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ÖN SÖZ 

XVI. yüzyıl şairlerinden olan Kütahyalı Rahîmî ve eseri hakkında Prof. Dr. 

Ahmet MERMER’in “Kütahyalı Rahîmî ve Dîvânı” adlı eseri, Emine ÇINAR’ın 

“Kütahyalı Rahîmî Dîvânı’ndaki Kasidelerin Şerhi” adlı yüksek lisans çalışması ve 

Hasan KAPLAN’ın “Mahallî Şairin Mahallî Coğrafyası: Kütahyalı Rahîmi’nin Şiirinde 

Yer Adları” makalesi dışında bir çalışma bulunmamaktadır. Devrinde ikinci derece bir 

şair olarak görülen Rahîmî’nin eseri üzerine biz de bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızda 

Prof. Dr. Ahmet MERMER’in eserinden yararlandık. Yaptığımız “Kütahyalı Rahîmî 

Dîvânı Sözlüğü: Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük” adlı çalışmada Rahîmî 

Dîvânı’ndaki söz varlığını ortaya koymaya çalıştık.  

 Tez metni altı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde sırası ile Kütahyalı 

Rahîmî’nin hayatı ve edebi kişiliği, üslup incelemesi, gazellerde öne çıkan duygular, 

gazellerde öne çıkan şahsiyetler, gazellerdeki yer unsurları ve son olarak tespit ve yazım 

önerileri üzerinde durulmaktadır. Tez incelemesinin kaynağını oluşturan sözlük ise ekler 

kısmında sunulmaktadır.  

Tez çalışmamızın kapsamının belirlenmesi, izlemem gereken yöntemler, 

sözlüğün anlamlandırılması ve çalışma esnasında karşılaştığım sıkıntılarda yardımını ve 

desteğini esirgemeyen danışmanın Sayın Doç. Dr. H. İbrahim DEMİRKAZIK’a, tez 

sırasında yardımını esirgemeyen ve TEBDİZ sisteminin çalışma yöntemini öğreten 

Sayın Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR’e, anlamlandırma aşamasında yardımını 

esirgemeyen TEBDİZ grubundaki değerli hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Tez 

metninin hazırlanması ve sözlüğün anlamlandırılması konusunda yardımlarını 

esirgemeyen arkadaşım Necmiye KELEMCİ’ye, tezin teknik aşamalarında yardımcı 

olan, tez dönemi boyunca yaşadığım sıkıntıların üstesinden gelmemde bana destek olan 

nişanlım Ahmet Sait ÜLKAR’a, bütün eğitim hayatım boyunca bana maddi ve manevi 

olarak destek olan kıymetli aileme teşekkür ederim.  
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ÖZET 

Klasik Türk edebiyatının XVI. yüzyıldaki gelişimi ve bu dönemde öne çıkan şairler ve 

eserleri pek çok araştırmaya konu olmuştur. Fakat bu devirde biraz daha geride kalmış 

şairler üzerine pek inceleme yapılmamıştır. Bu çalışmada tezkireciler tarafından devrine 

göre ikinci sınıf bir şair olarak görülen Kütahyalı Rahîmî’nin Divanı’ndaki gazellerinde 

kullandığı söz varlığı incelendi. Öncelikli olarak Divan’daki gazellerin bağlamlı ve 

işlevsel sözlüğü hazırlandı. Sonraki aşamada elde edilen veriler üzerinden şairin üslubu 

ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bu çalışmada Kütahyalı Rahîmî’nin kullandığı sözcük ve 

sözcük öbeklerini, klasik Türk edebiyatında sıklıkla kullanılan sanatlara şiirlerinde yer 

verişini, gazellerinde kullandığı vezinlerin sıklıklarını, şiirlerinde öne çıkan duyguları, 

ele aldığı şahsiyetleri, yaşadığı coğrafyayı şiirlerinde işleyişi incelendi. Çalışmanın bir 

bütün olarak görülmesi ve kavranması için “Kütahyalı Rahîmî Dîvânı’nın bağlamlı 

dizini ve işlevsel sözlüğü” ek olarak sunulmuştur. Bu çalışma ile hem o devirde 

kullanılan söz varlığının ortaya konmasına katkı sağlamak hem de özelde Rahîmî’nin 

üslup özelliklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Kütahyalı Rahîmî, Bağlamlı Dizin, İşlevsel Sözlük, Üslup, 

16.yüzyıl. 
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ABSTRACT 

The evoluation of Classic Turkish Literature in XVI. Century, outshined poets and their 

creations were subjected in different researches. But in that century, there is no detailed 

research about the poets fell astern. In our study, we searched vocabularies from lyrics 

presented in Kutahyali Rahîmî’s Dewan, who is known as second-rate poet according to 

other poets in the century. First of all we prepared contextual and functional dictionary 

for the lyrcis from the dewan. After that, we studied about the poet’s wording by using 

the informations from the dictionary. In this study, we examined about phrases and 

words Kutahyalı Rahîmî used, how the arts commonly used in Turkish literature took 

place in his lyrics, his approach to different charachters and the geography that he lived. 

‘Kutahyali Rahîmî’s contextual and functional dictionary’ were presented as appendix 

to be seen complement. With this study we endeavor both contribute to present the 

phrases used in that century and specficaly Rahîmî’s wording. 

 

Keywords: Kütahtalı Rahîmî, Contextual Index, Functional Dictionary, Wording, 

16.century 
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GİRİŞ 

 Klasik Türk edebiyatının oluştuğu çevre oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş sınırları içerisinde ortaya çıkan bu edebiyat doğal 

olarak geniş ve çeşitli bir kültürü ihtiva etmektedir. Bu geniş coğrafya içerisinde vücut 

bulan klasik Türk edebiyatı İslam kültürünün etkisi ile Arap ve Fars edebiyatı örnek 

alınarak ortaya konmuş ve geliştirilmiştir. İslam kültürü ve geniş coğrafya ile 

harmanlanan bu edebiyatın dilinin de yıllar geçtikçe anlaşılması güç hale gelmiştir.  

 Günümüzde klasik Türk edebiyatı metinlerinin anlaşılmamasının arkasındaki en 

büyük etkenlerden biri de o devirdeki kültürel yapıdan ve dilden uzaklaşılmasıdır. 

Böylesine geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş bir devletin edebiyatı olarak klasik Türk 

edebiyatını sadece sözlüklerde verilen anlamlar doğrultusunda kültürel alt yapı, şairin 

bilgi birikimi ve eğilimi, kullanılan sözcüklerin bağlamsal anlamları göz ardı edilerek 

anlaşılması mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığında ele alınan şiirin bütün kültürel 

arka planı ve bağlamı içerisinde ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Metnin anlamlandırılması esnasında kullanılan sözcük ve sözcük öbekleri, 

atasözleri ve deyimler, yerel kullanımlar o dönemin kültürel çerçevesi içinde ele 

alınmalıdır. Fakat bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük çalışmaları öncesinde ortaya konan 

sözlük çalışmaları sözcükleri tek başına ele alarak yapılmıştır. Bu da şiirlerin tam olarak 

anlaşılmamasına, şairin duygu dünyasının kavranmamasına neden olmuştur. Bağlamsal 

dizin ve işlevsel sözlük çalışmaları bu alanlardaki eksiklikleri kapatarak metnin sosyo-

kültürel çerçevede, yaşanılan dönem, şairin kişiliği, kullanıldığı bağlam göz önünde 

bulundurularak anlamlandırılmasına olanak sağlamıştır.  

  “Saussure’ün gösterge kuramı ve daha sonraki çalışmalarla dizge anlayışının 

genelleşmesi sözcüklerin dil içindeki yeri ve dolayısıyla bağlam kavramı önem 

kazanmıştır.” (Aksan,2006:75) bu durumun etkisiyle ilk örnekleri Batı’da ortaya çıkan 

bağlamsal anlamlandırma Türk edebiyatında ilk kez Furkan ÖZTÜRK’ün “Bakî Divanı 

Sözlüğü [Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük]” adlı tez çalışması ile ortaya konmuştur. Bu 

çalışma klasik Türk edebiyatı metinlerinin daha anlaşılır hale gelmesi, yorumlanması ve 

değerlendirilmesi için yol gösterici olmuştur. 
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Bağlamlı dizin çalışmaları için teknolojiden de faydalanılarak Prof. Dr. İsmail 

Hakkı Aksoyak’ın öncülüğünde Gazi Üniversitesinin desteği ile TEBDİZ sitemi 

kurulmuştur. Bu sistem ile hem edebiyat metinlerinin ortak bir düzlemde 

anlamlandırılması sağlanmış hem de ortak bir kelime havuzu oluşturulmuştur. Bu 

sayede metin içerisindeki kelimelerin daha önce ne şekilde anlamlandırdığını görmek ve 

bağlamları karşılaştırmak fırsatı doğmuştur.  

Halihazırda TEBDİZ sistemi üzerinde pek çok metnin bağlamlı dizini 

oluşturulmuş pek çoklarının da çalışması devam etmektedir. Biz de Kütahyalı Rahîmî 

Dîvânı: Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük adlı tezimizi bu proje kapsamında TEBDİZ 

sistemini kullanarak hazırladık. Bu çalışmada amacımız özel olarak Kütahyalı 

Rahîmî’nin sanat anlayışını ve üslubunu ortaya koymak, genelde ise XVI. yüzyıl 

metinlerinin sanat anlayışının ve söz varlığının tespitine katkı sağlamaktır. 

Tezimizi hazırlarken Prof. Dr. Ahmet MERMER’in Kütahyalı Rahîmî ve Dîvânı 

adlı eserini esas aldık. Metnin Arap harfli metninin tam nüshası British Museumda 

bulunduğu için Arap harfli metinle karşılaştırma imkânımız olmadı. Metni TEBDİZ 

sistemine girmeye uygun hale getirip, nazım şekilleri göz önünde tutularak sisteme 

yükledik. Bu çalışmada “Kütahyalı Rahîmî Dîvânı”nın gazeller bölümündeki 353 

gazeldeki söz varlığının anlamlandırılması yapıldı. Anlamlandırma işlemi sonrasında 

TEBDİZ sisteminden elde edilen alfabetik bağlamlı dizin ve şairin kişiliği, yaşadığı 

dönem vb. ile ilgili veriler doğrultusunda şairin üslubu, sanat anlayışı, söz varlığı, 

yaşadığı coğrafyanın şiirleri üzerindeki etkisi ile ilgili inceleme yapıldı.  

Çalışma altı bölümden oluşmaktadır.  

Birinci bölümde şairin hayatı, eseri ve edebi kişiliğine kısaca yer verilmiştir.  

İkinci bölümde şairin kullandığı sözcük türleri, söz grupları, edebi sanatlar ve 

vezin üzerinden bir üslup incelemesi yapılmıştır.  

Üçüncü bölümde şairin gazellerinde öne çıkan duygular üzerinde durulmuş ve 

şairin duygu dünyası ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Dördüncü bölümde şairin şiirlerinde yer verdiği şahsiyetler tespit edilerek onlar 

hakkında bilgiler sunulmuştur.  
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Beşinci bölümde şairin gazellerinde ele aldığı coğrafya tespit edilerek bilgi 

verilmiştir. 

Altıncı bölümde ise anlamlandırma esnasında tespit edilen kelimelere yazım 

önerileri getirilmiştir.  

Kütahyalı Rahîmî Dîvânı’nın gazeller bölümündeki gazellerin anlamlandırılması 

ile ortaya çıkan bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüğü de ek olarak sunulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

KÜTAHYALI RAHÎMÎ’NİN HAYATI ESERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

1.1. HAYATI 

Edebiyatımızda Kütahyalı Rahîmî olarak tanınan şairin asıl adı Mehmed’dir. 

Divan’ın önsözünde Rahîmî kendisi hakkında bilgi vermiştir. Bu önsözün dışında 

Rahîmî’nin adı yalnızca Ahdî’nin Gülşen-i Şu’ara’sında geçmektedir. Ahdi’nin 

tezkiresi kaynak gösterilerek Tuhfe-i Nâilî’de ve Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı 

İsimler Sözlüğü’nde Rahîmî zikredilmiştir. Fakat bu eserlerde yer alan bilgiler Ahdî 

tezkiresinin özeti mahiyetindedir. Bunların dışında İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın 

eserinde1 de Rahîmî hakkında kısa bir bilgi bulmak mümkündür. Prof. Dr. Ahmet 

Mermer de Kütahyalı Rahîmî ve Divanı adlı bir kitap yayınlamıştır. Söz konusu 

kaynaklarda Rahîmî’nin hayatı ile ilgili detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Rahîmî’nin 

nereli olduğu ve eğitim hayatı üzerinde kısaca durulmuştur.  “Kaynaklarda ve adı geçen 

önsözde Rahîmî’nin Kütahya’da doğduğu ve Kütahyalı olduğu kayıtlıdır. Rahîmî’nin 

doğum tarihi belli değildir.” (Mermer, 2004: 13). 

Divanın önsözünde “Küçük yaşta Kütahya’nın meşhur ve büyük hocalarından 

aklî ve naklî bilimleri okumuş, Arapça ve Farsçayı öğrenmiş ve şiir bilgisi edinmiştir.” 

(Mermer, 2004: 13) ifadelerine yer vermiştir.  

