ṣabī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 3). 
[yār, ] 

Açup çün muṣḥaf-ı ḥüsnin tefe’’ül eyledüm yāruñ / Elifdür ḳāmeti geldi yine ferḫūnde fālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 5). [yāruñ, -uñ ] 

Nāz-ıla ben mübtelāsın günde biñ kez öldürür / Anı düşmen eylemez baña anı kim yār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 2). [yār, ] 

Aglayup zārīlık ile eylesem yüz biñ niyāz / Yār nāzın arturur biñ dürlü istiġnā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1171, Beyit 2). [yār, ] 

Muḥibbī sīnede peyḳān[ı] yāruñ / Müdām olsun dil ü cān merhemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 5). 
[yāruñ, -uñ ] 

Gökden eger ki togmaya mihr-ile meh ne ġam / ‘Ālem yüzine gün yüzi yāruñ żiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1177, Beyit 5). [yāruñ, -uñ ] 

Yāra varup dün gice dil derdini ‘arż eyledüm / Ḫˇāba vardı gözleri yanında san efsānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 5). [yāra, -a ] 

Didüm ki yārumuñ yokdur naẓīri / Eger var-ısa eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 2). 
[yārumuñ, -um, -uñ ] 

Kurılmışdur zenaḫdānı ki san top / Ḫaṭı yāruñ ḥiṣār-ı rīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 4). 
[yāruñ, -uñ ] 

Mu‘aṭṭardur yine ‘ālem dimāġı / Ṣabānuñ yār zülfinde eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 2). [yār, ] 

Yār Muḥibbī ḫūblar içre eyle maḥbūb ola kim / Ḫalḳ-ı ‘ālem ḥayretinden ısırur barmaglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 9). [yār, ] 

Ele girdügi dem yāruñ ayagı / Öpüp başda koyanuñ devleti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 9). [yāruñ, -

uñ ] 
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 Lā diyemezem ḥükmüñe fermān kulıyam / Beni başdan ayaga eyleyesin pāre i yār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ال)
1205, Beyit 28). [yār, ] 

 Yanar āhum odından tutuşup saḳf-ı felek / Yakalı ḥasret-ile yār beni leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ى)
1205, Beyit 29). [yār, ] 

Olurdı yārı kuçmak pīrehensüz / Eger cān tensüz ola gül dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 1). [yārı, 
-ı ] 

Zer oldı ruḫum sīm yaşumdan baña ne sūd / Çün yār gelüp bir naẓar sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 3). [yār, ] 

Muḥibbī yārı aġyār-ıla gördüm / Didüm ‘ālemde gül var mı dikensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 5). 

[yārı, -ı ] 

Görüñ aġyārı yāruñ işiginde / Perī olmaz imiş āh Ehremensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1225, Beyit 4). [yāruñ, -
uñ ] 

Cihān bāġında çün yār eksük olmaz / Anuñçün āh-ıla zār eksük olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1235, Beyit 1). 
[yār, ] 

‘Aceb olmaya ger yārum benümle hem-nişīn olmaz / Gedālar olı-gelmişdür ki şehlerle ḳarīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 1). [yārum, -um ] 

‘İydde niçelerüñ irdi eli yāra henūz / Kaldı ortada dirīġā dil-i āvāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1239, Beyit 
1). [yāra, -a ] 

Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 3). [yār, ] 

Görmege ben ‘āşıḳ-ı dil-ḫasteyi yār istemez / Dil ṭabībidür velī itmege tīmār istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1247, Beyit 1). [yār, ] 

Diñlemezdi Vāmıḳ u Ferhād u Mecnūn ḳıṣṣasın / İy Muḥibbī yār eger gūş eylese efsānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 5). [yār, ] 

Ölince yüri yārı ṭaleb eyle Muḥibbī / ‘Āşıḳ olana dünyede ārām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 
5). [yārı, -ı ] 

Raḥm eyle disem yāra ider nāza ser-āġāz / ‘Āşıḳ ki niyāz eyleye ma‘şūḳa kılur nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1260, Beyit 1). [yāra, -a ] 

Gül ruḫlarınuñ şevḳi ile gülşene vardum / Didüm ki dilā nāleler it yār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 4). [yār, ] 

Serv beñzetdi yine cāmesini cāmesine / İtdi gülşende libāsın meger ol yār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 3). [yār, ] 

‘Āşıḳ oldur yār eger yagdursa yüz seng-i cefā / Başına biñ zaḫm iderse hergiz āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 4). [yār, ] 

Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine / Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 2). [yār, ] 

Yār bir gün dimedi ḥāl-i Muḥibbī niçedür / Niçe yıldur ki varur yāra bizüm ādemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1274, Beyit 6). [yār, ] 
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Yār bir gün dimedi ḥāl-i Muḥibbī niçedür / Niçe yıldur ki varur yāra bizüm ādemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 6). [yāra, -a ] 

Nev-bahār eyyāmı geldi geçdi ‘ömrüm yārsuz / Bülbül-i şūrīde n’itsün çün ola gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 1). [yārsuz, -suz ] 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli / Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 2). [yārsuz, -suz ] 

Dōstlar ben ölmedin billāhi tedbīr eyleñüz / ‘Işḳ içinde ḥālümi ol yāra taḳrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1281, Beyit 1). [yāra, -a ] 

Çünki görmeklik müyesser olmadı görsün gözüm / Bāri yārumla beni bir yirde taṣvīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 2). [yārumla, -um, -la ] 

Her dem viṣāle va‘de ider eylemez vefā / Vardur egerçi yār-ıla ḳavl ü ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 2). [yār-ıla, --ıla ] 

Her kaçan el ursa çevgān-ı ser-i zülfine yār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 5). [yār, ] 

Dōstlar luṭf eyleyüp aḥvālümi yāra diñüz / Derd-ile dil-ḫasteyem kalmadı bende bet beñiz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 1). [yāra, -a ] 

Dil ṭabībidür meded derdüme dermān eylesün / Kaldı cāndan bir ramaḳ aḥvālümi yāra diñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1284, Beyit 3). [yāra, -a ] 

Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 
Beyit 1). [yār, ] 

Sīm olsa yaşum zerd-i ruḫum baña ne assı / Çün yār bugün iltifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 3). [yār, ] 

Ol yār geçer nāz-ıla bir dem naẓar itmez / Sāḫtdur dili nāle vü āhum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 

Beyit 1). [yār, ] 

‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 4). [yār, ] 

Ol yār benümle bir dem oldugı yokdur olmaz / Mūnis perīye ādem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1301, Beyit 1). [yār, ] 

Āh it Muḥibbī her dem kim gördi yār[ı] maḥrem / ‘Āşıḳ olur mı bī-ġam oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 5). [yār[ı], -[ı] ] 

Āh kim ben bülbüle gül yüzlü yārum söylemez / İñledüp gūş itmeyüp feryād zārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 1). [yārum, -um ] 

Anı sevmek cān-ıla bildüm günāh imiş baña / Her gün artar bu günāhumdur ki yārum söylemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1306, Beyit 4). [yārum, -um ] 

Cevr-ile öldürse beni yār niyāz / Devleti pāyende vü ‘ömri dırāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 1). [yār, ] 

Sa‘y eyleme aġyārsuz yār ele girmez / Gülşende nite bir gül-i bī-ḫār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1313, 
Beyit 1). [yār, ] 

Sanmañuz cevr ü cefā yār eylemez / Giñ cihānı başuma dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 1). 

[yār, ] 
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Yārı aġyār-ıla bir yirde görüp ol dem didüm / Bu cihān bāġında bir gül bitmez-imiş ḫārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 3). [yārı, -ı ] 

Kūy-ı yārı n’eylerem görmek dilerem yārı ben / Bu Muḥibbī cennete ḳāyil degül dīdārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1320, Beyit 5). [yārı, -ı ] 

‘Aynuma almam cihānı dōstlar ben yārsuz / Gözine ‘ālem ḳafeṣdür bülbülüñ gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1320, Beyit 1). [yārsuz, -suz ] 

Nāle vü feryād u zārīdür benüm dün gün işüm / Yā İlāhī olmasun ‘ālemde kimse yārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1322, Beyit 3). [yārsuz, -suz ] 

Sūz-ı ‘ışḳumdan ḥikāyet eyledüm yāra biraz / Didi ‘āşıḳ dirilen hergiz şikāyet eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1323, Beyit 1). [yāra, -a ] 

Görüben çeşm-i şehlāsını yāruñ / Ki āhū-yı Ḫıṭā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 2). 
[yāruñ, -uñ ] 

Yolına durup yār güzer eyleyüp didi / Bunda daḫı durur imiş mübtelā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, Beyit 
3). [yār, ] 

Anuñ-ıçun ġonca gibi yār güftār eylemez / Kim dehānı oldugın ‘uşşāḳa iẓhār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1333, Beyit 1). [yār, ] 

Nāle kılsam mürdeler kalkar ḳıyāmetdür sanur / Tañlaram nāz uyḫusından yārı bī-dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1333, Beyit 3). [yārı, -ı ] 

Kūyına varmaga sanmañ kim beni yārum komaz / Ṭāli‘ümdür dōstlar baḫt-ı siyehkārum komaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 1). [yārum, -um ] 

Yār elinden iy Muḥibbī bir ḳadeḥ nūş eyleyen / Ḫıżr elinden ger ölürse āb-ı ḥayvān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 8). [yār, ] 

Gözleri ḫançer çeküp kanlar dökerse ġam degül / Lebleri cānlar bagışlar yāra düşdi göñlümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1341, Beyit 2). [yāra, -a ] 

Niçe başlar kesilüp her yaña ḫūn ola revān / Ġamzelerden eline yār ala çün ḫançer-i tīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1343, Beyit 2). [yār, ] 

Bir sencileyin ruḫları gül yār ele girmez / Bir bencileyin bülbül-i gülzār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1346, Beyit 1). [yār, ] 

İy Muḥibbī muṣḥaf-ı ḥüsninde yāruñ dir gören / Ḫaṭṭ u ḫāle noḳṭa vü i‘rāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 7). [yāruñ, -uñ ] 

Baña mihr ü vefā dildār kılmaz / Dimeñ cevr ü cefāyı yār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 1). [yār, ] 

Muḥibbī yaşın ol yār ayagına / Nis̱ār itmez dimeñ dīnār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 5). [yār, ] 

Çün kim ayırdı beni sevgülü yārumdan felek / Bes ḥarām olsun baña dünyāda dirlik yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 2). [yārsuz, -suz ] 

Çün kim ayırdı beni sevgülü yārumdan felek / Bes ḥarām olsun baña dünyāda dirlik yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1369, Beyit 2). [yārumdan, -um, -dan ] 

Nev-bahār eyyāmı geldi kim olursa yārsuz / Bülbül-i bī-çāredür kim kalısar gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1370, Beyit 1). [yārsuz, -suz ] 
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Āh u nāleñden Muḥibbī yār añlar ḥalüñi / Sözüñi uzatma çün kim ‘ārife bir nükte bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 7). [yār, ] 

Şem‘ gibi giceler tā ṣubḥa dek kan aglaram / Ṣoḥbet eyler gice gündüz yār-ıla her ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1383, Beyit 2). [yār-ıla, --ıla ] 

Kıldı sevdā-yı ser-i zülfini yāruñ dil heves / Bu sebebdendür ṣabā gibi göñül müşgīn-nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1384, Beyit 1). [yāruñ, -uñ ] 

Cārūb idüp bu kirpügümi dökdüm eşkümi / Gelmez yanuma ‘ār ider ol yār bir nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1386, Beyit 4). [yār, ] 

Kan ider ol yār beñzer geydi gülgūnī libās / Ḳaṣr-ı ḥüsne baş açup karşu tururlar cümle nās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1393, Beyit 1). [yār, ] 

İy Muḥibbī būsesine naḳd-i cān-ıla ḫarīd / Olmışam dürlü bahāya yār bāzār eylemes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 5). [yār, ] 

Ḫande eyler şem‘ yansa her gice pervāneler / Ben de yansam tañ mı yārum āteşīn ruḫsār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 3). [yārum, -um ] 

Yār şīrīndür dilā şeftālū-yı la‘le iriş / Āfitāb-ı ḥüsn-ile bulmış-durur ol perveriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1405, 
Beyit 1). [yār, ] 

Biñ kerre eger ḥālümi ‘arż eylesem ol yār / Bir laḥẓada eyler bu ḳadar ḥāli ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1406, Beyit 3). [yār, ] 

Eşk ü rūyı olmasa bakmaz Muḥibbī yüzine / Beñzer ol yāra gelür bu dirhem ü dīnār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1408, Beyit 5). [yāra, -a ] 

Leblerüñden ḫastayam bir būse didüm didi yār / Sözini tagıtdı beñzer ölecek sayru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1412, Beyit 4). [yār, ] 

Yārı aġyār-ıla gördüm nite kim gül ḫār-ıla / ‘Andelīb-i dil anuñçün āh u feryād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1413, Beyit 4). [yārı, -ı ] 

Mümkin mi saña raḥm gele yār dilinden / Dünyāda Muḥibbī kişiye raḥm ide mi taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 5). [yār, ] 

Mu‘aṭṭar zülfine yāruñ n‘ola baglansa cān u dil / Mu’anber kāküli mihr ü mehe çünki kemend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 2). [yāruñ, -uñ ] 

Muḥibbī bū ile toldı dimāġūm / Meger zülfine yāruñ şāne gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 5). 
[yāruñ, -uñ ] 

Saña cevr ide Muḥibbī yār aġyāra vefā / Ko seni itsün helāk bu ḳısmete ḳāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 5). [yār, ] 

Yüzüme bakmaz oldı āh yine yār-ı cefākārum / Raḳībüm beñze[dü]r yāra beni her bābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 5). [yāra, -a ] 

Dün gice kodum yār işigi taşına baş / Gözümden akar ḫūn-ı ciger sanmañ anı yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 

Beyit 1). [yār, ] 

Ġam degül tīġ-ı sitemden çāk olursa bu göñül / Ġamzesin yāruñ işitdüm didiler dil-dūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1462, Beyit 3). [yāruñ, -uñ ] 
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Mihr ile bir kez naẓar kıldı baña çeşmiyle yār / Çok şükür kim ṭāli‘üm ‘ālemde baḥtum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1470, Beyit 4). [yār, ] 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1472, Beyit 2). [yār, ] 

N’ola ‘ārż eyler-isem yāra sirişküm gevherin / Olmışam ḳulzüm-i ‘ışḳ içre dilā ben ġavvāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1476, Beyit 2). [yāra, -a ] 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 7). [yār, ] 

Ruḫlarını eyledi ben ‘āşıḳa ol yār ‘arż / İtdi san gül ruḫlarını bülbüle gülzār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 1). [yār, ] 

Būseye cān naḳdin aldı yār bāzār eyledi / Di Muḥibbī ya ne ḫışm eyler çün olmışdur ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 5). [yār, ] 

Yāruñ aldı būsesin sanmañ Muḥibbī rāyegān / Yolına anuñ dil ü cānı fedā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 5). [yāruñ, -uñ ] 

Kimse kılmaz dōstlar bu derdümi dildāra ‘arż / Ölürem bu derd-ile ger olmaz-ısa yāra ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1492, Beyit 1). [yāra, -a ] 

Derd-i dilümi ‘arż ideyin dime ḥekīme / Bak yār liḳāsına ki tā kim gide emrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 
Beyit 2). [yār, ] 

Meclisde meger ḥüsnine yāruñ dil uzatmış / Şemʿüñ dilini n’ola eger kim kese mıḳrāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1494, Beyit 3). [yāruñ, -uñ ] 

İy Muḥibbī yār cevr ‘ilmin be-ġāyet ḫoş bilür / Līk fenn-i mihri bilmez okısa eyler ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1497, Beyit 5). [yār, ] 

Muṣḥaf-i ḥüsnine yāruñ virdi ziynet ḫāl ü ḫaṭ / Ḫaṭ daḫı rūşen görinür olsa i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1500, Beyit 1). [yāruñ, -uñ ] 

 

yār: Dost, arkadaş. 

Yār sandum baña didüm sırr-ı ‘ışḳı göñlüme / Anı iẓhār eyledi bildüm o da aġyār-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1403, Beyit 2). [yār, ] 

 

yār ider: Dost, sevgili etmek. 

Eger cevr ü eger miḥnet eger ġam / Anı kim yār ider ‘ayn-ı ṣafādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 4). [yār 

ider, -er ] 

 

yār olmaz: Dost ve yakın olmak, yardımcı olmak. 

Güzeller gerçi bī-ḥaddür cefā vü cevre māyiller / Eger yolında cān virseñ senüñle biri yār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 2). [yār olmaz, -maz ] 

 

yār olur: Dost ve yakın olmak, yardımcı olmak. 
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Çünkim Muḥibbī başladı evvel cefāyā yār / Āḫir sanur mısın ki gelüp saña yār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1127, Beyit 5). [yār olur, -ur ] 

 

yara: 1. Bir dış etkiyle, bir hastalık veya ârıza sebebiyle vücutta meydana gelen kesik, yarık veya çıban 2. teşmil. Bir 

şeyin üzerinde açılan kesik, oyuk, yarık 3. mec. Üzüntü, acı, dert. 

Ġamz oklarıyla sīne vü dil şerḥa yaradur / Bagrumı eger sorar-ısañ pāre pāredür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1033, 

Beyit 1). [yaradur, -dur ] 

Ne sebebdendür didüm sīnemde biñ biñ yaralar / Didi ġamzem oklarından irişen peykāna sor (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1069, Beyit 4). [yaralar, -lar ] 

Yarama merhem-durur çün zaḫm-ı dōst / Cānuma tīr-i ḳażāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 5). 
[yarama, -m, -a ] 

Didiler yaralar n’eyler Muḥibbī sīne vü dilde / Didüm ki bir kemān-ebrū nigāruñ yādigārıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 5). [yaralar, -lar ] 

Ugrın ugrın ġamzelerle sīnem üzre yaralar / Ol kaşı ya ġamzesi ok yādigārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1330, Beyit 3). [yaralar, -lar ] 

 

yaradan ḥaḳḳı: Allah hakkı, Allah için: Doğrusu. İşin / Sözün doğrusu. 

Gerekmez efser-i Dārā yiter çün ḫāk-i dergāhuñ / Yaradan ḥaḳḳı ol baña hemān tāc-ı sa‘ādetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 4). [yaradan ḥaḳḳı, ] 

 

yarak itdüm: Hazırlık yapmak, hazırlamak. 

Yarak itdüm bugün gülgūn-ı eşküm / Koşar mı kandadur ol zülf-i şebdīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 2). 

[yarak itdüm, -dü, -m ] 

 

yaralar ursa: Yaralamak, yaralar açmak. 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 3). [yaralar ursa, -sa ] 

 

yaralu: Yaralı, yaralanmış. 

Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele / Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 5). [yaralu, ] 

 

yārān: Arkadaşlar, dostlar. 

İtleri karşu gelür kūyına varsam çagrışup / Kanda idüñ niçe gündür gel seni yārān diler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1027, Beyit 5). [yārān, ] 

Nāzükāne el salar yārāna yelken taḳyesi / Nāz-ıla başına alsa anı key mevzūn geyer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1062, Beyit 2). [yārāna, -a ] 

Derd ü miḥnet ḫāne-i dilden varupdur rāḥata / Seslilik itme dilā kim hücrede yārān uyur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1144, Beyit 3). [yārān, ] 
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Ele sāġar alalum şevḳ-ile rindāne biraz / Gel diñüz açılalum gülşene yārāna biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1251, 
Beyit 1). [yārāna, -a ] 

Bezm-i ġamda ḫūn-ı dil nūş itmege yārān ile / Miḥnet ü derd ü elem oldı bizüm peymānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1302, Beyit 5). [yārān, ] 

Ġam ile bu ḥālüm tebah aḥvālümi sormaz mısız / Yārān nedür ḥālüñ diyü bu ḥālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 1). [yārān, ] 

Muḥibbī bendesi olup cihān içinde dildāra / Kamu yārānı terk eyler ḳarār itmez bir ān sensüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1371, Beyit 5). [yārānı, -ı ] 

Şehīd olsam eger ‘ışḳıyla yārān / İdesiz penbe-i dāġum kefen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 2). 

[yārān, ] 

Muḥibbī sözleri dürr ü güherdür / Gerekdür anı yārān ide mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 5). 
[yārān, ] 

Sözüñ gevher olaldan iy Muḥibbī / İdindi cümle yārān anı mengūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 5). 
[yārān, ] 

Baḥr-ı dilden çıkarup ġavvāṣ olup söz dürlerin / ‘Arż idince kapuşup yārān hemān ezberlemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1446, Beyit 4). [yārān, ] 

 

yārān: Dostlar II sevgililer. 

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine / Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 5). [yārān, ] 

 

yaraş: Yakışmak, uygun düşmek, layık ve münasip olmak. 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 1). [yaraşur, -ur ] 

Bister-i gülden yaraşur saña cānā tekyegāh / Seng-i ḫārādan baña bālīn ile bister yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 2). [yaraşur, -ur ] 

Ḫırāmān ol yüri serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 1). 
[yaraşur, -ur ] 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 1). 
[yaraşur, -ur ] 

Ḫırām ol yüri iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 1). 
[yaraşur, -ur ] 

 

yār-ı bed-ḫū: Huysuz, asık suratlı yar. 

Bakar mıydı baña ol yār-ı bed-ḫū / Yaşum sīm olmasa idi yüzüm zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 2). 

[yār-ı bed-ḫū, ] 

 

yār-ı cefā-cū: Cefa edici yar, zalim sevgili. 
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Ḫāk-i rāh olup būse idüm pāy-ı der idüm / Ol yār-ı cefā-cū bu ‘aceb andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 2). [yār-ı cefā-cū, ] 

Gönder ilerü ġamzeñi iy yār-ı cefā-cū / Çeşmüñ gibi kan döküci ḥūn-ḫˇār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 3). [yār-ı cefā-cū, ] 

 

yār-ı cefā-ḫū: Cefayı ve eziyeti huy edinen sevgili // Eziyet eden, zalim, gaddar sevgili. 

İy yār-ı cefā-ḫū Muḥibbī göz[i] yaşın / Teskīn iden ḫāk-i derüñdür diger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 5). [yār-ı cefā-ḫū, ] 

 

yār-ı cefākār: Cevr ve cefa eden yar, sevgili. 

Bir sencileyin yār-ı cefākār kimüñ var / Bī-raḥm u dil-figār u sitemkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 1). [yār-ı cefākār, ] 

Bir bencileyin derd-ile bī-çāre Muḥibbī / Bir sencileyin yār-ı cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 7). [yār-ı cefākār, ] 

 

yār-ı cefākārum: Cevr ve cefa eden yar, sevgili. 

Yüzüme bakmaz oldı āh yine yār-ı cefākārum / Raḳībüm beñze[dü]r yāra beni her bābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 5). [yār-ı cefākārum, -um ] 

 

yār-ı dil-firīb: Gönül aldatan sevgili. 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb / Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1088, Beyit 2). [yār-ı dil-firīb, ] 

 

yār-ı nāzenīn: İşveli, cilveli, nazlı sevgili // İnce yapılı, nârin sevgili. 

Ol yār-ı nāzenīn ola kim bir ḳadem basa / Yolları üzre eyleyeyim yüzümi bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 

Beyit 4). [yār-ı nāzenīn, ] 

 

yār-ı perī-çehre: Peri yüzlü güzel sevgili. 

Terk eyle kamu fikri hemān saña gereklü / Bir yār-ı perī-çehre vü mey āb u çemendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1029, Beyit 4). [yār-ı perī-çehre, ] 

 

yār-ı vefādār: Vefalı, sadakatli sevgili. 

Cehd itme dilā yār-ı vefādār ele girmez / Sanma ki velī cevr ü cefākār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 1). [yār-ı vefādār, ] 

 

yarıl: Parçalanmak,yarılmak. 

Müdde‘īnüñ acı sözinden Muḥibbī bu yürek / Zehre döymez yarılur san kāse-i faġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 7). [yarılur, -ur ] 
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yarın: Gelecek, ilerideki zaman. 

Bu dünyā-yı sitemkārı sevüp ṭūl-ı emeller ne / Bugün ne olısar ḥāli kişi ḫōd yarını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 7). [yarını, -ı ] 

 

yarına çıkabilmez: Yarın olmaya devam etmek, yarın da yaşamak. 

Salma beni dāyimā ferdālara / Yarına kim çıkabilmez iy püser (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 4). [yarına 
çıkabilmez, -a-mez ] 

 

yaş: Göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı, eşk, sirişk. 

Ol cefākāruñ cefāsı göñlüme her dem gelür / Ol sebebden gözlerümden yaş yirine dem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 1). [yaş, ] 

Gözüñ yaşını dök ki bulasın cevāhiri / Ġavvāṣ-vār sen de o baḥr içre taladur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 
2). [yaşını, -ı, -n, -ı ] 

Pāyuña n’ola dökse Muḥibbī gözi yaşın / Bu sakladugı sīm ü zeri yā ne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 
Beyit 5). [yaşın, -ı, -n ] 

Başumı kesdi gözüm yaşına raḥm itmedi hīç / Kılıcın ḫūnī olan kurıya vü yaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 3). [yaşına, -ına ] 

Dīdeden akdı gözüñ yaşı revān oldı yine / İy dil-i ġam-zede ol serv-ḳadi yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 2). [yaşı, -ı ] 

Gözlerüm yaşı gibi aksa kaçan āb iñiler / Olıcak bir kişinüñ gözleri bī-ḫˇāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 

Beyit 1). [yaşı, -ı ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe iñiler bu göñül / Nite kim kurıla su üstine dōlāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1024, 

Beyit 4). [yaşı, -ı ] 

Māyil olur gözlerüm yaşına ol serv-i revān / Şöyle beñzer kim sanur ol sīmten anı güher (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 2). [yaşına, -ı, -n, -a ] 

Gel iy serv-i ḫırāmānum gözüm yaşına raḥm eyle / Ki merdüm-zādedür āḫir görürsin pāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 3). [yaşına, -ı, -n, -a ] 

Olaldan ‘ārıżuñ gül ḳāmetüñ serv / Akar kūyuñda yaşum ‘ayn-ı mādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 2). 
[yaşum, -um ] 

Gözüm yaşı ‘aceb midür benüm her sū revān olsa / Ḫayāl-i ḳaddi bāġ-ı dilde bir serv-i bülendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 2). [yaşı, -ı ] 

Umaram gözlerüm yaşı mürūr-ıla ide te’s̱īr / Egerçi ḳalbini dirler nigāruñ ḳatı mermerdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 2). [yaşı, -ı ] 

Turmaz akar gözlerüm yaşı iñiler bu göñül / Sanasın bir nehr üzre kurılı ṭōlābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1072, 

Beyit 3). [yaşı, -ı ] 

Dīdeler segrür ‘aceb ol gözi āfet mi gelür / Yaş revān oldı akar ol sehī-ḳāmet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1074, Beyit 1). [yaş, ] 
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Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1080, Beyit 3). [yaşı, -ı ] 

Girelden deyr-i ġam içre bu göñlüm erġanūn oldı / Gözümüñ yaşına baksañ şarāb-ı erġuvānīdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1087, Beyit 2). [yaşına, -ına ] 

Gördüñ gözüm yaşını bu sīnem otagına / Girüp taḥammül eyle ki bārān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1088, Beyit 3). [yaşını, -ını ] 

Gözlerüm yaşı benüm key sakınuñ kanlu sudur / Niçe merdümleri ġarḳ eyledi ol su begler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1091, Beyit 3). [yaşı, -ı ] 

Kanda kim gül açılur lā-büd olur anda hezār / Kankı dilde kim maḥabbet var akıdur yaşlar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1092, Beyit 2). [yaşlar, -lar ] 

Gözlerüm yaşlar döker kirpüklerüm cārūb olup / Benden ögrensün kamu bu ḫıdmeti ferrāşlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1092, Beyit 4). [yaşlar, -lar ] 

Şarāb itmiş gözüm yaşın kebāb eyler bu dil bagrın / Gele derd ü belā diyü oturmış mihmān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 3). [yaşın, -ın ] 

İki çeşmüm revān itmiş yaşını ya yabān gözler / Nitekim dūd-ı dil dilden çıkıcak āsümān gözler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 1). [yaşını, -ını ] 

Pāyuña dökmege benüm servüm / Yaşumı sīm idem yüzüm zerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 5). 
[yaşumı, -umı ] 

Bāġ-ı ḥüsn içre eger seyr itse ol serv-i ḫırām / Cū yirine gözlerüm yaşı benüm akmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 2). [yaşı, -ı ] 

Ġam şebinde cān u dil sanmañ ki bir dem ḫˇāb ider / Gözlerüm yaşı cihānı bil ki ġarḳ-ı āb ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1104, Beyit 1). [yaşı, -ı ] 

Dilde ḫaṭṭuñuñ ḫayāli gelse yaşum mevc urur / Nite kim kılca ġubār olsa anı deryā çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 4). [yaşum, -um ] 

İy saçı sünbül lebi ġonca yañagı verd-i ter / Bāġ-ı ḥüsnüñde olupdur gözlerüm yaşı maṭar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 1). [yaşı, -ı ] 

Bezm-i ġam içre cānā sīnem rebāba beñzer / Çeşmüm o bezme sāġar yaşum şarāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1135, Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Baḥr olalı sirişküm ġarḳ oldı anda cismüm / Mevc urdugınca her dem yaşum ḥabāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1135, Beyit 4). [yaşum, -um ] 

Bahār-ı ḥüsnüñe karşu benüm serv-i ḫırāmānum / Akar cūlar gibi her dem gözüm yaşı bulanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 2). [yaşı, -ı ] 

Ḳaddümi dü-tā eyleyüp āh okların atdum / Rengīn yaşumı eyledüm ol yaya kirişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1139, Beyit 4). [yaşumı, -um, -ı ] 

Nigārā gözlerüm yaşı baḳamdur / Anuñçün kim yidügüm derd ü ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 1). 

[yaşı, -ı ] 

Çün oldum mülk-i ‘ışḳuñ pādişāhı / Yaşum leşker baña āhum ‘alemdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 3). 

[yaşum, -um ] 
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Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [yaşum, -um ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 5). [yaşını, -ı, -n, -ı ] 

Dehr eli āhir büker bu ḳāmetüñi çeng ider / Bezm-i ġamda iy göñül iñle yaşuñı eyle tār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1159, Beyit 4). [yaşuñı, -uñ, -ı ] 

Ola kim raḥm idüp meyl ide dildār / Gözüñ yaşını sīm it yüzüñi zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 6). 
[yaşını, -ı, -n, -ı ] 

Şāyed ki teraḥḥüm ide bir daḫı Muḥibbī / Araya düşür gözlerüñüñ yaşını yalvar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 

Beyit 5). [yaşını, -ı, -n, -ı ] 

Çoklar yaşasun raḥm kılup yaşuma her bār / Aglar bile yanumca benüm dīde-i ḫūnbār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1163, Beyit 1). [yaşuma, -um, -a ] 

Muḥibbī gülşen-i dilde müdām aksun gözüm yaşı / Kim anda cilveler eyler ḫayāl-i serv-i dālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 6). [yaşı, -ı ] 

Derūn-ı sīnede bagrum ser-ā-ser pāralanmışdur / Anuñçün gözlerüm yaşı kızıl kana boyanmışdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 1). [yaşı, -ı ] 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [yaşın, -ı, -n ] 

Gözüm yaşı içinde zevraḳ-ı dil / Yürür āvāre yelkensüz gemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 3). [yaşı, -ı 
] 

Nis̱ār itmege dilber ayagına / Gözüm yaşı anuñçün sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 3). [yaşı, -ı 

] 

Meyl-i ṭab‘ı çünki o serv-i revānadur / Anuñ içün pāyına yaşum revānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, Beyit 

1). [yaşum, -um ] 

Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar / Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 3). [yaşı, -ı ] 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Yüzüm altuna yaşum sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 3). 
[yaşum, -um ] 

Gülşenüñ rengīn ḳabāsı gül midür bülbül midür / Şīşelerle tolu yaşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1188, Beyit 1). [yaşı, -ı ] 

Bakar mıydı baña ol yār-ı bed-ḫū / Yaşum sīm olmasa idi yüzüm zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 2). 
[yaşum, -um ] 

Kūy-ı dilber çevresinde cūş iden Ceyḥūn gibi / Gözlerümüñ yaşıdur kim ırmag olup çaglar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 2). [yaşıdur, -ı, -dur ] 

La‘l-i nābuñ ḥasretinden bu Muḥibbī aglasa / Gözleri yaşı anuñ ya dürr ü ya mercān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 7). [yaşı, -ı ] 

Gözlerüm yaşın şarāb u bagrumı itdüm kebāb / Ḫayl-i dilde çün ḫayāl-i dilrübā mihmān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1195, Beyit 3). [yaşın, -ı, -n ] 
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Anuñçün gözlerüm yaşı akar ṣaḥrā-yı sīnemde / Belā kūhsārıdur yaşum iki ‘aynum bıñarıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 3). [yaşı, -ı ] 

Anuñçün gözlerüm yaşı akar ṣaḥrā-yı sīnemde / Belā kūhsārıdur yaşum iki ‘aynum bıñarıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1201, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Muḥibbī düşeli baḥr-ı ġam içre / Ṣadef çeşmi yaşı dürr-i ‘Adendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 5). [yaşı, 
-ı ] 

Görelden ol boyı serv-i revānı / Gözümüñ yaşı tursa bir dem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 5). 
[yaşı, -ı ] 

Gözlerüm yaşı dökildükçe bu göñlüm çarḫ urur / Hīç diyebilür miyüz kim āsiyāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1212, Beyit 2). [yaşı, -ı ] 

Yıllar geçer üftādeye dilber naẓar itmez / Beñzer ki dil-i saḫtına yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Zer oldı ruḫum sīm yaşumdan baña ne sūd / Çün yār gelüp bir naẓar sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 3). [yaşumdan, -um, -dan ] 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). 
[yaşum, -um ] 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). 
[yaşum, -um ] 

Geçid virmez gözümüñ yaşı taşdı / Kaşumdan özge aña pül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 4). 
[yaşı, -ı ] 

Gözümüñ yaşıdur revnak viren bu gülsitānuña / Dime kim olıcak bārān bitüp gül lālezār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 3). [yaşıdur, -ı, -dur ] 

Bir naẓarla ḫūn-ı dil cūş itdi oldı yaş göz / Döndürür deryāya āḫir yaşumı bu kaş u göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1233, Beyit 1). [yaşumı, -um, -ı ] 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [yaşı, -ı ] 

Gözlerüm yaşına gel salma göñül zevraḳını / Bād-ı āh-ıla muḫālif anı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 4). [yaşına, -ı, -n, -a ] 

Ol ki yaşın sīm ü derd-ile yüzin zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1268, Beyit 3). [yaşın, -ı, -n ] 

Gözlerüm yaşı yañılmaz gice vü gündüz akar / Müstedām ola ki artar anuñ-ıla demümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 4). [yaşı, -ı ] 

Bir boyı servüñ firāḳından görenler yaşumuz / Bir akar sudur didiler dīde-i nemnākümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1276, Beyit 4). [yaşumuz, -umuz ] 

Gözüñ yaşı günāhuñı añ aksun / Ne deñlü aksa anı silmek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 2). [yaşı, -ı 

] 

Gözüm yaşıyla āh āhum elinden / Olupdur bu ikisi kāşif-i rāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 7). [yaşıyla, -

ı, -y, -la ] 
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Ol yār bu ben ‘āşıḳa hergiz naẓar itmez / Sengīn diline nāle vü yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1290, 
Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Sīm olsa yaşum zerd-i ruḫum baña ne assı / Çün yār bugün iltifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Baḥr oldı gözüm yaşı ṭelāṭumlar iderse / Āhum yilidür dokına kemdür eser itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 6). [yaşı, -ı ] 

İy yār-ı cefā-ḫū Muḥibbī göz[i] yaşın / Teskīn iden ḫāk-i derüñdür diger itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 5). [yaşın, -ı, -n ] 

Ol ki yaşı sīm ü derd-ile yüzi zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1294, Beyit 3). [yaşı, -ı ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi çün yaşum yañılmaz ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 4). [yaşum, -um ] 

Gözlerüm yaşına cūy-ı āb beñzer beñzemez / Nālesine göñlümüñ dōlāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1304, Beyit 1). [yaşına, -ı, -n, -a ] 

Āhum ile gözlerüm yaşı benüm / Ḳalbi āhendür aña kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 5). [yaşı, -ı 
] 

Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez / Āh ider derd-ile bagrındaki başın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 1). [yaşın, -ı, -n ] 

Aglar-ısa bu Muḥibbī tañ mıdur Ya‘ḳūb-veş / Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 5). [yaşın, -ı, -n ] 

Fırāt’a döneliden uşbu yaşum / Benüm çeşmüme mā hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 3). 

[yaşum, -um ] 

Oda yanar şu‘lesinden āhumuñ bu nüh felek / Gözlerüm yaşı katında ḳaṭredür bu heft deñiz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1327, Beyit 3). [yaşı, -ı ] 

Gözümüñ yaşına mānend cihān içinde āb olmaz / Bu dil nālişler itdükçe dinür böyle dolāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 1). [yaşına, -ı, -n, -a ] 

İy dīde göz yaşın dök virsün ciḥānı ġarḳa / Ol cevri çok vefāsuz çünki yaşuñı silmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 2). [yaşuñı, -uñ, -ı ] 

Yiter aglatma beni dōst yaşumdan ḥaẕer it / ‘Ālemi ġarḳa virür kimsene bendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1338, Beyit 5). [yaşumdan, -um, -dan ] 

Seyr kılmaga yaşum māni‘ olur ruḫlarına / N’eylesün yolın alur dīde o mādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi kim yaşum yiñilmez ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 4). [yaşum, -um ] 

Gözlerüm yaşına saldum yine bu dil zevraḳın / Rūzigār-ı āh-ıla kimdür aña deryā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1354, Beyit 4). [yaşına, -ı, -n, -a ] 

Muḥibbī yaşın ol yār ayagına / Nis̱ār itmez dimeñ dīnār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 5). [yaşın, -

ı, -n ] 
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Geçer mi bir dem ol serv ayagına / Yaşum çün çeşmümi bıñar kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1358, Beyit 2). 
[yaşum, -um ] 

Kirpük ucında her biri bir la‘l-pāredür / Akan gözümde ḫūn-ı ciger yaşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 3). [yaşa, -a ] 

Nis̱ār eylemek içün pāy-ı yāra / Yaşuma sīm ü zer didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 4). 
[yaşuma, -um, -a ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 5). [yaşına, -ı, -n, -a ] 

Mıṣr-ı ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün yaşum benüm la‘l olalı / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür nehr-i Aras (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 5). [yaşum, -um ] 

Döneliden Naḫçıvān’a göñlümüñ vīrānesi / İy Muḥibbī gözlerüm yaşına da dirler Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1375, Beyit 7). [yaşına, -ı, -n, -a ] 

Āteş-i āhum yanında bir şerer nār-ı Ḫalīl / Gözlerüm yaşına nisbet ḳaṭredür cūy-ı Aras (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1380, Beyit 3). [yaşına, -ı, -n, -a ] 

Dōstum ḥasretle oldı gözlerüm yaşı Aras / ‘Ālemi ġarḳ eyleye ger dimez-iseñ aña bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1381, Beyit 1). [yaşı, -ı ] 

Ġarḳa virdi gözlerüm yaşı cihānı gāh olur / Yakar eflāki ser-ā-ser sīne-tābı var-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1401, Beyit 4). [yaşı, -ı ] 

Gāhī gözüm bu yaş-ıla geh kanla tolar / Ḫāk-i derüñi gönderüp it tūtīyā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 
2). [yaş-ıla, --ıla ] 

Gözleri yaşın Muḥibbī’nüñ revān itmiş şehā / Ol ki ḫaddüñ gül idüp ḳaddüñi şimşād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1413, Beyit 5). [yaşın, -ı, -n ] 

Gözlerüm yaşı umardum kūyuña vire geçit / Bilmedüm başumdan aşdı ol ḫo bir deryā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1414, Beyit 4). [yaşı, -ı ] 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 4). [yaş, ] 

San serv-i sehī ḳaddi arar āb-ı revāndur / Bu çeşme-i çeşmümden akar anuñ-ıçun yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1422, Beyit 2). [yaş, ] 

Sulṭān-ı ‘ışḳ egnüme yaşum ser-ā-serin / İtdi ‘aṭā ḫil‘t-i rengīn zer ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 
2). [yaşum, -um ] 

‘Işḳum benüm genc idi olmaz idi iẓhār / Yaşumla eger çehre-i zerd eylemese fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 3). [yaşumla, -um, -la ] 

Dilüm iñler benüm dōlāba döndi / Gözüm gözgelerinden dökilür yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 3). 
[yaş, ] 

Çıkarmaga bu dil söz gevherini / Yaşum baḥrına san ‘ummāna gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 4). 