Ahdî de tezkiresinde Rahîmî’den bahsederken şu ifadeleri kullanmıştır:  

Rahîmî Beg: Kütâhiye’dendür. Zât-ı melekhısâli fünûn-ı ma’ârife mâlik ve vâdî-i 

şi’re rahş-ı tab’ı sâlik ve aksâm-ı nazm ü nesre kâdir ve her birinde mâhirdür. 

Şâh-zâde-i âlî-himmetün eyyâm-ı sa’âdetinde ve devâm-ı devletinde bin i’zâz ile 

alay beyi olup ağır ze’âmete mutasarrıfdur. Geregi gibi âdâb-ı sohbete vâkıf 

                                                           

1 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Bizans ve Selçukiylerle Germiyan ve Osman Oğulları Zamanında 

Kütahya Şehri, İstanbul 1932. 
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olmaġın sa’âdetle hem-nîşîn olan şâh-zâde-i rûy-i zemînün a’nî Sultân Selîm 

Hân-ı güzînün meclis-i cennet-misâline irişüp ol bâb-ı murâd-bahşdan ber-

murâd olup hoş-hâldür ve hadd-ı zâtında hoş sohbet ü meclis-ârâ ve vâdî-i 

nazmda semend-i himmeti a’lâ ve eş’âr-ı dil-pesendi pür-mesel ve edâ-yı bülendi 

makbûl ü bî-bedeldür. El-kıssa ma’ârif-i cüz’î ve küllîden behremend ve ebyât-ı 

zîbâsı makbûl-i yârân-ı hûşmenddür. Cümlesinden bir nice matla’-ı mihr-engîz 

kalem-i müşk-rîzle sebt olundı (Solmaz, 1996: 403-404). 

Bu ifadeleri şu şekilde günümüz Türkçesine aktarabiliriz:   

Rahîmî Bey: Kütahya’dandır. Melek huylu, sanat ilmine sahip ve şiir vadisinde 

gösterişli bir tabiatı takip eden, nazım ve nesir türlerine hâkim ve her birinde ustadır. 

Himmeti yüce şehzadenin saadet günlerinde ve devletinin devamında saygı görerek 

Alay Beyi olmuş ve büyük bir zeamete sahiptir. Sohbet adabına vakıftır ve Sultan Selim 

Han’ın cennet misal sohbet meclisinde bulunup muradına ermiştir. Hoş sohbetiyle 

meclisi şenlendiren, şiir vadisinde yetenekli ve gönle hoş gelen şiirleri ibretli 

hikayelerle dolu yüce edası makbul ve eşsizdir. Sözün kısası cüz’i ve külli ilimlerden 

nasiplenmiş ve süslü beyitleri beğenilen, akıl sahibi dosttur. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520-1566) oğlu II. Selim’i (1566-1574) Kütahya 

valiliği sırasında (1558-1566) Rahîmî kendisine şiirler sunmuş, sohbet arkadaşı olmuş 

ve Selim’in lütfuna mazhar olup Alay Beyi olmuştur.  

Rahîmî’nin ailesi hakkında da bilgi mevcut değildir. Yalnızca Ahdî, tezkiresinde 

Harîmî’den bahsederken Rahîmî’nin oğlu olduğunu kaydetmiştir.  

Rahîmî’nin doğum tarihi gibi ölüm tarihi de belli değildir. “Ancak, Rahîmî için 

XVI. yüzyılın sonuyla XVII. yüzyılın başında yaşamış bir divan şairi demek 

mümkündür.” (Mermer, 2004: 14).2 

 

1.2. ESERİ 

Rahîmî’nin bilinen tek eseri Divan’ıdır. “Dîvân’da sırasıyla bir önsöz, dokuz 

kasîde, bir mesnevî, yirmi iki murabbâ, iki muhammes, iki tahmis, üç yüz elli üç gazel, 

altı kıt’a ve elli dört müfred yer almıştır.” (Mermer, 2004: 15). Divanın ikisi eksik üç 

nüshası mevcuttur: Birinci nüsha Milli kütüphane (Vezir Köprü) Yz. 455, ikinci nüsha 

                                                           

2 Kanaatimizce Rahîmî’nin doğum tarihi 1545 ya da daha öncesi olmalıdır. Çünkü Rahîmî 
II.Selim’in Kütahya valiliği sırasında en azından 18-20 yaşlarında ya da daha büyük olmalıdır. 
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Süleymaniye (Hüsrev Paşa) Ktp.535, üçüncü ve tam nüsha; British Museum Or.1149’da 

kayıtlıdır (Mermer, 2004; 15). 

Rahîmî’nin divanının en dikkat çekici özelliği bir dibacesinin olmasıdır. Tahir 

Üzgör’ün yaptığı araştırmada3 divan şairlerinden sadece 38 tanesinin dibace yazmış 

olduğunu belirtmesi dibacenin önemini ortaya koymaktadır. Söz konusu çalışmada 

bahsi geçen dibaceler arasında Rahîmî’nin dibacesi yer almamaktadır.  

 

1.3. EDEBİ KİŞİLİĞİ 

Rahîmî’nin sanatıyla ilgili bilgi yalnızca Ahdi’nin Gülşen-i Şu’ara’sında 

bulunmaktadır. Ahdî; “Rahîmî için hoş sohbetiyle meclisi şenlendiren, şiir vadisinde 

yetenekli ve gönle hoş gelen şiirleri ibretli hikayelerle dolu yüce edası makbul ve 

eşsizdir. Sözün kısası cüz’i ve külli ilimlerden nasiplenmiş ve süslü beyitleri beğenilen, 

akıl sahibi dosttur” ifadelerine yer vermiştir. Rahîmî için yaşadığı coğrafyayla 

bütünleşmiş bir şair demek mümkündür. Şiirlerinde yaşadığı çevreyi bolca ele almıştır. 

Rahîmî’nin ele aldığı coğrafyayı sadece doğduğu ve yaşadığı yer ile sınırlandırmak 

mümkün değildir. Şiirlerinde Germiyan sınırları içerisinde bulunan başka yerleşim 

yerlerini de anmıştır. Rahîmî bunun yanında şiirlerinde atasözleri ve deyimlere de bolca 

yer vermiştir. Rahîmî’nin şiirinde genel olarak sade bir dil hâkimdir. Çok süslü ya da 

terkipli söyleyişler kullanmamıştır. Türkçe kelimelerin şiirinde çoğunlukta olduğunu 

söylemek mümkündür. Rahîmî yer yer tasavvufi ifadeler kullanmış olsa da mutasavvıf 

bir şair demek mümkün değildir. Şiirlerinde tasavvuf, musiki ve denizcilik 

terimlerinden yararlanarak anlam dünyasını genişletmiştir (Mermer, 2004: 20-29). 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Tahir Üzgör, Türkçe Divan Dibaceleri, Ankara 1990.   
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

SÖZ VARLIĞI VE ÜSLUP İNCELEMESİ 

2.1. SÖZ VARLIĞI 

 Rahîmî gazellerinde Türkçe, Arapça, Farsça, İtalyanca, Ermenice, Moğalca vb. 

gibi pek çok farklı dilden kelimeler kullanmıştır. Rahîmî’nin gazellerinde Türkçe, 

Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin ne sıklıkla kullanıldığını inceledik. Bu duruma 

göre Rahîmî gazellerinde 1454 Arapça, 1019 Farsça ve 1070 Türkçe kökenli kelime 

kullanmıştır. Rahîmî’nin kullandığı Arapça ve Farsça kökenli kelimeler genellikle isim 

ve sıfat şeklindedir. Türkçe kökenli kelimelerin ise isim ve sıfat haricinde fiil olarak da 

çokça tercih edildiği görülmektedir. Rahîmî gazellerinde sıkça Arapça ve Farsça kökenli 

kelimelerin yanına Türkçe yardımcı fiiller getirerek birleşik fiiller oluşturmuştur.  

 

2.2. SÖZCÜK TÜRLERİ  

2.2.1. İsimler 

Korkmaz isimleri “Adlar, evrendeki canlı cansız bütün varlıkları, insan 

tasavvurundaki somut ve soyut bütün kavramları, tek tek ya da tür olarak karşılayan 

sözlerdir.”şeklinde tanımlamıştır (2014: 229). 

Gazel nazım şekliyle yazdığı şiirlerinde Rahîmî divan şiirinde sıklıkla kullanılan 

“aşk, sevgili, şarap” konularını işlemiştir. Bu konuları işlerken ele aldığı kelimelerde 

bağlam çerçevesinde gelenek içerisinde kullanılan kelimelerle paralellik göstermektedir. 

Rahîmî klasik şiirde kullanılan “āşık, cān, 7adiş, dil, göñül, bezm, meclis, bāde, mey, 

cām, sāḳḭ, mum, pervāne, ārzū, şevḳ, ġam, keder, derd, hicrān, hecr, çeşm, dḭde, eşk, 

ebrū, mihr, māh, dehr, felek, gül, ġonca, gülşen, ḭd, vasl, şāh, 7adişah, āyḭne, ḫāk, bād, 

leb, zülf, cihān, …vb.” pek çok kelime ve mazmuna gazellerinde yer vermiştir. 
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2.2.2. Sıfatlar 

“Sıfatlar vasıf ve belirtme isimleridir. Nesnelerin çeşit çeşit vasıfları, çeşit çeşit 

belirtileri vardır. İşte sıfatlar bu vasıfların ve belirtilerin isimleridir. Demek ki 

sıfatlar nesneleri vasıflandırma ve belirtme suretiyle karşılayan kelimelerdir.” 

(Ergin, 2009: 244) 

Sıfatlar şiirin anlam dünyasını genişletmek için klasik Türk şiirinde sıkça 

kullanılmıştır. Rahîmî de şiirde ele aldığı âşık, sevgili, rakip gibi şahsiyetlerin 

özelliklerini, ruhsal durumlarını, tavırlarını sıfatlar kullanarak belirtmiştir.  

Rahîmî’nin şiirde kullandığı bazı sıfatları şu şekilde sıralayabiliriz: 

“Zaġ-ṭabʿ, ẓulmet çihre, bed- ḫ˅āh, bed-girdār, ḫasta, şeb-reng, ʿālḭ-naẓar, ālḭ-şān, dil-

cū, gül-nār, pür-tāb, āşüfte, şeydā, bḭ-ʿar, bḭ-bāk, nazük, dil-şude, miskḭn, pāk-dil, ṣādıḳ, 

ser-bāz, ḥaḳḭr, ḥazḭn, bḭ-emān, perḭşān, nā-tüvān, ʿabūs, ġamnāk, ḫūn-bār, bḭmār, 

dḭvāne, mecrūḥ, maḥzūn, seg-nihād, rū- siyāh, zişt-i suret, ʿacūz, teşne, kancık…vb.”  

 Bunlar dışında işaret sıfatları, sayı sıfatları, soru sıfatları ve belirsizlik sıfatlarını 

da gazellerde sıklıkla kullanılmıştır. 

  

2.2.3. Zamirler 

Karaağaç, zamirleri “Zamir, varlıkların gerçek adlarının yerini tutma, onları kişi, 

işaret, belirsizlik veya soru yollarıyla temsil etme görevi yüklenmiş ad soylu bir söz 

türüdür.” şeklinde tanımlamıştır (2012: 430). 

 Rahîmî’nin şiirinde kullandığı zamirleri ayrıntılı olarak şu şekilde 

inceleyebiliriz. 

 “ben” zamiri, birinci tekil şahıs zamiridir. Klasik Türk edebiyatı şiirlerinde şair 

ve aşığın aynı kişi olduğunu görürüz. Rahîmî’nin şiirinde de “ben” zamiri ile ifade 

edilen şair yani âşıktır. Ben zamiri şiirde sadece yalın halde kullanılmamış aynı 

zamanda hâl eki almış biçimleriyle de kullanılmıştır. Ben zamiri gazellerde “ben, beni, 
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baña, bende, benden, benem ve benüm” şeklinde hâl ekleriyle çekimlenmiş olarak 

kullanılmıştır. 

 Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş  
Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl (G 172/6) 

 [Ey ay yüzlü sevgili! Benim suçum zerreden (biraz) fazla senin aşkın ise güneş, 

zerreden güneşe zarar gelmesi imkansız.] 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi  
Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem (G 223/5) 

[Ey ney! Sevgilinin meclisinde iniltimden neden bahsetmezsin. Ben uygun bir 

zaman bulursam (bu durumu) seninle konuşayım.] 

 “Sen” zamiri, ikinci tekil şahıs zamiridir. Klasik Türk edebiyatında “sen” zamiri 

ile ifade edilen kişi çoğunlukla sevgilidir. Rahîmî de çoğunlukla sevgili için “sen” 

zamirini kullanmıştır. Fakat rakibi ifade etmek ve şair kendine seslenmek için de bu 

zamiri kullanmıştır. Gazellerde “sen” zamiri “ saña, seni, sende, senüñ, senden, sensin, 

sensüz” şekilleri ile kullanılmıştır. 

 Sen eger bu ḳadd-i raʿnā ile reftār eyleseñ  
Sebzeveş serv-i revān yoluñda ḫāk-i pā olur  (G 63 /4) 
[(Ey sevgili!) Sen eğer bu güzel boy ile yürürsen salınan serviler yeşillik gibi 

ayağının bastığı toprak olur.] 

Raḳībā baḳamazsın sen ṣafāyıla ruḫ-ı yāre 
Baḳarsañ gösterür şekl-i ḳabīḥuñ saña āyīne (G 303/5) 
[Ey rakip! Sen sevgilinin yüzüne gönül huzuruyla bakamazsın, (çünkü) bakarsan 

ayna sana çirkin yüzünü gösterir.] 