[yaşum, -um ] 

Akan yaşum olup ‘ummān cihānı ortaya almış / Bu göñlüm zevraḳın gör ġarḳ olup girdābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 2). [yaşum, -um ] 
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Dün gice kodum yār işigi taşına baş / Gözümden akar ḫūn-ı ciger sanmañ anı yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 1). [yaş, ] 

Düşeli cān u göñül sünbül saçuñ sevdāsına / Başda sevdā dilde āteş eksük olmaz gözde yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 4). [yaş, ] 

Geh akar dilde yaşum gāh ider āhum ‘ayān āteş / Ḫarāb eyler bu şehri bir zamān su bir zamān āteş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Aglamakla kalmadı iy dīde yaşuñ kan-ıla / Yüri var şimden girü ḫūn-ı cigerden eyle ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1486, Beyit 3). [yaşuñ, -uñ ] 

Gözlerüm yaşı ser-ā-ser ḫil‘atüm / Dūd-ı āhum başuma efser ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1493, Beyit 4). [yaşı, 

-ı ] 

Yaşum ki dilā ger dükene ġam yime çeşmüm / Ḫūn-ı cigerüñden idinür kendüzine ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Dil derdini iy dōst saña niçe idem ‘arż / Āhumla yaşumdan toludur çün felek ü ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1495, Beyit 1). [yaşumdan, -um, -dan ] 

Gözlerüm yaşın görüp redd itme kūyuñdan beni / Bulımaz Baġdād revnaḳ akmasa öñinde Şaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 4). [yaşın, -ı, -n ] 

 

yaş: Düz ve düzgün hâle getirmek, yaymak, yassıltmak. // (Yayın kirişini) Gevşetmek. 

Nāvek-i ġamzeñ niçe bī-dilleri itdi helāk / Kana girme şimdiden soñra kaşuñ yayını yas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1473, Beyit 4). [yas, ] 

 

yaş dökdügince: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olur / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1298, Beyit 3). [yaş dökdügince, -düg, -ince ] 

 

yaş dökdügince: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Dīdeler yaş dökdügince kirpügüm cārūb olup / İşigüñ pāk itmege eyler özin ferrāş göz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1349, Beyit 3). [yaş dökdügince, -düg, -i, -n, -ce-düg, -ince ] 

 

yaş dökem: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Dür dişleri firāḳıyla sünbül saçın añup / Āh eyledükçe yaş ki dökem dāne dānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 

Beyit 2). [yaş dökem, -e, -m ] 

 

yaş döker: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Sīne bāġına Muḥibbī yaş döker geh ḫūn-ı dil / Bitürür güller temāşā eyle reng-ā-reng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 5). [yaş döker, -er ] 

 

yaş döker: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 
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Ḳudret-i ṣun‘-ı Ḫudā’dur sende olan kaş u göz / Kim göre ḥayret basar döker anuñçün yaş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1298, Beyit 1). [yaş döker, -er ] 

 

yaş dökerem: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

‘Acebdür āteş-i dil sākin olmaz / Niçe kim gözlerümden dökerem yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 2). 

[yaş dökerem, -er, -em ] 

 

yaş dökerler: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Nev bahār oldı göreydük diyü dildāruñ yüzin / Gözlerinden yaş dökerler gice gündüz bāġlar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1194, Beyit 4). [yaş dökerler, -er, -ler ] 

 

yaş döküben: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Hergiz görürem eylemedüñ ḫayr-ı ‘amel sen / Āh eyle dilā dīdelerüñden döküben yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1435, Beyit 2). [yaş döküben, -üben ] 

 

yaş geçürdi: Yaş geçirmek, uzun süredir yaşamak, yaş almak, yaşlanmak. 

Yudı yüzüm karasını āb-ı luṭf-ıla / Ak saçı görüp didi kapumda geçürdi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 

4). [yaş geçürdi, -di ] 

 

yaş sürsün: Yaş sürmek: ... yaşı içinde olmak, yaşamak, uzun ömürlü olmak. 

Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1465, Beyit 5). [yaş sürsün, -sün ] 

 

yaşa: Yaşamak, var olmak. 

Çoklar yaşasun raḥm kılup yaşuma her bār / Aglar bile yanumca benüm dīde-i ḫūnbār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 1). [yaşasun, -sun ] 

 

yasdan: (Bir nesne) Bir yere dayanmak, dayalı olmak // Arkasını bir yere dayamak, bir şey veya yere dayanmak // 

mec. Güvenmek, sırtını dayamak. 

N’ola yasdansam eger taş işigini ṣubḥa dek / Kim sa‘ādet kişiye vaḳt-ı seḥerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1204, Beyit 3). [yasdansam, -sa, -m ] 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [yasdanmış, -mış ] 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [yasdanmış, -mış ] 

Görinen ‘anberīn beñler nigāruñ şem‘-i ḥüsninde / Sanasın bir bölük Hindū daparlar nāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 2). [yasdanmış, -mış ] 

Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 3). [yasdanmış, -mış ] 
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Nigāruñ taş işiginde niçe yıldur kodum başı / Teraḥḥüm eyleyüp bir gün dimez bī-çāre yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 4). [yasdanmış, -mış ] 

Gögermiş yir yirin cismi yanup dil āteş-i ‘ışḳa / Yıkılmış mest-i ‘ışḳ olmış düşüp dīvāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 5). [yasdanmış, -mış ] 

Muḥibbī irmek isterdi ser-i zülfine dildāruñ / Aña deyr-i cihānda dinmese zünnāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 6). [yasdanmış, -mış ] 

Eger yasdansa agyārı ‘aceb mi ol gül-i ra‘nā / Muḳarrerdür gül açılsa ki dirler ḫāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 3). [yasdansa, -sa ] 

 

yaşlar döker: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Giceler ḥüsnüñ bahārın fikr idüp āh eylesem / Çın seḥer bu gözlerüm yaşlar döker yagmur-veş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1466, Beyit 3). [yaşlar döker, -er-lar, -er ] 

 

yaşlar döküp: Gözyaşı dökmek, ağlamak. 

Dāne-i ḫālüñ ḫayāliyle gözüm yaşlar döküp / Āsiyā gibi döginür ele almış iki taş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1425, 

Beyit 3). [yaşlar döküp, -lar, -üp-üp ] 

 

yaşlu: Yaşlı, ıslak, nemli II gözyaşı. 

Ḥasretiyle dāġ-ı sīnem hem bu bagrum başludur / Ger sorarsañ baḥra nisbet eşk-i çeşmüm yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 1). [yaşludur, -dur ] 

 

yaşlu: Yaşlı, ihtiyar, kocamış. 

İy Muḥibbī key sakın dil virme dehre sanma genç / Vesmelüdür gerçi kim ammā ki ġāyet yaşludur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1084, Beyit 5). [yaşludur, -dur ] 

 

yaşum kana döndi: Gözyaşı kana dönmek: gözleri kanlanmak, gözleri kan dolmak, çok ağlamaktan gözleri 

kızarmak. 

Dilerseñ iy kemān ebrū neden döndi yaşum kana / Müjeñ tīrini gönder gel anı ḫūnīn cigerden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 2). [yaşum kana döndi, -a-um ] 

 

yat: Boylu boyunca uzanmak. 

İçeli ‘ışḳuñ şarābın bu Muḥibbī ḫasta-dil / Giceden gündüzi farḳ itmez yatur ḳānzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 5). [yatur, -ur ] 

Deşt-i belādadur beni senden gören cüdā / Cānından ayrudur ki yatur kurı gevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1126, Beyit 2). [yatur, -ur ] 

Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer / Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 6). [yatur, -ur ] 

 

yat: Boylu boyunca uzanmak II bir yerde bulunmak. 



 2139 

Ḥużūr-ı ḳalb-ile ‘ārif yatur meyḫāne küncinde / Ṣafāsuz ṣūfī mescidde kurı ġavġāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 5). [yatur, -ur ] 

Görinen ruḫsārı üstinde kara saçlar mıdur / Pīç pīç olmış ya genc üzre yatur ejder midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 1). [yatur, -ur ] 

Bunca istiġnā ile görmez misin şems-i felek / Pāyuña yüzler sürüp yoluñda ḫāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 2). [yatur, -ur ] 

Ruḫlaruña karşu zülfüñ dem-be-dem efzūn olur / Günde yatsa kuvveti artmagla olur mār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 4). [yatsa, -sa ] 

 

yat: Boylu boyunca uzanmak II bir yerde bulunmak II hastalanıp uzanmak, yatağa düşmek. 

Muḥibbī rāh-ı kūyuñda yatur pā-māl-i ‘ışḳ oldı / Yañılup dimedüñ bir gün bu miskīn derdmendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 5). [yatur, -ur ] 

Kūyuñda senüñ niçe zamān ḫasta-dil yatur / Gönder cevāb derdine anuñ devā [i]miş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1433, Beyit 4). [yatur, -ur ] 

 

yat: Boylu boyunca uzanmak II bir yerde bulunmak, atıl durumda olmak, kullanılmamak. 

Konup dil ḫānesine leşker-i ġam / Niçe yıllar yatur vīrāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 4). [yatur, 

-ur ] 

 

yat: Boylu boyunca uzanmak II uyumak. 

Ḥˇāba varmış çeşm-i mesti nergis-i şehlā mıdur / Ya şarāb-ı nāzı nūş itmiş yatur maḫmūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 4). [yatur, -ur ] 

Bister-i ḫākīde gördüm bir gedā ‘üryān uyur / Mesned-i şāhīde yatur sanasın sulṭān uyur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1144, Beyit 1). [yatur, -ur ] 

Eks̱erī ‘āşıḳlaruñ tā ṣubḥa dek bī-dār olur / Kim ki ‘ışḳdan bī-ḫaberdür ol yatur her ān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 2). [yatur, -ur ] 

Bāġ-ı ḥüsni üzre asmış zülfini perr-i ġurāb / Bāġbān-ı çeşmi yatmış sanki ḫˇāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 3). [yatmış, -mış ] 

Cām-ı maḥabbet içmiş bir kendüzini bilmez / Yıllar-durur yatur mest tā ḥaşre dek ayılmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1335, Beyit 1). [yatur, -ur ] 

Ḥüsni bāġına irişdüñ eyle zülfinden ḥaẕer / Ġaflet itme mārdur yatmış güneşde uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 2). [yatmış, -mış ] 

Şu kim gül bisteri içre yatur gülzāra yasdanmış / Ne bilsün ‘āşıḳuñ ḥālin ki seng-i ḫāra yasdanmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 1). [yatur, -ur ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ eyle zülfinden ḥaẕer / Basma dünbālini ejderdür ki yatmış uyumış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1458, Beyit 4). [yatmış, -mış ] 

 

yat: Boylu boyunca uzanmak II hastalanıp uzanmak, yatağa düşmek. 
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Tīr-i ġamzeñle bu sīnem zaḫmnāk olmış yatur / Dir gören meydān-ı ‘ışḳ içre helāk olmış yatur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1079, Beyit 1). [yatur, -ur ] 

Tīr-i ġamzeñle bu sīnem zaḫmnāk olmış yatur / Dir gören meydān-ı ‘ışḳ içre helāk olmış yatur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1079, Beyit 1). [yatur, -ur ] 

Şīr çeşmüñ pençesinden uşbu göñlüm merdümi / Çāre yok hergiz ḫalāṣa çāk çāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 3). [yatur, -ur ] 

Bu ‘aceb bārān-ı eşküm ġarḳa virdi ‘ālemi / Hīç teskīn olmadı dil sūznāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1079, Beyit 4). [yatur, -ur ] 

Pūte-i hicrāna yakaldan Muḥibbī’yi nigār / Ġıll ü gışdan kurtılup zer gibi pāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 5). [yatur, -ur ] 

Bir bencileyin hicrüñ-ile ḫasta dil olmış / Bī-çāre yatur derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 6). [yatur, -ur ] 

Zülfinde göñül bend-ile gör mübtelā yatur / Kūyı Muḥibbī ‘āşıḳa bīmār-ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 7). [yatur, -ur ] 

İy ṭabībā ser-i kūyuñda yatan ḫastalara / İtmedüñ çāre yatur cümlesi bī-çāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 3). [yatan, -an ] 

İy ṭabībā ser-i kūyuñda yatan ḫastalara / İtmedüñ çāre yatur cümlesi bī-çāre henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 3). [yatur, -ur ] 

Eyle Muḥibbī ḫastaya iy dil ṭabībi em / Yıllarla derdüñ-ile yatur mübtelā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 
Beyit 5). [yatur, -ur ] 

 

yay: Ok atma aracı. II Sevgilinin kaşı. 

Muḥibbī kaşı yayından irişse sīneme tīri / Basar dil bagrına anı görüp reşk-ile cān ditrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1063, Beyit 5). [yayından, -ından ] 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1097, Beyit 4). [yayı, -ı ] 

Kaşı yayından gelür ġamz okları kan içmege / İy dil-i şūrīde ḳaṣdı sañadur ġāfil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 4). [yayından, -ı, -n, -dan ] 

Nāvek-i ġamzeñ niçe bī-dilleri itdi helāk / Kana girme şimdiden soñra kaşuñ yayını yas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 4). [yayını, -ı, -n, -ı ] 

 

yay: İki ucu arasında bir kiriş gerili olan, eğri ve esnek ok atma âleti, kavis // Aşığın yay gibi iki büklüm olmuş 

bedeni. 

Ḳaddümi dü-tā eyleyüp āh okların atdum / Rengīn yaşumı eyledüm ol yaya kirişler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1139, Beyit 4). [yaya, -a ] 

 

yaylag: (Eski Türk. yāy “ilkbahar”dan yay+la-k) Hayvanların yayıldığı otlamaya elverişli yer, otlak // Yazı 

geçirmeğe mahsus yüksek yer, yayla. 

Seyre gele diyü īs̱ār itmek içün pāyına / Dāmenini tolu güller eylemiş yaylaglar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1194, 

Beyit 6). [yaylaglar, -lar ] 
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yaz: Bir söz veya düşünceyi belli işâret ve harflerle bir yere geçirmek II yazıya geçirmek, yazı ile anlatmak, 

nakşetmek. 

Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını / Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 2). [yazup, -up ] 

Ṣafḥa-i ruḫsārum üzre eşk-i çeşmüm kātibi / Ḫūn-ı dilden bu derūnum ḥālini turmaz yazar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1036, Beyit 4). [yazar, -ar ] 

Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın / Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1095, Beyit 7). [yazsa, -sa ] 

Metn-i ḥüsnin gerçi ḫaṭṭāṭ-ı ezel evvel yazup / Soñradan ḫaṭṭı gelür şerḥ eyleyüp i‘rāb ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1104, Beyit 3). [yazup, -up ] 

Kesilür şem‘ gibi itme zebānuñı dırāz / ‘Āḳil-iseñ bu sözüm levḥ-i dilüñ üstine yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 1). [yaz, ] 

Oldı ‘ālemlere destān Muḥibbī ḳıṣṣam / Yazmadan ben anı bu defter ü tomara henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 6). [yazmadan, -madan ] 

Göz karasın ḥall idüp dildāra yazdum nāmeyi / Dōstlar luṭf eyleyüp eşkümle taḥrīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 4). [yazdum, -du, -m ] 

Ola ki baka raḥm ide yüzüñe / Muḥibbī kan-ıla ruḫsāruña yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 5). [yaz, ] 

Bu Muḥibbī yazsa ḥüsni āyetin dil levḥine / Okıyan dir buncılayın kimseler inşā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 5). [yazsa, -sa ] 

İy Muḥibbī bu cihānuñ ālına aldanma gel / Saña dürlü dürlü lu‘blar gösterür [gel] Ḥaḳḳ’a yaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1323, Beyit 5). [yaz, ] 

Küfār-ı ḫaddüñi ḫaṭṭuñ yazup şerḥ eylemek ister / Ta‘ālā’llāh anı ḫakk it gider yañlış kitāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 5). [yazup, -up ] 

Levḥ-i dilde yazmışam cānā ḫayālüñ naḳşını / İtdügüm naḳşı benüm Mānī de taṣvīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 3). [yazmışam, -mış, -am ] 

Āhū göziyle ya kaşı bir kaşa beñzemez / Yazan anuñ naḳışını naḳḳāşa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1360, 
Beyit 1). [yazan, -an ] 

Ḫaṭṭāṭ-ı ezel eyledi Mecnūn’uñ adını ḥakk / Yazdı Muḥibbī adını itdi anı tırāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 
Beyit 6). [yazdı, -dı ] 

Ḫaṭṭuña yazmış berāt-ı ḥüsnüñi / Kaşlaruñ üstine tugrā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 2). [yazmış, 
-mış ] 

Eli ditrer olur ḥayrān u medhūş / Yazamaz ṣūret-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1460, Beyit 4). 
[yazamaz, -a, -maz ] 

Var iy ṭabīb eyleme ‘ışḳ ehline ‘ilāc / Levḥ üzre yazdı anı ḳalem bī-devā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 2). [yazdı, -dı ] 

Genc-i ḥüsne mālik olmasun diyü ‘āşıḳlaruñ / Hem ṭılısm itdi ḫaṭuñ ḫaṭṭāt hem yazdı ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1479, Beyit 4). [yazdı, -dı ] 
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Nāme içre nāmını añmış Muḥibbī dilberüñ / Sehv-ile yazmış meger yāḫud yazılmışdur ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 5). [yazmış, -mış ] 

 

yaz ola: Yaz mevsiminin gelmesi. 

İder bülbül kılur āh u fiġānı / Kaçan kim güller açılup ola yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 4). [yaz ola, -

a ] 

 

yaz u kış: Yaz ve kış ( Daima, sürekli). 

‘Ārıżını ben niçe gülzāra teşbīh eyleyem / Açılur gül ruḫları karşumda benüm yaz u kış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1472, Beyit 3). [yaz u kış, ] 

 

yazıl: Yazma işi yapılmak. 

‘Işḳ-ıla cānın virüp kūyında kim medfūn ola / Yazılur anuñ mezārında ki bu maġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1073, Beyit 5). [yazılur, -ur ] 

Öldürür her dem Muḥibbī’yi anuñçün ol ḥabīb / Bildi yazılmaz günāhı kim daḫı nev-restedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 5). [yazılmaz, -maz ] 

Elifler uşbu sīnem levḥasında / Yazılmış ṭıfl içün ta‘līme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 5). 
[yazılmış, -mış ] 

Nāme içre nāmını añmış Muḥibbī dilberüñ / Sehv-ile yazmış meger yāḫud yazılmışdur ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1500, Beyit 5). [yazılmışdur, -mış, -dur ] 

 

yazıl: Alın yazısı bağlamında hakkında karar verilmek. 

İy Muḥibbī şükr kıl lā-büd gelür / Her ne kim başa yazıldı ḫayr u şer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 5). 

[yazıldı, -dı ] 

Ḫāne-i dil olmadın vīrāne ābād eylegil / Yazılupdur defter-i ‘ışḳa ezelden saña ḫāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 3). [yazılupdur, -up, -dur ] 

 

yazıl: Yazma işi yapılmak, nakşedilmek, resmedilmek. 

‘Işḳ-ıla olduñsa Mecnūn’a mu‘ādil iy göñül / Her neye baksañ yazılmış ṣūret-i Leylā’yı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 3). [yazılmış, -mış ] 

Deyr içre egerçi yazılur ṣuret-i dil-keş / Teşbīh idemez ṣuretgeh-i naḳşını naḳḳāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1422, 
Beyit 3). [yazılur, -ur ] 

 

yazılu: Yazılmış olan. 

Kim göre ‘ārıżuñı olmaya ġamdan o ḫalāṣ / Yazılu ḫaṭṭ-ı ġubār-ıla göñülde bu ḫavāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1476, Beyit 1). [yazılu, ] 

 

yazu: Yazı, kader, yazgı. 
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Göreli ḫaṭṭuñı jeng oldı göñül āyīnesi / Ezelī yazu-y-ımış başa pes elden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1155, 

Beyit 3). [yazu-y-ımış, --y-, -ımış ] 

İy Muḥibbī derd ü miḥnet başuma yazu imiş / Görmeyeydüm bir naẓar ben ol meh-i bī-mihri kāş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1444, Beyit 5). [yazu, ] 

Cevrini görüp nigāruñ dime sen bed-ḫū-y-ımış / Anı taġyīr idebilmez başa çün yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 1). [yazu-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

Dōstum ḳısmet baña kaygu saña şādī-y-imiş / Çāre ne rūz-ı ezelden başa bu yazu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 1). [yazu-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

 

yazulu: Yazılı, yazılmış olan. 

Gūyiyā iki ḥaddi bir cildde / Yazulu Gülsitān u Būstān’dur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1068, Beyit 3). [yazulu, ] 

Okudum ‘ışḳuñ kitābın gördüm anda yazulu / ‘Āşıḳa evvel ḳademde lāzım olur terk-i ser (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1081, Beyit 2). [yazulu, ] 

Ne yazulu ise ḫayr [u] eger şer / Okudurlar saña bilmemek olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1286, Beyit 5). 
[yazulu, ] 

 

ye‘cūc: Kur'an'da adı geçen, zulüm ve fitne çıkaran kavimlerden biri; Ye'cuc ve Me'cuc. 

Gelse ġam Ye‘cūci yagmaya vire dil kişverin / İy Muḥibbī var mıdur karşu aña der baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 5). [ye‘cūci, -i ] 

 

yelken: Kayık ve gemileri rüzgâr gücüyle yürütmek için direklerine uygun bir şekilde takılan sert, sağlam ve kalın 

bez. 

Gözüm yaşı içinde zevraḳ-ı dil / Yürür āvāre yelkensüz gemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 3). 

[yelkensüz, -süz ] 

 

yelken taḳyesi: Bir tür başlık II Bu başlık, başçavuşlar, çavuşlar ile sarayda saz çalan sazendeler kullanırlardı. 

Nāzükāne el salar yārāna yelken taḳyesi / Nāz-ıla başına alsa anı key mevzūn geyer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1062, Beyit 2). [yelken taḳyesi, -si ] 

 

yemen: Arap yarımadasının güneybatısındaki ülkenin adı. // Akik taşının meşhurluğu yönüyle. 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1227, Beyit 5). [yemen, ] 

 

yetīmāne: Yetim gibi (yalnız kalmış). 

Yetīmāne benefşe başın egmiş / Bu kaygular aña bilsem nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1112, Beyit 3). 

[yetīmāne, ] 

 

yi: Yemek, ağızda çiğneyerek yutmak. 
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Etümi kirm-i belā yirse de āh eylemeyem / Diyeler tā ki benümçün bu da Eyyūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 3). [yirse, -r, -se ] 

 

yi: Ağızda çiğneyerek yutmak // mec. Hoşa gitmeyecek bir duruma uğramak, mâruz kalmak, dûçar olmak. 

Maṭbaḥ-ı ġamda Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Miḥnet ü derd ü belādan ġayrı bir nesne yimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1364, Beyit 5). [yimez, -mez ] 

 

yidügüm içdügüm kan olur: Yediği içtiği kan olmak, yediği içtiği zehir olmak: üzüntü veren bir durum karşısında 

hiçbir şeyden tat almamak, büyük üzüntü içinde olmak. 

La‘l-i dilber gözlerümden her kaçan pinhān olur / Zehr olur ġamdan yidügüm içdügüm hep kan olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1196, Beyit 1). [yidügüm içdügüm kan olur, ] 

 

yig: Daha iyi, daha üstün, daha güzel. 

Taḥammül yig tecemmülden diyenler sāye-i ḫārı / Bulıcak oldılar ḳāni‘ dimeñ siz sāyebān gözler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1096, Beyit 4). [yig, ] 

Oldı Muḥibbī çünki cihānda gedā-yı ‘ışḳ / Yigdür aña ki ‘āleme ol pādişā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, 
Beyit 6). [yigdür, -dür ] 

Her ne gelse saña yigdür ki ḳanā‘at idesin / Bir görine gözüñe bakar-ısañ çog-ıla az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 3). [yigdür, -dür ] 

Cefā vü cevri dildāruñ baña mihr ü vefādan yig / Ġam-ı ‘ışḳından olmasun bu cān u dil cüdā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 3). [yig, ] 

İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [yig, ] 

Mey-fürūşı zāhidā sen dem-be-dem ‘ayb eyleme / Yigdür olmak ḫod-fürūş olmakdan ise mey-fürūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1402, Beyit 2). [yigdür, -dür ] 

Niçe bir ḫalḳ-ı cihān ile idersin güft ü gū / ‘Uzlet eyle ḫalḳdan artuk saña yigdür ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1402, Beyit 3). [yigdür, -dür ] 

Şāh olup kim geydi-y-ise aṭlas u dībā ḥarīr / Yig-durur saña ḳalender gibi olmak jende-pūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1417, Beyit 2). [yig-durur, --durur ] 

 

yig bilür: Üstün bilmek, daha değerli görmek. 

Ol ki dildāruñ cefāsını vefādan yig bilür / Minnet itmez kimseye derdine dermān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1339, Beyit 6). [yig bilür, -ür ] 

 

yig görür: Üstün görmek. 

Ḫāk-i pāyuñdur şehā küḥl-i baṣar / Tūtiyādan yig görür ehl-i naẓar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1010, Beyit 1). [yig 

görür, -ür ] 

 

yigirmi: Yirmi // Yirmi yaş. 



 2145 

Nigārā çārdeh sāla irişdüñ ḥüsnüñi ‘arż it / Yigirmiye irişince ‘ayāndur māhitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1328, Beyit 2). [yigirmiye, -y, -e ] 

 

yık: Bozmak, tahrip etmek, perişan etmek, işgal etmek, viran eylemek. 

Yıkmadan ġam bu göñül kişverini yāda getür / Sāḳiyā cānuñ içün ehl-i dile bāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1035, Beyit 1). [yıkmadan, -madan ] 

Göñlüm evini yıkdı yagmacı ġamzeñ iy dōst / Ġāretde māhir ancak Efrāsiyāb’a beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1135, Beyit 3). [yıkdı, -dı ] 

Egerçi kim yapar dil ḫānesin yār / Döner ol dem yıkar yine ṣabī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 3). 

[yıkar, -ar ] 

Dil ḫānesini yıksa Muḥibbī yine dildār / Anı da yapar böylece mi‘mār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 5). [yıksa, -sa ] 

Sanmañuz bir daḫı ma‘mūr ola bu dil kişveri / Leşker-i ġam yıkalıdan daḫı vīrāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 3). [yıkalıdan, -alı, -dan ] 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [yıkduñ, -du, -ñ ] 

 

yıkıl: Yıkılmak, devrilmek. 

Gögermiş yir yirin cismi yanup dil āteş-i ‘ışḳa / Yıkılmış mest-i ‘ışḳ olmış düşüp dīvāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 5). [yıkılmış, -mış ] 

 

yıkıl: (Kurulu bir şey) Parçalanıp dağılmak // Parçalanmak, bozulmak, çökmek, târumar olmak. 

Çünki āḫir yıkılur ḫāk-ile ol yeksān olur / Fā’ide yok ger felekden yüksek ola bāmumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1351, Beyit 5). [yıkılur, -ur ] 

 

yıkuk: Yıkık, harap II İncinmiş, kırık (gönül bağlamında). 

Genc-i vaṣl ister-iseñ ara göñül ḫānesini / Bulınur anı yıkuk çün Ebū Derdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 6). [yıkuk, ] 

 

yıl: Sene, yıl. 

Niçe yıl geçdi bu dil bendeñ olup derd ü miḥen / Saña bir gün dimedi gel beni āzāde getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1014, Beyit 3). [yıl, ] 

Niçe yıldur ki ḫarc olur yolında ol cefākāruñ / ‘Aceb bu kīse-i çeşmüm dükenmez sīm-ile zerdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 5). [yıldur, -dur ] 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül / Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1121, Beyit 5). [yıldur, -dur ] 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1123, Beyit 4). [yıldur, -dur ] 



 2146 

Niçe yıldur şeb-i hicriyle yatur ḫasta göñül / Vuṣlata iremeyüp cānı virem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1136, Beyit 3). [yıldur, -dur ] 

Sormaduñ iy dil ṭabīb[i] bu Muḥibbī derdini / Niçe yıl derdini ‘arż itmege kapuya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1152, Beyit 5). [yıl, ] 

Niçe yıldur bu Muḥibbī derdüñ-ile ḫastadur / İtmedüñ iy dil ṭabībi aña tīmārı henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1220, Beyit 5). [yıldur, -dur ] 

Yıllar geçer üftādeye dilber naẓar itmez / Beñzer ki dil-i saḫtına yaşum es̱er itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1223, 
Beyit 1). [yıllar, -lar ] 

Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 2). [yıldur, -dur ] 

Virmedi ol māh-rū bir kez zekāt-ı ḥüsnini / İy Muḥibbī niçe yıl kūyında biz sā‘illerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 5). [yıl, ] 

Āh yıllar geçdi dilber göñlümi şād eylemez / Şāh kim zālim ola mülkini ābād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1245, Beyit 1). [yıllar, -lar ] 

Niçe yıldur cevher-i eşküm yolında ḫarc olur / Kāse-i çeşmüm tolu yāḳūt u mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 5). [yıldur, -dur ] 

Niçe yıldur ki bugün mātem-i Mecnūn tutaruz / Kankı ‘āşıḳ tutısar biz ölicek mātemümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1274, Beyit 5). [yıldur, -dur ] 

Yār bir gün dimedi ḥāl-i Muḥibbī niçedür / Niçe yıldur ki varur yāra bizüm ādemümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1274, Beyit 6). [yıldur, -dur ] 

Niçe yıllar ḥasretem pā-būsına oldum helāk / Görüñ ol bed-ḫū güẕer ol ḫāk-i rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1288, Beyit 2). [yıllar, -lar ] 

Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1307, Beyit 2). [yıldur, -dur ] 

Niçe yıllar ḥabs ider dil düzdini / Zülfine bilsem neden dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 6). 
[yıllar, -lar ] 

Cām-ı maḥabbet içmiş bir kendüzini bilmez / Yıllar-durur yatur mest tā ḥaşre dek ayılmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1335, Beyit 1). [yıllar-durur, -lar, --durur ] 

Niçe yıllardur didüm göñlümle ṣāḥib-ġamlaruz / Didi çeşmüm anuñ-ıçun biz de ġarḳ-ı demlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 1). [yıllardur, -lar, -dur ] 

Niçe yıllar eyledüm dīdāruñı görmek heves / Görmedüm yüzüñ nigārā kaldı bende bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 1). [yıllar, -lar ] 

Niçe yıllardur Muḥibbī ārzū eyler seni / Bulmadı ‘ālemde hergiz vaṣluña ol dest-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1378, Beyit 5). [yıllardur, -lar, -dur ] 

Konup dil ḫānesine leşker-i ġam / Niçe yıllar yatur vīrāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 4). [yıllar, 

-lar ] 

Nigāruñ taş işiginde niçe yıldur kodum başı / Teraḥḥüm eyleyüp bir gün dimez bī-çāre yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 4). [yıldur, -dur ] 
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Kūyuña dārü’ş-şifā dirler ya n‘içün dōstum / Niçe yıllardur ki anda kalmışam ṣāḥib-firāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1431, Beyit 3). [yıllardur, -lar, -dur ] 

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum / Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 2). [yıllar, -lar ] 

Niçe yıllar ḫasta iken yine bir bir ḥālini / Dil ṭabībi gördi itdi derdini bīmār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 
Beyit 2). [yıllar, -lar ] 

 

yıl: Yel,rüzgar. 

Her kanda isem derd ü ġamıdur baña hem-dem / Āhum yili olur baña her yirde hevādār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1163, Beyit 2). [yili, -i ] 

‘Işḳ āteşiyle yandı kül oldı bu cān u dil / Āḫir savurdı ġam yili geldi ġubārumuz* (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 5). [yili, -i ] 

Baḥr oldı gözüm yaşı ṭelāṭumlar iderse / Āhum yilidür dokına kemdür eser itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1291, 
Beyit 6). [yilidür, -i, -dür ] 

Mihrüñle yine ẕerrelerüm irdi semāya / Āhum yiliyle oldı cihān pür hevā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 
Beyit 2). [yiliyle, -i, -y, -le ] 

Olacak iş çün degül tolaşdı zülf-i yāra dil / Ol sebebden yil gibi yokdur bizüm ārāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 2). [yil, ] 

 

yıl: Yelmek; koşmak, seğirtmek, hızlı hızlı yürümek, esmek. 

Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 2). [yiler, -er ] 

 

yıl: Sene, yıl. 

Senden ayru istemezdüm ola idüm bir karış / Ḥasret oldu niçe yıllardur cemālüñ görmege (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1405, Beyit 3). [yıllardur, -lar, -dur ] 

 

yılduz: Yıldız, ışıklı ve sâbit bir nokta hâlinde görülen gök cisimlerinden her biri. // Baht, talih, kader. 

Rāżıyam devr-i felekden sa‘d olupdur yılduzum / Ol melek-manẓar şeker-güftārı gördüm bir naẓar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1003, Beyit 5). [yılduzum, -um ] 

Gözüm yaşı içinde ‘aḳs-i rūyı / Müneccim didi eyü yılduzuñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 4). 
[yılduzuñ, -uñ ] 

 

yıllardur: Uzun zamandan beri, eskiden beri. 

Ḫastayuz kūyuñda yıllardur ki miḥnet beklerüz / İy ṭabīb-i dil lebüñden ya‘nī şerbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1363, Beyit 1). [yıllardur, ] 

 

yıllarla: Yıllardır, uzun süredir. 
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Eyle Muḥibbī ḫastaya iy dil ṭabībi em / Yıllarla derdüñ-ile yatur mübtelā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1463, 

Beyit 5). [yıllarla, ] 

 

yimiş: Meyve. 

Öpdüm evvel leblerini soñra sürdüm gözüme / Böyledür ‘ādet Muḥibbī olsa turfanda yimiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1416, Beyit 5). [yimiş, ] 

 

yiñ: Yenmek, bastırmak, üstün gelmek, engellemek, önlemek. 

Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez / Āh ider derd-ile bagrındaki başın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1319, Beyit 1). [yiñemez, -e, -mez ] 

Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez / Āh ider derd-ile bagrındaki başın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 1). [yiñemez, -e, -mez ] 

Didiler gözlerinüñ ālını terk itdi nigār / Dil didi gözlerine hey dise kaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 2). [yiñemez, -e, -mez ] 

Tīr-i müjgānı ile durmaz akar ḫūn-ı ciger / Bu iki ḫūnīlerüñ kimse savaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 3). [yiñemez, -e, -mez ] 

Dutışup şem‘-i ruḫı şevḳine pervāne gibi / Dil-i şūrīde olup içi vü taşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1319, 
Beyit 4). [yiñemez, -e, -mez ] 

Aglar-ısa bu Muḥibbī tañ mıdur Ya‘ḳūb-veş / Göreli dīde ḫaṭ-ı sebzüñi yaşın yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1319, Beyit 5). [yiñemez, -e, -mez ] 

Serv-ḳaddüñ göreli göz yaşı kendin yiñemez / Dūd-ı āh-ıla bu dil nāle kemendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1338, Beyit 1). [yiñemez, -e, -mez ] 

Salınur her yaña biñ nāz-ıla āh eyler-isem / Nite kim serv-i sehī ḳadd-i bülendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1338, Beyit 3). [yiñemez, -e, -mez ] 

Naṭ‘-ı ḥüsninde yine çignedür üftādeleri / At salup her ṭarafa ya‘nī semendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 4). [yiñemez, -e, -mez ] 

Yiter aglatma beni dōst yaşumdan ḥaẕer it / ‘Ālemi ġarḳa virür kimsene bendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 5). [yiñemez, -e, -mez ] 

 

yine: Yeniden, bir daha, tekrar, gene. 

Dil ü cān terkin urup dil yine dildāra gider / Dil ü cān derdini ‘arż itmege ol yāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 1). [yine, ] 

Gice bülbülleyin āh-ıla fiġān eyleyüben / Çın seḥer zārılıg-ıla yine gülzāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1002, 
Beyit 4). [yine, ] 

Gördüm ki yine bād-ı ṣabānuñ es̱eri var / Ugradı meger kūy-ı nigāra ḫaberi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 

Beyit 1). [yine, ] 

Dīdeden akdı gözüñ yaşı revān oldı yine / İy dil-i ġam-zede ol serv-ḳadi yāda getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 2). [yine, ] 
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Vādi-i ‘ışḳa Muḥibbī bu göñül düşdi yine / Dimezem ġamdan ulu bile saña zāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1014, Beyit 5). [yine, ] 

Mescide dönmiş iken vardum yine meyḫāneye / ‘Āşıḳı ‘ayb itme ṣūfī çünki ġavġādan kaçar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1027, Beyit 3). [yine, ] 

Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 4). [yine, ] 

Yine bezm-i belā içre bu göñlüm / İñiler sanki nāy-ı ḫoş-nevādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 4). [yine, ] 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [yine, ] 

Ṣaḥn-ı gülşen toptolu olmış yine ezhār-ıla / Raḳṣa girmiş servler hem ellerin karsar çınār (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1078, Beyit 4). [yine, ] 

Reşk-i firdevs-i berin oldı yine ṣaḥn-ı çemen / ‘İyş ü ‘işret vaḳtidür it bir kenārı iḫtiyār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 6). [yine, ] 

Yine dil murġı şehā gün yüzüñi yād eyler / Giceler ṣubḥa degin nāle vü feryād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 1). [yine, ] 

Dil perīşān idi āh oldı yine daḫı beter / Sünbülüñ çünki müşevveş dokunup bād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 4). [yine, ] 

Gül oldı meclis içre yine sāġar / Ṣürāḥī bülbül olmış ḳulḳulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 2). [yine, ] 

‘Işḳuñ rumūzı neydügini zāhid añlamaz / Kuş dilidür bu yine bunı söyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 3). [yine, ] 

Levḥ-i sīnem üzre dökmiş noḳṭa eşküm kātibi / Cümle kılmış ġam metā‘ın yine defter gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 4). [yine, ] 

Göñül şehrin ider tārāc kara kaşlar elā gözler / Dil-i dīvāneyi gör kim yine dāyim anı gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1129, Beyit 1). [yine, ] 

Bi-ḥamdi’llāh ḳamer ṭal‘at yine bir māhumuz vardur / Anuñçün göge peyveste seḥergeh āhumuz vardur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 1). [yine, ] 

Cān naḳdi ile geldi kapuña yine göñül / Virdi metā vuṣlatuñı iştirā-durur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1148, Beyit 4). 

[yine, ] 

Egerçi kim yapar dil ḫānesin yār / Döner ol dem yıkar yine ṣabī-vār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 3). 
[yine, ] 

Açup çün muṣḥaf-ı ḥüsnin tefe’’ül eyledüm yāruñ / Elifdür ḳāmeti geldi yine ferḫūnde fālum var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 5). [yine, ] 

Yine dil bir dilberüñ ‘ışḳı ġamından ḫastadur / Cān u dil bend ü belā-yı zülf-ile peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 1). [yine, ] 

Gözüm yaşın revān itdüm benüm bir serv-i dālum var / Bi-ḥamdillāh ki ‘ışḳıyla yine bir özge ḥālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 1). [yine, ] 

Ruḫları şem‘in yine ‘arż eyledi cānāneler / Koñ tutuşsun cān u dil şem‘e yana pervāneler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1170, Beyit 1). [yine, ] 
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‘İlāc itme ṭabībā derdüme gel / Baña dermān yine derdüm ġamıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 4). [yine, 
] 

Gülşen-i ḥüsninde dil murġın yine ṣayd itmege / Zülfi āġında Muḥibbī ḫāli anuñ dānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 7). [yine, ] 

Mu‘aṭṭardur yine ‘ālem dimāġı / Ṣabānuñ yār zülfinde eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 2). [yine, ] 

Zaḥmete girme ṭabībā çek elüñ bu ḫastadan / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteye derdi yine dermān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1196, Beyit 2). [yine, ] 

Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele / Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 5). [yine, ] 

Bir gördi yine itleri ile bizi ḥabīb* / Devlet irişdi başa dilā oşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, Beyit 7). 

[yine, ] 

Muḥibbī’yi dişüñ fikri yine deryāya ġarḳ itdi / Sirişkinden ‘aḳīḳ olur olıcak bil Yemen sensüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1227, Beyit 5). [yine, ] 

Sıgmadı ḫumlara mey eyledi çün cūş u ḫurūş / Çıkdı ‘ayyūḳa yine na‘ra-i mestāne biraz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1251, Beyit 4). [yine, ] 

Dil ḫānesini yıksa Muḥibbī yine dildār / Anı da yapar böylece mi‘mār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 5). [yine, ] 

Zeyn idüp geydi yine ḫil‘ati eşcār sebz / Döşedi saḥn-ı çemen aṭlas-ı jengār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 1). [yine, ] 

Serv beñzetdi yine cāmesini cāmesine / İtdi gülşende libāsın meger ol yār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 
Beyit 3). [yine, ] 

Akıdur dürr ü cevāhir yine bārān-ı bahār / Anuñ-ıçun görinür her yaña kühsār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1267, Beyit 4). [yine, ] 

Ölmiş-iken bu zemīn buldı yine tāze ḥayāt / Tañ mı ger olsa Muḥibbī gülşen ü gülzār sebz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1267, Beyit 5). [yine, ] 

Ḳatlüm içün ḫaṭ getürmiş ol şeh-i ḫūbān yine / Ġam beni şimden girü öldürdi taḳdīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1281, Beyit 3). [yine, ] 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 5). [yine, ] 

Göñlüme geldi nüzūl itdi yine sulṭān-ı ġam / Şöyle beñzer ḫoş gelüpdür aña bu vīrānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1293, Beyit 4). [yine, ] 

Ḳatlüme ḳaṣd eyledi beñzer yine şehlā gözüñ / İy kaşı ya sīneme dek tīrüñ olsun degmeñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1308, Beyit 3). [yine, ] 

Bī-kes Muḥibbī derd-ile bir derde duş oldı yine / Kullar başına gelmesün aḥvālümi sormaz mısız (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1312, Beyit 5). [yine, ] 

Ḳarż eyle yine dīdelerüm ḫūn-ı cigerden / Sanma dükene dirhem ü dīnār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 2). [yine, ] 

Mihrüñle yine ẕerrelerüm irdi semāya / Āhum yiliyle oldı cihān pür hevā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 

Beyit 2). [yine, ] 
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Naṭ‘-ı ḥüsninde yine çignedür üftādeleri / At salup her ṭarafa ya‘nī semendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 4). [yine, ] 

Gözlerüm yaşına saldum yine bu dil zevraḳın / Rūzigār-ı āh-ıla kimdür aña deryā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1354, Beyit 4). [yine, ] 

Bu göñlüm ḫānesin yıkduñ yine ma‘mūr iden sensin / Binā aḥvālini dirler ki mi‘mār olmayan bilmez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1361, Beyit 2). [yine, ] 

Öldürür her dem beni dönüp yine inkār ider / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 4). [yine, ] 

Dün lebinden būse ‘ahd itmişdi dildārum bugün / Gör yine ḳavline inkār eyler ol iḳrārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 4). [yine, ] 

Būy-ı zülfüñi getürdüñ tāze cān buldum yine / Müstedām ol iy ṣabā dünyā içinde durma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1375, Beyit 4). [yine, ] 

İtdi pervāne göñül yine ruḫ-ı yāra heves / Yakmayınca komaz āḫir kim ider nāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 1). [yine, ] 

Bagrumı gerçi ki biñ pāre kılur tīġ-ı cefā / Eksük olmadı bunuñla yine bir pāre heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 3). [yine, ] 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1380, Beyit 5). [yine, ] 

Kalmadı ṣabr u ḳarārum ‘azm-i yār itdüm yine / Yokdur andan ġayrı çün bu derdmende dest-res (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 4). [yine, ] 

Kūy-ı yāra ugraduñ beñzer yine iy bād-ı ṣubḥ / Eyledüñ ‘ālem dimāġını mu‘aṭṭar turma es (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1398, Beyit 4). [yine, ] 

Eline almış yine āyīneyi beñzer nigār / Ḥüsnini kılmış temāşā anı ḫodbīn eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1400, 

Beyit 3). [yine, ] 

Ol ṭabīb-i dil yine bu ḫastasın yād eylemiş / Bir cevāb itmiş lebinden göñlümi şād eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1413, Beyit 1). [yine, ] 

Devr-i gülde bu Muḥibbī yine yārān şevḳine / Tāze tāze gül gibi rengīn ġazeller baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 5). [yine, ] 

Berg-i gül üzre yine kāküllerin cedvel çeküp / Gül yüzüñ vaṣfında cānā tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 3). [yine, ] 

El urup dilber yine zülfin girih-gīr eylemiş / Bu dil-i dīvāneye tedbīr zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 1). [yine, ] 

Yine bir māh sevdüm tonı zer-keş / İder her yaña cevlān atı ser-keş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 1). 
[yine, ] 

Yüzüme bakmaz oldı āh yine yār-ı cefākārum / Raḳībüm beñze[dü]r yāra beni her bābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 5). [yine, ] 

İstedüm dīvāne göñlüm ḥālini bilmek yine / Bulımadum ol cünūn deştinde nā-peydā imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1448, Beyit 2). [yine, ] 
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Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı / Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1471, Beyit 2). [yine, ] 

Zülf-i dildāra tolaşdı yine dīvāne göñül / Kaçan ola kim ola ḳayd-ıla benden o ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1475, Beyit 2). [yine, ] 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin / Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1477, Beyit 4). [yine, ] 

Baḥr-ı ṭab‘umdan çıkardum yine ma‘nā gevherin / Dil yine ġavvāṣ olup buldı o baḥra iḫtiṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1477, Beyit 4). [yine, ] 

Niçe yıllar ḫasta iken yine bir bir ḥālini / Dil ṭabībi gördi itdi derdini bīmār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1487, 

Beyit 2). [yine, ] 

 

yiñil: Yenilmek, durdurulmak, engel olunmak. 

Ḫayme kursa ‘ışḳ şāhı gelse dil ṣaḥrāsına / Gözlerüm yaşı yiñilmez her yaña Ceyḥūn olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1080, Beyit 3). [yiñilmez, -mez ] 

Gözüm yaşı revān oldı yiñilmez her yaña akar / Meger seyr eyleyen tenhā sehī serv-i revānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 3). [yiñilmez, -mez ] 

Ol serv-ḳaddi gördi çıkdı Muḥibbī gözden / Gülgūn-ı eşk düşdi tutup tutup yiñilmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 5). [yiñilmez, -mez ] 

Sırruñı ketm eyle didüm göñlüme āh eyleyüp / Didi kim yaşum yiñilmez ider āḫir fāş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 4). [yiñilmez, -mez ] 

 

yir: Yer, mekan. 

Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [yir, ] 

Genc-i ‘ışḳuñ çü Muḥibbī yiri vīrāne-durur / Ya ḫarāb olmaga n’içün dil-i pür-tāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 5). [yiri, -i ] 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [yirde, -de ] 

Depredürse zülfinüñ her bir kılın cānlar kopar / Her ṭarafdan niçe yirden āh u efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 1). [yirden, -den ] 

Ḫūnını ḫaṣmuñ şarāb u kellesin sāġar kılup / Ṣoḥbet-i ḫāṣ itmege meydān olupdur yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 4). [yirümüz, -ümüz ] 

Secdegāh-ı dil olaldan ṭāḳ-ı ebrū-yı nigār / Her yire baş egmezüz birdür bizüm miḥrābumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1221, Beyit 2). [yire, -e ] 

Rüsvā-yı cihān oldum mescidde yirüm yokdur / Meyḫāneye de varsam meyḫāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1258, Beyit 2). [yirüm, -üm ] 

Āh kim biz ‘ömr içinde bir nefes hīç gülmedük / İy Muḥibbī ‘ālem içre miḥnet oldı yirümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 5). [yirümüz, -ümüz ] 
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Gāh kūhsār u gehī vādī göñül eglencesi / Degme yirlerde ḳarār itmez dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1277, Beyit 2). [yirlerde, -ler, -de ] 

Cihānda yir mi kaldı kim nem olmaz / Cemāli dūr olalı gözlerümden (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 2). 
[yir, ] 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 2). [yiri, -i ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ bülbülidür murġ-ı cān medḥüñ okur / Ko raḳīb-i mākiyānuñ yiridür ancak kümes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1395, Beyit 4). [yiridür, -i, -dür ] 

 

yir: Yeryüzü, arz. 

Uyumaz nālemle çün kim yirde māhī gökde murġ / Olmadum ben mübtelā bu āh u efġāndan ḫalāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1474, Beyit 2). [yirde, -de ] 

 

yir: Yer, bölge, nokta. 

Gördüm yüzüñi kaldı gözüm gitmedi andan / Kim göre anı gayrı yire bir naẓar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 4). [yire, -e ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1298, Beyit 5). [yirden, -den ] 

İy Muḥibbī ‘āşıḳuñ gör ne gelüpdür başına / Niçe biñ yirden anuñ bagrında çıkdı baş göz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1349, Beyit 5). [yirden, -den ] 

Āh kılsam irişür nālem melekler gūşına / Tañ degül dirler gider şebde ırak yire āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 2). [yire, -e ] 

Yandı cānum ‘ışḳ-ıla ger āh idem ma’ẕūr ola / Dūd olur ol yirde ẓāhir düşicek āteş-i baḥs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 3). [yirde, -de ] 

 

yir: Yer, zemin. 

Kāha dönmiş cismüñi ġam ḫırmeninde āh-ıla / İy Muḥibbī götürüp yirden anı bāda getür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1035, Beyit 5). [yirden, -den ] 

Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [yir, ] 

Kellesin kaldurmaga yirden ‘adūnuñ her zamān / Komaz elden nīzeyi ḥāżır tutar her birümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1213, Beyit 3). [yirden, -den ] 

Gözden bırakup yirlere sal anı Muḥibbī / Eyledi gözüñ yaşı senüñ çün sırruñı fāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1451, 
Beyit 5). [yirlere, -ler, -e ] 

 

yir: Yer, uygun, muvafık. imkan,. 

Bülbül yiridür nālesi eflāke çıkarsa / Her kanda ki gül bite anuñ yārı dikendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 

Beyit 2). [yiridür, -idür ] 
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Bu kebūter göñlümi alup yine minḳārına / Hīç ḫalāṣa yir mi var çeşmini Lāçīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1039, Beyit 4). [yir, ] 

Yiridür dir-isem şīrīn lebüñe / Ki Ferhād’a dil-i āvāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 3). [yiridür, -
idür ] 

 

yir eyledi: Yer tutmak, mekân tutmak, yerleşmek, iz bırakmak, etki etmek. 

Āh u efġānuñ feleklerde senüñ yir eyledi / İy Muḥibbī sanma kim dildāra te‘s̱īr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 5). [yir eyledi, -di ] 

 

yir itdi: Yer tutmak, mekân tutmak, yerleşmek, iz bırakmak, etki etmek. 

Āheni nerm eyledi yir itdi seng-i ḫāreye / Āhum ammā katı göñline anuñ kār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1333, Beyit 4). [yir itdi, -di ] 

 

yir itmez: Yer tutmak, mekân tutmak, yerleşmek, iz bırakmak, etki etmek. 

Geçer āhum oḫı çarḫ-ı felekden / ‘Acebdür katı göñlüñe yir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 4). [yir 

itmez, -mez ] 

 

yir yir: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

Noḳṭalar kim al evrāḳ üzre yir yir görinür / Sanasın gül ruḫlaruñ ḫaddinde müşgīn ḫāl olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1128, Beyit 3). [yir yir, ] 

Kūh-ı belā serümdür çeşmüm anuñ bıñarı / Üstinde dūd-ı āhum yir yir seḥāba beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1135, Beyit 2). [yir yir, ] 

Yine bir lāle-ruḫ sīnemde yir yir dāġ-ı ġam yakdı / Göñül şehrine urdı bir yañagı ergavān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1471, Beyit 2). [yir yir, ] 

Ruḫlaruñ şevḳiyle ister pīrehen çāk ide gül / Lāleler de ‘ışḳuña bagrını yir yir taglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1472, Beyit 5). [yir yir, ] 

 

yir yir: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

İy Muḥibbī her ṭarafdan üşüben murġ-ı belā / Konmaga Mecnūnlayın başumda yir yir cā kılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1018, Beyit 5). [yir yir, ] 

 

yir yir: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

Belā kuhsārı olmışdur Muḥibbī kelle-i ‘uşşāḳ / Görinür yir yir üstinde ġamāmı dūd-ı āhıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1053, Beyit 5). [yir yir, ] 

 

yir yir: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

Kenārında görinenler bu çarḫuñ siz şafaḳ sanmañ / Derūn-ı sīnede yir yir çıkan her dem duḫānumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 2). [yir yir, ] 
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yir yir: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

Ḫaṭ degüldür leblerüñ üstinde yir yir görinen / Mūrlar şekker hevāsı ile anda üşmedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1183, Beyit 2). [yir yir, ] 

 

yir yir: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1241, Beyit 2). [yir yir, ] 

 

yir yir: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

İy göñül gülzāra varma gel temāşā it bugün / Servler yir yir elif dāġıyla gülşen sīnemüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1241, Beyit 2). [yir yir, ] 

 

yir yir: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

Bagrını yir yir delüp feryāda çün bil bagladı / İşidelden dōstlarını nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1283, Beyit 2). [yir yir, ] 

 

yir yir: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

İy Muḥibbī sīnede gören ḥabāb-ı eşkümi / Konmaga ġam şāhına yir yir didi otāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 7). [yir yir, ] 

 

yir yir: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

Sīnede yir yir elifler serv ü dāġum lāleler / Kim temāşā eyledi didi müzeyyen bāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1399, Beyit 2). [yir yir, ] 

 

yir yir: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

Delmek içün sīnemi yir yir benüm / Ġamzesin ok kaşların ya eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 5). 

[yir yir, ] 

 

yir yirin: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

Murġ-ı dil ṣaydına itmişdür ser-i zülfin duzaġ / Yir yirin ḫāli anuñ içinde dökmiş dāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 3). [yir yirin, ] 

 

yir yirin: Kısım kısım, bölüm bölüm, orada burada, bazı yerlerde. 

Gögermiş yir yirin cismi yanup dil āteş-i ‘ışḳa / Yıkılmış mest-i ‘ışḳ olmış düşüp dīvāra yasdanmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1430, Beyit 5). [yir yirin, ] 

 

yire geçsün: Yeri dibine geçmek, yerle bir olmak, yok olmak. 
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Yār çün kim naẓar itmez bu sözüm gevherine / Māl-ı Ḳārūn ise de ko yire geçsün demümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1274, Beyit 2). [yire geçsün, -sün ] 

 

yiridür: Layıktır, uygundur, münasiptir. 

 Ḍarb ursa yiridür baña bu çarḫ-ı felek / Dil-i āşüfteye pend eylediler itmedi kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ض)

1205, Beyit 15). [yiridür, ] 

Gāh gāhī mihr iderseñ yiridür ‘āşıḳlara / Zīra senden geh vefā gāhī cefādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 2). [yiridür, ] 

 

yirine: Yerine, bir şey veya kimsenin yerini tutmak üzere. 

Ol cefākāruñ cefāsı göñlüme her dem gelür / Ol sebebden gözlerümden yaş yirine dem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 1). [yirine, ] 

Bāġ-ı ḥüsn içre eger seyr itse ol serv-i ḫırām / Cū yirine gözlerüm yaşı benüm akmakdadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1103, Beyit 2). [yirine, ] 

Mey yirine kanumı ḫūnī gözi her dem içer / Kāfir-i bed-mest olanuñ işi dāyim kanadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1202, Beyit 5). [yirine, ] 

 La‘l oldugıyçün leblerüñ iy dōst senüñ / Meyi lā‘lüñ yirine nūş iderem vaḳt-i ḫumār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ل)
1205, Beyit 23). [yirine, ] 

Tutaruz sāġarı elde gül-i ḫamrā yirine / Şīşeler ḳulḳulını bülbül-i gūyā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 5). [yirine, ] 

Gitdi Mecnūn didügüñ geldi Muḥibbī yirine / Kişver-i ‘ışḳa geçerse anı uḫrā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1210, Beyit 7). [yirine, ] 

Ġam meclisinde dīde-i eşk nūşlardanuz / Nāyuñ yirine nāle-i dil gūşlardanuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1219, 

Beyit 1). [yirine, ] 

İncinür sanma cefādan cevre mu‘tād olmışuz / Süd yirine zehr-i ġamla bislemişdür anamuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 2). [yirine, ] 

Geçdi Ferhād-ıla Mecnūn tagıdup hengāmesin / Dōstlar kurduk anuñ yirine biz hengāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 4). [yirine, ] 

Dil fitīlin yakmaga ḳandīl-i ‘ışḳ içre müdām / Yaş yirine bagrı yagı ile üstin yaglamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 4). [yirine, ] 

Ġamzesin gönderdi dilber cān giderse ġam degül / Tek baña cānum yirine tīrini virsün ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1489, Beyit 2). [yirine, ] 

 

yirini tutar: Yerini tutmak: bir şeyin sahip olduğu aynı değer ve ehemmiyeti karşılamak. 

Beni sürdüñ kapuñdan kaldı aġyār / Tutar mı hīç şīrüñ yirini mūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 3). [yirini 

tutar, -ar ] 

 

yirler itsün: Yer tutmak, mekân tutmak, yerleşmek, iz bırakmak, etki etmek. 
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İy kaşı ya atagör iç ḳabżadan ġamz okların / Sīnemi delsün varup bagrumda itsün yirler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 3). [yirler itsün, -ler + sün-ler, -sün ] 

 

yit: Yitmek, kaybolmak, yok olmak. 

Mevsim-i güldür mey ile tāze kıl dil mürdesin / Çün bilürsin gülşen içinde biten lā-büd yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1116, Beyit 4). [yiter, -er ] 

 

yit: Yetişecek miktarda veya derecede olmak, elvermek, kâfi gelmek. 

Sirişk ü çehre-i zerdüm yiter çün ‘ışḳuma şāhid / Ne yirde eylesem da‘vī benüm ḥāżır güvāhumdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 4). [yiter, -er ] 

İy Muḥibbī kim alur gül defterinden bir sabaḳ / Bülbül-i gūyā olur bu ‘ilm aña ḥikmet yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1116, Beyit 5). [yiter, -er ] 

Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 1). [yiter, -er ] 

Kūh-ı ġamda olmaga iy dil saña tenhā yiter / Başına mecnūna bu şeş dāmen-i ṣaḥrā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 1). [yiter, -er ] 

Çün Süleymān minneti murġāna hergiz itmeyem / Başum üzre sāyebānum āh-ı dūd-efzā yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1120, Beyit 2). [yiter, -er ] 

Bezm-i ġamda ehl-i ḥāle cām-ı zer ḥācet degül / İçmege ḫūn-ı dili bu dīde-i bīnā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1120, Beyit 3). [yiter, -er ] 

‘Işḳa düşdüm ‘aḳl-ı küllī külli ben terk eyledüm / Pür-hevā oldı dimāġum baña bu sevdā yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1120, Beyit 4). [yiter, -er ] 

Ḥakk olursa mihr ü meh naḳşı felekden ġam degül / Naḳş-ı eş‘āruñ Muḥibbī künbed-i mīnā yiter (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1120, Beyit 5). [yiter, -er ] 

İy ecel ten şehrini ısmarla seyl-i eşküme / Anı vīrān itmege gözümden akan mā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1120, Beyit 6). [yiter, -er ] 

Gerekmez efser-i Dārā yiter çün ḫāk-i dergāhuñ / Yaradan ḥaḳḳı ol baña hemān tāc-ı sa‘ādetdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 4). [yiter, -er ] 

Kosun kāfırlıgın ġamzeñ yiter ḳaṣd eyledi ḫūna / Tamar kanlar kılıcından sakınsun şāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 4). [yiter, -er ] 

Ger semend-i nāz-ıla iy dōst cevlān eyleseñ / Zülfüñüñ çevgānına top olmaga bu ser yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 4). [yiter, -er ] 

Pāy-māl itdürme gel mülk-i dili ceyş-i ġama / Ger murāduñ cān ise ġamzeñ aña gönder yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 5). [yiter, -er ] 

Kūyına varmaz göñül eyler viṣālin ārzū / ‘Āşıḳ-ı dīdāra sanmañ cennet ü kevs̱er yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 6). [yiter, -er ] 

İy Muḥibbī ayagı topragına īs̱ār içün / Eşk-i çeşmüm rūy-ı zerdüm baña sīm ü zer yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1147, Beyit 7). [yiter, -er ] 
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Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter / Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 1). [yiter, -er ] 

Şāh-ı ‘ışḳam bir ḳadeḥ mey başuma efser yiter / Āhumuñ dūd-ı livāsı ejdehā peyker yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 1). [yiter, -er ] 

Bister-i gülden yaraşur saña cānā tekyegāh / Seng-i ḫārādan baña bālīn ile bister yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1147, Beyit 2). [yiter, -er ] 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 3). [yiter, -er ] 

Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [yiter, -er ] 

Cānā vefālar eyleme cevr ü cefā yiter / Her ne gelürse cānuma senden ṣafā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 1). [yiter, -er ] 

Cānā vefālar eyleme cevr ü cefā yiter / Her ne gelürse cānuma senden ṣafā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 1). [yiter, -er ] 

Hīç bir ṭabīb itmese dil-ḫastesine em / Bīmār-ı ‘ışḳ olana derdi devā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 
2). [yiter, -er ] 

Sevdā-yı zülfi gitmeye dilden ölem daḫı / İki cihānda çünki baña bu hevā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 3). [yiter, -er ] 

Alma gözüñe küḥl-ı Ṣıfāhān’ı ẕerrece / Ḫāk-i der-i nigār saña tūtiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 
4). [yiter, -er ] 

Gökden eger ki togmaya mihr-ile meh ne ġam / ‘Ālem yüzine gün yüzi yāruñ żiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1177, Beyit 5). [yiter, -er ] 

Atma belālu göñlüme iy çarḫ belā okın / Başda hevā-yı kākül-i dilber belā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 6). [yiter, -er ] 

Zülfi şebinde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyāh başuma bir şeb-külāh yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 7). [yiter, -er ] 

Tecrīd-i ‘ışḳ ol yüri terk eyle cānuñı / Saña Muḥibbī penbe-i dāġuñ ḳabā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 8). [yiter, -er ] 

Eşk-i çeşmümüz yiter cām-ı şarāba bakmazuz / Dil ġıdāsı var-iken sīḫ-i kebāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 1). [yiter, -er ] 

Gün yüzüñ birle ḳamer alnuñ yiter ‘āşıḳlara / Gice gündüz āfitāb u māh-tāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 3). [yiter, -er ] 

Fiġān u āh u nālem gülşen içre / Yiterdi bülbüle ġulġul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 3). 
[yiterdi, -er, -di ] 

Kim ki nūr-ı Ḥaḳḳ-ıla dil ḫānesin rūşen kılur / Yiter aña hergiz ol şem‘-i şebistān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1266, Beyit 3). [yiter, -er ] 

Sevdügüm kimdür anuñ adını çün olmaz dimek / Bu ḳadar bilmek yiter kim nā-müselmāndur henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1271, Beyit 10). [yiter, -er ] 
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Kūy-ı dilberde Muḥibbī’ye gedā olmak yiter / Bu cihāna ser-te-ser olmaga sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1314, Beyit 5). [yiter, -er ] 

İy cefā-ḫū niçeye dek idesin cevr ü sitem / Yiter itdüñ tīġ-ı hicrān-ıla cismüm rīze rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1327, Beyit 2). [yiter, -er ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ yiter biz gül‘iẕārı n’eylerüz / Zār kılsun cān u dil anda hezārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1334, Beyit 1). [yiter, -er ] 

Yiter aglatma beni dōst yaşumdan ḥaẕer it / ‘Ālemi ġarḳa virür kimsene bendin yiñemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1338, Beyit 5). [yiter, -er ] 

Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1350, Beyit 1). [yiter, -er ] 

Dilā yitmez mi bir peşmīne jende / N’idersin isteyüp dībā vü aṭlas (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 3). 
[yitmez, -mez ] 

İşiginde dilberüñ saña gedā olmak yiter / Olmaga mülk-i cihāna pādişā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1396, Beyit 4). [yiter, -er ] 

 

yitiş: Ulaşmak, vâsıl olmak // Yardım etmek, yardımına koşmak. 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş / Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

1). [yitiş, ] 

Öldürdi firḳatüñ beni iy bī-vefā yitiş / Dirgür Mesīh gibi beni kıl du‘ā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 
1). [yitiş, ] 

Gāhī gözüm bu yaş-ıla geh kanla tolar / Ḫāk-i derüñi gönderüp it tūtīyā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

2). [yitiş, ] 

Dil ‘ışḳuñ-ıla ḫasta yatur iy ṭabīb-i cān / Dārū-yı la‘lüñ-ile bulısar şifā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, Beyit 

3). [yitiş, ] 

Senden cefā ki gelse baña ol vefā gelür / Bārī vefāyı kılmaz-ısañ kıl cefā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1404, 
Beyit 4). [yitiş, ] 

Hep ümmet-i Muḥammed’e itdüñ şefā‘ati / Mücrim Muḥibbī bendeñe iy Muṣṭafā yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1404, Beyit 5). [yitiş, ] 

Oldum cefā vü cevr-ile dilden berī yitiş / Terk itmedin yoluña bu cān u seri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 
Beyit 1). [yitiş, ] 

Oldum cefā vü cevr-ile dilden berī yitiş / Terk itmedin yoluña bu cān u seri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 
Beyit 1). [yitiş, ] 

Eyle ṭulū‘ gün gibi bulsun żiyā cihān / İy burc-ı āsümān-şeref aḫteri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 2). 
[yitiş, ] 

Gel cilve eyle gözlerümüñ çeşmesārına / Bir dem vaṭan kıl anda hemān iy perī yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1419, Beyit 3). [yitiş, ] 

Oldum ża‘īf derdüñ-ile iy ṭabīb-i dil / Bir üstüḫˇān kaldı bile bir deri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 

4). [yitiş, ] 
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Cānā Muḥibbī sözlerini dak kulaguña / Nādān eline düşmeye ol gevheri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 
Beyit 5). [yitiş, ] 

 

yitür: Kaybetmek. 

Yitürdüm ‘aḳl-i dil küllī revān oldı yaşum gibi / Yiter gülzār-ı ‘ālemde benüm bir servi dalum var (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 4). [yitürdüm, -dü, -m ] 

 

yoġ: Yok: Bulunmayan, mevcut olmayan (şey). 

Vādī-i ‘ışḳa düşüp dil-teşneyem Mecnūn-vār / Cehd kıldum bulımadum yoġmış aña ṭūl u ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 2). [yoġmış, -mış ] 

 

yog-ıla varını: Varı yoğu: bir kimsenin sahip olduğu her şey II insanın bütün varlığı benliği. 

Dehānıyla miyānından ḫaberdār olmadı kimse / Göñül ḥayretde kalmışdur yog-ıla varını bilmez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1269, Beyit 3). [yog-ıla varını, -ı, -n, -ı ] 

 

yoḫsa: Merak, tereddüt, ümit vb. duyguları ve düşünülen ihtimallerin dışındaki başka bir ihtimâli belirtmek için 

kullanılır; acaba. 

Ol gül-i ḥamrāda şebnem mi seḥergeh görinen / Yoḫsa ruḫsārında yāruñ ḳaṭre kaṭre der midür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1049, Beyit 3). [yoḫsa, ] 

Cāme-i ‘ışḳı bütün dünyāya virse iy göñül / Yoḫsa dünyā ḫil‘atin görmez misin her dün geyer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1062, Beyit 3). [yoḫsa, ] 

Sāye-i zülfi midür ḫaddinde yāruñ yoḫsa ḫaṭ / Lebleri ḳandında cem‘ olmış ve yāḫūd mūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1073, Beyit 3). [yoḫsa, ] 

Niçe yıldur baḥr-i eşk içre şināverlik ider / Yoḫsa ol deryāda bu göñlüm benüm balık mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1123, Beyit 4). [yoḫsa, ] 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın / Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1155, Beyit 4). [yoḫsa, ] 

Dilümden ‘āleme düşdi dururken nāgehān āteş / Söyindür vaṣluñ ābıyla ider yoḫsa ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1454, Beyit 1). [yoḫsa, ] 

 

yok: Bulunmayan, mevcut olmayan (şey). Karşıtı: Var. 

Vefā vü mihr yok meh-pārelerde / Ve līkin cevrinüñ oranı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 3). [yok, ] 

Bu ‘ālemde kimüñ cānānı yokdur / Muḳarrer kurı tende cānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 1). 
[yokdur, -dur ] 

Bu ‘ālemde kimüñ cānānı yokdur / Muḳarrer kurı tende cānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 1). 

[yokdur, -dur ] 

Maḥabbetden ola bir dil ki ḫālī / O şehre beñzeye sulṭānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 2). 

[yokdur, -dur ] 
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Vefā vü mihr yok meh-pārelerde / Ve līkin cevrinüñ oranı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 3). 
[yokdur, -dur ] 

Ṭabībā sorma ḥālin ehl-i ‘ışḳuñ / Bularuñ derdi var dermānı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 4). 
[yokdur, -dur ] 

Muḥibbī’yi didi öldürmelüdür / Didüm öldür nigārā kanı yokdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1005, Beyit 5). 
[yokdur, -dur ] 

Aña beñzer bir perī yok kanda kaldı ādemī / Görmedüm geşt eyledüm kalmadı bir yir baḥr u ber (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1007, Beyit 2). [yok, ] 

Ḫaber sorma dehānından ḥabībüñ / Ne aña yok dinür ne ḫod bili var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1050, Beyit 2). 

[yok, ] 

Bilsem cefā kitābını kimden okur ‘aceb / Şimdi cihānda sencileyin yok cefā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 
Beyit 4). [yok, ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [yok, ] 

Gözlerini açmaga yokdur mecāli nergisüñ / Giceden beñzer ki mey içmiş başında var ḫumār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1078, Beyit 3). [yokdur, -dur ] 

Berre düşmiş sanmañuz Mecnūn bir dīvānedür / Gördi yok būy-ı vefā insanda anuñçün kaçar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1081, Beyit 3). [yok, ] 

Bīmār-ı zehr-i firḳatüm yokdur ümīd-i sıḥḥatüm / Telḫ oldı ‘iyş ü ‘işretüm şīrīn dehānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 2). [yokdur, -dur ] 

Perīde yok-durur ādemde hergiz / Eger ḥūrī disem bir pāre beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 2). [yok-

durur, --durur ] 

Geh ‘işve gāh şīve gehī cevr ü gāh nāz / Didüklerince yok mıdur ol pür-cefāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1107, 

Beyit 2). [yok, ] 

Benüm yok andan özge pādişāhum / Anuñ yüz biñ benüm gibi kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 4). 
[yok, ] 

Ġam ḫırmeninde cānā bir cevce ḥāṣılum yok / ‘Işḳ āteşine yanmış dil anda bir giyehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 2). [yok, ] 

Gerçi noḳṭa lebüñe kıl didi ‘uşşāḳ bilüñe / Ben didüm nesne yok arada cedelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1155, Beyit 2). [yok, ] 

Çeşm-i ṣayyādını gördüm zülfini almış ele / Murġ-ı diller ṣaydına yokdur anuñ agın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 3). [yokdur, -dur ] 

Miyānına kimi kıl dir lebine kimi dir noḳṭa / Arada nesne yok gördüm benüm ne ḳīl ü ḳālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 2). [yok, ] 

Didüm ki yārumuñ yokdur naẓīri / Eger var-ısa eydüñ kime beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 2). 

[yokdur, -dur ] 

Anuñ gibi benüm yok pādişāhum / Benüm tek niçe biñ biñ kim kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 4). 

[yok, ] 
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Kapuñda niçe yüz biñ ‘āşıḳuñ var / İçinde yok Muḥibbī gibi kemter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 5). 
[yok, ] 

 ,Göñlüm evi bir vech-ile vīrān oldı / Kim eṭibbā aña cem‘ olsa devā yok zinhār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1205 (ك)
Beyit 22). [yok, ] 

Raġbeti yokdur yanuñda bir-durur pīr ü cevān / Didi biz meh-rūlaruz şeyḫ-ile şāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1212, Beyit 4). [yokdur, -dur ] 

Hicr ara ḥasret-ile cān lebüme gelmiş-iken / Kimsene yok diye bu ḥālümi dildāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 5). [yok, ] 

Ḥamdü-lillāh gün gibi çün ṣāfdur āyīnemüz / Ol sebebden kimseye bir ẕerre yokdur kīnemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1241, Beyit 1). [yokdur, -dur ] 

Zāhidā ‘ışḳ ehlinüñ gel meẕhebi yokdur dime / Kankı mescidde senüñle kıldı bunlar di namāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1248, Beyit 4). [yokdur, -dur ] 

Ḥamdü-lillāh ġıll u ġışdan pākdür āyīnemüz / Ol sebebden yok-durur kimseye hergiz kīnemüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1254, Beyit 1). [yok-durur, --durur ] 

Rüsvā-yı cihān oldum mescidde yirüm yokdur / Meyḫāneye de varsam meyḫāne ḳabūl itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1258, Beyit 2). [yokdur, -dur ] 

Żiyā-yı şem‘e yokdur iḥtiyācum / Olaldan şu‘le-i āhum şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 3). 
[yokdur, -dur ] 

Ṣabr eylemege çünki Muḥibbī’de yok mecāl / Gitdi dükendi kalmadı dilde ḳarārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1272, Beyit 5). [yok, ] 

Amān virmez baña bir dem ġam u derd ü belā hergiz / Kimesne yokdur ‘ālemde benüm tek mübtelā hergiz 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 1). [yokdur, -dur ] 

İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1283, Beyit 7). [yok, ] 

İy Muḥibbī derd-i ‘ışḳa yok mıdur didüm devā / Didiler ölmekden özge yok aña dermānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1283, Beyit 7). [yok, ] 

‘Işḳuñuñ ne evveli vardur u ne ḫōd āḫiri / İntihāsı yok yine siz evvelinden başlañuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1284, Beyit 5). [yok, ] 

Bir feraḥ gelse Muḥibbī ġam hemān ardıncadur / Anuñ içün bu fenā dārında yokdur şādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 5). [yokdur, -dur ] 

Ḫırāmān salın iy serv-i ser-efrāz / Bıraksa yok bu ḫāke çok eger az (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 1). [yok, 
] 

Şehā mihr ü vefāñ yokdur sayılsa bir iki dinmez / Cefā vü cevrüñe cānā velī hergiz ḥisāb olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1328, Beyit 4). [yokdur, -dur ] 

Maġrūr olup cihāna aldanma māl u cāha / Terk ide seni āḫir yokdur cihānda olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1335, Beyit 4). [yokdur, -dur ] 

Şerbet-i la‘linden özge ‘āşıḳa yokdur devā / Gel ṭabībā ko ‘ilācı biz cevāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1350, Beyit 3). [yokdur, -dur ] 
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Vaṣl-ıla şādān olup hicr-ile ġamgīn olmazuz / ‘Āşıḳ u rind-i ḫarābātuz bizüm yok kāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 3). [yok, ] 

Olacak iş çün degül tolaşdı zülf-i yāra dil / Ol sebebden yil gibi yokdur bizüm ārāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1351, Beyit 2). [yokdur, -dur ] 

Ne kılsun ‘āşıḳuñ baḫt-ı siyāhı şām-ı miḥnetde / Şeb-i hicre nihāyet yok ki hīç ṣubḥ-ı viṣāl olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1355, Beyit 3). [yok, ] 

Bir nefes senden cüdā yokdur dem urmaga mecāl / Çünki cānumsın gelür mi cānsuzdan bir nefes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1380, Beyit 2). [yokdur, -dur ] 

Yok miyānından es̱er gelmez dehānından cevāb / Kimse yok virür ḫaber andan Muḥibbī sözi kes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1381, Beyit 5). [yok, ] 

Yok miyānından es̱er gelmez dehānından cevāb / Kimse yok virür ḫaber andan Muḥibbī sözi kes (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1381, Beyit 5). [yok, ] 

Niçe bir feryād idersin iy göñül bülbül gibi / Bu gülistān içre yokdur saña bir feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1382, Beyit 2). [yokdur, -dur ] 

Kalmadı ṣabr u ḳarārum ‘azm-i yār itdüm yine / Yokdur andan ġayrı çün bu derdmende dest-res (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 4). [yokdur, -dur ] 

Vaḳtidür kim sāḳiyā devr eylesün la‘līn ḳadeḥ / Devr-i gül vaḳt-i cevānī dilde yok bīm-i ‘ases (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1385, Beyit 4). [yok, ] 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 3). [yok, ] 

Naḳd-i cān-ıla metā‘-ı būseñe oldum ḫarīd / Aramuzda yok dime olsun bizüm alış viriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 4). [yok, ] 

‘Işḳuñ meyine kimsede yok gerçi taḥammül / Sen eyle dilā ger ḳadeḥ çarḫ ise de nūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1406, Beyit 5). [yok, ] 

Kūh-ı ġamda hūşı yok göñlüm ‘aceb şeydā imiş / Kūhken anuñ katında ‘aḳl-ılan dānā imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1448, Beyit 1). [yok, ] 

Yakma cevr-ile cefā-y-ıla beni iy bagrı taş / Çünki raḥmuñ yok baña n’içün olursın dil-ḫırāş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 1). [yok, ] 

Çünki öldürdüñ Muḥibbī’yi ser-i kūyuñda gel / Būse iḥsān it ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣaṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1473, Beyit 5). [yokdur, -dur ] 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 1). [yok, ] 

Gel bugün ‘āşıḳlaruñ öldür günāhın añma sen / Konmamışdur çün ṭarīḳ-ı ‘ışḳda yokdur ḳıṣāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 2). [yokdur, -dur ] 

‘Āşıḳam derdā dirīġā olmadum derdden ḫalāṣ / Derd-i ‘ışḳ içün dimişler özge yok mergden ḫavāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 1). [yok, ] 

Ḥāṣılum yok gevher-i eşkümdür ancak ḥāṣılum / Niçe yıllar baḥr-ı ‘ışḳ içinde kim oldum ġavāṣ (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1480, Beyit 2). [yok, ] 
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Dil zevraḳını saldum derdā ki baḥr-ı ‘ışḳa / Gerçek imiş diyenler yok aña ṭūl-ıla ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 2). [yok, ] 

 

yok olsa: Ölmek, varlığı sona ermek. 