“O” zamiri, üçünçü tekil şahıs zamiri ve işaret zamiri olarak kullanılır. “O” 

zamiri gazellerde “o, ol, a” şekilleri ile ve bunların çekimlenmiş halleri ile 

kullanılmıştır. “O” zamiri Rahîmî’nin gazellerinde şahıs zamiri olarak yirmi iki farklı 

kişiyi ifade etmek için, işaret zamiri olarak ise seksen beş farklı nesneyi işaret etmek 

için kullanılmıştır. 
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Sen Raḥīmī beẕl-i cān it yolına umma ʿivaż  
Ol kerīmü’ş-şāndur iḥsāndan itmez ictināb (G 12/7) 
[Ey Rahîmî! Sen canını karşılık beklemeden (sevgilinin) yoluna feda et. O şanı 

yüce kişidir, iyilikten kaçınmaz.] 

Cān mıdur ol ki yoluña ḳurbānuñ olmaya 
Ten midür ol ki ḫāk ile yeksānuñ olmaya (G301/1) 

[(Ey sevgili! Senin) yoluna kurban olmayan o (can), can mıdır? Yerle bir 

olmayan o (ten), ten midir?] 

Dem-i hecrüñde yaşum āh-ı dile hem-demdür  
Ḫoş olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür (G 58/ 1) 

[Ayrılık vaktinde gözyaşım gönül ahına yoldaştır. (Ayrılık vaktinin) havası suyu 

hoş olur, o da bir (başka) âlemdir.] 

Ey dost işigüñden ıraġ eyle ʿadūyı  
Olmaz o vefā ehline enbāz-ı maḥabbet (G 22/ 4) 

[Ey sevgili! Kapından düşmanı uzak tut, çünkü o aşkta vefa ehline eş olamaz.] 

Beni āniden anın ḥüsni anuñçün helāk itdi  
Be-şarṭ-ı ān ki hīç olmaya bu rāz-ı nihān peydā (G 5/ 3) 

 [Bu gizli sır hiçbir zaman açığa çıkmasın diye beni (sevgilinin) güzelliği ansızın 

helak etti.] 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm  
Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā (G 2/ 4) 

 [Dün gönlümü sabah rüzgarıyla saçına gönderdim. Ne ondan bir iz ne de 

gönülden bir haber ortaya çıktı.] 

 “Biz” zamiri, birinci çoğul şahıs zamiridir. Rahîmî gazellerinde “biz” zamirini 

âşıklar için kullanmıştır. Bu zamir gazellerde “biz, bize, bizi, bizüm” şeklinde hâl 

ekleriyle çekimlenmiş olarak da kullanılmıştır.  

Işıḳlar gibi yanmış ʿāşıḳuz biz nār-ı şevḳıyla 
Yaḳar ḳandīl-i āfāḳı dil-i sūzānımuz vardur ( G 87/ 5) 

[Biz (onun) arzu ateşiyle ışıklar gibi yanmış âşığız, bizim göğün kandilini 

(güneşi) yakacak kadar yanan gönlümüz vardır.] 
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 “Bu” zamiri, en yakındaki nesneleri işaret etmek için kullanılan zamirdir.  

Perīşān olduġum sevdā-yı zülfüñle görenler dir  
Bu bir dīvānedür Mecnūn-ı ser-gerdāndan ġayrı (G 344/ 4) 
[Saçının sevdasıyla perişan olduğumu görenler bu, perişan Mecnun’dan başka 

bir delidir derler.] 

“Şu” zamiri, biraz daha uzaktaki nesneleri işaret etmek için kullanılan zamirdir. 

Bu zamir gazellerde “şol” olarak kullanılmıştır. 

Pertev-i mihrüñle şol vech ile oldum ḫāk-i rāh  
Kimse farḳ itmez vücūdum sāyesin dīvārdan (G 242/3) 
[Sevgi ışığının vesilesiyle toprak oldum, (öyle ki) kimse duvardan vücudumun 

gölgesini ayırt edemez.] 

“Kendi” dönüşlülük zamiridir. İyelik eklerini alarak bütün şahısları karşılar. 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül 
Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (G 71/ 5) 

[(Ey) Rahîmî! Ben kendim söylemesem de olur, (çünkü) bu zamanda şiirin 

kıllının kılı kadar itibarı yok.] 

“Kim” insanlar için kullanılan soru zamiridir.  

Saña kim bildürür ben ʿāşıḳ-ı miskīnüñ aḥvālin 
Benüm sevdāmı zülfüñle perīşān olmayan bilmez (G 117/2) 
[Ben zavallı âşığın hâlini sana kim haber verebilir (çünkü) benim aşkımı saçınla 

perişan olmayan anlamaz.] 

Rahîmî bu zamirler dışında “ḳamu, kim, kimse, her biri …vb.” belirsizlik 

zamirlerini  de gazellerinde kullanmıştır.  

 

2.2.4. Zarflar 

Gülensoy “Bir eylemin, bir sıfatın ya da başka bir zarfın anlamını zaman, yer, 

ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelimelere zarf denir.” İfadelerini 

kullanmıştır (1994: 127). 
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Rahîmî şiirlerinde zarfları kullanarak anlatımını güçlendirmiş, eylemlerin 

zamanını, yerini, niteliğini, miktarını vurgulamıştır. Kullanılan zarflar çeşitlerine göre 

ayrılmış ve bunların kullanımı örnek beyitlerle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Zarflar 

Zaman Zarfları Örnek Beyitler 

aḫşam Ḳanḳı gün yā Rabb gelür ol mihr-i raḫşānum yine  
Ḳanḳı şeb aḫşamlaya ol māh-ı tābānum yine (G 296/1) 

bu gün Bu gün ḳadd-i hilāl-i ʿīd reşk-i ebruvānuñdur 
Leṭāfet bāġına revnaḳ viren mevzūn  nihālüñdür (G 97/2) 

çoḳdan  İşigüñ ṭaşı ḳanlu yaşum ile olalı hem-dem  
Gözümden çıḳdı çoḳdan ʿālemüñ yāḳūt mercānı  (G 335/5) 

daḫi Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur  
Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi (G 341/7) 

dāʾim Ḫayāl-i laʿl-i mey-gūnuñla cānā bezm-i fürḳatde  
Raḥīmī mest olup dāʾim ider ḫūn-ı ciger peydā (G 2/7) 

dāʾimā Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā  
Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (G 3/1) 

dün Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā  
Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (G 16/5) 

gāh Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā  
Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (G 47/7) 

geh  Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded 
Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı   görüñ   (G 148/2) 

gene  Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür  
Ṣanma   idrāke  ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (G 168/5) 

gice  Gice seyrümde gördüm dāl-i  zülfün reh-berüm olmış  
Şehā ḫayr ola dūş-ı devlet-i cāvide dūş eyler ( G 90/3) 

gündüzin  Hem-demümdür gündüzin nalem gice ey māh āh  
Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh (G 298/1) 

hemān  Dem-i vaṣluñ Raḥīmī añsa bir dem  
Hemān dem cūş ider deryā  gibi dil (G165/5) 

hemḭşe Felek farḳ eylemez bir ḳaḥbe-zendür merdi nā-merdi  
Hemīşe şād ider nā-merdi her dem aġladur merdi (G 341/1) 

hep  Ṭopṭoludur vāʿiẓ benüm gūşumda ġaflet penbesi  
Ḥaḳdur sözüñ hep bilürem yādumdadur ez-berdedür (G 101/6) 

her dem Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü  
Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (G 17/2) 

her gün Hecr-i ḫaddüñle dem olmaz itmeye dil her gün āh  
Ey melek-rū ādemīlikdür ider ḳul her gün āh (G 276/1) 
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her zemān Dergeh-i ʿizzet-nümāña bir daḫi yüz sürmeğe 
Her zemān taʿcīl ider ʿömrüm gibi evān-ı ʿīd (G 39/5) 

hergiz  Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile 
Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (G 215/5) 

müdām  Mest olan cānā ḫayāl-i laʿl-i nābuñla müdām  
Bezm-i dünyānuñ şarāb-ı ḫoş-güvārın istemez (G 114/2) 

nā-geh Dostlar nā-geh olursam ġarḳa-i baḥr-i firāḳ  
Baña ḥayf oldı deñizol āşināyı görmedüm (G 217/3) 

nihāyet Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet  
Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (G 228/6) 

ṣon dem Ṣoñ dem āsān it Raḥīmīye şehādet lafẓını  
Yā Rab ḭmānıyla Kurʾānı aña hem-rāh ḳılb (G 175/5) 

ṣubh Hecrüñ şebinde āhuma   hem-dem bulunmadı 
Gönderdi ṣubḥ bād-ı şimāli ṭaraf ṭaraf (G 133/5) 

ṣubh-dem Çāk çāk itdi yaḳasın ṣubḥ-dem gülşende gül  
Ġanc-ı laʿlüñden meger ḳılmış ṣabā bir keşf-i rāz (G 118/5) 

şām  Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe  
Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām ( G 220/5) 

şeb Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer  
Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb (G10/4) 

şimden girü Egnine ṣalupdur beni bu ṭabʿ-ı güher-bār  
Şimden girü sen şāh-ı ḫıżır-şāna ṣalınsun (G 254/15) 

şimdi  Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār    
Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin (G 266/7) 

yarın Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb 
Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (G 227/6) 

Yer Yön  Zarfları Örnek beyitler 

içre  Gülşen içre ḫaṭṭ-ı gül-fām-ı ʿaraḳ-rīzüñ görüp  
Ḥacletinden ter düşüp ġarḳ-ı ʿaraḳ oldı gül-āb (G 12/4) 

öñünce Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā  
Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (G 100/5) 

öte  Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ  
Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārınistemez (G 114/4) 

Soru Zarfları Örnek Beyitler 

ne  Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ  
Ḳuluñam ne cevr   idersin ey felek cānāne ṭavr (G 66/4) 

nice  Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi  
Dil ṣoḳup aġzın  irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (G 132/5) 

niçün  Ġayrı vechinden göñül mirʾātını ṣāf eyledüm  
Şāhid-i ḥüsnüñ niçün ʿarż eylemez ṣūret baña (G 4/3) 

Miktar Zarfları Örnek Beyitler 

bir miḳdār Tāb-ı zülf ü ḫadduñ añup tāb-ı nār-ı ġuṣṣada  
Dün gice ey meh benümle yandı bir miḳdār şemʿ (G 128/2) 
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biñ kez Didi biñ kez Raḥīmī vallāhi  
Sen şeh-i kām-yāba yüz ṭutdı ( G327/5) 

bir kez Bunca gün āh eylerem kūyına bir kez ṭoġrılup  
Gezmedüm bir kez ben ol serv-i ḫırāmān bāġını ( G 317/4) 

Eñ Zāl-i zemāne rezmine ṭāḳat getürmedi  
Eñ pehlüvān-ı ʿālem olan didi Rüstemem ( G 200/4) 

Ġāyet Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur  
Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi (G 341/6) 

ḳara ṭaġlarca Ṭayanurdı cigerdesaña āhum Ḳara ṭaġlarca 
Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peyda (G 1/6) 

şol deñlü Dāġ-ı ġam şol deñlü zeyn itdi Raḥīmī cismümi  
Şüphenüñ ḫilʿat geyürdi gūyiyā şeh-zād aña (G 8/5) 

şu deñlü Āh kim şu deñlü āh itdüm seḥer  
Āh bir dem bulmadum feryād-res (G 119/6) 

yılda bir kez Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin  
Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin (G 246/1) 

ziyāde  Ḫūn-ı cigerle besler merdüm yaşımı eşküm  
Olsun demi ziyāde bu çeşm-i ḫūn-feşānuñ (G 157/4) 

Durum Zarfları Örnek Beyitler 

Ānide Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem  
Görüp ānide reng aldum gülinden sünbülinden hem (G 204/1) 

Böyle Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına  
ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (G 258/2) 

cayır cayır Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr  
Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı (G 311/5) 

döne döne Cevrini döne döne çekdürdi 
 Daḫi devrān baña şehā n’eyler (G 88/9) 

güm güm Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile  
Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā (G 3/2) 

ḫor Ḫor geldi ḫor gitdi dergehüñden it gibi  
Ḥayret-i endḭşe-i aġyārı söyleşsek birez (G 115/6) 

ṭoġru Ḳaddüñe ṭoġru baḳamaz egri  
ʿAyn-ı aʿmā içinde yā n’eyler (G 88/6) 

uġrılayın Zülfüñle ġamze bend   ider  oldı uġrılayın  
Miskīn-dilümi ḳıldı bu sevdā ayın bayın (G 258/1) 

yap yap Vīrāneñüm ḫayāl-i ʿaşḳuñla didüm ey dost  
Didi Raḥīmī anı yap yap ʿimāret itsem (G 183 /5) 
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2.2.5. Fiiller 

“Fiiller, karşıladıkları hareketler ile zaman ve mekân kapsamı içinde, somut ve 

soyut nesne ve kavramlarla ilgili her türlü oluş, kılış, kılınış ve durumları 

bildirirler” (Korkmaz, 2014:487). 

 Rahîmî şiirlerinde Türkçe kökenli kelimeleri ağırlıklı olarak kullanmıştır. 