Cüdā olalı cānsuz cisme döndüm / Yok olsa cān baka hergiz görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1325, Beyit 4). 

[yok olsa, -sa ] 

 

yok yire: Gereği yokken, boşu boşuna. 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1097, Beyit 4). [yok yire, ] 

 

yokdur olmaz: Yoktur, olmaz // Olması mümkün değil. 

Ol yār benümle bir dem oldugı yokdur olmaz / Mūnis perīye ādem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 1). [yokdur olmaz, ] 

Didüm yüzüñi görsem andan ayaguñ öpsem / Didi ki bundan aḳdem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 2). [yokdur olmaz, ] 

 

yokdur olmaz: Yoktur, olmaz // Olması mümkün değil. 

Ol yār benümle bir dem oldugı yokdur olmaz / Mūnis perīye ādem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 1). [yokdur olmaz, ] 

 

yokdur olmaz: Yoktur, olmaz // Olması mümkün değil. 

Mihr umma dehr-i dūndan andan gelen cefādur / Kimse cihānda ḫurrem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 4). [yokdur olmaz, ] 

 

yokdur olmaz: Yoktur, olmaz // Olması mümkün değil. 

Āh it Muḥibbī her dem kim gördi yār[ı] maḥrem / ‘Āşıḳ olur mı bī-ġam oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 5). [yokdur olmaz, ] 

 

yokdur olmaz: Yoktur, olmaz // Olması mümkün değil. 

Cevr ü cefāya māyil çokdur güzeller ammā / ‘Ahd ü vefāsı muḥkem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1301, Beyit 3). [yokdur olmaz, ] 

 

yoksa: Merak, tereddüt, ümit vb. duyguları ve düşünülen ihtimallerin dışındaki başka bir ihtimâli belirtmek için 

kullanılır; acaba. 

Kimine nāz u ezel kimine virilmiş niyāz / Yoksa ‘ışḳuñ ibtidāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1142, Beyit 3). [yoksa, ] 

Sāḳiyā cām-ı ṣafā sun tā vire ḳalbe cilā / Ġam buḫārı yoksa dil āyīnesini jeng ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1159, 
Beyit 2). [yoksa, ] 
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 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)
1205, Beyit 17). [yoksa, ] 

 

yol: Bir yerden bir yere gitmek amacıyla içinden veya üzerinden geçilen yer, tarik, rah. 

Üstüme seng-i cefā şol deñlü yagdurdı nigār / Varımaz oldum ser-i kūyına yollar taşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 2). [yollar, -lar ] 

Ben ḫāk iderem yüzümi tā basa yol üzre / Serkeşlik idüben gelüp andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 2). [yol, ] 

Yol ḫaṭar dervend-i ‘ışḳuñ diyü āgāh eylerüz / Sīne-i ṭablı dögüp olmışdur ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1253, Beyit 4). [yol, ] 

Ol perī-rū yüzüm üzre bir ḳadem bassun diyü / Yüzümi ḫāk eyledüm yollarda pā-mālem henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1300, Beyit 4). [yollarda, -lar, -da ] 

Niçe yıldur yollar üzre düşüben ḫāk olmışuz / Bir gün ola basasın diyü hey āfet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1307, Beyit 2). [yollar, -lar ] 

Yolına durup yār güzer eyleyüp didi / Bunda daḫı durur imiş mübtelā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, Beyit 
3). [yolına, -ı, -n, -a ] 

Ḫāk-i rehine dökeli bu dīdeler eşki / Gören didiler yolların hep sīm ü zer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1443, 
Beyit 4). [yolların, -lar, -ın ] 

Ol yār-ı nāzenīn ola kim bir ḳadem basa / Yolları üzre eyleyeyim yüzümi bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 4). [yolları, -lar, -ı ] 

 

yol: Amaç, maksat, uğur. 

Naḳd-i dil virüp metā‘-ı ḥüsne kim ola ḫarīd / Aña bu yolda belā vü derd ü ġam ḥāṣıl-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 3). [yolda, -da ] 

Kimüñ yolına cān u seri virdi Muḥibbī / Mecnūn ṣıfat ‘Īsī-nefes ḫulḳı ḥasendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, 
Beyit 5). [yolına, -ı, -n, -a ] 

Ger fedā cānān yolında cān olursa çok mıdur / Başa devletdür katı imkān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1032, Beyit 1). [yolında, -ı, -n, -da ] 

‘Āşıḳ-ı bī-dil yoluñda terk iderse ‘aḳl u dil / Zülfinüñ ḳaṣdı eger īmān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1032, Beyit 3). [yoluñda, -uñ, -da ] 

Niçe yıldur ki ḫarc olur yolında ol cefākāruñ / ‘Aceb bu kīse-i çeşmüm dükenmez sīm-ile zerdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 5). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Muḥibbī derd-ile oldı yolında ḫāk-ile yeksān / Dimedi yañılup bir dem benüm ḥāżır-güvāhumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 5). [yolında, -ı, -n, -da ] 

‘Işḳuñ yolında cān-ıla ser terkin eyledüm / Var mı cihānda bencileyin bir fedāyī gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1107, Beyit 3). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Nigārā sanma ‘ışḳ içre Muḥibbī terk-i ser kılmaz / Yoluñda öldügüm billāh reh-i ‘ışḳuñda ṣādıḳdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 6). [yoluñda, -uñ, -da ] 



 2166 

Yoluñda ölmek iy dilber sa‘ādet / Bu dehr-i bī-vefā-y-ıçun ne ġamdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 4). 
[yoluñda, -uñ, -da ] 

Terk-i cān itmek revādur terk-i yār itmek degül / Yolına cān virmegi çokdan göñül iḳrār ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1165, Beyit 3). [yolına, -ı, -n, -a ] 

Pīr-i muġāna virmem ezelden ḥavāledür / Ḳısmet bu yolda destüme gülgūn piyāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1192, Beyit 1). [yolda, -da ] 

 Hebā oldı yoluña [her] ne ki ben çekdüm-ise / Terk-i cān eylemişem baña ne ‘izz ü ne vaḳār (Muhibbî (ه)
Dîvânı, Gazel 1205, Beyit 27). [yoluña, -uñ, -a ] 

Dükendi kalmadı yolında varum / Kalursam ġam degül āḫir kefensüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1216, Beyit 3). 

[yolında, -ı, -n, -da ] 

Öldürürseñ daḫı gelmez dilümüzden lā dimek / Dōstum ‘ışḳuñ yolında bil senüñ ṣādıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1217, Beyit 2). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Güzeller gerçi bī-ḥaddür cefā vü cevre māyiller / Eger yolında cān virseñ senüñle biri yār olmaz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 2). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Çevgān idüp zülfine el ursa nigārum / Top olmaga yolında anuñ degme ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 6). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Niçe yıldur cevher-i eşküm yolında ḫarc olur / Kāse-i çeşmüm tolu yāḳūt u mercāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1271, Beyit 5). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Gerçi yolında nigāruñ cān u dil kılduk sebīl / Müstedām olsun ki cevrüñ eylemez taḳṣīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 2). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Ölsem yolında āteş-i āhum ‘alem olup / Gökler yüzine irgüre her dem şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 

Beyit 3). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Yolına cān virdügümi gerçi cānān istemez / ‘Āşıḳuñ faḫrıdur ol sanmañ anı cān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1285, Beyit 1). [yolına, -ı, -n, -a ] 

Vefāmı ‘ışḳı yolında İlāhī besbeter eyle / Bilürem itmedi itmez o meh terk-i cefā hergiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1310, Beyit 3). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Bir bencileyin yolına terk eyleye cānı / Bir sencileyin dilber-i ‘ayyār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1346, 
Beyit 2). [yolına, -ı, -n, -a ] 

Sanma her ‘āşıḳ olan cān vire cānān yolına / Degme Manṣūr daḫı eylemeye dāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 4). [yolına, -ı, -n, -a ] 

İrmedüñ ol serv-ḳaddüñ vaṣlına iy cūy-ı eşk / Yüz suyın dökdüñ bu yolda nite kim kılduñ heves (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 4). [yolda, -da ] 

Dilrübālar yolına dil nite kim kıldı heves / Bulmadı ‘ālemde hergiz kendüye feryād-res (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1385, Beyit 1). [yolına, -ı, -n, -a ] 

Oldum cefā vü cevr-ile dilden berī yitiş / Terk itmedin yoluña bu cān u seri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, 

Beyit 1). [yoluña, -uñ, -a ] 

‘Işḳuñ yolında ger urasın terk-i cān u baş / ‘Işḳ ehli kamu indürürler saña cümle baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1432, Beyit 1). [yolında, -ı, -n, -da ] 
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Hicr içinde bu Muḥibbī key ölümlü ḫastadur / Ger bu yolda cān vire ‘ālemde sürsün niçe yaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1465, Beyit 5). [yolda, -da ] 

Ḥüsn meydānına gelse zülf-i çevgānın alup / Top olup ġalṭān olısardur yolında niçe baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1465, Beyit 2). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Yār vaṣlum isteyen yolumda cān virsün dimiş / Ol benüm şīrīn zebānum vāy ne ra‘nā söylemiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1472, Beyit 2). [yolumda, -um, -da ] 

‘Işḳı yolında çeşmüm şol deñlü dökdi eşki / Kalmadı āḫir oldı ḫūn-ı cigerden ol ḳarż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1485, Beyit 3). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Hīç aḥvālüm dirīġā olmadı dildāra ‘arż / Oldı şimden soñra cān virmek baña bu yolda farż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 1). [yolda, -da ] 

İy Muḥibbī kim ki ‘ışḳ yolında cān terk itmedi / Ḥāṣıl-ı ‘ömrine virilen hevādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1490, Beyit 5). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Yāruñ aldı būsesin sanmañ Muḥibbī rāyegān / Yolına anuñ dil ü cānı fedā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 5). [yolına, -ı, -n, -a ] 

 

yol: Bir yerden bir yere gitmek amacıyla içinden veya üzerinden geçilen yer, tarik, rah II usûl, tarz, sistem. 

Rāhı keçdür zāhidüñ ‘ışḳuñ velīkin müstaḳīm / İy Muḥibbī ‘āşıḳam yolum ṭarīḳum togrudur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1064, Beyit 5). [yolum, -um ] 

 

yol: Bir yerden bir yere gitmek amacıyla içinden veya üzerinden geçilen yer, tarik, rah II amaç, maksat, uğur. 

Ḳāfile togrıldı gitdi rāh-ı ‘ışḳa iy göñül / Cān u ser virmek gereksin uşbu yoluñ bācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1023, Beyit 3). [yoluñ, -uñ ] 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [yoluñda, -uñ, -da ] 

Bunca istiġnā ile görmez misin şems-i felek / Pāyuña yüzler sürüp yoluñda ḫāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 2). [yoluñda, -uñ, -da ] 

 ,Revā görme kapuñda baña cevr ide felek / Luṭf olmaya yoluñda ben olam şöyle ġubār (Muhibbî Dîvânı ( ر)
Gazel 1205, Beyit 10). [yoluñda, -uñ, -da ] 

Pāy-būsın isteyü yolında ben oldum helāk / Hergiz ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1268, Beyit 2). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Behr-i pābūsı içün yolında ben oldum helāk / Bir kez ol bed-ḫū basup üstüme rāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 2). [yolında, -ı, -n, -da ] 

Bu Muḥibbī gözleri cevherlerin / Yoluña sanma ki īs̱ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 7). [yoluña, 
-uñ, -a ] 

 

yol göstere: Kılavuzluk, rehberlik etmek. 

Mürşid-i kāmil dilerseñ sen yüri ḫumḥāneye / Müşkilüñ ḥall ide saña göstere yol mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 4). [yol göstere, -e ] 
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yoldaş: 1. Yol arkadaşı, dost. 2. Aynı görüşü benimseyenlerden her biri. 

Yoldaş oldur ki koparmaya kılın yoldaşınuñ / Bu zamān yoldaşı gör tīġını yoldaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 2). [yoldaş, ] 

Yoldaş oldur ki koparmaya kılın yoldaşınuñ / Bu zamān yoldaşı gör tīġını yoldaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 2). [yoldaşa, -a ] 

Yoldaş oldur ki koparmaya kılın yoldaşınuñ / Bu zamān yoldaşı gör tīġını yoldaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1012, Beyit 2). [yoldaşı, -ı ] 

Yoldaş oldur ki koparmaya kılın yoldaşınuñ / Bu zamān yoldaşı gör tīġını yoldaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 2). [yoldaşınuñ, -ı, -nuñ ] 

 

yoldaş eylemişem: Yol arkadaşı eylemek. 

Gitdükçe ‘adem mülkine iy rūḥ-ı revānum / Zād-ı ġamuñı eylemişem kendüme yoldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1451, Beyit 2). [yoldaş eylemişem, -miş, -em ] 

 

yolın alur: Yolunu almak, yolunu kapatmak, geçmesine engel olmak. 

Seyr kılmaga yaşum māni‘ olur ruḫlarına / N’eylesün yolın alur dīde o mādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1345, Beyit 3). [yolın alur, -ur ] 

 

yolların açdum: Yol açmak: (Bir yeri başka bir yere bağlamak için) Yol yapmak. 

Ben belā kūhınuñ açdum yolların dırnag-ıla / İtdügümi Bī-sütūn kūhında Ferhād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 3). [yolların açdum, -lar, -ı, -n ] 

 

yoluñ düşerse: Yolu düşmek: yolu üzerinde olmak, denk gelmek, yolu geçmek. 

Görüp ol la‘l-i şīrīni ne kan yudar Muḥibbī’nüñ / Belā kūhında ger yoluñ düşerse kūhkenden sor (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 7). [yoluñ düşerse, -ñ, -er, -se, -, --uñ, -er, -se ] 

 

yoluñ düşüp: Yolu düşmek: yolu üzerinde olmak, denk gelmek, yolu geçmek. 

Düşüp yoluñ ki kūyına ugrar-ısañ iy ṣabā / Ḫāk-i derin getür ki gözüm tūtiyā bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1060, 

Beyit 3). [yoluñ düşüp, -ñ + üp-uñ, -üp ] 

 

yoluñda öleyim: Birinin, bir şeyin uğrunda can vermek. 

Ko yoluñda öleyim ben daḫı bir ad ideyim / Çün gider her kişi ammā ad-ıla san añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1191, Beyit 4). [yoluñda öleyim, -e, -y, -im ] 

 

yu: Temizlemek, yıkamak. 

Yudı yüzüm karasını āb-ı luṭf-ıla / Ak saçı görüp didi kapumda geçürdi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 

4). [yudı, -dı ] 
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yüce: Yüce, büyük, ulu. 

Ḳaṣdı budur ki Muḥibbī ire ṭūbī boyuña / Himmeti ‘ışḳ erinüñ gör ki felekden yücedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1040, Beyit 5). [yücedür, -dür ] 

Felekden yücedür dirler egerçi ḳaṣruñ iy meh-rū / Elümde bir kemend-i āh çıkılur nerdübānumdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1085, Beyit 4). [yücedür, -dür ] 

 

yüce olsun: Yüce ve yüksek olmak. 

Çü servüñ ḳadd-i yāra nisbeti var / Yüce olsun kim ‘ālī himmeti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 1). 

[yüce olsun, -sun ] 

 

yügrişme: Koşuşmak. 

Ḳāmet itse ol sehī servüm ḳıyāmetler kopar / Ehl-i diller her ṭaraf āh eyleyüp yügrişmedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1183, Beyit 4). [yügrişmedür, -dür ] 

 

yüksek ola: Yüksek olmak, üstün olmak, üst derecede bulunmak. 

Çünki āḫir yıkılur ḫāk-ile ol yeksān olur / Fā’ide yok ger felekden yüksek ola bāmumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1351, Beyit 5). [yüksek ola, -a ] 

 

yum: Kısarak kapamak, sıkarak kapalı duruma getirmek. 

Ḥasretiyle bu Muḥibbī giceler tā ṣubḥa dek / Gözlerin seyyāre-veş yummaz fiġān u zār ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1165, Beyit 5). [yummaz, -maz ] 

 

yüreg: Yürek, kalp, iç. 

Her kaçan derd-i firāḳuñ ḳıṣṣasın şerḥ eyleyem / Şem‘ yakar yüregini odlar agzından düşer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1025, Beyit 3). [yüregini, -i, -ni ] 

Gün yüzinüñ ḥasretinden lāle miskīn sebzde / Kıpkızıl kana boyanup yüregini dāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 5). [yüregini, -i, -n, -i ] 

Çarḫ tennūrında māhuñ yüregi yanmış iken / Germ idüp daḫı beter anı oda yakar güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 5). [yüregi, -i ] 

Sīneme uralı ġamz oklarını / Yüregüm bagrum olupdur tolu baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1453, Beyit 4). 
[yüregüm, -üm ] 

 

yürek: Yürek, kalp, iç. 

Müdde‘īnüñ acı sözinden Muḥibbī bu yürek / Zehre döymez yarılur san kāse-i faġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1073, Beyit 7). [yürek, ] 

Dil tekyesinde yakalı ‘ışḳuñ çerāġını / Yandı eridi kalmadı yürekde yagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 

Beyit 2). [yürekde, -de ] 
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Cevr oklarını durmaz her dem atar o meh-rū / Ḥayfā dirīġ u derdā giçer yürekde turmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1335, Beyit 3). [yürekde, -de ] 

‘Ālem içinde başa dime vardum ‘ışḳ-ıla / Çıkar yürekde biñ ola baş başa beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1360, Beyit 2). [yürekde, -de ] 

 

yüri: Yürümek, bir amaç için bir yolda olmak. 

Ölince yüri yārı ṭaleb eyle Muḥibbī / ‘Āşıḳ olana dünyede ārām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1257, Beyit 
5). [yüri, ] 

 

yüri: (Bir kimse veya nesne) Bir yöne doğru yer değiştirmek, yer değiştirerek ilerlemek // Hücum etmek, saldırmak. 

Zülf-y-ile beñzer el bir eyledi kāfir ḫaṭı / Her ṭarafdan yüridi ḳaṣdı meger īmānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 2). [yüridi, -di ] 

Taña kaldı ferri gitdi meh görüp bu heybeti / Yüriyüp tutdı cihān mülkini ser-tā-ser güneş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1421, Beyit 4). [yüriyüp, -y, -üp ] 

 

yüri: Yürü, haydi, durma. 

Cān virem yāra dir-iseñ yüri ḳallāş olıgör / Kanda bulursa cefā tīġını ḳallāşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1012, 

Beyit 4). [yüri, ] 

İy Muḥibbī ṣāf-dil hem pāk-meşreb ol yüri / Kim ṭarīḳi togrıdur lā-büd anı Ḫālıḳ sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 5). [yüri, ] 

Tecrīd-i ‘ışḳ ol yüri terk eyle cānuñı / Saña Muḥibbī penbe-i dāġuñ ḳabā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 

Beyit 8). [yüri, ] 

El uzadam ol boyı serve dimişsin iy ṣabā / Bu saña kalursa ‘ömrüñ oldugınca yüri es (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1381, Beyit 2). [yüri, ] 

Fikr eyleme iy dil yüri vuṣlat ele girmez / Cān gibi nihāndur kim ider anı derāġūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1406, 
Beyit 2). [yüri, ] 

 

yüri: (Bir kimse veya nesne) Bir yöne doğru yer değiştirmek, yer değiştirerek ilerlemek. 

Ḫırāmān ol yüri serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1255, Beyit 1). 

[yüri, ] 

Ḫırām ol yüri iy serv-i ser-efrāz / Yaraşur her ne deñlü eyleseñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1295, Beyit 1). 
[yüri, ] 

İsterem kim ben olam kapuñda bir kemter gedā / İstemem kim yüriyem ‘ālem içinde mīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 4). [yüriyem, -y, -e, -m ] 

Mürşid-i kāmil dilerseñ sen yüri ḫumḥāneye / Müşkilüñ ḥall ide saña göstere yol mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1445, Beyit 4). [yüri, ] 

Sen selāmet ol yüri ‘ālemde zāhid zühd-ile / ‘Āşıḳ-ı bī-dil olanlara belādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1490, Beyit 4). [yüri, ] 
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yüri var: Gitmek, ulaşmak II var git, haydi, durma. 

Aglamakla kalmadı iy dīde yaşuñ kan-ıla / Yüri var şimden girü ḫūn-ı cigerden eyle ḳarż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1486, Beyit 3). [yüri var, ] 

 

yüri var: Gitmek, ulaşmak II var git, haydi, durma. 

‘İlāc itme yüri var derd-i ‘ışḳa / Ṭābībā çünki derdüm bī-devādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1180, Beyit 3). [yüri 
var, ] 

 

yürü: (Bir kimse veya nesne) Bir yöne doğru yer değiştirmek, yer değiştirerek ilerlemek II gezmek, dolaşmak. 

Gāh gözde gāh dilde kurdı cānān ḫaymesin / Yürüsün menzil-be-menzil cān aña menzil-durur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1008, Beyit 2). [yürüsün, -sün ] 

Görelden zülf-i leylāsın göñül sevdāya düşmişdür / Olup Mecnūn gibi şeydā yürür ṣaḥrāya düşmişdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 1). [yürür, -r ] 

Dimeñ dīvāne Mecnūn’a maḥabbet mülki şāhıdur / Yanınca ṭayr-ıla vaḥşı yürür cümle sipāhıdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 1). [yürür, -r ] 

Bu çeşmüm kanlu yaşından cihān deryāya dönmişdür / Yürür dil çıkmaz içinden sanasın anda māhīdür 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1053, Beyit 4). [yürür, -r ] 

Yürür mecnūn gibi tenhā düşüp bu vādi-i ‘ışḳa / Muḥibbī sāyeden ġayrı dimez hem-rāhumuz vardur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 5). [yürür, -r ] 

Şāh-ı ġam gelse Muḥibbī konmaga dil mülkine / Öñce bu eşküm ḳaṭārı yürür otagın çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1161, Beyit 7). [yürür, -r ] 

Gözüm yaşı içinde zevraḳ-ı dil / Yürür āvāre yelkensüz gemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 3). [yürür, 

-r ] 

‘İyd olıcak seyr ider her kes yürür ḫandān olur / ‘İyd-i vaṣlı olmasa ol gün baña zindān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 1). [yürür, -r ] 

Gün yüzine olmasa āşüfte alnına ḳamer / Yā n’içün anlar yürür ‘ālemde sergerdān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1195, Beyit 4). [yürür, -r ] 

Baḥr-ı eşküm bād-ı āhumla telāṭumlar urur / Yürürüz içinde bī-pervā anuñ balıklaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1217, Beyit 3). [yürürüz, -r, -üz ] 

Maḥabbet cāmını itdüm ezel nūş / Yürürem tā ebed sermest ü medhūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1411, Beyit 1). 
[yürürem, -r, -em ] 

Niçe kim eyledüm pend ü naṣīḥat tutmadı göñlüm / Yürür kūyında dildāruñ ‘acāyib derdmend olmış (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 3). [yürür, -r ] 

Almamış başına terk itmiş cihān ġavġāların / Vādīde mecnūn yürür mecnūn dimeñ uslu-y-ımış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1458, Beyit 3). [yürür, -r ] 

 

yüsr-ile: Kolaylıkla, kolay bir şekilde. 
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Cān virmeyicek yüsr-ile girmez leb-i dilber / El-ḥaḳ bu daḫı çeşme-i ḥayvānuma beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1189, Beyit 2). [yüsr-ile, ] 

 

yūsuf-ı ken‘ān: Kenan ilinin Yusuf'u. / Hz. Yusuf. 

Kılur Ya‘ḳūb-veş dil āh u zārı / Kaçan ol Yūsuf-ı Ken‘ān görinmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1249, Beyit 2). 

[yūsuf-ı ken‘ān, ] 

 

yūsuf-ı ken‘ān’a: Kenan ilinin Yusuf'u. / Hz. Yusuf. 

Ḥüzn içinde iy ṣabā Ya‘ḳūb-ı dil aḥvālini / Mıṣr-ı ḥüsn içre var eyle Yūsuf-ı Ken‘ān’a ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1484, Beyit 2). [yūsuf-ı ken‘ān’a, -a ] 

 

yūsuf-ı mıṣr: Mısır ülkesinin Yusuf'u. 

Geldi bu ‘āleme ḥüsniyle niçe Yūsuf-ı Mıṣr / Görmedi kimse senüñ gibi terāzūya gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1152, Beyit 3). [yūsuf-ı mıṣr, ] 

 

yūsuf-ı mıṣrī: Mısır ülkesinin Yusuf'u // Hz. Yusuf. 

Gözüm yaşı bile gitdi gidüp ol Yūsuf-ı Mıṣrī / Bu dil Ya‘ḳūb’ı ḥüzn içre kalur sanmañ ḥazīn olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1238, Beyit 2). [yūsuf-ı mıṣrī, ] 

 

yut: Ağızda olan bir şeyi boğazdan aşağı indirmek. 

‘Işḳuñ na‘īmi ḫoşdur ḫaṣmı da līk müşkil / Bir loḳma ki dehāna sıgmaya kimse yutmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1292, Beyit 2). [yutmaz, -maz ] 

 

yuvala: Yuvalamak, yuva yapmak. 

Mecnūn-vār başuma murġ-ı belā gelüp / Tutup mekānı her biri didi yuvalaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 3). [yuvalaruz, -r, -uz ] 

 

yüz: Yüz, suret, çehre. 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 1). [yüzi, -i ] 

Bir saçı sünbül yüzi gül yārı gördüm bir naẓar / Yanaram tā ol yüzi envārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1003, Beyit 1). [yüzi, -i ] 

Giderüp zülfi seḥābın gün yüzin peydā kılur / Kim aña ide naẓar āşüfte vü şeydā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1018, Beyit 1). [yüzin, -i, -n ] 

Didüm cānā ‘aceb rūşen yüzüñ var / Didi taḥsīn idüp yaḫşı sözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 1). 

[yüzüñ, -üñ ] 

Didüm alnuñ ḳamer midür yüzüñ gün / Didi görmiş eyü ola gözüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1022, Beyit 2). 

[yüzüñ, -üñ ] 
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Ka‘be kūyında olur görmez nigāruñ gün yüzin / Aña beñzer nūr görmez adı ammā ḥācıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 4). [yüzin, -in ] 

Kimse yüzin görmedi ammā cihān pür güft ü gū / Ol derūn-ı perdede ‘ālem tolu ġavġāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 3). [yüzin, -i, -n ] 

Serv ḳaddüñ ile da‘vā eylemiş / Bīd işidüp yüzine ḫançer çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 2). [yüzine, 
-i, -n, -e ] 

Çün niḳāb açduñ yüzüñden āfitāb / Utanup şeb çādırına ser çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 4). 
[yüzüñden, -üñ, -den ] 

Geh seḥāb-ı zülfi māni‘ yüzine gāhī sirişk / Uşbu ma‘nīden dil-i dīvāne her dem ġam kapar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1037, Beyit 4). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Yāra sundum ‘iydgehde göñlümi elma diyü / Ol gül-i ter yüzüme bakdı didi ayvā satar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1041, Beyit 4). [yüzüme, -üm, -e ] 

Yüzüñ ḳıble kaşuñ miḥrāb olaldan / Gözüm gözler anı ḳıble-nümādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 3). 
[yüzüñ, -durüñ ] 

Didüm zülfüñ neden gitmez yüzüñden / Didi bekler o gence ejdehādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 5). 
[yüzüñden, -üñden ] 

Yüzi gül saçları sünbül şu dilber kim efendümdür / Külāhın başına şeb-rev geyer bir şeh-levendümdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 1). [yüzi, -i ] 

Ḥālüñi bilmez Muḥibbī dilberüñ nev-restedür / Ol ḳamer yüzlüm benüm ancak çehārdeh sinde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 7). [yüzlüm, -lüm ] 

Leblerüñ fikri nigārā sanma fikrümden çıkar / Gün yüzüñ fikri yaḫūd ḳalb-i sipihrümden çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 1). [yüzüñ, -üñ ] 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [yüzüme, -üme ] 

Ḥabībüm gün yüzüñ göster viṣālüñ ṣubḥına irsün / Şeb-i hicrüñde aḥvāli Muḥibbī’nüñ mükedderdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 5). [yüzüñ, -üñ ] 

Şeb-i miḥnetde ḥasretle yakan gün yüzlü māhumdur / Depemden şem‘-veş her dem çıkan dūd-ı siyāhumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1077, Beyit 1). [yüzlü, -lü ] 

Keşf kıl yüzden niḳābuñ kılsun ‘uşşāḳuñ naẓar / Ḫalḳ-ı ‘ālem bakmadan gelmez çü ḫurşīde żarar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1081, Beyit 1). [yüzden, -den ] 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [yüzlü, -lü ] 

Beni bülbülleyin her dem getüren āh u feryāda / Senüñ iy lebleri ġonca yüzüñüñ gülsitānıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1087, Beyit 4). [yüzüñüñ, -üñüñ ] 

Gün yüzinde ḫoş yaraşur ol hilālī kaşlar / Kim anuñ naḳşında ‘ācizdür kamu naḳḳāşlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1092, Beyit 1). [yüzinde, -inde ] 

Dilberüñ ‘ārıżını görmege dil māyil olur / Çāre ne zülfi gelür gün yüzine ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1093, Beyit 1). [yüzine, -ine ] 
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Yine dil murġı şehā gün yüzüñi yād eyler / Giceler ṣubḥa degin nāle vü feryād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1094, Beyit 1). [yüzüñi, -üñi ] 

Gördügince gün yüzüñ ‘āşıḳlaruñ nālān olur / Kanda kim açıla gül anda hezār elḥān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 1). [yüzüñ, -üñ ] 

Pāyuña dökmege benüm servüm / Yaşumı sīm idem yüzüm zerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 5). 
[yüzüm, -üm ] 

Yüzüñ nūrına kim dir nāra beñzer / Ya kimdür kim diye gülnāra beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1099, Beyit 1). 
[yüzüñ, -üñ ] 

Muṣḥaf-ı ḥüsnin görüp her kim çevürse yüzini / İy Muḥibbī bil anı āḫirde bī-īmān kopar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1109, Beyit 5). [yüzini, -i, -n, -i ] 

Görse zāhid saçınuñ küfrini zünnār idine / Kibr eger baksa yüzi nūrına īmān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 2). [yüzi, -i ] 

Bir serv-i nāzı sevdüm gün yüzi alnı mehdür / Meh-pāreler içinde ḥüsn-ile pādişehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 1). [yüzi, -i ] 

Gāh olur dilber şeb-i zülfin mu‘anber gösterür / Geh döner gün yüzini açup münevver gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 1). [yüzini, -i, -n, -i ] 

Gelürse tañ mı feryāda bugün bülbül gibi göñlüm / Görür gülzār-ı ḥüsninde açılmış gül gibi yüzler (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1129, Beyit 2). [yüzler, -ler ] 

Ay alnuña vü gün yüzüñe her kim naẓar itse / Sanma ki cihān içre o şems ü ḳamer ister (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1130, Beyit 2). [yüzüñe, -üñ, -e ] 

Ġam degüldür görmez-ise ẓāhiren cānān yüzin / Cān göziyle çün Muḥibbī dōst dīdārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 5). [yüzin, -i, -n ] 

Gül yüzüñ medḥinde dil feryād ider tā ṣubḥa dek / Bülbül olan nite kim gülşende gūyālık sever (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1133, Beyit 4). [yüzüñ, -üñ ] 

Benüm gibi meger cānā yüzüñe lāle ‘āşıḳdur / Anuñçün dāġ-ı miḥnetle dem-ā-dem bagrı yanukdur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 1). [yüzüñe, -üñ, -e ] 

Bir sencileyin yüzi güneş alnı ḳamer āh / Kim dirse disün ben dimezem var kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1140, Beyit 7). [yüzi, -i ] 

Her kaçan gün yüzine zülfini dildār çeker / Āh idüp nāle kılup bülbül-i dil zār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1150, Beyit 1). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 5). [yüzin, -i, -n ] 

Zülfi-y-ile yüzini örtdükçe göñlüm teng ider / Āh kılsam zülfini keşf itse ‘aḳlum deng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 1). [yüzini, -i, -n, -i ] 

Kaşuñ miḥrābına ḳāmet getürdüm / Görüp yüzüñ didüm Allāhu ekber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 3). 

[yüzüñ, -üñ ] 

Ola kim raḥm idüp meyl ide dildār / Gözüñ yaşını sīm it yüzüñi zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 6). 

[yüzüñi, -üñ, -i ] 
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Kulakdan ‘āşıḳam ‘āşıḳ ‘aceb düşvār ḥālüm var / Degül mümkin yüzin görmek ne ḫod ṣabr u mecālüm var 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 1). [yüzin, -i, -n ] 

Yüzini görse gele īmāna küfr ehli kamu / Kuşana zünnār-ı zülfin zāhid-i ṣad-sāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1167, Beyit 4). [yüzini, -i, -n, -i ] 

Gün geçer gün yüzüñi görmem nigārā ay olur / Anuñ-ıçun dūd-ı āhum göklere peyvestedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1168, Beyit 3). [yüzüñi, -üñ, -i ] 

Felek germ olmasun görüp iñende mihr-ile māhı / Benüm de yüzi gün alnı ḳamer kaşı hilālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1169, Beyit 2). [yüzi, -i ] 

Gün yüzüñe alnuña dirsem ḳamer ma‘ẕūr tut / Gāh olur eyler tekellüm ebleh ü dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1170, Beyit 4). [yüzüñe, -üñ, -e ] 

Zāhidā efsürde dil inkār-ı ‘ışḳ itse ne tañ / Gün yüzüñ mihriyle çün kim germdür hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1172, Beyit 4). [yüzüñ, -üñ ] 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [yüzin, -i, -n ] 

Ḫaṭā-y-ıla yüzüñe gül didümse / Ḫaṭā itse n’ola kul ādemīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 2). [yüzüñe, -
üñ, -e ] 

Gökden eger ki togmaya mihr-ile meh ne ġam / ‘Ālem yüzine gün yüzi yāruñ żiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1177, Beyit 5). [yüzi, -i ] 

Yüzüm üzre umaram iy māh-rū kim basasın / Ḫāk idüp cismüm reh-i kūyuñda ḳaṣdum düşmedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 3). [yüzüm, -üm ] 

Muḥibbī n’ola karşuñda iderse nāle vü efġān / Velī şūrīde bülbüldür yüzüñ gül gülsitānumdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1185, Beyit 5). [yüzüñ, -üñ ] 

Güzeller ṣayd olalı sīm ü zerle / Yüzüm altuna yaşum sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 3). 

[yüzüm, -üm ] 

Bakar mıydı baña ol yār-ı bed-ḫū / Yaşum sīm olmasa idi yüzüm zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 2). 
[yüzüm, -üm ] 

Nev bahār oldı göreydük diyü dildāruñ yüzin / Gözlerinden yaş dökerler gice gündüz bāġlar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1194, Beyit 4). [yüzin, -i, -n ] 

Gün yüzinüñ ḥasretinden lāle miskīn sebzde / Kıpkızıl kana boyanup yüregini dāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1194, Beyit 5). [yüzinüñ, -i, -nüñ ] 

Gün yüzine olmasa āşüfte alnına ḳamer / Yā n’içün anlar yürür ‘ālemde sergerdān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1195, Beyit 4). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Ten göziyle görmez isem ġam degül cānān yüzin / Cān göziyle kanda baksam görinen cānānedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1202, Beyit 2). [yüzin, -i, -n ] 

Lebi ġonca yüzi gül nāzenīnler / Naẓar kıl her biri bir sīm-tendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 2). [yüzi, -

i ] 

 Bir gün ola mı kim yüzüm üzre basasın / Ayaguñ topragına eyleyeyin cānı nis̱ār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ب )

1205, Beyit 2). [yüzüm, -üm ] 
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 ,Söyler ruḫuñuñ medḥin okur bülbül-i dil / Yüzüñe karşu olur şām u seḥer ḫoş-güftār (Muhibbî Dîvânı ( س)
Gazel 1205, Beyit 12). [yüzüñe, -üñ, -e ] 

Muḥibbī gül yüzüñüñ bülbülidür / Fiġān u zārdan ol epsem olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1206, Beyit 7). 
[yüzüñüñ, -üñ, -üñ ] 

Gün yüzüñ birle ḳamer alnuñ yiter ‘āşıḳlara / Gice gündüz āfitāb u māh-tāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1212, Beyit 3). [yüzüñ, -üñ ] 

Yüzüm zer eyleyüp buldum viṣālin / Cihānda var mı bir iş kim zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 3). 
[yüzüm, -üm ] 

Gösterelden gün yüzin ol mihr-i ‘ālem-tābumuz / Āh kim kalmadı dilde ṣabr u gözde ḫˇābumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1221, Beyit 1). [yüzin, -i, -n ] 

Yüzüñe beñzemek hīç aya düşmez / Özini görmek ol bedr aya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 1). 
[yüzüñe, -üñ, -e ] 

Ben ḫāk iderem yüzümi tā basa yol üzre / Serkeşlik idüben gelüp andan güẕer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1223, Beyit 2). [yüzümi, -üm, -i ] 

Dōstlar hicrān şebinde kim rehāyı istemez / Görüben cānān yüzini rūşenāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 1). [yüzini, -i, -n, -i ] 

Giderme zülfüñi gel gül yüzüñden / Kim ola diye kim kākül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 2). 
[yüzüñden, -üñ, -den ] 

Nigārā gül yüzüñsüz gül gerekmez / Lebüñ olmasa hergiz mül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 1). 
[yüzüñsüz, -üñ, -süz ] 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 4). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Münkir dirilürse n’ola gün yüzine zāhid / Ḫuffāş-ṣıfatdur aña hergiz baṣar olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 3). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Teşbīh kim ider gün yüzine mihr-ile māhı / Gün yüzine ‘ālemde muḳābil ḳamer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 5). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Teşbīh kim ider gün yüzine mihr-ile māhı / Gün yüzine ‘ālemde muḳābil ḳamer olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1234, Beyit 5). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Ẕerre gibi gün yüzüñüñ zār u sergerdānıyuz / Ṣubḥa dek sen gül-ruḫuñ biz bülbül-i nālānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1256, Beyit 1). [yüzüñüñ, -üñ, -üñ ] 

La‘lüñ var-iken ġayrı baña cām gerekmez / Örtme yüzüñi zülfüñ-ile şām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 1). [yüzüñi, -üñ, -i ] 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 2). [yüzi, -i ] 

Māhı gördüm gün yüzüñden dem-be-dem alur żiyā / Kim ola bilsem saña mihr-i cihān-ārā dimez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 4). [yüzüñden, -üñ, -den ] 

Ol ki yaşın sīm ü derd-ile yüzin zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1268, Beyit 3). [yüzin, -i, -n ] 
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Güneş yüzine dildāruñ muḳābil olmak istermiş / Zevāli görinür beñzer neden miḳdārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 2). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Gülsitān içre kızardı göreliden gün yüzüñ / İşidelden zülfini sünbül perīşāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1271, Beyit 7). [yüzüñ, -üñ ] 

Aç yüzüñ çāk-i girībān eylesün ‘āşıḳlaruñ / Güm güm ötsün hāy u hūdan gūşe-i meyḫānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1277, Beyit 3). [yüzüñ, -üñ ] 

Gül yüzüñsüz ‘āleme kılmaz naẓar cān bülbüli / Gülşen ü bāg-ı irem külḫen görinür yārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1279, Beyit 2). [yüzüñsüz, -üñ, -süz ] 

Göstermez oldı gül yüzin ol gül‘iẕārumuz / Eksük degüldür anuñ-ıçun āh u zārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1282, Beyit 1). [yüzin, -i, -n ] 

Görüp cānā yüzüñi ‘ālem-efrūz / Gicem Ḳadr olsa günüm tañ mı Nevrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1289, Beyit 1). 
[yüzüñi, -üñ, -i ] 

Gördüm yüzüñi kaldı gözüm gitmedi andan / Kim göre anı gayrı yire bir naẓar itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1290, Beyit 4). [yüzüñi, -üñ, -i ] 

Gün yüzüñ ile alnuñı kim görse ḥabībüm / Dil çeşmin açup görmege şems [ü] ḳamer itmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1291, Beyit 3). [yüzüñ, -üñ ] 

Ol ki yaşı sīm ü derd-ile yüzi zer eyleye / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1294, Beyit 3). [yüzi, -i ] 

Her kişiye gösterür yüzini ol meh lā dimez / Baña geldükçe neden pinhān ider mā dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1297, Beyit 1). [yüzini, -i, -n, -i ] 

Yüzümi gösterem dir āḫir itmez / Muḳarrer bildüm anı ẓāhir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 1). 