Kullandığı fiillerde de bunu görmek mümkündür. Rahîmî şiirde çoğunlukla “görmek, 

bakmak, gelmek, gitmek, geçmek, açılmak, ağlamak, kalmak…vb.” fiilleri tercih 

etmiştir.  

 Bi-ḥamdillāh şehā ben ne ġamuñ ne mātemüñ gördüm  
Serīr-i sūr-ı devletde cemāl-i ḫurremüñ gördüm (G 218/1) 
[Ey padişahım! Allah’a şükürler olsun ne gam ne üzüntü gördüm. Devletinin 

saadetinin tahtında gönül açıcı güzelliğini gördüm.] 

Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı  

Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı (G 325/1) 
[(Ey sevgili!) Beni mektuptan başka hiç kimse huzuruna arz edemez. Kalemden 

başka halimi görüp bir an ağlayanım yok.] 

Rahîmî’nin gazellerinde yerel dilde kullanılan fiilleri de görmek mümkündür. 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın  
Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın (G 235/1) 
[Usta binici (sevgili) yeter (artık) naz ve eziyet atını üstüme sür, zerre gibi (olan) 

sevgi ve vefa atını çoğaltmanın zamanıdır.]  

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur  
Çapup gün gibi ṭurmaz yeldirür ṣubḥ u mesā raḫşın (G 235/4) 
[(Ey sevgili!) Felek (senin) altın külahlı sade yüzlü bir saracın olmuştur, sabah 

ve akşam gün gibi durmadan atını koşturup yeldirir.] 

Bunların dışında Rahîmî, Arapça ve Farsça kökenli isimleri de “etmek, eylemek, 

olmak, kılmak” gibi yardımcı fiiller ile şiirde kullanmıştır.  

Şu bāṭın kim müberrā olmadı jeng-i ʿalāyıḳdan  
Ne maʿnā ẓāhir itdi aña bir āyīne-i ṣūret (G 21/3) 
[Bir suret aynası ona hangi hakikati gösterdiyse şu gönül bağlılık pasından (bir 

türlü) uzak kalamadı. ] 
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Derdüñi dime göñül ġayra bu derde ṣabr it 
Tā şifā-sāz-ı ġarībān saña dermān virsün (G 251/2) 
[Gönül başkasına derdini söyleme bu derde sabret, ta ki gariplere şifa veren sana 

da şifa versin.] 

İʿtibārın Ḫusrevā eyle Raḥīmīnüñ ziyād  
Ehl-i naẓma tā ḳıla Şeyḫī gibi üstādlıḳ (G 141/5) 
[Ey padişahım! Rahîmî’nin itibarını artır, ta ki Şeyhî gibi şairlere üstatlık etsin.] 

 

2.2.6. Edatlar 

“Edatlar, yalnız başlarına anlamları olmayan, ad ve ad soylu kelime ve kelime 

gruplarından sonra gelerek anlam bakımından bunlarla sıkı sıkıya bağlı 

bulunan, gramer bakımından onlara hâkim olan ve eklendikleri kelimeler ile 

cümlenin öteki kelimeleri arasında çeşitli anlam ilişkileri kuran görevli 

sözlerdir” (Korkmaz, 2014: 895). 

Klasik Türk şiirinde bir duyguyu daha iyi anlatmak, ifade gücünü artırmak için 

edatlardan yararlanılmıştır. Rahîmî de şiirlerinde edatlardan bolca istifâde etmiştir. 

Rahîmî’nin kullandığı edatları aşağıda ünlem edatları, bağlama edatları ve son çekim 

edatları başlıkları altında ele alacağız.  

 

2.2.6.1.Ünlem Edatları 

Gülensoy ünlem edatlarını “Bir duyguyu (his, heyecan, sevinç, keder, ıztırap, 

nefret, hayıflanma, coşkunluk, üzüntü), bir düşünceyi anlatan veya bir tabiat sesini, 

seslenmeleri; tasdik, red, sorma, gösterme gibi beyan şekillerini ifade eden edatlardır.” 

şeklinde tanımlamıştır (1994: 130). 

 Rahîmî gazellerinde ünlem edatlarından sıkça yararlanmıştır. Bunlar sayesinde 

okuyucuya duygu geçişini sağlamıştır. Rahîmî’nin gazellerinde kullandığı ünlem 

edatları, kullanım sıklığı ve örnek beyitler aşağıda sunulmaktadır. 
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Tablo 2: Ünlem Edatları  
Edatlar Kullanım 

Sıklığı 

Örnek Beyitler 

a 1 A ẓālim ẓulmüñi ḥadden aşurma  
Bu şehrüñ yoḳsa hīç sulṭānı yoḳ mı ( G 339/2) 

ʿaceb 3 ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından  
ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum ( G 224/4) 

āh 
 

30 Ġam-ı ḫaṭṭuñ hevā-yı zülfüñ āh  
Ben perīşāna ḳara yazudur  ( G 48/5) 

āyā 2 Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal  
Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal (G 164/1) 

-ā 157 Sulṭān-ı mülk-i maʿrifetüm ben Raḥīmiyā  
Ammā Selīm-i şāh-ı süḫan-dāna bendeyin (G 258/7) 

be 2 Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi 
Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (G 152/2) 

ey 510 Kitāb-ı ʿaşḳı ben ḫatmetmiş iken mekteb-i ġamda  
Henüz Mecnūn ey ḫ˅āce oḳurdı sūre-i Leylā ( G 7/4) 

eyā 8 Fürḳat-i ḳurb-ı viṣālüñle eyā mūnis-i cān  
Nāle olmışdur enīsüm işidenlerden ıraḳ (G 138/2) 

hey 2 Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl 
Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum (G 201/2) 

meded 14 Dehānuñ mīmi zülfinüñ ġamı dāl eyledi ḳaddüm  
Meded yoḳ yire evhām u ḫayālāt iḫtiyār itdüm (G 194/5) 

veh 2 Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri  
Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (G 6/4) 

v’ey 2 Ey Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i ʿirfān-ı cūd  
V’ey gülistān-ı leṭāfetde gül-i ḫandān-ı cūd (G 34/1) 

yā 24 Rıḥlet deminde cürmini ʿafv it Raḥīmīnüñ  
Bār-ı girānla eyleme yā Rab bār göc ( G 28/7) 

 

2.2.6.2. Bağlama Edatları 

Bağlama edatları “Bunlar kelimeden küçük dil birliklerini, kelimeleri, kelime 

gruplarını ve cümleleri şekil veya mânâ bakımından birbirine bağlayan, onlar arasında 

bir irtibat kuran edatlardır.” şeklinde ifade edilmiştir (Ergin, 2009: 352). 

Rahîmî gazellerinde Türkçe, Farsça ve Arapça bağlama edatlarından 

yararlanmıştır. Kelime ve kelime gruplarını farklı bağlama edatları ile bir araya getirmiş 

ve çeşitli anlam ilişkileri oluşturmuştur. Gazellerde kullanılan bağlama edatları, 

kullanım sıklıkları ve örnek beyitler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 



18 
 

Tablo 3: Bağlama Edatları Listesi 
Edatlar Kullanım 

Sıklığı 

Örnek Beyitler 

ammā 13 Ḫayli demdür dil hevā-yı ḳaddüñe oldı esīr 
İstemez ammā efendi bir nefes āzādlıḳ (G 141/2) 

ancaḳ 1 Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā  
Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme (G302/4) 

bāri 7 Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ  
Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (G 163/6) 

belki 3 Bu gün ʿuryān-ı ʿaşḳ oldı Raḥīmī 
İdinmez ölicek belki kefende (G 277/5) 

bile 1 Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ  
Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (G 243/5) 

çü 4 Bezm-i ġamuñda ney gibi nālān olam senüñ  
Cevr eylemek çü ʿāşıḳa ḳānūnuñ olmaya (G 300/2) 

çün 1 Çün döşendi nüh sipihr üzre simāṭ-ı keh-keşān  
Mey şafaḳ encüm nuḳul ḫūrşīd ü mehdür nān-ı ʿīd (G 39/2) 

daḫi 30 Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi  
Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (G 3/3) 

de 27 Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden  
Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur (G 51/3) 
 
Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār  
Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (G 266/3) 

degül 37 Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur  
Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur (G 51/1) 

eger 23 Görmesem meh yüzüñ ey meh eger aḫşama degin  
Teng ü tar olur o gün başuma meydān-ı ferāḫ (G 29/4) 

egerçi 3 Raḥīmī rūy-ı zerdiyle egerçi sikke-ṣūretdür  
Velī bir aḳçesi yoḳ eşk-i sīm-efşāndan ġayrı (G 344/5) 

ger 35 Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin  
Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (G 12/3) 

gūyā 6 İşigüñde seg-i kūyuñla hem-dem bir gedā oldum  
Ulu ʿizzet bulup gūyā ki ṣandum pādişā oldum (G 193/1) 

gūyā ki 4 Nār-ı ḳahrıyla ḳızılbaşuñ revānın yaḳdılar  
Naḫcüvānın yaḳdılar gūyā ki cānın yaḳdılar (G 61/1) 

gūyiyā 
 

2 Yine faṣl-ı bahār-ı berf ile rūy-ı cihān ḫurrem  
Açılmış yāsemen gül gūyiyā her gülsitān ḫurrem (G 196/1) 

Hele 2 Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ  
Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (G 254/13) 

hem… hem 1 Dil ile dilüñ fikri ẕikri ḳapuñ  
Hem üftāde-dil hem dil-figāruñum (G 211/2) 

İle 
 

20 Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın  
Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı (G 325/5) 
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İllā 3 Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem  
Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (G 26/5) 

İse 21 ʿAzmüñ Raḥīmī merḥale-i rāh-ı ʿaşk ise  
Eyle sefer yaraġını ḳıl iḫtiyār göc (G 26/7) 

Ki 56 Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var  
Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (G 73/1) 

Kim 39 Her diyāra kim ḳadem baṣsañ ḳudūmüñden şehā  
Ḫārdan güller biter her ḫāra virür laʿl-i nāb ( G 14/4) 

Lākin 1 Gözüm nergis gibi nāẓır izüñe  
Yüzüñ gül gibi lākin ḫāra manẓūr (G 42/3) 

Meger 14 Göñül pervānesin ben sen ruḫı gül-nāra yandurdum  
Benümle kimse ṭutuşmaz meger ya şemʿ ya meşʿal (G 164/6) 

meger kim 3 Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle 
Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā (G 1/2) 

ne… ne  18 Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler  
Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli (G 332/3) 

Nitekim 4 Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa  
Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (G 127/6) 

ṣanki 4 Eşk-i ḥasret ḳana ġarḳ itdi gözüm merdümlerin  
Ṣanki laʿlīn-cāmelerle zeyn olur ḳurbān-ı ʿīd (G 39/11) 

tā ki 2 Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend  
Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend (G 31/2) 

tā kim 2 Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni  
Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (G 101/2) 

U 109 Gün yüzüñsüz ey hilāl-ebrū bu gün  
Baña mātem ḫalḳa bayram u düğün (G 267/1) 

u ya 1 Mest ü şeydā eyleyen ʿaşḳuñ şarābıdur beni 
Ṣanma sen keyfiyyetüm afyon u ya esrār imiş (G 121/6) 

ü 118 Ṣabāya çīn-i zülfüñ ideli her çın seḥer peydā  
İder tā Çīn ü Māçīne varınca müşgter peydā (G 1/1) 

ü ya 1 Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı  
Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (G 341/2) 

Ve 1 Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat  
Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür (G 83/2) 

velḭ 18 Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn  
Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (G 178/5) 

velḭkin 3 Lebin öpmek müyesser olmadı bir şemʿ-i ruḫsāruñ  
Velīkin oda yanmış cāna sūzumdan güdāz irdi (G 349/2) 

Vü 32 Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd  
Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (G 37/1) 

Ya 
 

10 Görinen dāġlar yir yir ḳurılmış şāh-ı serviçün  
Ḫıyām-ı sīmdür ya nūrdan bir sāyebān ḫurrem (G 196/3) 

ya… ya 1 Mā-ḥaṣal emrūd ya ḫarbūz u ya bıṭṭīḫ u sīb  
Ḳanḳısın iḥsān iderseñ olurum şādān-ı cūd (G 34/8) 
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yāḫud 1 Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın  
Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına ( G 288/3) 

yoḳsa 4 Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña  
Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ (G 162/4) 

 

2.2.6.3. Son Çekim Edatları 

“Bu edatlar işletme eki vazifesi gören edatlar olup, isimlerden sonra gelerek 

onların çeşitli zarf hâllerini yaparlar. Son çekim edatları beraber bulundukları 

isim unsurunun sonuna gelir ve onunla birlikte edat grubu adı verilen kelime 

grubunu meydana getirirler” (Gülensoy, 1994: 132). 

Rahîmî gazellerinde son çekim edatlarını kullanmıştır. Rahîmî’nin kullandığı 

son çekim edatları, kullanım sıklıkları, fonksiyonları ve örnek beyitler aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

Tablo 4: Son Çekim Edatları  

Edatlar Kullanım 

Sıklığı 

Fonksiyonu Örnek Beyitler 

birle 5 Vasıta ve 
beraberlik  

Bāde-i bezm-i ezel birle leb-ā-leb ṭoludur  
Ṣūfiyā nūş ide gör cām-ı muṣaffādur dil (G 168/4) 

ile 207 Vasıta ve 
beraberlik 

Şevḳ ile geldi ḳapuña dir ḳılup ḳaddin dü-tā  
Yarıcuñ Allāh u ʿömr ü devletüñ ola mezīd (G 32/3) 

çün 1 Sebep Server-i vuṣlat-ı dildār çün ġam çekmedi bir gün  
ʿAceb ʿāḳil imiş Mecnūn ki fürḳat iḫtiyār itdi (G 321/6) 

içün 39 Sebep  Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin  
Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (G 30/2) 

gibi 296 Benzerlik Ġonca gibi ḳan yudar bülbül ḥarīm-i bāġda  
Bī-tekellüf gülşen-i ḥüsnüñ ider her ḫār seyr (G 54/6) 

-āsā 19 Benzerlik  Düşüp ṭaġlara geh gül-geşt-i ṣaḥrā eyleyen sensin   
ʿAceb dīvāneyem Mecnūn-ṣıfat geh Kūh-ken-āsā (G 
262/3) 

veş 84 Benzerlik  Zebānum şemʿveş ḳaṭʿ eyledüm miḳrāż-ı ṣamṭıyla   
Ṣafā ehline bir Rūşen-delīl ü reh-nümā oldum (G 193/4) 

tek 1 Benzerlik Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle  
Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin (G 261/3) 

miŝāl 6 Benzerlik Ḳaşuñ misāli māʾil ol ey serv-i bāġ-ı nāz  
Gökde ḳadin hilālüñ eger ʿaşḳ-ı rāstīn (G 240/4) 

vār 8 Benzerlik  Ṭabʿ-ı pür-envār ile rūşen çerāġuñdur senüñ  
Ey gözüm nūrı işigüñde Raḥīmīvār şemʿ (G 127/7) 
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başḳa 3 Başkalık  Ḳul olmaz dergehüñden ġayra istiġnāsı ʿālīdür  
Şehā mülk-i cünūnuñ başḳa bir sulṭānıdur göñlüm (G 
202/3) 

özge 5 Başkalık Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün  
Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (G 317/5) 

ġayrı 25 Başkalık Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı   
Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı (G 
325/1) 

ḳadar 4  Miktar Virürdüñ ḫırmen-i dihḳān-ı dehrüñ ḥāṣılın ṣūfi  
Elüñe girse ger gendüm ḳadar pervānesi ʿaşḳuñ (G 153/4) 

berü 2 Zaman ʿĀlem-i lāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem  
Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür (G 41/6) 

öñ 1 Zaman Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem  
Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (G 26/5) 

ḳarşu 17 Yer ve Yön Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı  
Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (G 274/3) 

degin 1 Yer ve Yön Gülüñ ḳulaġına girmez Raḥīmī zār-ı hezār  
Neye degin bu fiġānı bu zārı n’eyleyeyin (G 231/6) 

dek 1 Yer ve Yön Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it  
Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür (G 
49/2) 

 

2.3. SÖZ GRUPLARI 

2.3.1. İkilemeler 

İkileme “Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları 

birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana 

kullanılması.” (Türkçe Sözlük, 1988: 1060) olarak tanımlammıştır. 

Rahîmî gazellerinde anlamı güçlendirmek için hem Türkçe hem Farsça gramer 

kurallarına göre oluşturulan ikilemelerden yararlanmıştır. Rahîmî’nin gazellerinde 

kullandığı ikilemeler ve örnekleri aşağıda gösterilmektedir. 

 

 

Tablo 5: Türkçe Gramer Kurallarına Göre Oluşturulan İkilemeler 

İkilemeler Örnek Beyitler 

acı acı Acı acı sögdügine ben duʿālar ḳılduġum  
Ṭatlu ṭatlu ol şeker-güftārı söyleşsek birez (G 115/2) 

âh âh  Sīnede iki elif ḳolumda iki dāġ-ı ġam  
Sen vefāsız serv-ḳadd gül-ruḫ elinden āh āh (G 294/4) 
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bend bend Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend 
Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend (G 31/2) 

biñ biñ Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker  
Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm (G 192/5) 

bir bir Fürḳatiyle biñ ġamum var eylemem bir bir beyān  
Vuṣlatıyla şād olup dildārı söyleşsek (G 115/3) 

cayır cayır Baña   āh   o   ḳomaz   ḳurd   gibi   baḳmasın   ḳaçar   gūr   gūr    
 Anuñçün   āteş-i   āhum   yaḳar   cayır   cayır   dāġı   (G 311/5) 

dilim dilim Dilüm dilim dilim mıḳrāż-ı ġamla pārelenmişdür  
O meh yüz dönderelden ḫod ḳatı āvāre düşmişdür (G 53/3) 

dizin dizin Dizin dizin reh-i kūyında dizilüp ʿuşşāḳ  
Gürūh gürūh görinen ḫor ḫāksārı görüñ (G 148/4) 

döne döne Laʿl-i mey-gūnuñ ġamından döne döne ey felek  
Cürʿaveş pā-māl idüp yire dökersin ḳanımuz (G 106/3) 

gāh gāh Gāh gāh emr eyle yüz sürsün rikābuña şehā  
Ḫāk-i rāhuñdur Raḥīmī ḫod senüñ bī- iştibāh (G 293/7) 

geh gāh Raḳībüñ raġmına ey çeşm-i nergis  
Naẓar ḳıl mestüñüm geh gāh didüm (G 189/6) 

geh geh  Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger 
Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (G 175/4) 

güm güm Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile  
Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā (G 3/2) 

gürūh güruh Dizin dizin reh-i kūyında dizilüp ʿuşşāḳ 
Gürūh gürūh görinen ḫor ḫāksārı görüñ (G 148/4) 

ḥalḳa ḥalḳa Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn 
 Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf (G 132/2) 

ḳat ḳat Dilüm miḳrāż-ı cevrüñ pāre pāre eyledi ḳat ḳat  
Çevürmedi yüzin ṣanma ki ol avara dönmişdür (G 99/6) 

özge özge 
 

Ḳapuñsuz ġayrınuñ ġayrı diyārı var benüm yoḳdur 
Olaruñ senden özge özge yārı var benüm yoḳdur (G 98/1) 

pāre pāre Bī-ḳarār ʿāşıḳ gibi üstüñe dir dir titreyüp  
Baġrı ġamdan pāre pāre dāʾimā pīrāhenüñ (G 158/5) 

pır pır Bir yaluñ yüzlü ışıḳ meh-rūsıdur pır pır yanar  
Şehrde olmış zebān-ı cerr ile cerrār şemʿ (G 128/3) 

şerḥa şerḥa Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz  
Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (G 53/4) 

ṭaraf ṭaraf Zülfüñ ḫayāli ruḫlaruñ alı ṭaraf ṭaraf  
Ben ḳula itdi bend ile alı ṭaraf ṭaraf (G 133/1) 

ṭatlu ṭatlu Acı acı sögdügine ben duʿālar ḳılduġum  
Ṭatlu ṭatlu ol şeker-güftārı söyleşsek birez (G 115/2) 

yana yana Pervāne gibi bir şeb şevḳum ḥikāyet itsem  
Sen şemʿa yana yana sūzum şikāyet itsem (G 183/1) 

yap yap Ṭılısmāt-ı vücūduñda maḥabbet gencini ḥıfẓ it  
Raḥīmī olıgör yap yap hemān vīrānesi ʿaşḳuñ (G 153/5) 
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yaşın yaşın Hevā-yı ḳadd-i dildāra hevādār olmış ol servüm  
Gözüm yaşı yaşın yaşın benüm rūḥum revān itmiş (G 124/2) 

yir yir Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile  
Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā (G 3/2) 

zār zār Mesken dutan serīr-i serāy-ı sürūrda  
Maḥzūn olup iderse n’ola zār zār göc (G 28/5) 

 

 

Tablo 6: Farsça Gramer Kurallarına Göre Oluşturulan İkilemeler  

İkilemeler Örnek Beyitler 

cū-be-cū Ṣabāveş cū-be-cū kendüm dolandum ḫırmen-i dehri 
Bulınmaz ḫālüñüñ bekdaşı ḫod bir dāne fülfülde (G 281/7) 

dem-ā-dem Cān baġışlarken dem-ā-dem cānuma ey yār leb  
Şol ḳadar ṣordum dehānuñ itmedi iḳrār leb (G 15/1) 

dem-be-dem Laʿl-i mey-gūnuñdan ayru bezm-i ġamda dem-be-dem  
Ḫūn-ı ḥasretdür yidügüm içdügüm hūn-ābdur (G 44/3) 

dem-ber-dem Ey Raḥīmī geşte-i ʿaşḳum vücūdum ġarḳ-ı ḫūn  
Olmaya dem-ber-dem ammā lāyıḳ-ı fitrāk ḥayf (G 134/10) 

gülşen-be-gülşen Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm  
Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin ( G 230/3) 

menzil-be-menzil Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr  
Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur (G 59/11) 

mū-be-mū Her ḳılum cism-i żaʿīfümde zebān-ı ḥāl ile  
Dil uzadup şerḥ ider sevdā-yı zülfüñ mū-be-mū (G 275/6) 

nūş-a-nūş Pür itmiş bāde-i gül-rengi nūş-ā-nūş remz eyler  
Ṣafā bezminde ehl-i ʿişrete sāġar ṣunar lāle (G 291/2) 

pey-ā-pey Gönder Raḥīmī sende pey-ā-pey piyāleyi  
Ṭolsun diyār-ı ġuṣṣaya ḫayl ü sipāh-ı Cem (G 216/13) 

ser-ā-ser Ruḫ-ı zerdüm rikābuñ tā başından tābdār itdüm 
Görüp gün müşteri oldı ser-ā-ser bir ḳumāş itdüm (G 187/6) 

ser-be-ser Ġarḳa virdi āb-ı çeşmüm sūy-ı baḥri ser-be-ser  
Dūd-ı āhum çerḫe irdi şāhidüm māī vü māh (G 298/9) 

sū-be-sū Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā  
Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin (G 243/8) 

şehr-be-şehr Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr  
Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur (G 59/6) 

 

2.3.2. Tamlamalar 

Klasik Türk şiirinde Türkçe, Farsça ve Arapça tamlamalar kullanılmıştır. Bu 

tamlamaların kullanılması şiirde söyleyiş güzelliği, ve ifade çeşitliliği sağlamıştır. 
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Rahîmî’nin şiirinde kullandığı Türkçe, Farsça ve Arapça tamlamalar aşağıda ele 

alınacaktır.  

 

2.3.2.1. Türkçe Tamlamalar 

Rahîmî gazellerinde Türkçe tamlamaları kullanmıştır. Rahîmî’nin gazellerinde 

kullandığı tamlamalar isim ve sıfat tamlamaları olarak gruplandırılmış ve aşağıdaki 

tablolarda örnekleri verilmiştir. 

 

Tablo 7: Türkçe İsim Tamlamaları  

cihān mülki cān gözgüsin cān gözin cevr oḳı 

ciger ḳanı cihān bāġı gözüm nūrı dehānuñ mimi 

dil dostı dünyā yüzin ṣaçuñ bendi ġaflet penbesi 

göñlüñ āyīnesi göñül şehrin ḳażā ṭaşı gül budacıġı 

ḫaṭā ṭaşı maʿnā gözü ḳanāʿat ehli şeref burcı 

 

Tablo 8: Türkçe Sıfat Tamlamaları  

bir ān bir gice bir gün bu gün 

çār ʿunṣur dü cihān dün gice ġarrā ḳaş 

ġonca leb gözi āhū gün yüz ḳara baḫt 

ḳara bulut lām zülf meh yüz serv ḳadd 

tīz gün yalan dünyā mestāne göz mīm aġız 

 

 2.3.2.2. Arapça ve Farsça Tamlamalar 

Rahîmî gazellerinde Arapça ve Farsça gramer kurallarına göre yapılmış 

tamlamalardan sıklıkla yararlanmıştır. Gazeller incelendiğinde Arapça ve Farsça gramer 

kurallarına göre yapılan tamlamaların daha çok kullanıldığı görülmektedir. Fakat bu 

tamlamalar genellikle ikili olarak oluşturulmuştur. Rahîmî’nin gazellerinde kullandığı 

tamlamalar isim ve sıfat tamlamaları olarak ayrılmıştır. Bunlara örnekler aşağıdaki 

tablolarda verilecektir. 
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Tablo 9: Arapça ve Farsça İsim Tamlamaları  

abdāl-ı ʿaşḳ āb-efşān-ı cūd āb-ı ḥayāt āb-ı ḥayvān 

ʿadn-i dem-i maḥşer āfitāb-ı çerḫ-i şeref ʿālem-i ġayb bāb-ı ʿadālet 

bāde-i ʿaşḳ bād-ı ecel bāġ-ı ḫuld baḥr-i ʿaṭā 

bāng-i ceres bülbül-i bāġ-ı 

belagat 

cām-ı ʿaşḳ cennet-i meʾvā 

cīfe-i dünyā çerḫ-i vuṣlat çeşme-i çeşm dāġ-ı dil 

dār-ı dehr defter-i ʿaşḳ der-i cānān diyār-ı ʿaşḳ 

dūd-ı āh enbāz-ı maḥabbet esīr-i ʿaşḳ faṣl -ı bahār 

ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār genc-i ḥüsn ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet ġubār-ı ġam 

gülşen-i ʿirfān-ı cūd ḥabāb-ı bāde ḫāk-i ġam hevā-yı ḳadd-i dildār 

ḫūn-ı ciger īd-i viṣāl jeng-i ʿalāyıḳ ḳand-ı zülāl-i laʿl 

keff-i feyż-ı cūd kiştzār-ı dünye leb-i deryā-yı Hind mā-cerā-yı eşk-i çeşm 

māl-ḫulyā-yı ʿaşḳ nev-bahār-ı ḥüsn perde-i nāmūs ravża-i rāḥat 

sipāh-ı ʿaşḳ şām-ı hecr ṭarīḳ-ı ʿaşḳ ümīd-i vuṣlat-ı cānān 

vāris-i taḫt-ı Süleymān yed-i ṭāḳat zaḫm-ı cān kūşe-i rāḥat 

 