[yüzümi, -üm, -i ] 

Ol perī-rū yüzüm üzre bir ḳadem bassun diyü / Yüzümi ḫāk eyledüm yollarda pā-mālem henūz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1300, Beyit 4). [yüzüm, -üm ] 

Ol perī-rū yüzüm üzre bir ḳadem bassun diyü / Yüzümi ḫāk eyledüm yollarda pā-mālem henūz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1300, Beyit 4). [yüzümi, -üm, -i ] 

Didüm yüzüñi görsem andan ayaguñ öpsem / Didi ki bundan aḳdem oldugı yokdur olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1301, Beyit 2). [yüzüñi, -üñ, -i ] 

Tīredür zülfüñ ġamından bu dil-i vīrānemüz / Gün yüzüñ ‘arż eyle tā rūşen ola kāşānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 1). [yüzüñ, -üñ ] 

Gül yüzüñden dūr olalı ḫastadur cān bülbüli / Gülşen-i ġamda bugün kalmış-durur tīmārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 2). [yüzüñden, -üñ, -den ] 

Yüzini görmege varsam nigāruñ / Niyāz itsem ider ol baña biñ nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 2). 
[yüzini, -i, -n, -i ] 

İşigüñde yüzini ḫāk itmek ister bu Muḥib / Umar anı kim olasın bāde içseñ cür‘a-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1327, Beyit 5). [yüzini, -i, -n, -i ] 

Gül yüzüñsüz bu Muḥibbī iñlese bülbül-ṣıfāt / Ne dükenmez gice gündüz āh u zārıdur diñüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1330, Beyit 5). [yüzüñsüz, -üñ, -süz ] 
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Ay olur hafta geçer göstermez oldı gün yüzin / Göklere irse ‘aceb mi nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1331, Beyit 4). [yüzin, -i, -n ] 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [yüzüñe, -üñ, -e ] 

Gül yüzin şevḳin dimezdüm cāna daḫı ḳaṣd-ıla / İñledür bülbül gibi āh bu dil-i zārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1336, Beyit 4). [yüzin, -i, -n ] 

Gün yüzüñ şavḳınde cānā āfitāba bakmazuz / Çün ḳamer alnuñ yiter biz māhitāba bakmazuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1350, Beyit 1). [yüzüñ, -üñ ] 

Ḫūn-ı dilden bezm-i ġamda elde pürdür cāmumuz / Gün yüzüñ göster nigārā rūşen olsun şāmumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1351, Beyit 1). [yüzüñ, -üñ ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde bir gül yüzlü gülzār isterüz / Karşusında şevḳ-ıle dil bülbülin zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 1). [yüzlü, -lü ] 

Yüzine ben ḳamer didüm ne dirsiz / Lebine gül-şeker didüm ne dirsiz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1362, Beyit 1). 
[yüzine, -i, -n, -e ] 

Göñül cānān yüzinsüz ḥurrem olmaz / Döker gözyaşını ol bī-ġam olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1365, Beyit 1). 
[yüzinsüz, -i, -n, -süz ] 

Bülbül oldı çün çemende naġme-sāz / İy yüzi gül sen daḫı kıl bezme sāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1368, Beyit 1). 
[yüzi, -i ] 

Niçe yıllar eyledüm dīdāruñı görmek heves / Görmedüm yüzüñ nigārā kaldı bende bir nefes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1374, Beyit 1). [yüzüñ, -üñ ] 

Dūr olalı gül yüzüñden gülmedüm ben bir nefes / Eylerem feryād u zārı hem çü bülbül der-kāfes (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1383, Beyit 1). [yüzüñden, -üñ, -den ] 

Şeb-i ṭūr içre yüzüñ meş‘al-i nūr / Görindi şu‘leden vādī muḳaddes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 2). 

[yüzüñ, -üñ ] 

Yüzüñ güldür ideyin ben de feryād / Ki bülbül olımaz gül vaḳti ḫāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1407, Beyit 2). 
[yüzüñ, -üñ ] 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 3). [yüzin, -i, -n ] 

Gül yüzin medḥ it maḳāma gel nevāda rāstı / Vaḳt-ı gülde iy göñül bülbül olur mı hīç ḫamūş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1409, Beyit 3). [yüzin, -i, -n ] 

‘Işḳı ketm ister Muḥibbī līk bakan yüzine / Dir ki ‘āşıḳdur anuñ beñzini gör saru-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 5). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Keşf-i burḳa‘ eyle yüzden nūra ġarḳ it ‘ālemi / Tā görenler diyeler mihr-i cihān-ārā-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1414, Beyit 2). [yüzden, -den ] 

Fiġānumdan felekler güm güm ötdi / Daḫı ol yüzi māhum eylemez gūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1420, Beyit 2). 

[yüzi, -i ] 

Gün yüzini yaluñuz vardum temāşā itmege / Bilmedüm sāyem gibi ardumca nāşī var-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1423, Beyit 4). [yüzini, -i, -n, -i ] 
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Berg-i gül üzre yine kāküllerin cedvel çeküp / Gül yüzüñ vaṣfında cānā tāze defter baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 3). [yüzüñ, -üñ ] 

Göñül zülfüñ görüp dīvāne olmış / Yüzüñ şemʿine cān pervāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 1). 
[yüzüñ, -üñ ] 

Gün yüzüñ görmek dilersem sāyem ardumca gelür / Baña lāzım oldı dönüp idem anuñla savaş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1431, Beyit 4). [yüzüñ, -üñ ] 

Gülşen-i ḥüsnüñde cānā gül yüzüñ gördükçe āh / İderem akar yaşum gözden benüm yagmur-veş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1437, Beyit 2). [yüzüñ, -üñ ] 

Yüzüñe kim gün dimiş rā eylemiş / Ḫoş naẓar kılmış ne ḫoş rā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 1). 

[yüzüñe, -üñ, -e ] 

Bir kerre naẓar eyledi gün yüzüñe bu dil / Ḥayret basuban kendüden ol bī-ḫaber olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 3). [yüzüñe, -üñ, -e ] 

Zülf-i siyehüñ fikrini dün gice iderken / Añdukda hemān yüzüñi gördüm seḥer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1443, Beyit 2). [yüzüñi, -üñ, -i ] 

Zeyn kılmış özin ol şūḫ-ı cihān ḫūb olmış / Gösterüp yüzini ‘āşıḳlara merġūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1447, Beyit 1). [yüzini, -i, -n, -i ] 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1448, Beyit 5). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Gül yüzüñde çünki ḫaṭṭuñ ẓāhir oldı mūr-veş / Çarḫ elinden iñler-isem tañ mıdur ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1466, Beyit 1). [yüzüñde, -üñ, -de ] 

Yüzüñi kimdür görüp dil virmeye / Dest-i ḳudret çünki taṣvīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 3). 

[yüzüñi, -üñ, -i ] 

Germ olmasun iñen gün ḥüsnini kılmasun ‘arż / Nisbet yüzüñle günde beyne‘s-semāi ve’l-’arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1485, Beyit 1). [yüzüñle, -üñ, -le ] 

Ol yār-ı nāzenīn ola kim bir ḳadem basa / Yolları üzre eyleyeyim yüzümi bisāṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1498, 
Beyit 4). [yüzümi, -üm, -i ] 

 

yüz: Yüzlerce, yüz. 

‘Āşıḳ oldur yār eger yagdursa yüz seng-i cefā / Başına biñ zaḫm iderse hergiz āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 4). [yüz, ] 

 

yüz: Yüzmek. Kol, bacak, yüzgeç vb. organları hareket ettirerek suda ilerlemek. 

Niçe yıldur baḥr-i ‘ışḳ içre şināverdür göñül / Sanma ancak suda yüzmek murġābīler bilür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1121, Beyit 5). [yüzmek, -mek ] 

 

yüz: Yüzey, satıh. 

Gökden eger ki togmaya mihr-ile meh ne ġam / ‘Ālem yüzine gün yüzi yāruñ żiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1177, Beyit 5). [yüzine, -i, -n, -e ] 
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Gökler yüzine bir gün irişür şerārumuz / Sakla cemālüñ ayını iy āfitāb-ı ḥüsün (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1272, 
Beyit 4). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Sakın cemāl ü ḥüsnüñi iy āfitāb-ı ḥüsn / Gökler yüzine irişe nāgeh şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 
Beyit 4). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Ölsem yolında āteş-i āhum ‘alem olup / Gökler yüzine irgüre her dem şerārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1282, 
Beyit 3). [yüzine, -i, -n, -e ] 

Nūruñ ile ‘ālemüñ yüzi münevverken bugün / Ẓulmete virme cihānı zülf-ile ḥāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 3). [yüzi, -i ] 

Ruḫlaruñ üstinde n’eyler uşbu zülf-i ‘anberīn / Kim görüpdür kim günüñ yüzini ẓāhir duta pas (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 2). [yüzini, -i, -n, -i ] 

 

yüz: Yüz, suret, çehre. // Yön, taraf, cihet. 

‘Āşıḳuz gerçi Muḥibbī dutduk istiġnā yüzin / Ne vefā-yı yār u ne ḫod ḳahr-ı aġyār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1303, Beyit 5). [yüzin, -i, -n ] 

 

yüz: Bir kimsenin veya şeyin görünen tarafı. 

Dehre aldanma sakın fikr eyle āḫiri güni / Gerçi bu ‘ālem yüzi saña görinür sūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 4). [yüzi, -i ] 

 

yüz biñ: Yüz bin, pek çok. 

Gerçi dilber gösterür ‘uşşāḳa yüz biñ dürlü nāz / Gāh olur bir dem düşer ‘āşıḳ da istiġnā satar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1041, Beyit 5). [yüz biñ, ] 

Cānāne kaçan ġamzelerin mest-i ḫˇāb ider / Her bir naẓarda cānuma yüz biñ ‘itāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1051, Beyit 1). [yüz biñ, ] 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1059, Beyit 4). [yüz biñ, ] 

‘Ālem içre senden özge pādişāhum yok benüm / Līk kapuñda benüm tek niçe yüz biñ bende var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 5). [yüz biñ, ] 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [yüz biñ, ] 

Benüm yok andan özge pādişāhum / Anuñ yüz biñ benüm gibi kulı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 4). 
[yüz biñ, ] 

Aglayup zārīlık ile eylesem yüz biñ niyāz / Yār nāzın arturur biñ dürlü istiġnā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1171, Beyit 2). [yüz biñ, ] 

Kapuñda niçe yüz biñ ‘āşıḳuñ var / İçinde yok Muḥibbī gibi kemter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 5). [yüz 

biñ, ] 

 

yüz biñ: Yüz bin, pek çok. 
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Cān gözin aç bir naẓar ol zülf-i ‘anber-ṣāyı gör / Her kılında baglu yüz biñ ‘āşıḳ-ı şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 1). [yüz biñ, ] 

 

yüz biñ: Yüz bin, pek çok. 

Bilmedüm bagrı Muḥibbī dilberüñ āhen midür / Raḥm idüp kılmaz naẓar itsem eger yüz biñ niyāz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1248, Beyit 5). [yüz biñ, ] 

 

yüz biñ: Yüz bin, pek çok. 

Ser-i zülfinde her bir mū bilür yüz biñ cefā vü nāz / Velī bir mū ḳadar bilmez bu ‘ālemde vefā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1275, Beyit 2). [yüz biñ, ] 

 

yüz çevürme: Yüz çevirmek: vazgeçmek, geri dönmek, uzaklaşmak, gösterdiği ilgiyi kesmek. 

Müstaḳīm ol her ne emr itse nigāruñ tīr-veş / Ḫıdmetinden yüz çevürme tīz olup şemşīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 1). [yüz çevürme, -me ] 

 

yüz çevürme: Yüz çevirmek: vazgeçmek, geri dönmek, uzaklaşmak, gösterdiği ilgiyi kesmek. 

Yüzüñi sür yüz çevürme itseler pāyuñ şikest / Ehl-i diller ṣoḥbetinden olma dūr ḳıṭmīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 6). [yüz çevürme, -me ] 

 

yüz çevürmez: Yüz çevirmek: vazgeçmek, geri dönmek, uzaklaşmak, gösterdiği ilgiyi kesmek. 

Her ki ‘āşıḳdur cefā vü cevrüñe ṣābir geçer / Yüz çevürmez her ne kim senden gele şākir geçer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1055, Beyit 1). [yüz çevürmez, -mez ] 

 

yüz çevürse: Yüz çevirmek: vazgeçmek, geri dönmek, uzaklaşmak, gösterdiği ilgiyi kesmek. 

Yüz çevürse kaçsa düşmen yine tīz girür ele / Çünki olmışdur bizüm bir yaralu naḫçīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1213, Beyit 5). [yüz çevürse, -se ] 

 

yüz döndürem: Yüz çevirmek (döndürmek): vazgeçmek, geri dönmek, uzaklaşmak, gösterdiği ilgiyi kesmek. 

Eyleseñ cevr ü cefāyı sanma kim yüz döndürem / Derdüñ-ile ġuṣṣāñı şāḍī bilüp ḫurremlerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1332, Beyit 2). [yüz döndürem, -e, -m ] 

 

yüz döndürem: Yüz çevirmek (döndürmek): vazgeçmek, geri dönmek, uzaklaşmak, gösterdiği ilgiyi kesmek. 

Dōstum cevr ü cefādan sanma kim yüz döndürem / Bu ṭarīḳ-ı ‘ışḳda s̱ābit-ḳadem muḥkemlerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1348, Beyit 2). [yüz döndürem, -e, -m ] 

 

yüz göstermese: Kendini göstermek, görünür olmak, ortaya çıkmak, belirmek II ilgili görünmek, yüz vermek. 

Ḫaṭ gelüpdür diyü bu ‘āşıḳa göstermese yüz / Diñüz ol şūḥa cihānda buña kim kāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1093, Beyit 2). [yüz göstermese, -me, -se ] 
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yüz kerre: Yüz defa. Bu ifade sayıca çokluğu vurgulamak için kullanılmıştır. 

Yüz kerre eger ḥālümi dirsem saña iy dōst / İdersin anı bir nefes içinde ferāmūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 3). [yüz kerre, ] 

 

yüz sürer: Aşırı sevgiyi ve bağlılığı göstermek için yere eğilmek, yere kapanmak; sevgilinin ayağına kapanmak. 

‘Arż-ı ruḫsār eyledi şādılıg-ıla nesterīn / Yüz sürer serv ayagına her ṭarafdan cūybār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1078, Beyit 7). [yüz sürer, -er ] 

 

yüz sürerler: Aşırı sevgiyi ve bağlılığı göstermek için yere eğilmek, yere kapanmak; sevgilinin ayağına kapanmak. 

Yüz sürerler her yañadan gelüben ‘āşıḳları / Bāb-ı istiġnāda gördüm bir ulu dergāh imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1455, Beyit 2). [yüz sürerler, -er, -ler ] 

 

yüz suyın dökdüñ: Yüz suyu dökmek: bir uğurda çok çalışıp ter dökmek II onurunu sarsacak kadar çok yalvarmak. 

İrmedüñ ol serv-ḳaddüñ vaṣlına iy cūy-ı eşk / Yüz suyın dökdüñ bu yolda nite kim kılduñ heves (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1382, Beyit 4). [yüz suyın dökdüñ, -dü, -ñ ] 

 

yüz uruban: Yüz sürmek: aşırı sevgiyi ve bağlılığı göstermek için yere eğilmek, yere kapanmak; sevgilinin ayağına 

kapanmak. 

Yüz uruban kebkebüñ naḳşını kapsam tañ mıdur / Çün gedā yir üzre görse dirhemi her dem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1043, Beyit 4). [yüz uruban, -uban ] 

 

yüz vire: İlgi, yakınlık göstermek, önemsemek. 

 Zamānuñ işi budur kime bir an vire yüz / Dönüp aglatmayıcak komaz anı āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ز)

1205, Beyit 11). [yüz vire, -e ] 

 

yüz virme: İlgi, yakınlık göstermek, önemsemek. 

Ben turam ḳuyuñda n’eyler gel raḳībe virme yüz / Bülbüle gülşen virilmiş mākiyāna da kümes (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1373, Beyit 4). [yüz virme, -me ] 

 

yüze güler: Iltifat etmek, yalandan samimiyet göstermek, kandırmak, riyakârca davranmak. 

Cihānuñ ḫalḳına sakın inanma / Yüze güler dir-ise saña kardaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 6). [yüze 

güler, -er ] 

 

yüze gülici: Iltifat etmek, yalandan samimiyet göstermek, kandırmak, riyakârca davranmak. 

Bir sencileyin ‘āşıḳı ferdāya salar āh / Yüze gülici āl-ıla ‘ayyār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 

5). [yüze gülici, -ici ] 

 

yüze gülmese: Iltifat etmek, yalandan samimiyet göstermek, kandırmak, riyakârca davranmak. 
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Ne ḫoş idi eger dünyā yüze gülmese birkaç gün / Buña dil virmesün kimse ki dünyā pāyidār olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1231, Beyit 4). [yüze gülmese, -me, -se ] 

 

yüzin sürer: Aşırı sevgiyi ve bağlılığı göstermek için yere eğilmek, yere kapanmak; sevgilinin ayağına kapanmak. 

Taş işigüñ bekleyüp her gün yüzin sürer güneş / Ferr ü şevketle egerçi çarḫ-ı mīnādan geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1038, Beyit 3). [yüzin sürer, -i, -n, -er ] 

 

yüzine bakmaga: Yüzüne bakmak, değer vermek, ilgi göstermek. 

İy Muḥibbī yüzine bakmaga yokdur ṭāḳat / Tagıdup ‘aḳlumı kendüm yitirem gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1136, Beyit 5). [yüzine bakmaga, -mag, -a ] 

 

yüzine bakmaz: Yüzüne bakmak, değer vermek, ilgi göstermek. 

Eşk ü rūyı olmasa bakmaz Muḥibbī yüzine / Beñzer ol yāra gelür bu dirhem ü dīnār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1408, Beyit 5). [yüzine bakmaz, -maz ] 

 

yüzini çevürdi: Yüz çevirmek: vazgeçmek, geri dönmek, uzaklaşmak, gösterdiği ilgiyi kesmek. 

Bülbül gibi n’ola dil iderse fiġān u āh / Çünki çevürdi yüzini ol gül‘-iẕārumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1278, 

Beyit 2). [yüzini çevürdi, -i , -n, -i, -di-i, -n, -i , -di ] 

 

yüzini çevürüp: Yüz çevirmek: vazgeçmek, geri dönmek, uzaklaşmak, gösterdiği ilgiyi kesmek. 

Niyāz itsem kaçan dildāra karşu / Yüzini çevürüp ider baña nāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 2). [yüzini 

çevürüp, -i, -n, -i, -üp ] 

 

yüzini dönderür: Yüz çevirmek (döndürmek): vazgeçmek, geri dönmek, uzaklaşmak, gösterdiği ilgiyi kesmek. 

Ser-i kūyına vardukça yüzini dönderür benden / Dirīġ ol seng-dil itmez benümle merḥabā hergiz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 4). [yüzini dönderür, -i, -n, -i, -ür-ür ] 

 

yüzler sürüp: Aşırı sevgiyi ve bağlılığı göstermek için yere eğilmek, yere kapanmak; sevgilinin ayağına kapanmak. 

Bunca istiġnā ile görmez misin şems-i felek / Pāyuña yüzler sürüp yoluñda ḫāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1079, Beyit 2). [yüzler sürüp, -ler + üp-ler, -üp ] 

 

yüzüm karasını: Utanılacak bir durum veya şey, yüz kiri, günah. 

Yudı yüzüm karasını āb-ı luṭf-ıla / Ak saçı görüp didi kapumda geçürdi yaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1441, Beyit 
4). [yüzüm karasını, -üm, -n, -ı ] 

 

yüzüme bakmadı: Yüzüne bakmak, değer vermek, ilgi göstermek. 

Aglamayınca benüm yüzüme bakmadı nigār / Eşk-i çeşmüm aña dīnār u direm gibi gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1136, Beyit 2). [yüzüme bakmadı, -üm, -ma, -dı ] 
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yüzüme bakmaz: Yüzüne bakmak, değer vermek, ilgi göstermek. 

Yüzüme bakmaz oldı āh yine yār-ı cefākārum / Raḳībüm beñze[dü]r yāra beni her bābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 5). [yüzüme bakmaz, -üm, -maz ] 

 

yüzümi süreyim: Aşırı sevgiyi ve bağlılığı göstermek için yere eğilmek, yere kapanmak; sevgilinin ayağına 

kapanmak. 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüñi gördüm ko yüzümi süreyim / Mü‘min olmaz ol kişi āyāt-ı Ḳur‘ān istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1285, Beyit 3). [yüzümi süreyim, -üm, -i, -e, -y, -im ] 

 

yüzüñe baka: Yüzüne bakmak, değer vermek, ilgi göstermek. 

Ola ki baka raḥm ide yüzüñe / Muḥibbī kan-ıla ruḫsāruña yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1287, Beyit 5). [yüzüñe 

baka, -a ] 

 

yüzüñi sür: Aşırı sevgiyi ve bağlılığı göstermek için yere eğilmek, yere kapanmak; sevgilinin ayağına kapanmak. 

Yüzüñi sür yüz çevürme itseler pāyuñ şikest / Ehl-i diller ṣoḥbetinden olma dūr ḳıṭmīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 6). [yüzüñi sür, -üñ, -i ] 

 

yüzüñi yirlere sür: Yüzünü yerlere sürmek, yere kapanmak, yüz sürmek: aşırı sevgi göstermek için veya acizlik 

göstergesi olarak yere eğilmek. 

Durma iy dil yüzüñi sür yirlere eyle niyāz / Kılınur çünki bilürsin bunı her yirde namāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 1). [yüzüñi yirlere sür, ] 

 

yüzüñi yirlere sür: Yüzünü yerlere sürmek, yere kapanmak, yüz sürmek: aşırı sevgi göstermek için veya acizlik 

göstergesi olarak yere eğilmek. 

Her kaçan görseñ Muḥibbī nāz ider ol nāzenīn / Karşusında yüzüñi sür yirlere eyle niyāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1352, Beyit 5). [yüzüñi yirlere sür, ] 
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Z 
 

 

zād: Azık, yiyecek, rızık. 

Cem‘ kıldum miḥnet ü derd ü elem / Rāh-ı ‘ışḳ içre baña ol zāddur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1118, Beyit 2). 

[zāddur, -dur ] 

Dōstlar rāh-ı ‘ademde ġam olaldan zādumuz / Ol sebebden ehl-ı ‘ışḳ içre anılur adumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1317, Beyit 1). [zādumuz, -umuz ] 

 

zāde: Doğmuş olan kimse II çocuk, yavru. 

Vādi-i ‘ışḳa Muḥibbī bu göñül düşdi yine / Dimezem ġamdan ulu bile saña zāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1014, Beyit 5). [zāde, ] 

 

zād-ı ġamdan: Gam azığı, gam yiyeceği. 

İḫtiyār-ı faḳr iden dergāh u eyvān istemez / Zād-ı ġamdan özge hergiz kendüye nān istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1339, Beyit 1). [zād-ı ġamdan, -dan ] 

 

zād-ı ġamuñı: Gam azığı, gam yiyeceği. 

Gitdükçe ‘adem mülkine iy rūḥ-ı revānum / Zād-ı ġamuñı eylemişem kendüme yoldaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1451, Beyit 2). [zād-ı ġamuñı, -uñ, -ı ] 

 

zāġ: Karga. 

Hem-nişīn olam dir imiş ba‘żılar ol meh-ruḫa / Hīç ola mı ṭūṭī ile cem‘ olalar zāġlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1194, Beyit 7). [zāġlar, -lar ] 

 

zāġla: Keskinleştirmek, bilemek. 

İy Muḥibbī bī-emāndur öldürür virmez emān / Anuñ-ıçun sürme ile tīġ-ı çeşmin zāġlamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1415, Beyit 5). [zāġlamış, -mış ] 

 

zāhid: Dünyayı terk edip dinin emirlerine çok titizlikle riâyet eden, züht ve takvâ sahibi, dindar, müttakî (kimse) II 

çok dindar olup irfânı olmayan kimse, kaba sofu. 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 5). [zāhid, ] 

Muḥibbī ṣıdḳ-ılā ‘āşıḳ irişdi rāh-ı maḳṣūda / Riyā vü zerḳ-ıla zāhid hemān bir kurı lāf eyler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1047, Beyit 5). [zāhid, ] 

Rāhı keçdür zāhidüñ ‘ışḳuñ velīkin müstaḳīm / İy Muḥibbī ‘āşıḳam yolum ṭarīḳum togrudur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 5). [zāhidüñ, -üñ ] 

Bādeyi rinde virüp ‘āşıḳa ma‘şūḳ etegin / Ṣūfiye zerḳ u riyā zāhide fetvāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 4). [zāhide, -e ] 
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Bu vādīde muġāyirdür naẓar kıl herkesüñ fikri / Diler dil kūy-ı dildārı velī zāhid cinān gözler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1096, Beyit 2). [zāhid, ] 

Ṭālib olma iy göñül zāhid gibi sen cennete / Dūn-himmet olma cidd ü cehd idüp dīdārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 3). [zāhid, ] 

‘Işḳuñ rumūzı neydügini zāhid añlamaz / Kuş dilidür bu yine bunı söyleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 3). [zāhid, ] 

Görse zāhid saçınuñ küfrini zünnār idine / Kibr eger baksa yüzi nūrına īmān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 2). [zāhid, ] 

İstemez zāhid gibi cennet temāşāsın göñül / Ṭālib-i dīdār olan bilür ki dīdar özgedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1117, Beyit 5). [zāhid, ] 

Tolaşur ehl-i ‘irfāna şārāb-ı ḫūb içün zāhid / Şarāb içmek güzel sevmek velī bilmez ẓarāfetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 2). [zāhid, ] 

Añarsa ‘ışḳ ehlini ne ġam zāhid melāmetle / Selāmet gözlemez ‘āşıḳ işi anuñ melāmetdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1137, Beyit 5). [zāhid, ] 

Ne oldum mescide ṭālib ne deyr ü ṣoḥbete rāġıb / Ne zāhid bildi ne rāhib benüm özge me’ālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1151, Beyit 2). [zāhid, ] 

Ṭarīḳ-ı ‘ışḳa gel ṭa‘n itme zāhid / Anuñ daḫı senüñ tek meşrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 5). 
[zāhid, ] 

Senüñ fikrüñde iy zāhid behişt ü ḥūr u kevs̱erse / Şarāb-ı ḫūbdan ġayrı benüm sanma ḫayālüm var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 3). [zāhid, ] 

N’ola sevdümse maḥbūbı ne var göñlümde iy zāhid / Aña çün vāḳıf olmaduñ neden dirsin vebālüm var 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1164, Beyit 4). [zāhid, ] 

Ṣun‘-ı Ḥaḳḳ’ı añlamaz gün yüzine karşu naẓar / Zāhidi kılmañ ‘aceb çün anda var ḫuffāş göz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1233, Beyit 4). [zāhidi, -i ] 

Münkir dirilürse n’ola gün yüzine zāhid / Ḫuffāş-ṣıfatdur aña hergiz baṣar olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 
Beyit 3). [zāhid, ] 

Bahār eyyāmı gül devrinde zāhid / İder mi hīç meye ‘ışḳ ehli perhīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 4). 
[zāhid, ] 

Gün gibi rūşen olup ‘āleme ‘ışḳuñ nūrı / Bu ‘aceb gelmeye zāhid daḫı iḳrāra henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1239, Beyit 4). [zāhid, ] 

Āsitān-ı ‘ışḳuñuñ zāhid ne bilsün ḳadrini / Biz bilürüz ḳıymetin anda sa‘ādet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1252, Beyit 4). [zāhid, ] 

‘Āşıḳuz ancak hemān dīdārdur maḳṣūdumuz / Sanma cennet isterüz zāhid ya ḥavrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 7). [zāhid, ] 

İñen medḥ itme iy zāhid şarāb-ı kevs̱eri her dem / Şarāb-ı nāb ḥāżırdur ki bundan yig şarāb olmaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1318, Beyit 3). [zāhid, ] 

Eger ‘ābid eger zāhid senüñ ḥüsnüñ ziyād ister / Ki korkarlar ḳarār itmez zemīn ü āsümān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 3). [zāhid, ] 
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Zāhid egerçi cennet ü ḥavrā kılur heves / Ben isterem viṣālini ‘ālem içinde bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 1). [zāhid, ] 

Eylemem zāhid gibi ḥūrī vü Rıżvān ārzū / Hīç murādum yok benüm dīdār-ı cānān baña bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1395, Beyit 3). [zāhid, ] 

Zāhid ister cenneti görmek diler ḥavrā yüzin / Geçdi ‘āşıḳ cümleden ancak gelür dīdār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1408, Beyit 3). [zāhid, ] 

Beni sen sanma iy zāhid şārāb-ı nābdan geçmiş / İşiddüñ mi ya gördüñ mi ki bir kes ābdan geçmiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 1). [zāhid, ] 

Gün yüzine zāhidi gör göz göre inkār ider / İy Muḥibbī ġam yime ol çünki nā-bīnā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1448, Beyit 5). [zāhidi, -i ] 

Kimi ‘āşıḳ kimi zāhid bu ḫalḳuñ / Gelür çün her kişiye bir hevā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 3). 
[zāhid, ] 

Sen selāmet ol yüri ‘ālemde zāhid zühd-ile / ‘Āşıḳ-ı bī-dil olanlara belādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 4). [zāhid, ] 

 

zāhidā: Ey zâhid! II zâhid: dünyayı terk edip dinin emirlerine çok titizlikle riâyet eden, züht ve takvâ sahibi, dindar, 

müttakî (kimse) II çok dindar olup irfânı olmayan kimse, kaba sofu. 

Zāhidā ister-iseñ pīr-i muġāndan ḳadeḥi / Rehn içün ḫırḳa vü tesbīḥ ile seccāde getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1035, Beyit 3). [zāhidā, ] 

Sen ṭarīḳ-ı ‘ışḳı bir gör iki görme zāhidā / Sevdügine kim iki dir-ise ol kāfir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1055, 

Beyit 4). [zāhidā, ] 

Zāhidā ‘āşıḳı gel dime selāmet eridür / ‘Ār u nāmūsı koyan aña ḫacālet mi gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1074, 
Beyit 4). [zāhidā, ] 

Zāhidā ol sen selāmet biz melāmet ehliyüz / Kim görüpdür gözleye ‘āşıḳ olan nāmūs u ‘ār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 4). [zāhidā, ] 

Zāhidā sanma rumūz-ı ‘ışḳı ḫāmīler bilür / Bādenüñ ẕevḳ u ṣafāsını müdāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1154, Beyit 1). [zāhidā, ] 

Zāhidā sanma ki a‘māl-ıla cennet bulasın / Ol Ḥaḳ’uñ fażlı-durur yoḫsa ‘āmelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1155, Beyit 4). [zāhidā, ] 

Zāhidā efsürde dil inkār-ı ‘ışḳ itse ne tañ / Gün yüzüñ mihriyle çün kim germdür hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1172, Beyit 4). [zāhidā, ] 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1201, Beyit 4). [zāhidā, ] 

Zāhidā olsun mübārek cennet ü mescid saña / Ben ḫarābāt ehliyem mesken baña meyḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 6). [zāhidā, ] 

Zāhidā mescidde rindānı iñen ẕemm eyleme / Ġāfil olma biz seni meyḫāne içre dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1243, Beyit 4). [zāhidā, ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet ehliyüz / Bende-i ‘ışḳ olalı şehr-i melāmet ehliyüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1246, Beyit 1). [zāhidā, ] 
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Zāhidā ‘ışḳ ehlinüñ gel meẕhebi yokdur dime / Kankı mescidde senüñle kıldı bunlar di namāz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1248, Beyit 4). [zāhidā, ] 

Zāhidā sanma senüñ tek biz selāmet beklerüz / Biz ḫarābāt ehliyüz dāyim melāmet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1253, Beyit 1). [zāhidā, ] 

Zāhidā men‘ eyleme maḥbūb u meyden dönmezüz / Çün mey-i nāb-ıla olmışdur bizüm taḫmīrümüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1273, Beyit 3). [zāhidā, ] 

Zāhidā sanma bizi cennet ya gülzār isterüz / Ṣāf ḳalbüz görmege su gibi dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 1). [zāhidā, ] 

Künc-i mescid mesken olmaz ser-bürehne ‘āşıḳa / Zāhidā Mecnūn-vār biz ‘ışḳ ṣaḥrāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 5). [zāhidā, ] 

Zāhidā sanma bizi biz nefs iġvāsındayuz / Ya cihāna meyl idüp dünyā temennāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 1). [zāhidā, ] 

İḫtiyār itdi ḫarābātı Muḥibbī ‘ışḳ ara / Zāhidā itme melāmet andan ol ‘ār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1333, 
Beyit 5). [zāhidā, ] 

Zāhidā sanma senüñ uçmaguña biz ṭālibüz / Çöpe saymaz ravża-i ‘ışḳ-ıla dīdār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 3). [zāhidā, ] 

Zāhidā su üzre salsañ ger bugün seccādeñi / Rind olanlar diyeler saña nihāyet ḫār u ḫes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1389, Beyit 4). [zāhidā, ] 

Mey-fürūşı zāhidā sen dem-be-dem ‘ayb eyleme / Yigdür olmak ḫod-fürūş olmakdan ise mey-fürūş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1402, Beyit 2). [zāhidā, ] 

Zāhidā ‘ışḳūñ ṭarīḳın añlamaz kec-ṭab‘sın / Diñlemezsin Ḥaḳ sözi sende meger var saḫt gūş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1409, Beyit 4). [zāhidā, ] 

Zāhidā vā‘iẓleri gördüm ki ḥırṣ-ı cām içün / Rehne aldı her birinüñ ḫırḳasını mey-fürūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1417, Beyit 3). [zāhidā, ] 

 

zāhid-i ḫodbīn: Kendini beğenmiş, kibirli, mağrur zâhid. 

Dime iy zāhid-i ḫodbīn ben irdüm menzile ancak / Sen aña vāḳıf olmaduñ göñülden rāhumuz vardur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1145, Beyit 2). [zāhid-i ḫodbīn, ] 

 

zāhid-i murtāż: Seçkin sofu II nefsini terbiyeye çekmiş, riyâzete çekilmiş sofu. 

Keşf oldı Muḥibbī’ye cihān bir ḳadeḥ ile / Bulmadı girüp erba‘īne zāhid-i murtāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1494, Beyit 5). [zāhid-i murtāż, ] 

 

zāhid-i ṣad-sāleler: Yüz yıllık zahit, asırlık hamsofu. 

Yüzini görse gele īmāna küfr ehli kamu / Kuşana zünnār-ı zülfin zāhid-i ṣad-sāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 4). [zāhid-i ṣad-sāleler, -ler ] 

 

ẓāhir: Anlaşılan, görünüşe göre, gāliba. 
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Cān u dil almaz mısın bir būseñe didüm didi / Cān virem dirsin ki ẓāhir sanasın bir nesnedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 4). [ẓāhir, ] 

 

ẓāhir: Meydanda olan, görünen, açık ve belli olan (şey) II bir şeyin görünen tarafı, dış yüzü, dış görünüşü II içine 

önem verilmeyen. 

İy Muḥibbī söyle söz virsün ḥaḳīḳatden ḫaber / Şimdiki şā‘irlerüñ her bir sözi ẓāhir geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1055, Beyit 5). [ẓāhir, ] 

Ne ġam cānā eger ẓāhir göz-ile görmesem vechüñ / Bu cān gözi uyur sanma seni gözler uyanukdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 5). [ẓāhir, ] 

 

ẓāhir: Meydanda olan, görünen, açık ve belli olan (şey) II bir şeyin görünen tarafı, dış yüzü, dış görünüşü II elbette, 

şüphesiz. 

Ruḫlaruñ üstinde n’eyler uşbu zülf-i ‘anberīn / Kim görüpdür kim günüñ yüzini ẓāhir duta pas (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 2). [ẓāhir, ] 

 

ẓāhir: Meydanda olan, görünen, açık ve belli olan (şey) II bir şeyin görünen tarafı, dış yüzü, dış görünüşü. 

Velī cān çeşmine her dem ‘ayāndur / Cemāli ẓāhir egerçi nihāndur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1198, Beyit 1). 

[ẓāhir, ] 

 

ẓāhir eyler: Meydana çıkarmak, görünür kılmak, ifşa etmek. 

Kimse bilmezdi Muḥibbī sūz-ı ‘ışḳumdan ḫaber / Ẓāhir eyler ‘āleme bu sırrı eş‘ārum komaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1336, Beyit 5). [ẓāhir eyler, -r ] 

 

ẓāhir itmez: Meydana çıkarmak, görünür kılmak, ifşa etmek. 

Yüzümi gösterem dir āḫir itmez / Muḳarrer bildüm anı ẓāhir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 1). 

[ẓāhir itmez, -mez ] 

 

ẓāhir olalı: Açığa çıkmak, meydana çıkmak, görünür olmak. 

Şi‘r-i pür-sūzum Muḥibbī olalı ẓāhir benüm / Şimdiki şā‘irlere tañ mı didürsem ḍarbı bes (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1373, Beyit 7). [ẓāhir olalı, -alı ] 

 

ẓāhir oldı: Açığa çıkmak, meydana çıkmak, görünür olmak. 