Tablo 10: Arapça ve Farsça Sıfat Tamlamaları  

ʿacūz-ı naḥs aġyār-ı bed-ḫ˅āh aġyār-ı zaġ aġyār-ı ẓulmet-çihre 

āh-ı cihān-āzār āh-ı şeb-reng ʿaks-i laʿl-i yār ʿārıż-ı dil-cū 

ʿarş-ı ʿalā ʿāşıḳ-ı miskīn bāde-i gül-reng baḫt-ı hümāyūn 

berḳ-ı ʿālem-tāb bülbül-i ḫoş-naġme bülbül-i şūrīde būm-ı nekbet 

cām-ı gül-reng cān-ı ḥaḳīr cellād-ı bī-emān cism-i bī-miḳdār 

çerḫ-i aʿlā çerḫ-i dūn çeşm-i cellād çeşm-i ter 

dāġ-ı bī-şümār dāmen-i pāk dehr-i ʿabūs dīde-i nemnāk 

efser-i zerrīn ferḫunde-rū gevher-i vālā ḳalb-i selīm 

ḳālib-i fersūde kār-ı bī-meẕāḳ laʿl-i nāb mihr-i raḫşān 

ʿömr-i dırāz pīr-i mey-fürūş raḳīb-i rū-siyāh ṣabr-ı bī-ḥadd 



26 
 

sirişk-i lāle-gūn şāh-ı Hümāyūn- 

menzilet 

tāc-ı zer ʿuşşāḳ-ı bī-nevā 

vālā-yı gül-gūn zāhid-i ṣad-sāle zaḫm-ı cān-sitān  

 

2.3.2.3. Atıf Vavlı Yapılar 

Klasik Türk edebiyatında yakın ve zıt anlamlı sözcükler arasına atıf vavı 

konularak tamlama yapılmıştır. Rahîmî de şiirlerinde atıf vavlı yapılardan 

yararlanmıştır. Rahîmî’nin kullandığı atıf vavlı yapıların bazı örnekleri aşağıdaki 

tabloda sunulmaktadır. 

 

Tablo 11: Atıf Vavlı Yapılar 

cān u baş cān u dil cedd ü cehd cevr ü cefā 

cevr ü nāz dün ü gün faṣl u bāb ġarīb ü bī-kes 

gül ü gülzār ḫār u ḫas ḫayl ü sipāh ḥırṣ u ḥased 

ḥüsn ü ān ḳayd u kemend kevn ü mekān lāf u güzāf 

leb ü dendān leyl ü nehār ʿömr ü cān rūz u şeb 

sūz u sāz şād u ḫurrem şeb ü nehār tāb u tüvān 

vālih ü ḥayrān zāġ u zaġanveş ẓāhir ü pinhān āb u hevā 

 

2.3.3. Deyimler ve Atasözleri 

Rahîmî’nin şiir dilinin genel olarak sade olduğunu ve şiirlerinde atasözü ve 

deyimlere bolca yer verdiğini belirtmiştik. Rahîmî’nin gazellerinde yer verdiği atasözü 

ve deyimler aşağıda anlamları ve örnekleri ile verilmektedir. Divan’da tespit edilen 

deyimler koyu, atasözleri ise koyu italik olarak yazılmıştır. 

 

A 

Ad çıkarmak: ün salmak, şöhret kazanmak 

Cefā-yı derdüñ elif ḳāmetimi dāl itdi  
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Çıḳarduñ ey şeh-i ḫūbān cihānda cevr ile ad (G 36/2) 
 

Ağız bir etmek: bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşmak, söz birliği etmek 

Ġoncalar cānā dehānuñla aġız bir ideli  

ʿĀlem-i ġaybuñ ider remzin ṭurup iẓhār leb (G 15/3) 
 

Ağzın açmaz: hiçbir şey söylememek, ses çıkarmamak 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler  

Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler (G 90/4) 
 

Ah etmek: 1) acı ile içini çekmek; 2) mec. İlenmek 

Hecr-i ḫaddüñle dem olmaz itmeye dil her gün āh  

Ey melek-rū ādemīlikdür ider ḳul her gün āh (G 276/1) 
 

Ayağa düşmek: değersiz hale gelmek 

Raḥīmī cürʿaveş devrān ayaġa düşürür bir gün  

Ṭutalum bezm-i dünyāda nice dem cām-ı cem çekdüm (G 186/5) 
 

B 

Bağrı yanmak: üzüntü çekmek, çok acı duymak 

Ḳan uġud atdı ġubār-ı ġam şarāb ister göñül  

Yandı baġrum ey ciger kūşem kebāb ister göñül (G 169/1) 
 

Bağrına taş basmak: sesini çıkarmaksızın her türlü acıya katlanmak. 

Baġruma ṭaşlar baṣup ġamdan ḫam oldı ṭāḳatüm  

Ḫātem-i laʿlüñle maḥremdür bir aḫıryān ḥayf (G 135/2) 
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Baş eğmek: direnmekten vazgeçip buyruk altına girmek 

Emrüñe boyın urdı vü baş egdi ḳalemvār  

Tīġüñ ḫaberi şāh-ı Ḫorāsāna irişdi (G 336/6) 
 

Baştan çıkarmak: kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak 

Şīşe micmer olsa n’ola meskenüm misl-i gül-āb 

Nār-ı ġam başdan çıḳarmışdur beni ey gül-ʿiẕār (G 71/2) 
 

Başı göğe ermek: beklenmeyen bir mutluluğa ermek 

Beni ḳapuñda ḳo pāyuña düşüp ḫāk olayum  

Gün gibi başum irüp göge feraḥnāk olayum (G 205/1) 
 

Başına çıkmak:  birinden yüz bulup ona karşı pek şımarıkça davranmak 

Laʿlüñe beñzeyeli başumuza çıḳdı şarāb  

Bulsavuz ḳanın içerdük biz anuñ tenhāda (G 280/3) 
 

Belini bükmek: çaresizlik içinde bırakmak 

Bilümi bükdi derd-i yār-ı ġurbet  

Dilüm ṣad çāk itdi ḫār-ı ġurbet (G 23/1) 
 

Bir içim su: çok güzel 

Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm  

Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (G 160/4) 
 

C 

Can vermek: 1) ölmek 2) canlanmasına yol açmak 3) bir şeyi çok istemek 
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Laʿl-i sīr-ābuñ ġamından cān viren bī-dillerüñ  

Tūtiyā ider ʿuyūn-ı cāna aʿyān cevherin (G 252/5) 
 

Mürde-cisme cān virür laʿl u leb-i güftār-ı yār  

Bu ne iʿcāz-ı Mesīḥādur ne rūḥ-efzā olur (G 63/3) 
 

ʿÖmrüm öñüñde ölmege cān virürüm senüñ  

Zīrā doyunca seyr iderüm ḳanda var göc (G 26/4) 
 

Canını yakmak: acı verecek bir biçimde cezalandırmak 

Nār-ı ḳahrıyla ḳızılbaşuñ revānın yaḳdılar  

Naḫcüvānın yaḳdılar gūyā ki cānın yaḳdılar (G 61/1) 
  

 D 

 Derdin viren derman ider: her sıkıntının, üzüntünün bir çaresi vardır bkz. Derdi 

veren devasını da verir 

 Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it  

Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun (G 254/6) 
 

Dil bağlamak: severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak bkz. Gönül bağlamak 

Zülfüñe dil baġlamayan ʿaḳlı yoḳ dīvānedür  

Laʿlüñe cān virmeyenüñ her sözi efsānedür (G 92/1) 
 

Dil uzatmak: bir kimse veya bir şey için kötü söylemek 

Cefā-yı ġamze cāna geçdi peykānı dil uzatmaz  

Ṣorup ḥālüm aġız açar bu zaḫm-ı cān-sitān ḳalmış (G 126/5) 
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E 

El bir eylemek: birlikte davranmak, dayanışmak bkz. El birliği etmek 

Leblerüñle ġamzeñ el bir eylemiş  

Cānuma şīrāne naḫçīr eylemiş (G 123/1) 
 

El çekmek: vazgeçmek 

Ḫarābāta ayaḳ baṣdı Raḥīmī pāk-dillerle  

Maḳām-ı ehl-i zerḳ olmaġın el çekdi muṣallādan (G 250/7) 
 

F 

Feda etmek: kıymak, gözden çıkarmak 

Āteş-i ġayretle yanup cān u baş itdi fidā  

Şevḳuñı dilden cüdā ḳılmadı ey dildār şemʿ (G 128/5) 
 

G 

Gam çekmek: tasalanmak, kaygılanmak, üzülmek 

Bār-ı cevr-i devri çekmekden bükildi ḳāmetüm  

Bāri ġam çekdürme ey meh mihri yoḳ aġyārdan (G 263/6) 
 

Gark etmek: batırmak, boğmak 

İrüp Baġdād kūyına olınca vaṣluña mevṣıl  

Gözümüñ ḳara ḳanlu yaşı ġarḳ itdi Ḳaramanı (G 320/2) 
 

Geceyi gündüze katmak: aralıksız, gece gündüz çalışmak, büyük çaba 

göstermek 

Giceyi gündüze ḳatup irişdi yine bahar  

Ṣafā-yı ʿişreti biz daḫi ṣubḥ u şām idelüm (G 180/6) 
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Göğüs geçirmek: üzülerek derinden soluk almak 

Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā 

Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (G 3/1) 
 

Gönlüne girmek: kalbine girmek 

Girince sen boyı servi revānuñ ḳatı göñline  

Döşendüm ṭopraġı yaṣduġumı ṣu gibi ṭaş itdüm (G 187/6) 
 

Göz açmak: uyanık, dikkatli bulunmak 

 ʿĀlemüñ ṣanma bizi faṣl-ı bahārın gözlerüz 
Nergisāsā göz açup sen gül-ʿiẕārın gözlerüz (G 113/1) 

 

Göz dikmek: dikkatle bakmak, gözünü ayırmadan bir yere veya bir kimseye 

bakmak 

Ṭañ degül meh dikse göz her gün rikābuñ ʿaynına  

Ḫāk-pāyuñ tūtiyādur āfitābuñ ʿaynına (G 258/1) 
 

H 

Hâk ile yeksân eylemek: yapı, şehir vb. için temelinden yıkıp harap etmek, 

bütünüyle ortadan kaldırmak veya kalkmak 

Şeh-süvārum ārzū-yı pāy-būsuñ yādına 

Yollar üzre cismümi ḫāk ile yeksān eylesem (G 197/6) 
 

Hayat vermek: canlılık vermek, canlandırmak 

Yād-ı laʿlüñdür Raḥīmī mürdeye viren ḥayāṭ  
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Ḳālib-i fersūdedür ey ʿḬsā-dem cānsuz cesed (G 40/7) 
 

Hora geçmek: beğenilmek, hoşa gitmek, makbule geçmek, kendisine verilen 

kimsenin çok işine yaramak 

Fidā-yı cān iderdüm ʿīd-i vaṣl-ı yār içün ammā  

Dirīġā ḫora geçmez tekye-i ʿaşḳında ḳurbānum (G 201/3) 

 

İ 

İki arada kalmak: birbirine karşıt iki kişi arasında ne yapacağını bilemeyerek 

şaşırmak 

Bir yaña ümmīd-i vuṣlat bir yaña bīm-i firāḳ  

Ber-ṭaraf ḳıl ey ecel ḳaldum iki arada gel (G 173/6) 
 

İşini bitirmek: öldürmek 

İşüm bitürdi benüm derd-i dāġ-ı ḫūn-ālūd  

Şaḳāyıḳı n’ideyin lālezārı n’eyleyeyin (G 231/3) 
 

K 

Kadem basmak: girmek, gelmek, uğramak bkz. Ayak basmak 

Ḫarābāta ḳadem baṣdum Raḥīmī ehl-i dillerle  

Göñül peymānesin bir ḫāne-i ḫammāra ṭabşurdum (G 221/7) 
 

Kalem çekmek: gereksiz olduğunu belirtmek için üstünü çizmek 

Başum aldum ele meydānuña ṣoñra ḳadem baṣdum 

Ḥayātum defteri erḳāmına evvel ḳalem çekdüm (G 186/2) 
 

Kan ağlamak: büyük bir üzüntü içinde bulunmak 
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Ḥālet-i ʿaşḳ içre aḥvālüm görüp ḳan aġladı  

Ey benüm çeşm-i güher-bārum yaşuñ olsun mezīd (G 37/2) 
 

Kanı kaynamak: coşkun ve kıpırdak olmak 

Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler  

Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler (G 90/1) 
 

Kendi düşen ağlamaz: kendi zararına kendisi neden olanın yakınmaya hakkı 

olmaz 

Kendi düşen aġlamaz ṣabr eyle pervāne-dil  

Bir dem ola üstüñe pertev ṣala envār şemʿ (G 129/6) 
 