Gül yüzüñde çünki ḫaṭṭuñ ẓāhir oldı mūr-veş / Çarḫ elinden iñler-isem tañ mıdur ṭanbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1466, Beyit 1). [ẓāhir oldı, -dı ] 

 

ẓāhir olur: Açığa çıkmak, meydana çıkmak, görünür olmak. 

Ẓāhir olur yansa ten āteş dehānumdan benüm / Şu‘le virür her yaña çün kim düşe āteş neces (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1378, Beyit 2). [ẓāhir olur, -ur ] 

 

ẓāhir olur: Açığa çıkmak, meydana çıkmak, görünür olmak. 
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Yandı cānum ‘ışḳ-ıla ger āh idem ma’ẕūr ola / Dūd olur ol yirde ẓāhir düşicek āteş-i baḥs (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1392, Beyit 3). [ẓāhir olur, -ur ] 

 

ẓāhirā: Görünüşte. 

Kūy-ı dilberde egerçi biz maḥabbet beklerüz / Ẓāhirā gerçi maḥabbet līk miḥnet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1252, Beyit 1). [ẓāhirā, ] 

 

ẓāhirde: Görünüşte. 

Bu Muḥibbī’nüñ murādı bendeñ olmakdur hemān / Gerçi kim ẓāhirde biz de memleket sulṭānıyuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1256, Beyit 5). [ẓāhirde, ] 

 

ẓāhiren: Açık, belli bir şekilde, açıkça, açıktan açığa, görünür bir şekilde. 

Ġam degüldür görmez-ise ẓāhiren cānān yüzin / Cān göziyle çün Muḥibbī dōst dīdārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 5). [ẓāhiren, ] 

 

zaḥm: Yara II dert, üzüntü, acı. 

………………………………… āfet-i cān / Ġamzesi ḫastasınuñ zaḫmına tīmāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1002, Beyit 3). [zaḫmına, -ı, -n, -a ] 

Bu göñül zaḫmına merhem urayım dime ṭabīb / Ne bilürsin kim anuñ derdini dermāna geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1057, Beyit 4). [zaḫmına, -ı, -n, -a ] 

Zaḫmum benüm bed olmada ḫunāb-ı bī-ḥad olmada / Derdüm biri ṣad olmada zaḫm-ı sinānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 3). [zaḫmum, -um ] 

Yaralar ursa ne ġam sen gül içün baña raḳīb / Bu mes̱eldür ki diken zaḫmını bülbül götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 3). [zaḫmını, -ı, -n, -ı ] 

Ol ki ‘āşıḳdur Muḥibbī yaksa ger tīr-i cefā / Cāna biñ zaḫm irse de feryād [u] āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1288, Beyit 5). [zaḫm, ] 

‘Āşıḳ oldur yār ger yagdursa ṣad seng-i cefā / Başa biñ zaḫm irse hergiz āh u vāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1294, Beyit 4). [zaḫm, ] 

 

zaḫm iderse: Yaralamak, yara açmak II üzmek, acı vermek. 

‘Āşıḳ oldur yār eger yagdursa yüz seng-i cefā / Başına biñ zaḫm iderse hergiz āhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1268, Beyit 4). [zaḫm iderse, -er, -se ] 

 

zaḥmete girme: Sıkıntı veya yorgunluk verecek bir iş yapmak. 

Zaḥmete girme ṭabībā çek elüñ bu ḫastadan / ‘Āşıḳ-ı dil-ḫasteye derdi yine dermān olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1196, Beyit 2). [zaḥmete girme, -me ] 

 

zaḫm-ı dōst: Dost yarası II sevgilinin aşıkta açtığı yara. 
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Yarama merhem-durur çün zaḫm-ı dōst / Cānuma tīr-i ḳażāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 5). 

[zaḫm-ı dōst, ] 

 

zaḫm-ı peykānı: (sevgilinin) kirpiklerinin açtığı yara. 

Zaḫm-ı peykānı kızıl güldür baña / Bülbülem ḫār-ı belāsı ḫoş gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1175, Beyit 4). 

[zaḫm-ı peykānı, -ı ] 

 

zaḫm-ı sinānum: Ok yarası II sevgilinin yan bakış okunun yarası. 

Zaḫmum benüm bed olmada ḫunāb-ı bī-ḥad olmada / Derdüm biri ṣad olmada zaḫm-ı sinānum kandadur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1075, Beyit 3). [zaḫm-ı sinānum, -um ] 

 

zaḫmnāk olmış: Yaralı olmak, yaralanmak. 

Tīr-i ġamzeñle bu sīnem zaḫmnāk olmış yatur / Dir gören meydān-ı ‘ışḳ içre helāk olmış yatur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1079, Beyit 1). [zaḫmnāk olmış, -mış ] 

 

ẓahr: Arka, sırt. 

Ya kaşuñdan tīr-i ġamzeñ gelse buña acıram / Birisi sīnemde turmaz cümle ẓahrumdan çıkar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1065, Beyit 3). [ẓahrumdan, -umdan ] 

 

ża‘īf oldum: Güçsüz, dermansız kalmak, hastalanmak; aşk hastalığı sebebiyle düşkün, zavallı hale gelmek. 

Oldum ża‘īf derdüñ-ile iy ṭabīb-i dil / Bir üstüḫˇān kaldı bile bir deri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 4). 

[ża‘īf oldum, -du, -m ] 

 

ẕaḳan: Zekan, çene, zenah, zenahdan. 

Zülfi zencīrine asmış san ẕaḳan ḳandīlini / Cān u diller yakmaga ya‘nī ki micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 2). [ẕaḳan, ] 

 

ẓālim: Zulüm ve haksızlık yapan (kimse) II acımasız, merhametsiz (kimse) II sevgilinin zulmedip kan döken gözü. 

 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)

1205, Beyit 17). [ẓālim, ] 

 

ẓālim: Zulüm ve haksızlık yapan (kimse) II acımasız, merhametsiz (kimse) II sevgili. 

Hey ne ẓālimsin varup ger kapuña dād istesem / Ya sürüñ yā öldürüñ diyü o dem fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 6). [ẓālimsin, -sin ] 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [ẓālimsin, -sin ] 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 1). [ẓālimdür, -dür ] 
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zālim ola: Zalim olmak, zulmeden kişi olmak, merhametsiz davranmak. 

Āh yıllar geçdi dilber göñlümi şād eylemez / Şāh kim zālim ola mülkini ābād eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1245, Beyit 1). [zālim ola, -a ] 

 

zamān: Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. 

Hicr içinde ölmedüm ne katı cānum var imiş / Derd ü miḥnet çekmege beñzer zamānum var imiş (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1449, Beyit 1). [zamānum, -um ] 

 

zamān: (İsim tamlamasının ikinci öğesi olarak) Bir işin olageldiği, yapılageldiği saat, gün veya mevsim. 

Devr-i gül bir haftadur bülbül zamānı tīz geçer / ‘Ālemüñ ‘ibret-nümāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 4). [zamānı, -ı ] 

Saçı zencīri boynumda benüm Mecnūn zamānumdur / Görinen mūy-ı jūlīdem degül belki duḫānumdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 1). [zamānumdur, -um, -dur ] 

 

zamān: İçinde bulunulan devir, yaşanmakta olan vakit II talih, baht, felek. 

 Zamānuñ işi budur kime bir an vire yüz / Dönüp aglatmayıcak komaz anı āḫir-i kār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ز)

1205, Beyit 11). [zamānuñ, -uñ ] 

 

zamān: İçinde bulunulan devir, yaşanmakta olan vakit. 

Yoldaş oldur ki koparmaya kılın yoldaşınuñ / Bu zamān yoldaşı gör tīġını yoldaşa çalar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1012, Beyit 2). [zamān, ] 

Turma agla iy gözüm ola ki dilber raḥm ide / Senge çün bārān ider geçse zamān te’s̱īrler (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1045, Beyit 4). [zamān, ] 

Mecnūn eger kalsa Muḥibbī bu zamāna / Olmazdı belā deştine gitsem baña pādaş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1435, 
Beyit 5). [zamāna, -a ] 

 

zamāne: 1. Devir, zaman 2. (Küçümseme ve yakınma ifâdesiyle) İçinde yaşanılan zaman. 

Ḥüsnüñ zamāne ḥüsnidür iy yār-ı dil-firīb / Aldanma gel bu ḥüsnüñe ki devrān gelür geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1088, Beyit 2). [zamāne, ] 

 

ẓann iderdüm: Bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul etmekle birlikte, olabileceğine daha çok inanmak, 

sanmak. 

Ẓann iderdüm ol perī-rūyı beşer ol māh imiş / Cümle ‘ālem bende aña ol bir ulu şāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 1). [ẓann iderdüm, -er, -dü, -m ] 

 

ẓann itme: Bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul etmekle birlikte, olabileceğine daha çok inanmak, sanmak. 

Hey ne ẓālimsin ‘aceb ferdāyı hīç añmaz mısın / Şöyle ẓann itme ki maḥşerde alınmaz dādumuz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1317, Beyit 3). [ẓann itme, -me ] 
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żar: Kötülük, zarar, ziyan. 

Kim naẓardan dōstum gelmez bilürsin aña żar / Gel naẓar kılsun Muḥibbī ko cemālüñ ayına (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1007, Beyit 6). [żar, ] 

 

żar: Ağlayan, inleyen II zayıf, dermansız. 

Rūy-ı gülzārı görem dirseñ ‘iẕār-ı yārı gör / Sorma bülbül nālesin dil-ḫaste bu ben zārı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1110, Beyit 1). [zārı, -ı ] 

Gülşen-i ḥüsnüñde zār itme Muḥibbī’yi didüm / Didi bir gül var mıdur kim bülbülin zār istemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1247, Beyit 5). [zār, ] 

‘Āşıḳuz ‘ālemde bir gül yüzlü gülzār isterüz / Karşusında şevḳ-ıle dil bülbülin zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 1). [zār, ] 

Didüm iy dilber nedür bu şīve vü cevr ü cefā / Güldi didi nāz-ıla ‘āşıḳları zār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1357, Beyit 6). [zār, ] 

 

żar: Ağlama, inleme. 

Bir naẓar kılmaz o meh-rū ‘āşıḳuñ zārın görür / Bir nefes olmaz cüdā yanından aġyārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 1). [zārın, -ı, -n ] 

Kaşlaruñ çīn eyleme kūyuñda nālem işidüp / İy yüzi gül çün bilürsin bülbül olmaz zārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1263, Beyit 2). [zārsuz, -suz ] 

Seḥerden gülşene bülbül varur gül kārını bilmez / Ne deñlü eylese nāle güler gül zārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1269, Beyit 1). [zārını, -ın, -ı ] 

Āh kim ben bülbüle gül yüzlü yārum söylemez / İñledüp gūş itmeyüp feryād zārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 1). [zārum, -um ] 

Zār olur gülşende bülbül dem-be-dem gül şevḳıne / Zārī kılsun ‘āşıḳuñ çünki naṣībi zār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 4). [zār-ımış, -ı, -mış ] 

 

zār çeker: İnlemek, ağlamak, feryat figan etmek. 

Her kaçan gün yüzine zülfini dildār çeker / Āh idüp nāle kılup bülbül-i dil zār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1150, Beyit 1). [zār çeker, -er ] 

 

zār eylemez: Ağlatmak, inletmek. 

‘Ālem içre var mıdur gülşende gül / Ṣubḥ olınca bülbülin zār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 2). 
[zār eylemez, -mez ] 

 

zār eylemez: Ağlatmak, inletmek. 

Tañ degüldür nāle kılsa kūyuña vardukça dil / Var mıdur gülşende bir gül bülbülin zār eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 2). [zār eylemez, -mez ] 



 2194 

 

zār eyleyici: Ağlatmak, inletmek. 

Bir sencileyin ḥüsn gülistānına karşu / Bülbüllerini eyleyici zār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, Beyit 

3). [zār eyleyici, -y, -ici-yici ] 

 

zār itme: Ağlatmak, inletmek. 

Gülşen-i ḥüsnüñde zār itme Muḥibbī’yi didüm / Didi bir gül var mıdur kim bülbülin zār istemez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1247, Beyit 5). [zār itme, -me ] 

 

zār kıldı: Ağlatmak, inletmek. 

Sergeşte kılup naṭ‘-ı zemīn üstine āḫir / Nerrād-ı felek oynaduban kıldı beni zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1163, 

Beyit 4). [zār kıldı, -dı ] 

 

zār kılmaz: Ağlamak, inlemek. 

Bulınmaz gül enīs-i ḫār kılmaz / Ya bülbül var mıdur kim zār kılmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1244, Beyit 1). 

[zār kılmaz, -maz ] 

 

zār kılsun: Ağlamak, inlemek. 

Gülşen-i ḥüsnüñ yiter biz gül‘iẕārı n’eylerüz / Zār kılsun cān u dil anda hezārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1334, Beyit 1). [zār kılsun, -sun ] 

 

zār olmadı: Ağlamak, inlemek. 

Bu Muḥibbī gibi bir bülbül-i gül zār olmadı / Gülşen içinde niçe niçe hezārān añılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1191, Beyit 5). [zār olmadı, -ma, -dı ] 

 

zār olur: Ağlamak, inlemek. 

Dem-be-dem feryād ider bī-çāre dil dildārsuz / Bülbül-i üftādedür kim zār olur gülzārsuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1369, Beyit 1). [zār olur, -ur ] 

 

zār olur: Ağlamak, inlemek. 

Zār olur gülşende bülbül dem-be-dem gül şevḳıne / Zārī kılsun ‘āşıḳuñ çünki naṣībi zār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1403, Beyit 4). [zār olur, -ur ] 

 

zār u meḥcūr olmış: Ağlayan ve ayrı düşmüş olmak II ağlayarak sevgiliden ayrı kalmak. 

Göñül hicr-ile olmış zār u meḥcūr / Dil ez-men dūr u men ez-dilsitān dūr (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1071, Beyit 1). 

[zār u meḥcūr olmış, -mış ] 

 

zār u mübtezel kaldum: Ağlayıp inleyerek düşkün hâle gelmek II sevgili karşısında değersiz durumda kalmak. 
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Kalmadı ‘akl gitdi fikir zār u mübtezel / Kaldum dirīġ görmeye idüm nigār[ı] kāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, 

Beyit 5). [zār u mübtezel kaldum, -du, -m ] 

 

zār u sergerdān: Ağlayıp inleyerek şaşkın hâle gelmek. 

Kanda kim şīrīn-zebān bir dilber-i fettān kopar / Karşusında ehl-i diller zār u sergerdān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 1). [zār u sergerdān, ] 

 

zār u sergerdān olur: Ağlamak ve kendinden geçmek. 

‘Işḳ vādīsinde göñlüm zār u sergerdān olur / Geh görüp zencīr-i zülfüñ bendine fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 1). [zār u sergerdān olur, -ur ] 

 

zār u sergerdānıyuz: Ağlayıp inleyerek şaşkın ve perişan bir hâle gelmek. 

Ẕerre gibi gün yüzüñüñ zār u sergerdānıyuz / Ṣubḥa dek sen gül-ruḫuñ biz bülbül-i nālānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 1). [zār u sergerdānıyuz, -ı, -y, -uz ] 

 

zār u zār aglaram: Durmaksızın ağlamak, inleye inleye ağlamak. 

Vādi-i hicre düşelden oldı bu dil bī-ḳarār / İñleyüp tā ṣubḥ olınca aglaram ben zār u zār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1141, Beyit 1). [zār u zār aglaram, -r, -am ] 

 

zār zār aglasam: Durmaksızın ağlamak, inleye inleye ağlamak. 

Aglasam bülbül gibi kūyuñda tañ mı zār zār / Bu benüm efġānuma gül gibi sende ḫande var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1061, Beyit 4). [zār zār aglasam, -sa, -m ] 

 

zār zār olur: Durmaksızın ağlamak, inleye inleye ağlamak. 

Gül mevsiminde murġ-ı çemen zār zār olur / Kalmaz ḳarārı şevḳ-ile bī-iḫtiyār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 1). [zār zār olur, -ur ] 

 

ẓarāfet: İncelik, nezaket. 

Tolaşur ehl-i ‘irfāna şārāb-ı ḫūb içün zāhid / Şarāb içmek güzel sevmek velī bilmez ẓarāfetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 2). [ẓarāfetdür, -dür ] 

 

żarar: Ziyan, eksiklik, kayıp. 

Keşf kıl yüzden niḳābuñ kılsun ‘uşşāḳuñ naẓar / Ḫalḳ-ı ‘ālem bakmadan gelmez çü ḫurşīde żarar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1081, Beyit 1). [żarar, ] 

 

zārı eylerem: Ağlamak, inlemek. 

Görmedin dil bagladum āh ol cefākārı henūz / Ol sebebden gice gündüz eylerem zārı henūz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1220, Beyit 1). [zārı eylerem, -ı, -r, -em ] 
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zārī kılsam: Ağlamak, inlemek. 

Her ne deñlü zārī kılsam āh u feryād eylesem / Eylemez benden yaña bir kez naẓar ol bagrı taş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1459, Beyit 3). [zārī kılsam, -ī, -sa, -m-sa, -m ] 

 

zārī kılsun: Ağlamak, inlemek. 

Zār olur gülşende bülbül dem-be-dem gül şevḳıne / Zārī kılsun ‘āşıḳuñ çünki naṣībi zār-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1403, Beyit 4). [zārī kılsun, -ī, -sun-sun ] 

 

zārī kıluruz: Ağlamak, inlemek. 

Efġān ile zārī kıluruz gice vü gündüz / Bir oñmayası ġam-zede ḳallāşlaruz biz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1280, 

Beyit 5). [zārī kıluruz, -ī, -ur, -uz-ur, -uz ] 

 

zārılıg: Ağlama, inleme, sızlanma. 

Gice bülbülleyin āh-ıla fiġān eyleyüben / Çın seḥer zārılıg-ıla yine gülzāra gider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1002, 

Beyit 4). [zārılıg-ıla, -ıla ] 

Zārılıgum diñlemezseñ didüm iy gül yüzlü yār / Didi kūyumda senüñ tek var niçe yüz biñ hezār (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1086, Beyit 1). [zārılıgum, -um ] 

Ġam meclisinde zārīlıgum iñleyen bilür / Ney gibi niçe iñledügüm diñleyen bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1111, 
Beyit 1). [zārīlıgum, -um ] 

Bezm-i ġamda nāle kılsam nāylar dem-bestedür / ‘Ūd iñiler zārılıgum işidelden ḫastadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1132, Beyit 1). [zārılıgum, -um ] 

 

zārīlık: Ağlama, inleme, sızlanma. 

Aglayup zārīlık ile eylesem yüz biñ niyāz / Yār nāzın arturur biñ dürlü istiġnā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1171, Beyit 2). [zārīlık, ] 

 

zārīlık ider: Ağlamak, inlemek. 

Bir bencileyin bezm-i belā vü ġam içinde / Zārīlık ider derd-ile bīmār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 2). [zārīlık ider, -er ] 

 

ẕāt: 1. Kimse, kişi, şahıs, özellikle saygıdeğer kimse 2. Bir şeyin ta kendisi, maddî varlığı, maddî varlığının özü, öz 

varlık 3. Bir varlığın hakîkati, hüviyeti, mâhiyeti. 

 ,Ẕātuñı senüñ niçe beyān eyleyeyim / Her kaçan söylesem ol demde zebān oda yanar (Muhibbî Dîvânı ( ذ )

Gazel 1205, Beyit 9). [ẕātuñı, -uñ, -ı ] 

 

zāyil olmaz: Sona ermek, yok olmak. 

Māh-rūlar mihri dilden zāyil olmaz pend-ile / Nāṣiḥā virür ṣudā’ luṭf eylegil bu sözi kes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1397, Beyit 3). [zāyil olmaz, -maz ] 
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zāyil olur: Sona ermek, yok olmak. 

Günde biñ kerre beni cevr-ile ger öldüresin / Sanma mihrüñ bu göñülden güzelüm zāyil olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1093, Beyit 4). [zāyil olur, -ur ] 

 

zebān: Dil. 

Eydeli şekker lebi şīrīn zebānın vaṣfını / Bu Muḥibbī ṭab‘ını ṭūṭī gibi gūyā ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1171, 
Beyit 5). [zebānın, -ın ] 

 

zebān: Dil II lisan, konuşma. 

Degül taḳrīr-içün mümkin Muḥibbī cevri dildāruñ / Kaçan taḳrīre ḳaṣd itsem dehān içre zebān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 5). [zebān, ] 

‘Aceb mi şi‘r ü eş‘ārum leẕīẕ olursa şekkerden / Nigāruñ lebleri vaṣfı zebānumda mükerrerdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 3). [zebānumda, -um, -da ] 

 ,Ẕātuñı senüñ niçe beyān eyleyeyim / Her kaçan söylesem ol demde zebān oda yanar (Muhibbî Dîvânı ( ذ )
Gazel 1205, Beyit 9). [zebān, ] 

Kesilür şem‘ gibi itme zebānuñı dırāz / ‘Āḳil-iseñ bu sözüm levḥ-i dilüñ üstine yaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1215, Beyit 1). [zebānuñı, -uñ, -ı ] 

Ḥabībüm sorma gel şerḥ-i ġam-ı hicrānı sen benden / Zebānum lāl olur ḳudret mi var diyem suḫan sensüz 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1227, Beyit 3). [zebānum, -um ] 

Benüm sūz-ı derūnumda yanar derd ehline her dem / Muḥibbī ṭab‘ı miḥnetden uzandukça zebān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1471, Beyit 5). [zebān, ] 

 

zecr: Zorlama, zorla bir işe sevk etme; eziyet. 

Cefā vü cevr ü zecr ü ḳahr u ḳudret / Ne kim senden gelür luṭf u keremdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1146, Beyit 

2). [zecr, ] 

 

zehr: Girdiği organizmada fizyolojik görevleri bozan veya yok ederek ölüme sebep olan madde, ağu, sem II mec. 

helâk edici ıztırap. 

Yār elinden zehr eger nūş eylesem tiryāk olur / Yād elinden ger içem tiryāk baña sem gelür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1000, Beyit 3). [zehr, ] 

Gül mevsiminde sāḳī elinden ḳadeḥ sunar / Nūş ide anı zehr ise kim ictināb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, 

Beyit 3). [zehr, ] 

Zehr olur ger ġayr elinden içeyim āb-ı ḥayāt / Yār elinden zehr nūş itsem baña cüllābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 4). [zehr, ] 

Müdde‘īnüñ acı sözinden Muḥibbī bu yürek / Zehre döymez yarılur san kāse-i faġfūrdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1073, Beyit 7). [zehre, -e ] 

Leẕẕet-i vaṣlı tatanlar didiler ḳand ü nebāt / Līk hicre zehr-ile tīz-āb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 5). [zehr-ile, -ile ] 
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Didiler cevr ü cefāyı zehrden acı velī / Sor baña şehd ü şekerden leẕẕeti tatlu-y-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1468, Beyit 3). [zehrden, -den ] 

 

zehr olur: Zevk almak umulurken üzüntü ile karşılaşmak, acı duymak. II çok büyük acı, eziyet ve sıkıntı içinde olmak. 

Zehr olur ger ġayr elinden içeyim āb-ı ḥayāt / Yār elinden zehr nūş itsem baña cüllābdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1066, Beyit 4). [zehr olur, -ur ] 

 

zehr olur: Zevk almak umulurken üzüntü ile karşılaşmak, acı duymak. II çok büyük acı, eziyet ve sıkıntı içinde olmak. 

La‘l-i dilber gözlerümden her kaçan pinhān olur / Zehr olur ġamdan yidügüm içdügüm hep kan olur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1196, Beyit 1). [zehr olur, -ur ] 

 

zehr-i ġamla: Gam zehri. 

İncinür sanma cefādan cevre mu‘tād olmışuz / Süd yirine zehr-i ġamla bislemişdür anamuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 2). [zehr-i ġamla, -la ] 

 

zekāt: (Ar. zekāt “bereket, fazlalık; temizlik”) İslâm dîninin beş şartından biri olarak, sâhip olunan ve belli bir 

miktârı aşan mal ve paranın yoksullara dağıtılması gereken kırkta biri ve bunun yoksullara dağıtılması işi II 

sevgilinin güzellik zekatı. 

Görsün Muḥibbī vir aña ḥüsnüñ zekātını / Zīra ki aña müsteḥaḳuz hem gedālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 5). [zekātını, -ı, -nı ] 

 

zekāt-ı ḥüsnini: Güzellik zekatı. 

Virmedi ol māh-rū bir kez zekāt-ı ḥüsnini / İy Muḥibbī niçe yıl kūyında biz sā‘illerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1243, Beyit 5). [zekāt-ı ḥüsnini, -i, -n, -i-i, -ni ] 

 

zekāt-ı ḥüsnüñi: Güzellik zekatı. 

Farżdur gel vir zekāt-ı ḥüsnüñi / ‘Āşıḳuñ görmek temennā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 7). 

[zekāt-ı ḥüsnüñi, -üñ, -i ] 

 

zelzele: Deprem, sarsılma, sarsıntı. 

Binā-yı ṣabr u ḳaṣr-ı ‘aḳl katı muḥkem-durur ammā / İrişse zelzele ‘ışḳuñ hevāsından hemān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1063, Beyit 4). [zelzele, ] 

 

zemīn: Yer, taban II yeryüzü, arz. 

Ölmiş-iken bu zemīn buldı yine tāze ḥayāt / Tañ mı ger olsa Muḥibbī gülşen ü gülzār sebz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1267, Beyit 5). [zemīn, ] 

Bir olaldan yanumuzda āsümān-ıla zemīn / Anuñ içün biz anuñ ne zīr ü bālāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1305, Beyit 6). [zemīn, ] 

 

zemīn ü āsümān: Yer ve gök, yeryüzü ve gökyüzü II her yer. 
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Güzellik burcına māhum ‘urūc itdüñse ẓulm itme / Sakın ‘āşıḳlar āhından zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 4). [zemīn ü āsümān, ] 

 

zemīn ü āsümān: Yer ve gök, yeryüzü ve gökyüzü II her yer. 

Cefā vü cevrüñi añsam göñülde āh u zār itsem / İñiler kūhlar cümle zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1063, Beyit 2). [zemīn ü āsümān, ] 

 

zemīn ü āsümān: Yer ve gök, yeryüzü ve gökyüzü II her yer. 

Eger ‘ābid eger zāhid senüñ ḥüsnüñ ziyād ister / Ki korkarlar ḳarār itmez zemīn ü āsümān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 3). [zemīn ü āsümān, ] 

 

zemīn ü āsümān: Yer ve gök, yeryüzü ve gökyüzü II her yer. 

İlāhī nār-ı āhumdan gül-i terdür ki sen sakla / Ki āhumdan benüm pürdür zemīn ü āsümān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1454, Beyit 4). [zemīn ü āsümān, ] 

 

ẕemm eyleme: Yermek, sövmek, aşağılamak, kötülemek, ayıplamak. 

Zāhidā mescidde rindānı iñen ẕemm eyleme / Ġāfil olma biz seni meyḫāne içre dillerüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1243, Beyit 4). [ẕemm eyleme, -me ] 

 

zemm ider: Yermek, sövmek, aşağılamak, kötülemek, ayıplamak. 

Zemm ider gül gibi her demde şarābı ṣūfī / Ḥürmetin añlamayup līk içer ḳand ü nebīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1343, Beyit 4). [zemm ider, -er ] 

 

zemzem: Kâbe’nin yanında meşhur bir su kuyusu, yeryüzündeki suların en faziletlisi olarak kabul edilir II aşığın 

gözyaşları. 

Ser-i kūyuñ olaldan baña Ka‘be / Gözümüñ yaşı anda zemzem olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1461, Beyit 2). 

[zemzem, ] 

 

zen: Kadın. II argo: kahbe bağlamında kancık. 

Merd-i meydān ol Muḥibbī virme dünyāya göñül / Hīç dil virmez zene meyl eylemez merdāneler (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1143, Beyit 7). [zene, -e ] 

 

zenaḫ: Çene, çene çukuru, zekan. 

Dutduñsa göñül düzdini ḥabs eyle zenaḫda / Zülfüñ gibi asmaga anı dār ele ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1313, Beyit 4). [zenaḫda, -da ] 

 

zenaḫdān: Çene, çene çukuru, zekan. 

Kurılmışdur zenaḫdānı ki san top / Ḫaṭı yāruñ ḥiṣār-ı rīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1179, Beyit 4). 

[zenaḫdānı, -ı ] 
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Ben esīr-i ‘ışḳ oldum koy zenaḫdan çāhına / Ḥalḳa ḥalḳa eyle zülfüñ boynuma zencīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1410, Beyit 3). [zenaḫdan, ] 

 

zenbūr-veş: Arı gibi. 

Leẕẕet-i dünyāya aldanma Muḥibbī sunma el / Neşterini tā ki urmaya saña zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1437, Beyit 5). [zenbūr-veş, ] 

La‘l-i şīrīnüñi cānā almadın ben agzuma / Ġamze okın sīneme urduñ benüm zenbūr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1466, Beyit 2). [zenbūr-veş, ] 

 

zencīr: Zincir, birbirine geçmiş demir halkalardan oluşan ip ve bağ, silsile II âşığın gözyaşları. 

Āhını ṭavḳ eyleyüp gözyaşı zencīr olalı / Tekye-i ‘ışḳ içre oldı bu Muḥibbī şīr-veş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1410, 

Beyit 5). [zencīr, ] 

 

zencīr: Zincir, birbirine geçmiş demir halkalardan oluşan ip ve bağ, silsile II sevgilinin saçı. 

Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 

Beyit 4). [zencīr, ] 

Naḳd-i cān-ıla diler dil zülfinüñ zencīrini / Takmak ister boynuma başındaki sevdāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 6). [zencīrini, -i, -ni ] 

Her yaña başın açar dīvāneler boyın sunar / El uzadup her kaçan zencīr zülfini çözer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 3). [zencīr, ] 

Eylesün mecnūn ‘ışḳum zülfini zencīrler / Dāyimā ‘ādetdür olur bend içinde şīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1045, Beyit 1). [zencīrler, -ler ] 

Zülfi zencīrine kim dil vire dīvāne geçer / Şem‘-i ruḫsārına kim per yaka pervāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 1). [zencīrine, -ine ] 

Leylī zülfüñi görelden dōstum mecnūnuñam / Baġludur boynumda zencīr ayagumda künde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 2). [zencīr, ] 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 5). [zencīr, ] 

Zülfi zencīrini takdum göñlümüñ gerdānına / Bildüm āḫir bu dil-i dīvāneyi bed-nām ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1100, Beyit 3). [zencīrini, -ini ] 

Muḥibbī olsa dīvāne ‘aceb mi / Görür zencīre beñzer kāküli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1108, Beyit 5). 
[zencīre, -e ] 

Zülfini elde gehī zencīr ider gāhī kemend / İy dil-i dīvāne taksun boynuña yalvarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1110, Beyit 4). [zencīr, ] 

Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [zencīrin, -in ] 

Saçı zencīri boynumda benüm Mecnūn zamānumdur / Görinen mūy-ı jūlīdem degül belki duḫānumdur 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1185, Beyit 1). [zencīri, -i ] 
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Saçuñ zencīrine dīvāne oldum / Anı boynuma takmazsın nedendür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1203, Beyit 3). 
[zencīrine, -i, -n, -e ] 

Zülfi zencīrinde çün baglandı sevdāyī göñül / Dōstlar hüşyār olur sanmañ dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1250, Beyit 3). [zencīrinde, -i, -n, -de ] 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 1). [zencīrinde, -i, -n, -de ] 

Genc-i ḥüsne zülfini dilber girihler baglamış / Sanasın zencīr-ile biñ başlu ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 1). [zencīr-ile, -ile ] 

Zülfi zencīrine asmış san ẕaḳan ḳandīlini / Cān u diller yakmaga ya‘nī ki micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1424, Beyit 2). [zencīrine, -i, -n, -e ] 

Bu Muḥibbī zülfi zencīrüñ görüp / Kendüzin dīvāne şeydā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 8). 
[zencīrüñ, -üñ ] 

Dil virelden zülfinüñ zencīrine dīvāne-veş / Meclis içre söylenür miḥnetlerüm efsāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1457, Beyit 1). [zencīrine, -i, -n, -e ] 

 

zencīr eylemez: Zincir yapmak, zincir olarak kullanmak II zincir ile önlem almak (delilerin zincire bağlanması 

bağlamında). 

‘Işḳ-ıla dīvāneyem kūyında Mecnūndan beter / Ol saçı leylī neden zülfini zencīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1353, Beyit 4). [zencīr eylemez, -mez ] 

 

zencīr eylemiş: Zincir yapmak, zincir olarak kullanmak II zincir ile önlem almak (delilerin zincire bağlanması 

bağlamında). 

Leylī zülfüñ bu dil-i dīvānenüñ / Bend idüp boynına zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 5). 

[zencīr eylemiş, -miş ] 

 

zencīr idinüp: Zincir etmek, zincir şekline sokmak. 

Ṭavḳ idüp āhını zencīr idinüp göz yaşını / Dil-i dīvāneyi gör kim niçe şīrāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 3). [zencīr idinüp, -in, -üp ] 

 

zencīr idüp: Zincir etmek, zincir şekline sokmak. 

Āhdan zencīr idüp bu göñlümüñ ḳandīline / Yakmaga ġam meclisinde ya‘nī micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1418, Beyit 4). [zencīr idüp, -üp ] 

 

zencīr idüp: Zincir etmek, zincir şekline sokmak, zincir olarak takmak. 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1114, Beyit 1). [zencīr idüp, -üp ] 

 

zencīr tedbīr eylemiş: Zincir ile önlem almak (delilerin zincire bağlanması bağlamında). 

El urup dilber yine zülfin girih-gīr eylemiş / Bu dil-i dīvāneye tedbīr zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1427, Beyit 1). [zencīr tedbīr eylemiş, -miş ] 
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zencīr-i ġamdan: Dert zinciri. 

Kankı dil kim baglanup zülfüñe ide iḫtiṣāṣ / Bulmayısardur ebed zencīr-i ġamdan ol ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1473, Beyit 1). [zencīr-i ġamdan, -dan ] 

 

zencīr-i ser-i zülfi: Saçın ucundaki zincir; sevgilinin lüle saçlarının ucundaki zincir. 

Didüm dil-i dīvāneye āḫir olacak cā / Zencīr-i ser-i zülfi ile çāh-ı ẕeḳandur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1029, Beyit 
3). [zencīr-i ser-i zülfi, -i ] 

 

zencīr-i ser-i zülfine: Saçın ucundaki zincir; sevgilinin lüle saçlarının ucundaki zincir. 

Bagla zencīr-i ser-i zülfine dīvāne dili / Ya‘nī Mecnūn-ṣıfat başına sevdāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 

Beyit 3). [zencīr-i ser-i zülfine, -ine ] 

 

zencīr-i zülfe: Sevgilinin zincir gibi olan saçları. 

Her kaçan zencīr-i zülfe el ura cānāneler / Baş açup boyun uzadur ‘āşıḳ-ı dīvāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 1). [zencīr-i zülfe, -e ] 

 

zencīr-i zülfi: Sevgilinin zincir gibi olan saçları. 

Bilmek isterseñ eger zencīr-i zülfi ḳıymetin / Zülfi sevdāsında olan ‘āşıḳ-ı mecnūna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1106, Beyit 2). [zencīr-i zülfi, -i ] 

 

zencīr-i zülfin: Sevgilinin zincir gibi olan saçları. 

Boynuma zencīr-i zülfin dāyimā dakmakdadur / Şem‘-i ḥüsnine göñül pervānesin yakmakdadur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1103, Beyit 1). [zencīr-i zülfin, -i, -n ] 

 

zencīr-i zülfüñ: Sevgilinin zincir gibi olan saçları. 

‘Işḳ vādīsinde göñlüm zār u sergerdān olur / Geh görüp zencīr-i zülfüñ bendine fermān olur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1044, Beyit 1). [zencīr-i zülfüñ, -üñ ] 

 

zencīr-i zülfüñ: Sevgilinin zincir gibi olan saçları. 

Geh diler zencīr-i zülfüñ dil umar gāhī lebüñ / Dōstum dīvānenüñ mestüñ işi mā‘ẕūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1073, Beyit 6). [zencīr-i zülfüñ, -üñ ] 

 

zencīr-i zülfüñe: Sevgilinin zincir gibi olan saçları. 

Şem‘-i ḥüsnüñe şehā cān u göñül pervānedür / Tolaşur zencīr-i zülfüñe dilüm dīvānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1202, Beyit 1). [zencīr-i zülfüñe, -üñ, -e ] 

 

zencīrümüz itdi: Zincir etmek, zincir şekline sokmak, zincir olarak takmak. 
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İtdi ol zülfi mu‘anber kākülin zencīrümüz / Ġam yimek dīvāneler oldı bizüm tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1273, Beyit 1). [zencīrümüz itdi, -di-ümüz, -di ] 

 

zencīr-veş: Zincir gibi. 

Ben esīr-i ‘ışḳ oldum koy zenaḫdan çāhına / Ḥalḳa ḥalḳa eyle zülfüñ boynuma zencīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 3). [zencīr-veş, ] 

 

zer: Altın. 

Ġonca hemyānından alsa zer ‘aceb midür ṣabā / Nergisüñ çeşminden alur sürmesin bir ogrudur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1064, Beyit 4). [zer, ] 

Gice vü gün bir olup irişdi eyyām-ı bahār / Başına zer tāc geydi güller oldı tācdār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1078, 
Beyit 1). [zer, ] 

Pūte-i hicrāna yakaldan Muḥibbī’yi nigār / Ġıll ü gışdan kurtılup zer gibi pāk olmış yatur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1079, Beyit 5). [zer, ] 

Sen şeh-i ‘ālī-cenābı kuçmaga bir el ile / Pul pul itdüm dāġlarla kolumı bir zer kemer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1081, Beyit 4). [zer, ] 

Ġoncanuñ pāyına īs̱ār itmege iy gül‘iẕār / Kīse-i surḫı içinde zerleri mestūrdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1097, 
Beyit 3). [zerleri, -leri ] 

Almaga ṣabr-ı metā‘ın bülbül-i bī-çārenüñ / Ġonca hemyānın açup gül tāciri zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1122, Beyit 3). [zer, ] 

Yüzüm zer eyleyüp buldum viṣālin / Cihānda var mı bir iş kim zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 3). 

[zer, ] 

Ol ki dest-i himmet-ile cāme-i cān çāk ide / Zer libās u aṭlas u dībā-yı sulṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1266, Beyit 2). [zer, ] 

Pūte-i ‘ışḳ içre yanup ḫāliṣ olduk zer gibi / Olmazuz dünyāya ṭālib sanma dīnār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1303, Beyit 2). [zer, ] 

Oldı şīrāne bu esb-i çarḫ-ı gerdūna süvār / Ol sebebden başına urındı zer miġfer güneş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1421, Beyit 3). [zer, ] 

Sulṭān-ı ‘ışḳ egnüme yaşum ser-ā-serin / İtdi ‘aṭā ḫil‘t-i rengīn zer ḳumāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1432, Beyit 
2). [zer, ] 

 

zer: Altın II sarı renk II âşığın sararmış yüzü. 