Kıyametler koparmak: aşırı gürültülere, kargaşaya yol açmak 

Serv-i bālā gibi ṣalınur ḳıyāmetler ḳopar  

Şehr-i Kütāhiyyede çoḳ şīve-kār-ı Germiyān (G 265/6) 
 

Kıymet bilmek: önemini, değerini bilmek 

Vücūdum dürrinüñ ṣarrāf-ı ʿālem ḳıymetin bilmez  

Cihānuñ cevherin virseñ behā ne bī-behāyam ben (G 238/2) 
 

Koynuna girmek: biriyle yatıp sevişmek 

Babanuñ cānısın ḳaçma benüm ḳoynuma girmekden 

Ḳuzucaġum beni ḳurtar elinden gürg-i hicrānuñ (G 161/6) 
 

Kul olmak: aşırı derecede bağlanmak, boyun eğmek 

Ḳul oldı sen boyı servi görüp dil-i āzād  

Hevā-yı ʿaşḳa düşüp didi her çi bād-ā-bād (G 36/1) 
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(birinin veya bir şeyin) Kurbanı olmak: uğruna can feda etmek 

Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür  

Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū (G 272/5) 
 

P 

Peyda etmek: çıkarmak, oluşturmak, ortaya çıkarmak, edinmek 

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı  

Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā (G 2/6) 

 

R 

Rast gelmek: düşünmediği, ummadığı halde karşılaşmak, rastlamak, tesadüf 

etmek 

Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum  

Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (G 55/5) 
 

Rehin etmek: rehin olarak vermek 

Leblerüñde bilse bu deñlü kerāmet n’eydügin  

Rehn iderdi ḫırḳasın cām-ı meye Beg Bāyezīd (G 32/7) 
 

Renk almak: yeni bir renk kazanmak 

Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem  

Görüp ānide reng aldum gülinden sünbülinden hem (G 204/1) 
 

S 

Sefa sürmek: rahat, sakin ve eğlenceli yaşamak. 
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Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi  

Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (G 158/6) 
 

Set çekmek: 1) suyun akmasını, toprağın kaymasını önlemek için duvar 

yapmak; 2) mec. bir işi, bir davranışı, bir isteği önlemek, engellemek. 

Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün  

Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (G 40/2) 
 

Sefer etmek: gezmek, gezinti yapmak, yolculuk etmek 

Ḳor kār-bārı ṣoñ ucı yektā ider sefer  

N’eyler tecemmülātı iden iḫtiṣār göc (G 28/6) 
 

Selam olsun: “esenlik dileklerim ulaşsın” anlamında kullanılan bir iyi dilek 

sözü 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun  

Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun (G 248/2) 
 

Seyre çıkmak: 1) bir yerden başka bir yere gitmek için yola çıkmak; 2) 

eğlenmek üzere gözlemek, bakmak 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen  

Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān sensüz (G 110/3) 
 

Ş 

Şeref vermek: onurlandırmak, şereflendirmek 

Ḫalāṣ eyle dil-i bī-ṭāliʿi ṣavm-ı nuḥūsetden  

Şeref vir ey hilāl-ebrū baña ʿīd-i cemālüñle (G 292/5) 
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T 

Tağlara düşmek:  büyük bir üzüntü dolayısıyla insanlardan kaçıp ıssız yerlerde 

yaşamak   

Bir çeşm-i ġazāl içün bir ḳaşı hilāl içün 

Dīvāne degülseñ ger ṭaġlara neden düşdüñ (G 146/6) 
 

Takat getirmek: dayanmak, katlanmak 

Niçe ṭāḳat getürsin bu şeh-i laʿl-i leb-i yāre  

Maḥabbet bādesinden maḥv olur āvāresi ʿaşḳuñ (G 154/2) 
 

Ter düşmek: küsmek, gücenmek. 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña  

Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh (G 298/ 4) 
 

Toz koparmak: toz kaldırmak 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it  

Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (G 284/7) 
 

Ü 

Üstüne düşmek: bir kimseyle veya bir şeyle çok ilgilenmek 

Gördi pīrāhenüñi titreyüp üstüme düşer  

Çāk çāk itdi bu ġayretle girībānı zırıh (G 293/4) 
 

V 

Vatan tutmak: yurt edinmek 

Vaṭan ṭutdı gözüm içre ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ  

Ne cevher maʿdeniyüz gör ne dürrüñ kānıyuz şimdi (G 329/2) 
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Y 

Yanıp yakılmak: sızlanmak, şikâyet etmek 

N’eyleyüm ḳurtulmadı hercāyī dil-ber sevmeden 

Vaḳtidür yansun yaḳılsun bu dil-i sūzān ḥayf (G 135/4) 
 

Yanıp tutuşmak: bir şeyi elde etmek için güçlü bir istek duymak 

Meclisüñde şevḳ ile yanup dutuşaḳ şemʿile 

Nār-ı ʿaşḳı ʿārıż-ı gül-nārı söyleşsek birez (G 115/5) 
 

Yetmiş iki dereden su getirmek: birini kandırmak için birçok sebep ileri 

sürmek, dil dökmek (bkz. bin dereden su getirmek) 

Sen boyı servi kenār itmek içün leyl ü nehār  

Yetmiş iki dereden ṣu getürür ḳırḳ bıñar (G 102/1) 
 

Yele vermek: savurmak, boşuna harcamak 

Yile virmiş varını ṣabr u ḳarārı ḳalmamış  

Ḫānḳāh-ı ʿālem içre nāba beñzetdüm seni (G 346/4) 
 

Yerden yere vurmak:  birine türlü yönlerden saldırarak onu çok aşağılayıcı bir 

duruma düşürmek 

Hevādāruñ olanı ey boyı serv  

Yeter sāye gibi yirden yire ur (G 42/5) 
 

Yerle beraber etmek: temeline kadar yok etmek, tahrip etmek (bkz. yerle bir 

etmek) 
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Ten-i maʿmūr-ı ʿaşḳuñ gencine cāy olmaḳ ecliçün  

Yıḳup yire berāber itdügüñ vīrānuñı yād it (G 19/2) 
 

Yol bulmak: çare bulmak 

Yol bulmadı viṣāl-i miyānuña ḳıl ḳadar  

Bu yolda ḥayf żāyiʿ olan ʿömr-i nāzenīn (G 240/3) 
 

Yolu düşmek: o yerden geçmesi gerekmek 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün  

Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine (G 303/7) 
 

Yoluna baş koymak: bir şey uğruna ölümü göze almak 

Elüñe yapışup Allāh didüm  

Ḳodum baş yoluña ey şāh didüm (G 189/1) 
 

Yoluna can vermek: birinin uğruna ölmek 

N’ola virse Raḥīmī yoluña cān  

Saña şāhum gedā mı eksük olur (G 57/7) 
 

Yüz çevirmek: gösterdiği ilgiyi kesmek 

Ẕerreveş yoluñda pā-mālem didüm  

Yüz çevirdi āh kim benden o gün (G 267/4) 
 

Yüz sürmek: aşırı sevgi göstermek için yere eğilmek 

Der-i cānāna yüz sürdüm ḳoyup başum ayāġına  

Bi-ḥamdillāh Raḥīmī baña el virdi yine devlet (G 21/7) 
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(bir şey olmaya) Yüz tutmak: bir şey olmak üzere bulunmak 

Olalı şehr-i ḥüsne yüzüñ ay Güzel ḥiṣār  

Yüz ṭutdı ṭop yıḳılmaġa gördi Güzel ḥiṣār (G 93/1) 
 

(bir şeye) Yüz tutmak:  yönelmek 

Göñlüm ol gül-ʿiẕāra yüz ṭutdı  

Yine zār u hezāra yüz ṭutdı (G 319/1) 
 

Yüze gülmek: 1) yalandan dost görünmek; 2) sevimli, alımlı görünmek 

Şemʿisin her cemʿüñ ey meh mihr-i dehr-ārā gibi  

Yüze gülmekde naẓīrüñ yoḳ gül-i raʿnā gibi (G 323/1) 
 

Z 

Zahmete girmek: zahmet etmek 

Ṭabībā zaḥmete girüp benümçün hīç ʿilāc itme  

Ben oldum olacaġum ol gözi bīmār ṣaġ olsun (G 254/4) 
 

Ziyade olmak: artmak, çoğalmak 

Ḫūn-ı cigerle besler merdüm yaşımı eşküm  

Olsun demi ziyāde bu çeşm-i ḫūn-feşānuñ (G 157/4) 
 

2.4.  ŞAİRİN SIK BAŞVURDUĞU EDEBİ SANATLAR 

Edebi sanatlar klasik Türk edebiyatında anlamı renklendirmek, güzelleştirmek, 

çeşitlendirmek ve derinleştirmek için sıklıkla kullanılmıştır. Şairler şiirlerinde edebi 

sanatların neredeyse hepsini kullanmışlardır. Fakat bazı sanatlar daha çok kullanılmış ve 

ustalık göstermede daha belirleyici olmuşlardır.  
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  Rahîmî de gazellerinde edebi sanatlardan faydalanmıştır. Rahîmî’nin 

gazellerinde öne çıkan ve klasik Türk şiirinde her şairin muhakkak kullandığı teşbih, 

istiare, mübalağa ve tezat sanatlarını ele alıp birkaç örnek ile sunmaya çalışacağız. 

2.4.1. Teşbih 

İsa Kocakaplan teşbihi “ Aralarında çeşitli yönlerden benzerlik bulunan iki 

varlıktan zayıfını kuvvetlisine benzetmek sanatına teşbih denir” (2017: 162) şeklinde 

tanımlamıştır. Teşbihin benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı olarak 

dört unsuru vardır. Teşbih de bu dört unsurda kullanılırsa “mufassal teşbih”, benzetme 

yönü bulunmayanlara “mücmel veya muhtasar teşbih”, sadece benzetme edatı 

bulunmayanlara “müekked teşbih”, teşbihin iki temel öğesi yani benzeyen ve 

benzetilenle kurulanlara ise “beliğ teşbih” denir. (Kocakaplan, 2017: 164) 

Rahîmî şiirlerinde teşbih sanatını sıklıkla kullanmıştır. Teşbih sanatının 

Rahîmî’nin gazellerindeki kullanımını birkaç örnekle aşağıda sunacağız.  

Şair aşağıdaki beyitte göğsünü güle, vücudundaki yaraları da laleye benzeterek 

teşbih yapmıştır: 

Sīnemi gül gibi ṣad çāk itdi ḫār-ı intiẓār  

Lāle gibi cisme dāġ urdı bu nār-ı intiẓār (G 77/1) 
[Bekleyiş dikeni (sevgiliyi beklemenin verdiği acı) göğsümü gül gibi yüz parça 

etti. Bu bekleme ateşi vücuduma lale gibi yaralar açtı.] 

Rahîmî bu beyitte ise kendini pervaneye, gönlünü ise bülbüle benzetmiştir: 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle  

Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin (G 261/3) 
[Ey gönül! Ben pervane gibi kendi derdimle yanardım, inlemeye başlayıp bülbül 

gibi kavga eden sensin.] 

Bu beyitte şair, gönlünü aynaya, sevgilinin yanağını ise güneşe benzetmektedir: 

Göñül āyīnesi ey mihr ḫad ġāyet muṣaffādur  
Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi (G 341/6) 

[Ey güneş yanaklı(sevgili)! Gönül aynası oldukça temizdir. (Gönül aynasında) 

bir zerrecik gam tozunun dağlar kadar derdi olur.] 
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Şair aşağıdaki beyitte sevgilinin ihsanını bayram günü yağan yağmura, gönlünü 

ise bağa teşbih etmiştir: 

Feyż-ı iḥsānuñ göñül bāġını sīr-āb eyledi  
Ser-be-ser būstān-ı dehri nitekim bārān-ı ʿīd (G 39/8) 
[Bayram yağmurunun dünya bahçesini baştan başa suya kandırdığı gibi lütfunun 

bolluğu gönül bahçesini suya kanmış hale getirdi.]   

Rahîmî bu beyitte gönlünde ayrılık ateşinin yarasını Karacadağ’a, gözyaşını 

okyanusa, Akdeniz’i dile, sevgilinin ayrılığını ise ateşe benzetmektedir. Ayrıca beyitteki 

ateş ve su tezadı da dikkat çekicidir. 

Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ  

Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil (G 176/3) 
[Ey sevgili! Gönülde ayrılık ateşinin yarası Karacadağ kadar, gözyaşımın 

yanında Akdeniz (ise) sanki bir dil kadardır.] 

 Rahîmî aşağıdaki beyitte sevgiliyi güle, dudağını ise goncaya benzetmiştir: 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ 

Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın (G 226/2) 
[Ey gonca dudaklı! Her dikene yüz verdin gül gibi açıl. Pek çok feryadı duymaz 

benim figanımı anmazsın.] 

 

2.4.2. İstiare 

İstiare “Edebiyatta: bir kelimenin mânâsını muvakkaten diğer bir kelime 

hakkında kullanmaktır” şeklinde tanımlanmıştır (Olgun, 1936: 54). 

İstiarenin temelini teşbih oluşturmaktadır. Fakat teşbihte benzetilen, benzeyen, 

benzetme yönü ve benzetme edatı olmak üzere dört temel unsur var iken, istiarede 

benzeyen ya da benzetilenden sadece birisi söylenir. İstiarenin iki çeşidi vardır: 

Yalnızca “ benzeyenin” söylendiği istiareye “kapalı”, yalnızca “benzetilenin” söylendiği 

istiareye “açık” denir.  