Pāyuña dökmege benüm servüm / Yaşumı sīm idem yüzüm zerler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 5). 
[zerler, -ler ] 

Şāh-ı ġam geldükçe göñlüm pāyına īs̱ār içün / Gözleri yaşını sīm idüp yüzin zer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 5). [zer, ] 

Ola kim raḥm idüp meyl ide dildār / Gözüñ yaşını sīm it yüzüñi zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 6). [zer, 

] 
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Bakar mıydı baña ol yār-ı bed-ḫū / Yaşum sīm olmasa idi yüzüm zer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1193, Beyit 2). 
[zer, ] 

 

zer eyleyüp: Altın etmek, altın gibi sarartmak II âşığın yüzünün aşk derdiyle sararması. 

Yüzüm zer eyleyüp buldum viṣālin / Cihānda var mı bir iş kim zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1214, Beyit 3). 

[zer eyleyüp, -y, -üp ] 

 

zer eyleyüp: Altın etmek, altın gibi sarartmak II âşığın yüzünün aşk derdiyle sararması. 

Rūyını zer eyleyüp kim ola kapuñda gedā / Māla māyil oluban sevdā-yı cāhı eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1288, Beyit 4). [zer eyleyüp, -y, -üp ] 

 

zer oldı: Altın olmak II sarı hale gelmek, sararmak II âşığın yüzünün sararması. 

Zer oldı ruḫum sīm yaşumdan baña ne sūd / Çün yār gelüp bir naẓar sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1223, Beyit 3). [zer oldı, -dı ] 

 

zerd: Sarı, sararmış, solgun. 

Gülşen içre her varaḳ geh zerd ü gāhī al olur / Ehl-i ḥāl olan bilür anı ḫazāna dal olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1128, Beyit 1). [zerd, ] 

 

zerd-i ruḫum: Sarı, sararmış yüz. 

Sīm olsa yaşum zerd-i ruḫum baña ne assı / Çün yār bugün iltifet-i sīm ü zer itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1290, Beyit 3). [zerd-i ruḫum, -um ] 

 

zer-ḫarīd: Altın alıcısı. 

Muḥibbī oldı çün bir zer-ḫarīdüñ / Revā mıdur diyesin kul gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 5). 

[zer-ḫarīdüñ, -üñ ] 

 

zerḳ: 1. İki yüzlülük, riyâ, hîle 2. Eskiden sûfîlerin giydiği mâvi hırka. 

Riyā vü zerḳ ü tezvīri cihānda iḥtiyār itdüñ / Sanursın zāhidā ‘ışḳı bu daḫı iḫtiyārīdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1201, Beyit 4). [zerḳ, ] 

 

zerḳ u riyā: İkiyüzlülük. 

Bādeyi rinde virüp ‘āşıḳa ma‘şūḳ etegin / Ṣūfiye zerḳ u riyā zāhide fetvāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1070, 
Beyit 4). [zerḳ u riyā, ] 

 

zer-keş: Altın işlemeli. 

Yine bir māh sevdüm tonı zer-keş / İder her yaña cevlān atı ser-keş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1436, Beyit 1). [zer-

keş, ] 
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zerr: Altın. 

Dāġ eylesem n’ola kolum zer kemer kılur / Diler ki kuça ḳaṣdı o nāzük miyānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1182, Beyit 3). [zer, ] 

 

ẕerre: Çok küçük parçacık. 

Hāy u hū ṭanṭanadan kalmadı bir ẕerre es̱er / Şimdi bir çāha düşüp derd-ile dārāb iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1024, Beyit 3). [ẕerre, ] 

Ẕerre gibi gün yüzüñüñ zār u sergerdānıyuz / Ṣubḥa dek sen gül-ruḫuñ biz bülbül-i nālānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 1). [ẕerre, ] 

Mihrüñle yine ẕerrelerüm irdi semāya / Āhum yiliyle oldı cihān pür hevā henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1326, 
Beyit 2). [ẕerrelerüm, -ler, -üm ] 

 

ẕerre deñlü: Zerre kadar, bir parça, çok az. 

Ger bulına ẕerre deñlü dilde dünyā sevgüsi / İdemezsin sen ṭarīḳ-i Ḥaḳ’da bil hergiz ma‘āş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 2). [ẕerre deñlü, ] 

 

ẕerrece: Zerre kadar, çok az II çok az bile olsa. 

Alma gözüñe küḥl-ı Ṣıfāhān’ı ẕerrece / Ḫāk-i der-i nigār saña tūtiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, Beyit 

4). [ẕerrece, ] 

Ẕerrece gūş itmedi ol mihri yok feryādumı / Līk ‘ālem topdoludur nāle vü efġānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1302, Beyit 4). [ẕerrece, ] 

 

ẕerreye almaz: Zerreye almamak, zerre kadar değer vermemek, görmezden gelmek, itibar etmemek. 

Şu‘le-i āhı kimüñ kim ‘āleme pertev salar / Ẕerreye almaz güni ol māh-ı tābān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1339, Beyit 3). [ẕerreye almaz, ] 

 

zerrīn: Altından yapılmış II altın gibi sarı ve parlak olan. 

Sen mey iç gülşende cānā al ele zerrīn ḳadeḥ / İçmege ḫūn-ı dili çeşmüm baña sāġar yiter (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1147, Beyit 3). [zerrīn, ] 

 

zevāl: Yok olma, yok edilme, ortadan kalkma II bozulma, iyi bir durumdan kötü duruma dönme, düşme, alçalma II 

güneşin baş ucunda bulunma zamânı, öğle. 

Beñzetdi çünki ‘ārıżuña kendüzini gün / Gün başına anuñ-ıçun işi zevāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1004, Beyit 

4). [zevāledür, -e, -dür ] 

Güneş yüzine dildāruñ muḳābil olmak istermiş / Zevāli görinür beñzer neden miḳdārını bilmez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1269, Beyit 2). [zevāli, -i ] 

 

zevāl olmaya: Yok olmak, zeval bulmak, ortadan kaybolmak. 
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 S̱enālar idelüm olmaya ol ḥüsne zevāl / Nite kim mihr ü meh-ile ola bu leyl ü nehār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ث)

1205, Beyit 4). [zevāl olmaya, -ma, -y, -a ] 

 

ẕevḳ: Hoşa giden bir şeyden duyulan beğenme duygusu II tat alma, tat, lezzet. 

Gerekmez seyr-i ṣaḥrāsı ne ḫod güller temāşāsı / Cihānuñ küllī ẕevḳınden dil ü cānum usanmışdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1166, Beyit 4). [ẕevḳınden, -ı, -n, -den ] 

Nigāruñ gün yüzin şevḳın dilā şems ü ḳamerden sor / Sorarsañ lebleri ẕevḳın varup şehd ü şekerden sor 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1174, Beyit 1). [ẕevḳın, -ı, -n ] 

 

ẕevḳ u ṣafāsı: Zevk ve eğlence. 

Gülşenüñ ẕevḳ u ṣafāsı gül midür bülbül midür / Ḫasta göñlümüñ devāsı gül midür bülbül midür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1142, Beyit 1). [ẕevḳ u ṣafāsı, -sı ] 

 

ẕevḳ u ṣafāsını: Zevk ve eğlence. 

Zāhidā sanma rumūz-ı ‘ışḳı ḫāmīler bilür / Bādenüñ ẕevḳ u ṣafāsını müdāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1154, Beyit 1). [ẕevḳ u ṣafāsını, -sı, -n, -ı ] 

 

zevraḳ: Sandal, kayık II Mekke’de yapılan, zemzem koymaya mahsus sırça kap, zemzem şişesi II gönül, yürek. 

Gözlerüm yaşına gel salma göñül zevraḳını / Bād-ı āh-ıla muḫālif anı deryā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1240, Beyit 4). [zevraḳını, -ı, -n, -ı ] 

Akan yaşum olup ‘ummān cihānı ortaya almış / Bu göñlüm zevraḳın gör ġarḳ olup girdābdan geçmiş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1440, Beyit 2). [zevraḳın, -ı, -n ] 

 

zevraḳ-ı dil: Gönül sandalı. 

Gözüm yaşı içinde zevraḳ-ı dil / Yürür āvāre yelkensüz gemidür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1176, Beyit 3). 

[zevraḳ-ı dil, ] 

 

zeyn: Süs, bezek, ziynet. 

Sāġar-ı çeşmümde cānā lāle ruḫsāruñ senüñ / Cūy-ı āb içre komışlar zeyn içün gül destedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1168, Beyit 2). [zeyn, ] 

 

zeyn eylemiş: Süslemek, bezemek, ziynetlendirmek. 

Başına sançup çiçek zeyn eylemiş dülbendini / Dir gören tācına ya‘nī dürr ü gevher baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 4). [zeyn eylemiş, -miş ] 

 

zeyn ider: Süslemek, bezemek, ziynetlendirmek. 

Zeyn ider altun ḳalemle ol güneş ruḫsārını / Kātib-i ḳudret kaçan ḫaṭṭın yazup inşā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 2). [zeyn ider, -er ] 
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zeyn idüp: Süslemek, bezemek, ziynetlendirmek. 

Zeyn idüp geydi yine ḫil‘ati eşcār sebz / Döşedi saḥn-ı çemen aṭlas-ı jengār sebz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1267, 

Beyit 1). [zeyn idüp, -üp ] 

 

zeyn itmeg-içün: Süslemek, bezemek, ziynetlendirmek. 

İy Muḥibbī giceler meclisi zeyn itmeg-içün / Sāġar u bāde vü şem‘ ü gül-i ḥamrāyı getür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1070, Beyit 5). [zeyn itmeg-içün, -meg, -içün ] 

 

zeyn kılmış: Süslemek, bezemek, ziynetlendirmek. 

Zeyn kılmış özin ol şūḫ-ı cihān ḫūb olmış / Gösterüp yüzini ‘āşıḳlara merġūb olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 1). [zeyn kılmış, -mış ] 

 

zeyn olınmış: Süslenmek, bezenmek. 

Gel temāşā eyle bu sırça sarāyın göñlümüñ / Eşk-i surḫ-ıla münaḳḳaş zeyn olınmış ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1178, Beyit 3). [zeyn olınmış, -mış ] 

 

zībā: Süs, güzellik. 

Ḫaṭṭını ḫadi üzre gören diye gerekdür / Kim cevher-i insānda ne zībā-y-ımış a‘rāż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1494, 

Beyit 4). [zībā-y-ımış, -y, -ı, -mış ] 

 

zībā: Güzel, süslü, gösterişli. 

Her ne deñlü eyleseñ cevr ü cefā lāyıḳlaruz / Biz ezel zībā cemālüñe senüñ ‘āşıḳlaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1217, Beyit 1). [zībā, ] 

İy Muḥibbī niçe ġamda olmasun bu ḫasta-dil / Bir niçe gündür ki ol zībā nigārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1306, Beyit 5). [zībā, ] 

 

zihī: Ne iyi, ne güzel!. 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [zihī, ] 

Eger yoluñda ḫāk olsam yüzüme bir ḳadem bassañ / Zihī devlet zihī ‘izzet baña ger bu müyesserdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1076, Beyit 2). [zihī, ] 

 

ẕikr: Sözünü etme, ismini söyleme, anma, anlatma. 

Dehenüñ fikri-y-ile ince bilüñ ẕikri-y-ile / ‘Aḳlumuz teng olup kalmadı hergiz bilümüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1208, Beyit 4). [ẕikri-y-ile, -i, --y-, -ile ] 

Muḥibbī leblerüñ ẕikrin miyānuñ vaṣfını itse / Diyeler böyle bir şīrīn kelām ince ḫayāl olmaz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1355, Beyit 5). [ẕikrin, -i, -n ] 
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Zülfüñ bir uzun ḳıṣṣa-durur ẕikri ne mümkin / Şerḥ eylemeyem ḥaşre degin ṭūl u eger ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1495, Beyit 2). [ẕikri, -i ] 

 

ẕikr eyle: Anmak, sözünü etmek. 

Ẕikr eyle leb-i la‘lin ü fikr eyle miyānın / ‘Ālemde hüner olmaya idrāke berāber (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1125, 

Beyit 3). [ẕikr eyle, ] 

 

ẕikr eylerüz: Anmak, sözünü etmek. 

Añmazuz ḫāl ü ḫaṭuñ dāyim lebüñ ẕikr eylerüz / İçerüz cām-ı şarābı biz ġubārı n’eylerüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1334, Beyit 2). [ẕikr eylerüz, -r, -üz-üz ] 

 

ẕikr eylesem: Anmak, sözünü etmek. 

Leblerin ẕikr eylesem ḳaṣdum nedür eyler ḫayāl / ‘Ārife bir söz yiter ḥācet degül tekrār ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1487, Beyit 3). [ẕikr eylesem, -se, -m ] 

 

ẕīkr ider: Anmak, sözünü etmek. 

Muḥibbī ẕīkr ider şekker lebüñ çün / Olur her bir sözi ḳand-i mükerrer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 8). 

[ẕīkr ider, -er ] 

 

ẕikr-i leb-i la‘lüñ: Lal taşı gibi kırmızı dudağın zikri. 

Ẕikr-i leb-i la‘lüñ olalı vird-i zebānum / Her bir yañadan gūşuma irer benüm āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1260, 

Beyit 2). [ẕikr-i leb-i la‘lüñ, -üñ ] 

 

ẕikrin idem: Anmak, sözünü etmek. 

Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1191, Beyit 3). [ẕikrin idem, -i, -n, -e, -m ] 

 

ẕikrin ider: Anmak, sözünü etmek. 

Ruḫlarıyla lebleri ẕikrin ider dil dilberüñ / Anuñ-ıçun bu Muḥibbī la‘l ü gevher-sāz olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1158, Beyit 5). [ẕikrin ider, -er-i, -n, -er ] 

 

zindān olur: (bir yer birine) zindan olmak: yaşanmaz duruma gelmek, zindan kesilmek. 

‘İyd olıcak seyr ider her kes yürür ḫandān olur / ‘İyd-i vaṣlı olmasa ol gün baña zindān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1195, Beyit 1). [zindān olur, -ur ] 

 

zinhār: Kesinlikle, asla. 

 Göñlüm evi bir vech-ile vīrān oldı / Kim eṭibbā aña cem‘ olsa devā yok zinhār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ك)

1205, Beyit 22). [zinhār, ] 
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zīr ü bālāsındayuz: Yukarı ve aşağı, yüksek ve alçak, alt ve üst II yer ve gök. 

Bir olaldan yanumuzda āsümān-ıla zemīn / Anuñ içün biz anuñ ne zīr ü bālāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1305, Beyit 6). [zīr ü bālāsındayuz, -sı, -n, -da, -y, -uz ] 

 

zīr ü bamsuz: Ince ve kalın II sazın en ince ve en kalın telleri. 

Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh / Yaşum tār u ḳadüm çeng olalı āh (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1226, Beyit 4). [zīr 
ü bamsuz, -suz ] 

 

zīrā: Çünkü, şundan dolayı, onun için ki. 

Zāhid eydür geç Muḥibbī bāde vü maḥbūbdan / Hīç yakışmaz göñlüme zīrā sözinüñ serdi var (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1021, Beyit 5). [zīrā, ] 

Dil hāy u hūy-ı zāhidi almadı gūşına / Zīrā ṣadā-yı ‘ışḳ-ıla pürdür kulagumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1242, 
Beyit 4). [zīrā, ] 

Olmaduk dünyā-yı dūna cān-ıla biz müşterī / Zīra birkaç gün hemān ancak temāşāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1305, Beyit 3). [zīra, ] 

Cüdā olsa Muḥibbī nāle kılmaz / Ki zīrā küştelerden gelmez āvāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1324, Beyit 5). [zīrā, 
] 

Cihān içre baña kūyuñ çemen bes / Ki zīrā herkese ḥubb-ı vaṭan bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 1). 
[zīrā, ] 

La‘l-i dilberdür bugün ‘ālemde cevherden ġaraż / Zīra ol maḳṣūd-ı dildür ġayr-ı gevher bi‘l-ġaraż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1489, Beyit 1). [zīra, ] 

Göreyim bir kez seni ölürsem andan öleyim / Zīra gelmekden cihāna seni görmekdür ġaraż (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1489, Beyit 4). [zīra, ] 

Gāh gāhī mihr iderseñ yiridür ‘āşıḳlara / Zīra senden geh vefā gāhī cefādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1490, Beyit 2). [zīra, ] 

 

zīrā ki: Çünkü, şundan dolayı, onun için ki. 

Naḳş-i dünyāya Muḥibbī dil virüp aldanmazuz / Ṣūrete meyl itmezüz zīrā ki ma‘nāsındayuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1305, Beyit 9). [zīrā ki, ] 

 

zīrā ki: Çünkü, şundan dolayı, onun için ki. 

Muṭrib nevāya başla göñül gel nüvaḫt kıl / Zīrā ki çokdan göñül ol pīşrevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1126, 
Beyit 4). [zīrā ki, ] 

 

zīrā ki: Çünkü, şundan dolayı, onun için ki. 

Görsün Muḥibbī vir aña ḥüsnüñ zekātını / Zīra ki aña müsteḥaḳuz hem gedālaruz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1209, 

Beyit 5). [zīra ki, ] 
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zīrā ki: Çünkü, şundan dolayı, onun için ki. 

İy Muḥibbī ‘ışḳ bünyādına bennā olmışam / Gelmeyiserdür ḫalel zīrā ki muḥkemdür esās (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1379, Beyit 5). [zīrā ki, ] 

 

zīra kim: Çünkü, şundan dolayı, onun için ki. 

Saña ger ḥūr [u] perī dirsem olur bu söz ḫaṭā / Zīra kim ehl-i baṣīret anlara ādem dimez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1364, Beyit 2). [zīra kim, ] 

 

zīver ü ziynetle: Süs ve takı. 

Olmamış idi cihān zīver ü ziynetle ‘arūs / İtmemiş idi serīr-i felege şems cülūs (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1387, 

Beyit 1). [zīver ü ziynetle, -le ] 

 

zīver-i dünyāya: Dünyanın güzelliği, süsü. 

Zīver-i dünyāya aldanma görüp dil baglama / Sen gözüñ açup yumınca key sakın dünyā geçer (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1067, Beyit 4). [zīver-i dünyāya, -ya ] 

 

żiyā: Parlaklık, aydınlık, ışık. 

Gökden eger ki togmaya mihr-ile meh ne ġam / ‘Ālem yüzine gün yüzi yāruñ żiyā yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1177, Beyit 5). [żiyā, ] 

Dōstum senden vefādur çün ġaraż / Mihr-ile mehden żiyādur çün ġāraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 1). 

[żiyādur, -dur ] 

İy meh-i nā-mihribān senden vefādur çün ġaraż / Mihr ü mehden ‘ālem içinde żiyādur çün ġaraż (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1490, Beyit 1). [żiyādur, -dur ] 

 

żiyā alur: Işık almak, aydınlanmak, ışıklı hale gelmek. 

Māhı gördüm gün yüzüñden dem-be-dem alur żiyā / Kim ola bilsem saña mihr-i cihān-ārā dimez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1265, Beyit 4). [żiyā alur, -ur ] 

 

żiyā bulsun: Aydınlanmak, ışıkla, nurla dolmak. 

Eyle ṭulū‘ gün gibi bulsun żiyā cihān / İy burc-ı āsümān-şeref aḫteri yitiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1419, Beyit 2). 

[żiyā bulsun, -sun ] 

 

ziyād: Artma, fazlalık, ziyâdelik. 

Eger ‘ābid eger zāhid senüñ ḥüsnüñ ziyād ister / Ki korkarlar ḳarār itmez zemīn ü āsümān sensüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1371, Beyit 3). [ziyād, ] 

 

ziyān: Bir şey veya kimsenin sebep olduğu çıkar kaybı, zarar. 
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Assı ziyān gözede sermāyesin virüp / ‘Ömrini kimdür ol ‘ömrden ḥisāb ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1051, Beyit 

2). [ziyān, ] 

 

ziyān ider: Heba etmek, zarara uğratmak; yok etmek; sıkıntıya düşürmek. 

Dilümden ‘āleme düşdi dururken nāgehān āteş / Söyindür vaṣluñ ābıyla ider yoḫsa ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1454, Beyit 1). [ziyān ider, -er ] 

 

ziyān ider: Heba etmek, zarara uğratmak; yok etmek; sıkıntıya düşürmek. 

Nigārā sūz-ı ‘ışḳuñla yakar dil her zamān āteş / Sakıngıl bād-ı āhumdan ider bir gün ziyān āteş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1456, Beyit 1). [ziyān ider, -er ] 

 

ziyānkār olma: Ziyanda olmak, sürekli zarar vermek, zarar vermeyi huy edinmek. 

Muḥibbī bāz olup olma ziyānkār / Kem-āzār ol bulasın ‘ömr-i kerkes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1388, Beyit 5). 

[ziyānkār olma, -ma ] 

 

żiyā-yı şem‘e: Mumun ışığı, aydınlığı. 

Żiyā-yı şem‘e yokdur iḥtiyācum / Olaldan şu‘le-i āhum şeb-efrūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1270, Beyit 3). [żiyā-

yı şem‘e, -e ] 

 

ziynet: Süs, bezek. 

Bezm-i ḥüsninde kaçan zülfi gelür ‘ārıżına / Meclise ziynet içün sünbül ü reyḥān getürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1115, Beyit 3). [ziynet, ] 

 

ziynet virdi: Süslemek, güzelleştirmek. 

Muṣḥaf-i ḥüsnine yāruñ virdi ziynet ḫāl ü ḫaṭ / Ḫaṭ daḫı rūşen görinür olsa i‘rāb u nuḳaṭ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1500, Beyit 1). [ziynet virdi, -di ] 

 

ẕū-fünūn: Bilgili, hünerli kişi. 

Bülbül ṣadāsı gūş idüben gülşene varur / Her kim ki bile kuş dilini ẕū-fünūn geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1102, Beyit 3). [ẕū-fünūn, ] 

 

zühd: Dünyâya rağbet etmeyip kendini ibâdete verme, nefsini her türlü zevkten alıkoyup ibâdet yolunu seçme, 

perhizkârlık, takvâ. 

Sen selāmet ol yüri ‘ālemde zāhid zühd-ile / ‘Āşıḳ-ı bī-dil olanlara belādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1490, Beyit 4). [zühd-ile, -ile ] 

 

zühre-cebīn: Zühre yıldızı gibi parlak alınlı II Sevgili. 

Müşkilüm çok benüm iy zühre-cebīnüm sāḳī / Cām-ı la‘lüñle meger ḥall ola bu müşkilümüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1208, Beyit 3). [zühre-cebīnüm, -üm ] 
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zülāl: İçilmesi güzel, tatlı, latif, saf su II Sevgilinin dudağı. 

Zülālinden umar bu ḫasta göñlüm / ‘Aṭā itmezse ġāyet ḥisseti var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1199, Beyit 6). 

[zülālinden, -i, -n, -den ] 

 

zülāl-i leblerüñ: Dudağın saflığı, berraklığı, tatlılığı. 

İy mesīḥā-dem zülāl-i leblerüñ ser-çeşmedür / Kim anuñ yanında Ḫıżr’uñ suyı san bir eşmedür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1183, Beyit 1). [zülāl-i leblerüñ, -ler, -üñ ] 

 

zülf: Yüzün iki cihetinden sarkan saç, saç büklümü. 

Cān u dil zülfi ġamından bir dem ārām eylemez / Ruḫları üstinde şeb-veş tārı gördüm bir naẓar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1003, Beyit 6). [zülfi, -i ] 

Zülfinüñ sevdāsı-y-ıla tolalıdan bu dimāġ / Başı üstine gelüp murġ-ı hevālar per tutar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1006, Beyit 2). [zülfinüñ, -i, -n, -üñ ] 

Zülfini ider gāh kemend ü gehī zencīr / Bildüm ki kamu bu dil-i dīvāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, 
Beyit 4). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Dil murġı görüp ḫālüñi zülfüñe tutıldı / Bu bend ü belālar hep dāne içündür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1011, Beyit 
2). [zülfüñe, -üñ, -e ] 

Zülfine sakın dil vireyin dime tolaşma / Bir baş-ıla biñ dillü-durur fitneleri var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1013, 
Beyit 3). [zülfine, -i, -n, -e ] 

Leylī zülfüñi fikr ideli senüñ / Dil-i Mecnūn ki ‘aceb ki şeydādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1017, Beyit 2). 

[zülfüñi, -üñ, -i ] 

Giderüp zülfi seḥābın gün yüzin peydā kılur / Kim aña ide naẓar āşüfte vü şeydā kılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1018, Beyit 1). [zülfi, -i ] 

Leylī zülfüñe göñül vireli dīvāne olup / Deşt-i ġam içre ki san ḫasta vü mecnūn iñiler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1019, Beyit 2). [zülfüñe, -üñ, -e ] 

Dilberüñ zülfinde baglu niçe biñ şeydāsı var / Ger niyāz itse olur nāz eyler istiġnāsı var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1020, Beyit 1). [zülfinde, -i, -n, -de ] 

Ḫāk-i pāy-ı dōst çün derd ehlinüñ ser-tācıdur / Ehl-i ‘ışḳuñ zülfi ḳullābı daḫı mi‘rācıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1023, Beyit 1). [zülfi, -i ] 

İy Muḥibbī mülk-i dil küllī ḫarāb olsa ne tañ / Zülfi kāfir ġamzeler Tātār-veş yagmacıdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1023, Beyit 5). [zülfi, -i ] 

İy gözüm gel bir naẓar ol ṭal‘at-i zībāyı gör / Zülfinüñ bendinde bend olmış dil-i şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1028, Beyit 1). [zülfinüñ, -i, -nüñ ] 

Naḳd-i cān-ıla diler dil zülfinüñ zencīrini / Takmak ister boynuma başındaki sevdāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1028, Beyit 6). [zülfinüñ, -i, -nüñ ] 

‘Āşıḳ-ı bī-dil yoluñda terk iderse ‘aḳl u dil / Zülfinüñ ḳaṣdı eger īmān olursa çok mıdur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1032, Beyit 3). [zülfinüñ, -i, -nüñ ] 
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Her yaña başın açar dīvāneler boyın sunar / El uzadup her kaçan zencīr zülfini çözer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1036, Beyit 3). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 2). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Hey ne sāḥirdür gözi ol dilber-i Keşmīrī kim / Zülfinüñ her bir kılında Rūm ilin Çīn gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1039, Beyit 3). [zülfinüñ, -i, -nüñ ] 

Ḫaṭṭ-ı la‘lüñ misk ü zülfüñ ‘anber-i sārā satar / Dişlerüñ dürr-i ‘Aden şīrīn lebüñ ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1041, Beyit 1). [zülfüñ, -üñ ] 

Eylesün mecnūn ‘ışḳum zülfini zencīrler / Dāyimā ‘ādetdür olur bend içinde şīrler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1045, 

Beyit 1). [zülfini, -ini ] 

Didüm zülfüñ neden gitmez yüzüñden / Didi bekler o gence ejdehādur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1046, Beyit 5). 
[zülfüñ, -üñ ] 

Gözleri āhū olaldan oldı zülfi müşk-i Çīn / Ya leṭāfet baḥrı üzre görinen ‘anber midür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1049, Beyit 2). [zülfi, -i ] 

Nigehbānı olup ḥüsne iki çeşmi ġazanferdür / Yāḫūd zülfi ṭılısm olmış o genc üstinde ejderdür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1052, Beyit 1). [zülfi, -i ] 

Kaçan çevgān ide zülfin süvār-ı esb-i nāz-ıla / Muḥibbī ‘ışḳ meydānın ser-ā-ser top olan serdür (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1052, Beyit 6). [zülfin, -in ] 

Bād-ı müşg-āmīzi ‘anber yagdurur / Zülfüñe beñzer ki dāyim şānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1056, Beyit 3). 
[zülfüñe, -üñe ] 

Zülfi zencīrine kim dil vire dīvāne geçer / Şem‘-i ruḫsārına kim per yaka pervāne geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1057, Beyit 1). [zülfi, -i ] 

Zülf-y-ile beñzer el bir eyledi kāfir ḫaṭı / Her ṭarafdan yüridi ḳaṣdı meger īmānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1059, Beyit 2). [zülf-y-ile, --y-ile ] 

Zülfini biñ cān-ıla isterseñ olmaz rāyegān / Kim anuñ her tārı iy dil niçe yüz biñ cānadur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1059, Beyit 4). [zülfini, -ini ] 

Leylī zülfüñi görelden dōstum mecnūnuñam / Baġludur boynumda zencīr ayagumda künde var (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1061, Beyit 2). [zülfüñi, -üñi ] 

Göñül āh eylese zülfüñ hümāsı nāgehān ditrer / Niçe ārām ide kuş kim hevādan āşiyān ditrer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1063, Beyit 1). [zülfüñ, -üñ ] 

Gözle iy dil ḳaddini fikr itme zülf ü kec kaşın / Kim kılursa egrilik kılsun hemān sen togru dur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1064, Beyit 2). [zülf, ] 

Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1066, Beyit 5). [zülfi, -i ] 

Dōstum zülfüñ şebinde ruḫlaruñ mehtābdur / Sun lebüñ cāmın baña çün kim şarāb-ı nābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 1). [zülfüñ, -üñ ] 

Göñlini zülfi çekerse bu Muḥibbī’nüñ ne tañ / İy ṣanem zülfüñ kemendi çün senüñ tōlābdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1066, Beyit 5). [zülfüñ, -üñ ] 
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Genc-i ḥüsnine Muḥibbī sunma dil eyle ḥaẕer / Görinen zülfi anuñ biñ başlu ejderhā geçer (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1067, Beyit 5). [zülfi, -i ] 

Kevkeb-i kūyuñda didüm bu ser-i ġalṭān nedür / Eyledi zülfe işāret didi bu çevgāna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1069, Beyit 3). [zülfe, -e ] 

Leylī zülfin vaṣfın işitdi meger dīvāne dil / Boynuma zencīr ola diyü varup mecnūn olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1080, Beyit 5). [zülfin, -in ] 

Zülfi ucını alur agzına mest olsa nigār / Def‘-i būy-ı mey içün ya‘nī ḳaranfil götürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1083, Beyit 4). [zülfi, -i ] 

Tañ degül cānuma ger ḳaṣd ider-ise ġamzeler / Zülfi kāfir çeşmi ḫūnī dilberüm ya kaşludur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1084, Beyit 3). [zülfi, -i ] 

Zülfine dil baglayup itme iñende i‘timād / Kimse başa çıkmamış anuñla birçok başludur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1084, Beyit 4). [zülfine, -ine ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde nedür zülfüñle cānā ḫaṭ didüm / Gülşen içinde olursa tañ mı didi mūr u mār (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1086, Beyit 2). [zülfüñle, -üñle ] 

Zülfi ḫande-i destedür göñlüm aña peyvestedür / Çokdan Muḥibbī ḫastadur rūḥ-ı revānum kandadur (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1090, Beyit 6). [zülfi, -i ] 

İy Muḥibbī zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olur meydān-ı ‘ışḳ içinde niçe başlar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1092, Beyit 5). [zülfi, -i ] 

Bilmedüm zülfüñ midür boynumdaki dām-ı belā / Cānuma ḳaṣd eyleyen ġamzeñ midür ya kaşlar (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1092, Beyit 3). [zülfüñ, -üñ ] 

Dilberüñ ‘ārıżını görmege dil māyil olur / Çāre ne zülfi gelür gün yüzine ḥāyil olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1093, Beyit 1). [zülfi, -i ] 

Zülfi ṭarḥ itdi cefā sengini dil buḳ‘asına / Muḥkem olsun diyü san kāfiri bünyād eyler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1094, Beyit 5). [zülfi, -i ] 

Bu Muḥibbī zülfüñüñ yazsa muṭavvel ḳıṣṣasın / Her kıluñ şerḥinde başka defter ü dīvān olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1095, Beyit 7). [zülfüñüñ, -üñüñ ] 

Zülfi çevgānına el ursa nigār / Top olup dökile niçe serler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1098, Beyit 4). [zülfi, -i ] 

Zülfi zencīrini takdum göñlümüñ gerdānına / Bildüm āḫir bu dil-i dīvāneyi bed-nām ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1100, Beyit 3). [zülfi, -i ] 

Mıṣr-i ḥüsnüñ ḥaḳḳıçün cānā Muḥibbī ḫastadur / Her kaçan kim zülfüñi añsa ol ‘azm-i Şām ider (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1100, Beyit 5). [zülfüñi, -üñi ] 

Depredürse zülfinüñ her bir kılın cānlar kopar / Her ṭarafdan niçe yirden āh u efġānlar kopar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1105, Beyit 1). [zülfinüñ, -i, -nüñ ] 

Bilmek isterseñ eger zencīr-i zülfi ḳıymetin / Zülfi sevdāsında olan ‘āşıḳ-ı mecnūna sor (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1106, Beyit 2). [zülfi, -i ] 

Ben mübtelāya n’eyledi ol bī-vefāyı gör / Göñlüm tolaşdı zülfine nāgeh belāyı gör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1107, Beyit 1). [zülfine, -i, -n, -e ] 

Zülfini elde gehī zencīr ider gāhī kemend / İy dil-i dīvāne taksun boynuña yalvarıgör (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1110, Beyit 4). [zülfini, -i, -n, -i ] 



 2215 

Gāh olur zencīr idüp zülfüñ dil-i şeydā çeker / Gāh tīr olup müjeñ ebrūlaruñ geh ya çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1114, Beyit 1). [zülfüñ, -üñ ] 

Bezm-i ḥüsninde kaçan zülfi gelür ‘ārıżına / Meclise ziynet içün sünbül ü reyḥān getürür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1115, Beyit 3). [zülfi, -i ] 

Zülfüñ düninde varsa kūyuña bu Muḥibbī / Geydügi dūd-ı dilden başına şeb-külehdür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1119, Beyit 5). [zülfüñ, -üñ ] 

Cān-ıla göñlüm ‘ışḳuñ elinde girevdedür / Zülfüñ hevāsı çünki ezel başa sevdedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1126, Beyit 1). [zülfüñ, -üñ ] 

İrişilmez zülfi devrinde viṣāli gencine / Kimse gence mālik olmaz her kaçan mārın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 4). [zülfi, -i ] 

Baglanup dil zülfüñüñ bendine şeydālık sever / İy saçı leylī olan Mecnūn rüsvālık sever (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1133, Beyit 1). [zülfüñüñ, -üñ, -üñ ] 

Gider boynuñdan iy meh-rū n’idersin zülfi zencīrin / Çü men dīvāne-i ‘ışḳam benüm boynuma lāyıḳdur 
(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1138, Beyit 3). [zülfi, -i ] 

Dil virme didüm zülfine gel pendümi gūş it / Dīvāne göñül söz mi tutar bildügin işler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1139, Beyit 3). [zülfine, -i, -n, -e ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsına tolaşmış / Āşüfte vü ser-keşte giriftār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 4). [zülfi, -i ] 

Bir bencileyin zülfi hevāsıyla Muḥibbī / Dildāde vü āvāre siyehkār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 12). [zülfi, -i ] 

Bir sencileyin gāh çelīpā ide zülfin / Geh göstere ‘uşşāḳına zünnār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 

Beyit 11). [zülfin, -i, -n ] 

Şāne gibi pāralansa tañ mıdur bu cān u dil / Her seḥer bād-ı ṣabā zülfini yāruñ şāneler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1143, Beyit 6). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Genc-i ḥüsne sunma el gel eyle zülfinden ḥaẕer / Pīç pīç olmış yatur sanma ki ol s̱u‘bān uyur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1144, Beyit 6). [zülfinden, -i, -n, -den ] 

Ger semend-i nāz-ıla iy dōst cevlān eyleseñ / Zülfüñüñ çevgānına top olmaga bu ser yiter (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1147, Beyit 4). [zülfüñüñ, -üñ, -üñ ] 

Her kaçan gün yüzine zülfini dildār çeker / Āh idüp nāle kılup bülbül-i dil zār çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1150, Beyit 1). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Zülfi çevgānın kaçan ‘uşşāḳa dilber gösterür / Top idüp meydān-ı ‘ışḳ içre bulur ser gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 1). [zülfi, -i ] 

Gāh olur zülfinde bend eyler bu göñlüm şebrevin / Ḳatlüme cellād çeşmi gāh ḫançer gösterür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1153, Beyit 4). [zülfinde, -i, -n, -de ] 

Bilmezin seḥḥār çeşmi siḥri kimden ögrenür / Zülfinüñ her bir kılın biñ başlu ejder gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1153, Beyit 2). [zülfinüñ, -i, -nüñ ] 

Zülfüñe irsem ṭavāf olurdı ḥüsnüñ Ka‘besi / Ka‘be’ye varmak ṭarīḳın çünki şāmīler bilür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1154, Beyit 4). [zülfüñe, -üñ, -e ] 
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Zülfinüñ fikrini ko ṭul-ı emelden ne gelür / İtmeyen cevr ü cefā şīve güzelden ne gelür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1155, Beyit 1). [zülfinüñ, -i, -nüñ ] 

Her kaçan kim zülfi çevgānına el ursa ol nigār / Kelle-i ‘uşşāḳdan ser-cümle meydān baglanur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1157, Beyit 5). [zülfi, -i ] 

Zülfüñ-ile beñlerüñ el bir iderler dil almaga / Vāy niçe ‘ayyār u mekkār u kemend-endāz olur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1158, Beyit 4). [zülfüñ-ile, -üñ, --ile ] 

Zülfi-y-ile yüzini örtdükçe göñlüm teng ider / Āh kılsam zülfini keşf itse ‘aḳlum deng ider (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1159, Beyit 1). [zülfi-y-ile, -i, --y-, -ile ] 

Zülfi-y-ile yüzini örtdükçe göñlüm teng ider / Āh kılsam zülfini keşf itse ‘aḳlum deng ider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1159, Beyit 1). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Leb-i tiryākine irdi Muḥibbī / Ne ġam dirlerse zülfüñ ‘aḳrebi var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1160, Beyit 7). 
[zülfüñ, -üñ ] 

Eyledi dehrüñ dimāġını mu‘aṭṭar būy-ıla / Kim meger bād-ı ṣabā zülfindeki bagın çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1161, Beyit 4). [zülfindeki, -i, -n, -de, -ki ] 

Çeşm-i ṣayyādını gördüm zülfini almış ele / Murġ-ı diller ṣaydına yokdur anuñ agın çeker (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1161, Beyit 3). [zülfini, -i, -n, -i ] 

‘Aceb sünbül midür zülfüñ ya ‘anber / Dimāġ-ı dehr olur andan mu‘aṭṭar (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 1). 
[zülfüñ, -üñ ] 

Her kaçan kim ruḫları üstinde zülfin tār ider / Her kılında niçe biñ ‘āşıḳları ber-dār ider (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1165, Beyit 1). [zülfin, -i, -n ] 

Dagıdaldan zülfini dagıldı ‘aḳl u ṣabr u hūş / Şeb irince dagılur ‘ādet budur hengāmeler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1172, Beyit 2). [zülfini, -i, -n, -i ] 

El urayın dime sakın genc-i ḥüsnine / İki ṭarafda zülfi anuñ ejdehā geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1173, Beyit 3). 

[zülfi, -i ] 

Zülfi şebinde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyāh başuma bir şeb-külāh yiter (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1177, 
Beyit 7). [zülfi, -i ] 

Gülşen-i ḥüsninde dil murġın yine ṣayd itmege / Zülfi āġında Muḥibbī ḫāli anuñ dānedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1178, Beyit 7). [zülfi, -i ] 

Bāġ-ı ḥüsni üzre asmış zülfini perr-i ġurāb / Bāġbān-ı çeşmi yatmış sanki ḫˇāb üstindedür (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1181, Beyit 3). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Zülfinde göñül bend-ile gör mübtelā yatur / Kūyı Muḥibbī ‘āşıḳa bīmār-ḫānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 7). [zülfinde, -i, -n, -de ] 

Binse semend-i nāza kaçan cilve eylese / Dutar elinde zülfini san tāziyānedür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1182, 
Beyit 6). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Göñlümi şeb-rū diyü zülf[i] şebinde bend ider / Ḳaṣdını bildüm anuñ zülfinde āḫir asmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 2). [zülfinde, -i, -n, -de ] 

Göñlümi şeb-rū diyü zülf[i] şebinde bend ider / Ḳaṣdını bildüm anuñ zülfinde āḫir asmadur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1184, Beyit 2). [zülf[i], -[i] ] 
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Mu‘aṭṭardur yine ‘ālem dimāġı / Ṣabānuñ yār zülfinde eli var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1186, Beyit 2). [zülfinde, -
i, -n, -de ] 

Dehān[ı] mīme zülf[i] cīme beñzer / Teni büllūra yāḫūd sīme beñzer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1187, Beyit 1). 
[zülf[i], -[i] ] 

Kanda kim zülfin añup leblerinüñ ẕikrin idem / Bir uzun ḳıṣṣa olur hem şekeristān añılur (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1191, Beyit 3). [zülfin, -i, -n ] 

 İy zülfi siyeh ebrūsı çīn çeşmi Tatar / Niçe feryād ideyin karşuña iy dōst-ı hezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ا )
1205, Beyit 1). [zülfi, -i ] 

 Sundum elümi zülfi kemendine irem / Bilmedüm siḥr-ile her tārını kılmış ol mār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ص )

1205, Beyit 14). [zülfi, -i ] 

 Ḥayātı ebedīdür saña kim vāṣıl ola / N’ola Manṣūr gibi zülfüñe kılsañ ber-dār (Muhibbî Dîvânı, Gazel ( ح )
1205, Beyit 6). [zülfüñe, -üñ, -e ] 

Zülfine dil vireli toldı hevā-y-ıla dimāġ / Elümüz irmez aña bir kurı sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1210, 
Beyit 4). [zülfine, -i, -n, -e ] 

Mu‘anber zülfüñüñ cānā kemendi / Neden bilsem bu ben şeydāya düşmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1222, Beyit 
2). [zülfüñüñ, -üñ, -üñ ] 

İy ṣabā zülfine el sun kıl anı ‘ānber-feşān / Kim meşām-ı cān ‘ıṭr-ı müşg-sāyı istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1224, Beyit 3). [zülfine, -i, -n, -e ] 

Baş eg zülfe resendür cān u dilden / Disünler saña ‘uşşāk içre cānbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1229, Beyit 3). 
[zülfe, -e ] 

Giderme zülfüñi gel gül yüzüñden / Kim ola diye kim kākül gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1230, Beyit 2). 

[zülfüñi, -üñ, -i ] 

Çevgān idüp zülfine el ursa nigārum / Top olmaga yolında anuñ degme ser olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1234, 

Beyit 6). [zülfine, -i, -n, -e ] 

Ḫaṭuñ ser-fitne zülfüñ fitne-engīz / Ciger ḫūn oldı ġamdan dīde ḫūn-rīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1236, Beyit 1). 
[zülfüñ, -üñ ] 

Niçe yıldur ki yiler zülfi hevāsında göñül / Başdan geçmeye ölince bu sevdā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 2). [zülfi, -i ] 

Zülfüñi boynuma dakduñ didüm ol yār didi / Seni dīvāne-ṣıfat vālih ü şeydā bilürüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1240, Beyit 3). [zülfüñi, -üñ, -i ] 

İctināb eyler ẓulümden dōstum kāfir daḫı / Ya nedendür zülf ü ġamzeñ ẓulm ider dād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1245, Beyit 2). [zülf, ] 

Zülfini añsam nigāruñ ḫālini medḥ eylesem / Kimse ‘anber adın añmaz müşg-i Tātār istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1247, Beyit 3). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Eyledüm iẓhār ‘ışḳuñ gerçi ben Manṣūr-vār / Dōstum zülfüñden özge bu göñül dār istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1247, Beyit 4). [zülfüñden, -üñ, -den ] 

Zülfi zencīrinde çün baglandı sevdāyī göñül / Dōstlar hüşyār olur sanmañ dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1250, Beyit 3). [zülfi, -i ] 
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La‘lüñ var-iken ġayrı baña cām gerekmez / Örtme yüzüñi zülfüñ-ile şām gerekmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1257, Beyit 1). [zülfüñ-ile, -üñ, --ile ] 

Başumdan gitmesün zülfi hevāsı / Ser-i zülfi gibi endīşe olmaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1259, Beyit 2). [zülfi, -i 
] 

Niçeye degin ḥabs olasın çāh-ı zenaḫda / Assun ko seni zülfi gibi dār ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1262, 
Beyit 2). [zülfi, -i ] 

Kıl ḥaẕer zülfinden el sunma Muḥibbī ḥüsnine / Bu muḳarrerdür ki genc olmaz cihānda mārsuz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1263, Beyit 5). [zülfinden, -i, -n, -den ] 

Göñlümüñ feryād elinden kime varup dād idem / İrmek ister gördügi zülfe uzun sevdā dimez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1265, Beyit 2). [zülfe, -e ] 

Zülfi zencīrinde göñlüm kim görüp şeydā dimez / Yā şarāb-ı ‘ışḳ-ıla sermeste kim rüsvā dimez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1265, Beyit 1). [zülfi, -i ] 

Gülsitān içre kızardı göreliden gün yüzüñ / İşidelden zülfini sünbül perīşāndur henūz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1271, Beyit 7). [zülfini, -i, -n, -i ] 

İtdi ol zülfi mu‘anber kākülin zencīrümüz / Ġam yimek dīvāneler oldı bizüm tedbīrümüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1273, Beyit 1). [zülfi, -i ] 

Leylī zülfidür iden her dem beni mecnūn-ṣıfat / Bu Muḥibbī’ye hemān tedbīr-i zencīr eyleñüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1281, Beyit 5). [zülfidür, -i, -dür ] 

Alup zülfiyle oynar dil resen-bāz / Kıyar cānına her kim ola canbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1296, Beyit 1). 
[zülfiyle, -i, -y, -le ] 

Baña itdügini zülf[i] hemīşe / Dinen ayruksı hīç bir kāfir itmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1299, Beyit 2). [zülf[i], -

[i] ] 

Zülf[i] çevgānıyla çelmez başumı top eylesem / ‘Işḳ meydānında ol çābük-süvārum söylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1306, Beyit 2). [zülf[i], -[i] ] 

Kapsa tañ mı bu kebūter göñlümi / Zülfine dirler anuñ çün şāhbāz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1309, Beyit 2). 
[zülfine, -i, -n, -e ] 

Hezārān cevr ider zülfi kılınuñ her biri cānā / Velī bir mū ḳadar kılmaz baña mihr ü vefā hergiz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1310, Beyit 2). [zülfi, -i ] 

Görinür zülf içinde ‘ārıż-ı yār / Şeb-i tār içre ayı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 4). [zülf, ] 

Sāye salsa gedāyı şāh eyler / Pes ol zülfi hümāyı kim sevmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1311, Beyit 6). [zülfi, -i ] 

Dutduñsa göñül düzdini ḥabs eyle zenaḫda / Zülfüñ gibi asmaga anı dār ele ele girmez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1313, Beyit 4). [zülfüñ, -üñ ] 

Nāz-ıla el ursa dilber zülfinüñ çevgānına / Kangı bī-dil top idüp başını ġalṭān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1314, Beyit 4). [zülfinüñ, -i, -nüñ ] 

Bir ḳılıyla bend idüp zülfi dutar bu göñlümi / Bend ü zencīr dutmaz iken bu dil-i dīvānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 2). [zülfi, -i ] 

Tīredür zülfüñ ġamından bu dil-i vīrānemüz / Gün yüzüñ ‘arż eyle tā rūşen ola kāşānemüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1315, Beyit 1). [zülfüñ, -üñ ] 
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Niçe yıllar ḥabs ider dil düzdini / Zülfine bilsem neden dār eylemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1316, Beyit 6). 
[zülfine, -i, -n, -e ] 

Hīç olur mı ki ola andan ḫalāṣ bu murġ-ı dil / Dāne ḫāl ü dām zülf ü çeşm ola ṣayyādumuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1317, Beyit 2). [zülf, ] 

Kara zülfüñ şeb-i tārdür velī aña ḥicāb olmaz / Cemālüñ ‘ālem-ārādur muḳābil āfitāb olmaz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1318, Beyit 1). [zülfüñ, -üñ ] 

Zülfini çevgān idüp alsa ele ol şehsüvār / Cān-ıla serden tolısardur bizüm meydānumuz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1321, Beyit 4). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [zülfüñ, -üñ ] 

Yüzüñe “Ve’ş-şems” dinmiş zülfüñe “Ve’l-leyl” çün / Ḫadd ü zülfüñ var iken leyl ü nehārı n’eylerüz (Muhibbî 
Dîvânı, Gazel 1334, Beyit 3). [zülfüñe, -üñ, -e ] 

Cānuma geçdi okı dil kaşı yadan geçemez / Zülfine bend olalı daḫı belādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1345, Beyit 1). [zülfine, -i, -n, -e ] 

Dōstlar çıkarmaga çāh-ı zenaḫdan dilleri / Zülfinüñ ḳullābına ḳullāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1347, Beyit 3). [zülfinüñ, -i, -nüñ ] 

Zülfüñi gördükçe cānā ben şeb-i yeldā didüm / Ol şeb içre alnuña mehtāb beñzer beñzemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1347, Beyit 6). [zülfüñi, -üñ, -i ] 

Baña beñzer key perīşān-ḥāl gördüm dil seni / Zülf sevdāsına düşmiş ṭālib-i pür-ḥamlaruz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1348, Beyit 3). [zülf, ] 

‘Işḳ-ıla dīvāneyem kūyında Mecnūndan beter / Ol saçı leylī neden zülfini zencīr eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1353, Beyit 4). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Sırr-ı ‘ışḳı çünki fāş itdi göñül Manṣūr-veş / Zülfi dārında anuñ olmaga ber-dār isterüz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1357, Beyit 4). [zülfi, -i ] 

Bu Muḥibbī ḫaṭṭ u ḫāl ü zülfine kılmaz naẓar / Bakmazuz naḳşına biz bir sāde ruḫsār isterüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1357, Beyit 7). [zülfine, -i, -n, -e ] 

Göreli zülfüñde ḥüsnüñ şem‘ine pervāne-veş / Cān u dilden yanmaga iy māh nevbet beklerüz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1363, Beyit 3). [zülfüñde, -üñ, -de ] 

Ko uzansun şāne eyle zülfüñe ‘ömrümdür ol / ‘Ömrinüñ uzunlıgın bir kimse var mı istemez (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1364, Beyit 4). [zülfüñe, -üñ, -e ] 

Geh ruḫın ‘arż eyledi dün gülşende geh zülfini / Buña ne şāhid gerekdür ḫançeri kandur henūz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1367, Beyit 3). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 4). [zülfüñi, -üñ, -i ] 

Koparur çeşm[i] dāyim şūr u şerler / Olaldan zülf[i] anuñ fitne-engīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 1). 

[zülf[i], -[i] ] 

Eger ber-dār iderseñ zülfe āḫir / Olur cān gerdeninde ol resen bes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1376, Beyit 3). [zülfe, 

-e ] 
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Süzdi çeşmini görüp zülfini ol sīm-beden / Çeşmi kāfirdür iderse n’ola zünnāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 2). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Zülfüñ ister bu Muḥibbī aña el sundugı bu / Mār-gīr olmasa eyler miydi ol māra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 6). [zülfüñ, -üñ ] 

Zülfinüñ būyın getürdüñ ḫoş-dimāġ itdüñ bizi / Müstedām ol iy ṣabā ‘ālem turınca turma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1378, Beyit 4). [zülfinüñ, -i, -nüñ ] 

Bū getürdüñ yine zülfinden seḥer bu ḫastaya / İy ṣabā merdümlik itdüñ müstedām ol durma es (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1380, Beyit 5). [zülfinden, -i, -n, -den ] 

‘Azm-i şikār eyledi ol zülfi ‘anberīn / İtse olur Muḥibbī’ye zülfinden ol meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 

Beyit 5). [zülfi, -i ] 

‘Azm-i şikār eyledi ol zülfi ‘anberīn / İtse olur Muḥibbī’ye zülfinden ol meres (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1386, 
Beyit 5). [zülfinden, -i, -n, -den ] 

Didüm dile ki zülfine meyl itme dilberüñ / Dīvānedür n’idem ki es̱er eylemez nefes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1386, Beyit 2). [zülfine, -i, -n, -e ] 

Bende olsun zülfüñüñ her bir kılında cān u dil / Zülfi sevdāsından özge gel hevā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 3). [zülfi, -i ] 

Bende olsun zülfüñüñ her bir kılında cān u dil / Zülfi sevdāsından özge gel hevā kılma heves (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1396, Beyit 3). [zülfüñüñ, -üñ, -üñ ] 

Ehl-i diller ṣaydına zülfini gördüm āġ-ımış / Yakdı cān pervānesin çeşmi meger çerāġ-ımış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1399, Beyit 1). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Ruḫlaruña karşu zülfüñ dem-be-dem efzūn olur / Günde yatsa kuvveti artmagla olur mār ḫoş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1408, Beyit 4). [zülfüñ, -üñ ] 

Ben esīr-i ‘ışḳ oldum koy zenaḫdan çāhına / Ḥalḳa ḥalḳa eyle zülfüñ boynuma zencīr-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1410, Beyit 3). [zülfüñ, -üñ ] 

Ḥüsni bāġına irişdüñ eyle zülfinden ḥaẕer / Ġaflet itme mārdur yatmış güneşde uyımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1412, Beyit 2). [zülfinden, -i, -n, -den ] 

Kim ki Mecnūn gibi leylī zülfüñe dil baglamış / Lāle gibi sīnesini şevḳden ol dāġlamış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1415, Beyit 1). [zülfüñe, -üñ, -e ] 

Genc-i ḥüsne zülfini dilber girihler baglamış / Sanasın zencīr-ile biñ başlu ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1418, Beyit 1). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Siḥr-ile cādū gözüñ zülfe girihler baglamış / Genc-i ḥüsnin ḥıfẓ içün gūyā bir ejder baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 1). [zülfe, -e ] 

Zülfi zencīrine asmış san ẕaḳan ḳandīlini / Cān u diller yakmaga ya‘nī ki micmer baglamış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1424, Beyit 2). [zülfi, -i ] 

Çekmek içün zülfüñüñ sevdālarını cān u dil / Başum üzre bir kara yazu-y-ımış ol iki kaş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1425, Beyit 4). [zülfüñüñ, -üñ, -üñ ] 

‘Işḳ meydānında koşdum eşkümüñ gülgūnını / Zülfi geldi ortaya ol da meger şeb-dīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1426, Beyit 2). [zülfi, -i ] 
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Zülfini depretdügince dökilür müşg-i ‘abīr / Ol sebebdendür ṣabānuñ būyı müşg-āmīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 4). [zülfini, -i, -n, -i ] 

El urup dilber yine zülfin girih-gīr eylemiş / Bu dil-i dīvāneye tedbīr zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1427, Beyit 1). [zülfin, -i, -n ] 

Nergis-i mestüñle zülfüñden göñül olmaz ḫalāṣ / Cān u dil yagmasına anlar çün el bir eylemiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1427, Beyit 3). [zülfüñden, -üñ, -den ] 

Göñül zülfüñ görüp dīvāne olmış / Yüzüñ şemʿine cān pervāne olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1428, Beyit 1). 
[zülfüñ, -üñ ] 

Mu‘aṭṭar zülfine yāruñ n‘ola baglansa cān u dil / Mu’anber kāküli mihr ü mehe çünki kemend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 2). [zülfine, -i, -n, -e ] 

Zülfüñe bu dil āh senüñ mübtelā imiş / Bildüm ki benüm başuma derd ü belā imiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1433, 
Beyit 1). [zülfüñe, -üñ, -e ] 

Muḥibbī bū ile toldı dimāġūm / Meger zülfine yāruñ şāne gelmiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1438, Beyit 5). 
[zülfine, -i, -n, -e ] 

Nūruñ ile ‘ālemüñ yüzi münevverken bugün / Ẓulmete virme cihānı zülf-ile ḥāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1439, Beyit 3). [zülf-ile, --ile ] 

Bu Muḥibbī zülfi zencīrüñ görüp / Kendüzin dīvāne şeydā eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 8). 
[zülfi, -i ] 

Bāġda zülfüñ benefşe göreli / Boynın egmiş baş aşaga eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1442, Beyit 6). [zülfüñ, -
üñ ] 

Zülfi düninde her gice şebrevlik itmege / Dūd-ı siyeh başuma bir şeb-külāh-ımış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1450, 

Beyit 4). [zülfi, -i ] 

‘Aceb seḥḥārdur zülfüñ ki yanmaz şevḳ-i rūyuñla / Semender gibi olmışdur aña her dem mekān āteş (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1456, Beyit 2). [zülfüñ, -üñ ] 

Dil virelden zülfinüñ zencīrine dīvāne-veş / Meclis içre söylenür miḥnetlerüm efsāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1457, Beyit 1). [zülfinüñ, -i, -nüñ ] 

Bāġ-ı ḥüsninde nigāruñ eyle zülfinden ḥaẕer / Basma dünbālini ejderdür ki yatmış uyumış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1458, Beyit 4). [zülfinden, -i, -n, -den ] 

Bu Muḥibbī zülfini ḫaddi ile görüp didi / Ḥamdülillāh kim gicem ḳadr ü günüm nev-rūz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1462, Beyit 5). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Didüm dīvāneyem zülfüñe bend it / Gülüp gül gibi didi mübtelā ḫoş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1464, Beyit 2). 
[zülfüñe, -üñ, -e ] 

Leylī zülfüñ bu dil-i dīvānenüñ / Bend idüp boynına zencīr eylemiş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1467, Beyit 5). 
[zülfüñ, -üñ ] 

El uzatmış zülfine dildārumuñ gördüm raḳīb / Dilegüm bu yüriye barmagına anuñ kamış (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1472, Beyit 4). [zülfine, -i, -n, -e ] 

Kankı dil kim baglanup zülfüñe ide iḫtiṣāṣ / Bulmayısardur ebed zencīr-i ġamdan ol ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1473, Beyit 1). [zülfüñe, -üñ, -e ] 
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Çünki tutduñ bāġ-ı ḥüsnüñde bu göñlüm düzdini / Eyle aña gel siyāset dōstum zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1473, Beyit 2). [zülfüñe, -üñ, -e ] 

Genc-i ḥüsnüñde göñül düzdini tutduñ çün kim / Ḥabs kıl çāh-ı zenaḫdānda anı zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1475, Beyit 4). [zülfüñe, -üñ, -e ] 

Bu göñül çāh-ı zenaḫda çünki yok aña ḫalāṣ / Niçe bir ḥabsüñde dursun bāri gel zülfüñe as (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 1). [zülfüñe, -üñ, -e ] 

Zülfüñüñ çevgānını gördüm başum top eyledüm / Tā ḳıyāmet ‘ışḳ meydānında olsun raḳḳāṣ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1479, Beyit 3). [zülfüñüñ, -üñ, -üñ ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde göñül düzdin giriftār eyledüñ / Çeşm-i cellāduñ ya ḳatl itsün anı ya zülfe as (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1480, Beyit 3). [zülfe, -e ] 

Çünki gördüñ yār Muḥibbī zülf çevgān eylemiş / ‘Āşıḳ iseñ başuñı top eyleyüp meydāna bas (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1481, Beyit 7). [zülf, ] 

Zülfini çīn eyledi dil murġını ṣayd itmege / Ḫālini kodı içinde eyledi san dāne ‘arż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1484, 
Beyit 4). [zülfini, -i, -n, -i ] 

Zülf[i] sevdāsı sevād-ı dil [ü] ‘aḳlumı alup / Başuma derd ü belā ile hevā kıldı ‘ivaż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1491, Beyit 4). [zülf[i], -[i] ] 

Zülfüñ bir uzun ḳıṣṣa-durur ẕikri ne mümkin / Şerḥ eylemeyem ḥaşre degin ṭūl u eger ‘arż (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1495, Beyit 2). [zülfüñ, -üñ ] 

Didüm iy dilber nedür görindi ruḫsār üzre ḫaṭ / Didi zülfüm sāyesidür itdüñ iy miskīn ġalaṭ (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1496, Beyit 1). [zülfüm, -üm ] 

 

zülf ü çeşmüñden: Saç ve göz. 

Baña sor zülf ü çeşmüñden neler gördüm neler gördüm / Biri ser-fitne-i ‘ālem birisi ‘ayn-ı āfetdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1137, Beyit 3). [zülf ü çeşmüñden, -üñ, -den ] 

 

zülfeyn: Iki zülüf II yüzün iki yanından sarkan saç lülesi. 

Gözi ṣayyādı ṣayd itdi yine bu göñlümüñ bāzın / Dü zülfeyni esīriyem iki yanumda bendümdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1048, Beyit 4). [zülfeyni, -i ] 

Vaṣl gencin ḥıfẓ ider zülfeyni olmış ejdehā / Ġāfil olma iy göñül çeşmi anuñ sāḥir geçer (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1055, Beyit 3). [zülfeyni, -i ] 

El urmak mümkin idi genc-i ḥüsne / Eger zülfeyni olmasaydı ejder (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1162, Beyit 5). 
[zülfeyni, -i ] 

Şāneler görsem eger zülfeyni uyḫum aparur / Bu mes̱eldür olıcak kişi perīşān uyumaz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1356, Beyit 3). [zülfeyni, -i ] 

 

zülf-i ‘anber-bārına: Sevgilinin amber kokulu saçı. 

Kim ki el komak dilerse zülf-i ‘anber-bārına / Göreyim kim pāralansun bagrı anuñ şāne-veş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1457, Beyit 4). [zülf-i ‘anber-bārına, -ı, -n, -a ] 
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zülf-i ‘anber-bārını: Sevgilinin amber kokulu saçı. 

El urup depretdügince zülf-i ‘anber-bārını / Ḥaşre dek san ‘ālem içre ebr-i müşg-efşān kopar (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1109, Beyit 3). [zülf-i ‘anber-bārını, -ı, -n, -ı ] 

 

zülf-i ‘anber-bīz: Amber eleyen zülüf II sevgilinin amber kokulu saçı. 

Göñlümi sevdāya viren zülf-i ‘anber-bīz imiş / Cānumı ḳurbān iden ol ġamze-i ḫūn-rīz imiş (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1426, Beyit 1). [zülf-i ‘anber-bīz, ] 

 

zülf-i ‘anber-feşān: Amber kokusu saçan zülf (saç) II sevgilinin amber gibi kokan saçı. 

Kaçan kim bād-ı āhumdan o zülf-i ‘anber-feşān ditrer / Gidüp ‘aḳlum gelür ḥayret bu cismüm içre cān ditrer 

(Muhibbî Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 1). [zülf-i ‘anber-feşān, ] 

 

zülf-i ‘anberīn: Sevgilinin amber gibi kokan saçı. 

Ruḫlaruñ üstinde n’eyler uşbu zülf-i ‘anberīn / Kim görüpdür kim günüñ yüzini ẓāhir duta pas (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1483, Beyit 2). [zülf-i ‘anberīn, ] 

 

zülf-i ‘anber-ṣāyı: Amber gibi, ambere benzeyen saç II sevgilinin amber gibi güzel kokulu saçı. 

Cān gözin aç bir naẓar ol zülf-i ‘anber-ṣāyı gör / Her kılında baglu yüz biñ ‘āşıḳ-ı şeydāyı gör (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1009, Beyit 1). [zülf-i ‘anber-ṣāyı, -y, -ı-yı ] 

 

zülf-i cānāndan: Sevgilinin saçı. 

Āh kim olmadı bu cān nār-ı hicrāndan ḫalāṣ / Kankı dil bend ola olmaz zülf-i cānāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1478, Beyit 1). [zülf-i cānāndan, -dan ] 

 

zülf-i çevgān: Eğri uçlu saç II sevgilinin çevgana benzeyen eğri uçlu saçı. 

Zülf-i çevgān ile bāziçeye geldi o nigār / Ser-i ‘uşşāḳ aña her bir yañadan top olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1447, Beyit 4). [zülf-i çevgān, ] 

 

zülf-i çevgānın: Eğri uçlu saç II sevgilinin çevgana benzeyen eğri uçlu saçı. 

Ḥüsn meydānına gelse zülf-i çevgānın alup / Top olup ġalṭān olısardur yolında niçe baş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1465, Beyit 2). [zülf-i çevgānın, -ı, -n ] 

 

zülf-i dildāra: Gönül alan sevgilinin saçı. 

Zülf-i dildāra tolaşdı yine dīvāne göñül / Kaçan ola kim ola ḳayd-ıla benden o ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1475, Beyit 2). [zülf-i dildāra, -a ] 

 

zülf-i dü-tādan: Iki kat olmuş, büklüm olmuş, kıvrılmış saç. 
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Bu cihāndan geçüben bil ki bile cānāndan / Bu ‘acebdür ki göñül zülf-i dü-tādan geçemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1345, Beyit 2). [zülf-i dü-tādan, -dan ] 

 

zülf-i dü-tādur: Iki kat olmuş, büklüm olmuş, kıvrılmış saç. 

İster asılmak Muḥibbī boynuña / İtdügi zülf-i dü-tādur çün ġaraż (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1488, Beyit 5). [zülf-i 

dü-tādur, -dur ] 

 

zülf-i ḫam: Kıvrım kıvrım, büklüm büklüm saçlar. 

Göñlini ‘āşıḳlaruñ ol çeşm ü zülf-i ḫam kapar / Hey ne sāḥirdür gözüñ siḥr eyleyüp ādem kapar (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1037, Beyit 1). [zülf-i ḫam, ] 

 

zülf-i kāfir: Kafir saç, siyah saç II sevgilinin siyah saçı. 

Türk çeşmüñ mülk-i dil tārācına / Zülf-i kāfir kīş ile leşker çeker (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1031, Beyit 3). [zülf-i 

kāfir, ] 

 

zülf-i leylā’dan: Leylâ'nın saçı II Leylâ saçlı, siyah saçlı sevgili II sevgilinin siyah saçı. 

Düşmemişken ana raḥmine daḫı Mecnūn-ı zār / Zülf-i Leylā’dan dil -i dīvānemüz āgāh imiş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1455, Beyit 3). [zülf-i leylā’dan, -dan ] 

 

zülf-i leylāsı: Leylâ'nın saçı II Leylâ saçlı, siyah saçlı sevgili II sevgilinin siyah saçı. 

Beni Mecnūn-ṣıfat kıldı nigāruñ zülf-i leylāsı / Dil-i dīvāne deprenmez sanasın pāy-bend olmış (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1429, Beyit 4). [zülf-i leylāsı, -sı ] 

 

zülf-i leylāsın: Leylâ'nın saçı II Leylâ saçlı, siyah saçlı sevgili II sevgilinin siyah saçı. 

Görelden zülf-i leylāsın göñül sevdāya düşmişdür / Olup Mecnūn gibi şeydā yürür ṣaḥrāya düşmişdür (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1042, Beyit 1). [zülf-i leylāsın, -sı, -n-sın ] 

 

zülf-i müşgīn: Sevgilinin misk kokulu saçı. 

Şāne ile her kaçan kim zülf-i müşgīn tagılur / Būy-ıla ‘ālem tolar san nāfe-i Çīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1015, Beyit 1). [zülf-i müşgīn, ] 

 

zülf-i müşgīnüñ: Sevgilinin misk kokulu saçı. 

Leblerüñ ‘uşşāka turmışdur mey-i ḫamrā satar / Zülf-i müşgīnüñ muḥabbet ehline ḥelvā satar (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1082, Beyit 1). [zülf-i müşgīnüñ, -üñ ] 

 

zülf-i perīşān: Sevgilinin dağınık saçı. 

Ser-i ser-geşteñe sevdāñ-ıla āşüfte olan / Ḫāṭırın cem‘ eyleyüp zülf-i perīşān istemez (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1314, Beyit 2). [zülf-i perīşān, ] 



 2225 

 

zülf-i perīşāndan: Sevgilinin dağınık saçı. 

Key perīşān ḥāl olupdur bu Muḥibbī hicr-ile / Pes kaçan olur göñül zülf-i perīşāndan ḫalāṣ (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1474, Beyit 5). [zülf-i perīşāndan, -dan ] 

 

zülf-i şebdīz: Karayağız saç (atı) II sevgilinin siyah saçı. 

Yarak itdüm bugün gülgūn-ı eşküm / Koşar mı kandadur ol zülf-i şebdīz (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1372, Beyit 2). 
[zülf-i şebdīz, ] 

 

zülf-i semensāyı: Yasemin kokulu saç. 

İy ṣabā misk-ile ‘anber kokusından ne ḫaber / Getürürseñ baña ol zülf-i semensāyı getür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1070, Beyit 2). [zülf-i semensāyı, -yı ] 

 

zülf-i sitemkār: Zulüm ve haksızlık eden, zalim saç. 

Dem mi var cevr ü cefā zülf-i sitemkār eylemez / Laḥẓa mı vardur beni ol çeşm bīmār eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1342, Beyit 1). [zülf-i sitemkār, ] 

 

zülf-i siyāhı: Sevgilinin siyah saçı. 

Mümkin midür ki görine genc-i cemāl-i yār / Zülf-i siyāhı her yaña biñ başlu mār olur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1030, Beyit 3). [zülf-i siyāhı, -ı ] 

 

zülf-i siyehkāra: Kötülük yapan, günahkâr, suçlu saç II sevgilinin siyah saçı. 

Mest-i ‘ışḳ oldı Muḥibbī aña pend itmez es̱er / ‘Aḳl u ṣabrı anuñ ol zülf-i siyehkāra gider (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1002, Beyit 5). [zülf-i siyehkāra, -a ] 

 

zülf-i siyeh-pūş: Siyah giyinen, siyah örtünen saç II sevgilinin siyah saçı. 

Ḫāl-i siyehi eyleye bu baḫtumı tīre / Salınsa kaçan boynına ol zülf-i siyeh-pūş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1434, 

Beyit 2). [zülf-i siyeh-pūş, ] 

 

zülf-i siyehüñ: Siyah saç. 

Zülf-i siyehüñ fikrini dün gice iderken / Añdukda hemān yüzüñi gördüm seḥer olmış (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1443, Beyit 2). [zülf-i siyehüñ, -üñ ] 

 

zülf-i yāra: Sevgilinin saçı. 

Olacak iş çün degül tolaşdı zülf-i yāra dil / Ol sebebden yil gibi yokdur bizüm ārāmumuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1351, Beyit 2). [zülf-i yāra, -a ] 

 

zülf-i zünnārum: Siyah kuşak gibi saç II zünnar: Hıristiyan keşişlerin çıplak ten üzerine kuşandıkları kıldan 

yapılmış, kaba ve sert kuşak. 
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Muṣḥaf-i ḥüsnin öpüp sürmek dilerdüm yüzüme / Māni‘ olup ara yirde zülf-i zünnārum komaz (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1336, Beyit 3). [zülf-i zünnārum, -um ] 

 

ẓulm: Haksızlık,kötülük, fenalık II eziyet, cevr, cefâ. 

Cevr elinden cān u dil oldı perākende Muḥib / Ẓulme ṭāḳat itmese dervīş ü miskīn tagılur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1015, Beyit 5). [ẓulme, -e ] 

 Ẓālim gözüñe hey di ki kan eylemesün / Yoksa ẓulm-ıla bu ben ‘āşıḳı ider o ġubār (Muhibbî Dîvânı, Gazel (ظ)
1205, Beyit 17). [ẓulm-ıla, -ıla ] 

Göñlümüñ vīrānesin ol şāh ābād istemez / Hey ne ẓālimdür ki ẓulm[ı] ḫoş görür dād istemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1359, Beyit 1). [ẓulm[ı], -[ı] ] 

Bundan evlā ẓulm olur mı bülbül-i bī-çāreye / Ḫār-ıla gül ‘iyş ide ola anuñ yiri ḳafes (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1394, Beyit 2). [ẓulm, ] 

 

ẓulm ider: Haksızlık etmek, kötülük yapmak II eziyet etmek, işkence etmek. 

İctināb eyler ẓulümden dōstum kāfir daḫı / Ya nedendür zülf ü ġamzeñ ẓulm ider dād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 2). [ẓulm ider, -er ] 

 

ẓulm idersin: Haksızlık etmek, kötülük yapmak II eziyet etmek, işkence etmek. 

Kim severse ẓulm idersin öldürürsin cevr-ile / Günde kapuñda senüñ biñ kan olursa çok mıdur (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1032, Beyit 4). [ẓulm idersin, -er, -sin ] 

 

ẓulm idicek: Haksızlık etmek, kötülük yapmak II eziyet etmek, işkence etmek. 

İdelüm cevre taḥammül elümüzden ne gelür / Şāh olan ẓulm idicek lā-büd anı kul götürür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1083, Beyit 2). [ẓulm idicek, -icek ] 

 

ẓulm itme: Haksızlık etmek, kötülük yapmak II eziyet etmek, işkence etmek. 

Güzellik burcına māhum ‘urūc itdüñse ẓulm itme / Sakın ‘āşıḳlar āhından zemīn ü āsümān ditrer (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1026, Beyit 4). [ẓulm itme, -me ] 

 

ẓulm itme: Haksızlık etmek, kötülük yapmak II eziyet etmek, işkence etmek. 

İy güzeller şāhı ẓulm itme bugün ‘uşşāḳa gel / Bu mes̱eldür her ne kim kılsa kişi yarın görür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1131, Beyit 3). [ẓulm itme, -me ] 

 

ẓulm u nāz kılsa: Naz ve eziyet etmek II umursamaz görünüp âşığın canını yakmak. 

İtse biñ cevr ü cefā kılsa hezārān ẓulm u nāz / Rāżıyuz ol şāh-ı ḥüsnüñ bende-i fermānıyuz (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1256, Beyit 3). [ẓulm u nāz kılsa, -sa ] 

 

ẓulm u sitemden: Zulüm ve cefa. 
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Bu ḳıṣṣa-i pür ġuṣṣamı bu ẓulm u sitemden / Bir bir dir-idüm n’eyleyem ol şāh görinmez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1228, Beyit 2). [ẓulm u sitemden, -den ] 

 

ẓulmete virme: Karanlığa boğmak, karanlıkta bırakmak, karartmak. 

Nūruñ ile ‘ālemüñ yüzi münevverken bugün / Ẓulmete virme cihānı zülf-ile ḥāyil mebāş (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1439, Beyit 3). [ẓulmete virme, -me ] 

 

ẓulmı göre: Zulüm görmek: haksızlığa uğramak; eziyete, işkenceye maruz kalmak. 

Devrān içinde kim göre ẓulmı Muḥibbiyā / Varsun muġān deyre ki dār-ı ‘adāledür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1192, 

Beyit 5). [ẓulmı göre, -ı, -e ] 

 

ẓulm-ı mihmān eylemez: Misafire zulmetmek, kötü davranmak. 

Kūyuña varsam nedendür baña eylersin cefā / Çün kerīm olan bilürsin ẓulm-ı mihmān eylemez (Muhibbî 

Dîvânı, Gazel 1218, Beyit 4). [ẓulm-ı mihmān eylemez, -mez ] 

 

zülüf: Yüzün iki cihetinden sarkan saç, saç büklümü. 

Dir gören ebrūlarını ḫusrevā Çāçī kemān / Aña ibrişim zülüfüñ birle kılmışsın kiriş (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1405, Beyit 2). [zülüfüñ, -üñ ] 

 

ẓulüm: Haksızlık,kötülük, fenalık II eziyet, cevr, cefâ. 

İctināb eyler ẓulümden dōstum kāfir daḫı / Ya nedendür zülf ü ġamzeñ ẓulm ider dād eylemez (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1245, Beyit 2). [ẓulümden, -den ] 

 

zümrüt: Alüminyum, berilyum silikatı olan yeşil renkte, çok değerli taş II bu taştan yapılmış II yeşil renkli. 

Döşedi zümrüt bisāṭını benefşe bāgda / Nev-bahā[r] ile bu demde oldı ‘ālem lālezār (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1078, Beyit 5). [zümrüt, ] 

 

zümürrüd: Zümrüt II alüminyum, berilyum silikatı olan yeşil renkte, çok değerli taş II bu taştan yapılmış II yeşil 

renkli. 

İy Muḥibbī gülşenüñ gördüñ zümürrüd bisterin / Salan anda bu firāşı gül midür bülbül midür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1188, Beyit 5). [zümürrüd, ] 

 

zünnār: Hıristiyan keşişlerin çıplak ten üzerine kuşandıkları kıldan yapılmış, kaba ve sert kuşak II Sevgilinin saçları. 

Deyr içinde zülfini zünnār idüp ol muġbeçe / Baña sundukda ḳadeḥ üstinde ḫāçın gösterür (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1039, Beyit 2). [zünnār, ] 

Görse zāhid saçınuñ küfrini zünnār idine / Kibr eger baksa yüzi nūrına īmān getürür (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1115, Beyit 2). [zünnār, ] 

Bir sencileyin gāh çelīpā ide zülfin / Geh göstere ‘uşşāḳına zünnār kimüñ var (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1140, 
Beyit 11). [zünnār, ] 
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Dilerem kim küfr-i zülfinden anuñ dūr olmayam / Olur-ısam bu cihānda olmayam zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1322, Beyit 4). [zünnārsuz, -suz ] 

Mey virürsin bārī bend it zülfüñi iy muġbeçe / Kim şarāb içmek muġ ile ḫoş degül zünnārsuz (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1370, Beyit 4). [zünnārsuz, -suz ] 

Süzdi çeşmini görüp zülfini ol sīm-beden / Çeşmi kāfirdür iderse n’ola zünnāra heves (Muhibbî Dîvânı, Gazel 
1377, Beyit 2). [zünnāra, -a ] 

Muḥibbī irmek isterdi ser-i zülfine dildāruñ / Aña deyr-i cihānda dinmese zünnāra yasdanmış (Muhibbî Dîvânı, 
Gazel 1430, Beyit 6). [zünnāra, -a ] 

 

zünnār-ı zülfin: Sevgilinin zünnara benzeyen saçı II zünnar gibi uzun ve siyah saç II zünnar: Hıristiyan keşişlerin 

çıplak ten üzerine kuşandıkları kıldan yapılmış, kaba ve sert kuşak. 

Yüzini görse gele īmāna küfr ehli kamu / Kuşana zünnār-ı zülfin zāhid-i ṣad-sāleler (Muhibbî Dîvânı, Gazel 

1167, Beyit 4). [zünnār-ı zülfin, -i, -n ] 

 

zūr: Zor, güç. 

Kaşı yayı saḫtdur çekmez anı Rüstem daḫı / El urup n’eylersin iy dil yok yire bir zūrdur (Muhibbî Dîvânı, 

Gazel 1097, Beyit 4). [zūrdur, -dur ] 

 

zūr u zār-ıla: Çabalamak ve ağlamak. 

Zūr u zār-ıla viṣāline irem dime sakın / Dilberüñ vaṣlı hemān sīm-ile zerden açılur (Muhibbî Dîvânı, Gazel 1204, 

Beyit 1). [zūr u zār-ıla, -ıla ] 

 

 