Rahîmî de divan şiiri geleneğini sürdüren diğer bütün şairler gibi istiareden 

gazellerinde yararlanmıştır. Gerek açık gerekse kapalı istiareyi kullanarak farklı 
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çağrışımlar oluşturmuştur. Aşağıda Rahîmî’nin gazellerinde kullandığı istiare sanatına 

dair birkaç örnek sunulacaktır. 

Rahîmî aşağıdaki beyitte sevgiliyi aya benzetmiş, sevgili yerine mâh ifadesini 

kullanarak açık istiare yapmıştır.  

Ḥarāret irmesün tāb-ı güneşden deyü ol māha  

Duḫān-ı āh-ı dilden eyledüm bir sāyebān peydā (G 5/2) 
[O aya (ay gibi parlak sevgiliye) güneşin sıcaklığından hararet basmasın diye 

gönül ahının dumanından bir gölgelik yaptım.] 

Aşağıdaki beyitte sevgili Çin güzeline benzetilmiş fakat sadece benzetilen öğe 

dile getirilerek açık istiare yapılmıştır. 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni  

Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (G 270/5) 
[Ey Çin güzeli! kaş çatman (hiç) eksik olmadı, dudağının hakkı için niçin kaşın 

canıma kast ediyor, hatam nedir, söyle?]  

Şair aşağıdaki beyitte sevgilinin kirpiklerini kılıca benzetip sadece kılıcı 

söyleyerek açık istiare yapmıştır. 

Yāremüñ aġzına tīġüñ dil ṣoḳar ikide bir 

Ben anuñla ġamzeden himmet bulursam söyleşem (G223/3) 
[Kılıcın (kirpiğin) yaramın ağzına ikide bir dil sokar. Ben onunla gamzenden 

ihsan bulursam söyleşeyim.] 

Aşağıdaki beyitte şair sevgiliyi servi ve güle benzetmiş fakat sadece benzetilen 

öğeleri dile getirerek açık istiare yapmıştır. 

Ṣalınma her pelīd ile benüm serv-i ḫırāmānum  

Açılma virme yüz her ḫāra ey gül-berg-i ḫandānum (G 201/1) 
[(Ey) salınarak yürüyen servim! Her alçak(rakip) ile salınma. Ey gülen gül 

yaprağım! Her diken(rakip)e yüz verip açılma.] 

Rahîmî aşağıdaki beyitte şaraba insana ait bir özellik nisbet ederek kapalı istiare 

yapmıştır. 
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Laʿlüñe beñzeyeli başumuza çıḳdı şarāb  

Bulsavuz ḳanın içerdük biz anuñ tenhāda (G 280/3) 
[(Ey sevgili!) Şarap dudağına benzediğinden beri başımıza çıktı. Biz onu 

tenhada bulsak kanını içerdik.] 

Aşağıdaki beyitte sevgili gölge salan bulutlara benzetilerek kapalı istiare 

yapılmıştır. 

 Āfitābum yücedür gerçi felekden menzilüñ  

Sāye ṣal ben ẕerre-i nāçīz ü bī-miḳdāra baḳ (G 139/4) 
[Güneşim! Doğrusu yerin felekten daha üstündür. Ben değersiz zerreye bak, 

gölge sal.] 

Şair aşağıdaki beyitte yaraya insana ait bir özellik nisbet ederek kapalı istiare 

yapmıştır. 

Gördükce zaḫm aġız açar tīġ-i ḫançerüñ  

Yalmanup özler anı zülāle ṭaraf ṭaraf (G 133/4) 
[(Ey sevgili!) Yara kirpiğinin kılıcını gördükçe ağzını açar (ister). Tatlı su her 

yönden kılıcını özleyip yalanır.] 

 

2.4.3. Mübâlağa 

Sözlük anlamı olarak “abartı” anlamına gelen kelime edebi bir terim olarak 

İskender Pala tarafından “ Edebiyatta sözün etkisini artırmak için bir şeyi olamayacağı 

biçimde yahut olduğundan çok veya az gösterme sanatıdır.” (2011: 338) şeklinde 

tanımlanmıştır.  

Mübâlağanın söyleyişteki aşırılığa göre üç çeşidi vardır: Akla yatkın olan 

mübâlağalara “tebliğ”, akla yatkın gibi görünen fakat görenek ve âdete uygun 

olmayanlara “iğrak”, aklın alamayacağı derecedeki mübâğalara “gulüv” denir.  

Mübâlağa sanatını şairler anlatıma heyecan katmak, duygularını daha iyi ifade 

etmek, okuyucuyu etkilemek ve anlatımı çarpıcı hale getirmek için sıklıkla 

kullanmışlardır. Mübâlağanın kullanılmadığı eserler söyleyiş güzelliği açısından da 

eksik kalmışlardır. Bu nedenle bütün şairler gibi Rahîmî’de gazellerinde mübâlağa 
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sanatından faydalanmıştır. Rahîmî’nin mübâlağa sanatını nasıl kullandığına dair 

örnekleri aşağıda sunacağız.  

Rahîmî aşağıdaki beyitte dudağın bir anda bin ölüyü dirilttiğini söyleyerek 

mübalağa yapmıştır. 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem  

Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur (G 103/2) 
[Ey Hz. İsa nefesli (sevgili)! Dudağın bir anda bin ölüyü canlandırır. Vücudun 

ve dünyanın canısın, canana sağlıklı olmak yakışır.] 

Şair aşağıdaki beyitte Rahîmî’nin kıymetinin bir damla kadar bile olmadığını 

söyleyerek mübâlağa yapmıştır. 

 Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi  

Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin (G 261/5) 
[Ey sevgili! Doğrusu Rahîmî’nin bir damla kadar değeri yok. (Onun) gönlünü 

coşturup gözyaşını deniz eden sensin.] 

Aşağıdaki beyitte Rahîmî’nin şiirinin güzelliği âfâkı tutması ile mübâlağa 

edilerek anlatılmıştır.  

Raḥīmīnüñ şu deñlü şöhreti var mihr-i ḫaddüñle  

Ṭutupdur gün gibi āfāḳı ey meh şiʿr-i ġarrāsı (G 350/5) 
[Ey ay (gibi parlak sevgili)! Rahîmî’nin senin yanağının güneşi ile o kadar 

şöhreti var (ki), parlak şiiri güneş gibi gökyüzünü tutmaktadır.] 

Rahîmî aşkının büyüklüğünü anlatmak için şahit olarak gökte ayı yerde balığı 

göstererek mübâlağa ve kişileştirme yapmıştır. 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür  

Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (G 160/3) 
[Gökyüzünde ahımın, yeryüzünde gözyaşımın macerası söylenir. Ta 

gökyüzünden balığa sevgime ay ve balık şahittir.] 

Rahîmî aşağıdaki beyitte feleğin aşığa sürekli zulüm etmesi, gam taşlarının 

yağmur gibi yağması ile ifade edilerek mübâlağa yapmıştır. 
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Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi  

Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (G 150/6) 
[Ey felek! Gam taşlarını başıma yağmur gibi yağdırırsın. Bu vücudumun sarayı 

nasıl bayındır hale gelsin.] 

Rahîmî aşkının büyüklüğünü anlatmak için gökyüzü yıkılsa bile gönülde aşkın 

yok olmayacağını belirterek mübâlağa sanatından faydalanmıştır. 

Yire geçse yıḳılsa ṭāḳ-ı eflāk  

Binā-yı ʿaşḳuñ olmaz dilde zāʾil (G 165/4) 
[(Ey sevgili!) Gökyüzü yere geçip yıkılsa, gönülde aşkının binası yok olmaz.] 

 

2.4.4. Tezat 

“Bir olayın, heyecanın etkisiyle büyütülmesi veya küçültülmesi demektir.” 

(Kocakaplan, 2017: 107) olan tezat sanatı hem üslübu güzelleştirmek hemde iki zıt 

unsuru bir arada kullanarak anlatmak istenileni daha kısa ve öz şekilde ifade etmek için 

kullanılır. Tezat sanatı sadece isim ve sıfatlarla değil aynı zamanda eylemler üzerinden 

de yapılır. Klasik Türk edebiyatından neredeyse bütün şairler tarafından kullanılan bu 

sanatı Rahîmî de kullanmıştır.  Rahîmî’nin gazellerindeki tezat sanatı kullanımını 

aşağıdaki örneklerle göstermeye çalışacağız.  

Rahîmî gazellerinde doğa unsurlarını kullanarak tezat yapmıştır. 

Şair aşağıdaki beyitte zerre ve güneşi kullanarak tezat yapmıştır. 

Sürdügünce yüz rikābuña Raḥīmī sāyeveş  

İtme ʿār ey meh irişmez ẕerreden mihre zevāl (G 178/7) 
[Ey ay(sevgili)! Rahîmî’nin gölge gibi üzengine yüz sürmesinden utanma 

güneşin parlaklığına zerrenin zararı olmaz.] 

Rahîmî aşağıdaki beyitte damla ve deniz ifadelerini kullanarak tezat yapmıştır. 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil  

Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (G 168/1) 
[Dostum gönül damla gibi küçücüktür ama bilene sor gönül nasıl bir deryadır, 

gör.] 
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Aşağıdaki beyitte gül ve diken ifadeleri ile tezat yapılmıştır. 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni  

Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (G 316/4) 

[O gül yakalı taş kalplinin hasreti beni diken etti, yatağımı yastığımı taş etti.] 

Rahîmî aşk ve aşkla ilgili unsurları kullanarak da tezat yapmıştır. 

Aşağıdaki beyitte ağyar ve yar kelimeleri üzerinden tezat yapılmıştır. 

Ġamzeñ ḳılıcı deldi dilüm yara eyledi  

Aġyāra olacaḳ işi ol yāre eyledi (G 316/1) 
[(Sevgilinin) yan bakışının kılıcı gönlümü delip yara açtı, yabancıya yapacağı işi 

dostuna yaptı.] 

Şair geda ve şah ifadelerini kullanarak tezat yapmıştır. 

Raḥīmī ol mehe ʿarż itme mihrüñ  

Ki zīrā sen gedā ol şāh-ı evreng (G 149/5) 
[Rahîmi aşkını o aya söyleme çünkü o tahtın sultanı sen de bir kölesin.] 

Aşağıdaki beyitte ayrılık ve kavuşma kelimleri kullanılarak tezat yapılmıştır. 

Baña hecrüñde ġam vaṣluñla şādān olmadan yegdür  

Dil-i bīmār ḫoş derdüñle dermān olmadan yegdür (G 50/1) 
[Benim için ayrılığındaki gam kavuşup mutlu olmaktan daha iyidir. Hasta gönül 

senin derdinle hoştur, (onun için hasta olmak) iyileşmekten daha iyidir.] 

Gazellerde zaman kavramları kullanılarak da tezat yapılmıştır. 

Rahîmî beyitte gündüz ve geceyi aynı anda kullanarak tezat oluşturmuştur. 

Seni germ-ābede seyr itmege ḫalvet bulımaz 

Gündüzin mihr gice māh gelür cāmlara (G 279/2) 
 [(Rahîmî) seni kaplıcada seyretmek için fırsat bulunmaz. Camlara gündüz güneş 

gece de ay gelir.] 

 Aşağıdaki beyitte evvel ve ahir ifadeleri üzerinden tezat yapılmıştır. 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür 
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Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur (G 103/5) 
[Dünya bir misafirhanedir önce konan sonra göçer. Bu dünyada misafire bir iki 

gün sıhhatli olmak yakışır.] 

Şair beyitte kış ve bahar ifadelerini birlikte kullanarak zıtlık oluşturmuştur. 

Gülüp gül gibi ṣun ġonca-lebüñ maḥzūn-ı hicrāna  

Şitānuñ şiddeti gitdi dem-i ʿişret bahāruñdur (G 95/4) 
[Gül gibi gülüp ayrılıktan hüzünlenen aşığa gonca dudaklarını göster. Kışın 

sıkıntısı gitti bahar eğlence zamanıdır.] 

 

Rahîmî şehir adlarını da tevriyeli kullanarak tezat yapmıştır. 

Şair beyitte Karaman’ı karanlık çağrışımıyla kullanıp aydınlık olmakla tezat 

olarak kullanmıştır. 

Ḳaraman mülkin Aydın idicek sen şāh-ı meh-çihre  

Güneş menzil-be-menzil ḳarşu çıḳdı şehrden şehre (G 304/1) 
[Sen ay yüzlü padişah Karaman diyarını aydın/Aydın edince güneş menzilden 

menzile, şehirden şehire karşı çıktı.] 

Aşağıdaki beyitte Tire ve Aydın şehirleri kelime manaları üzerinden tezat 

yapılarak kullanılmıştır. 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ  

Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (G 243/5) 
[Ey Rahîmî! Tire/kara bahtının Aydın/aydın olmasını istersen Selim Han ile 

Manisa diyarını seyret.] 

Rahîmî beyitte Akşehir, Aydın, Tire ve Karaman’ı bir arada kullanarak zıtlık 

oluşturmuştur. 

Gün yüzüñsüz gözüme Aḳşehr ey meh Tiredür 

Kākülüñsüz ṣanma Aydındur Ḳaraman illerin (G 243/3) 
[Ey ay (gibi parlak sevgili)! Gün yüzün olmayınca Akşehir benim için 

Tire’dir/karanlıktır. Kakülün olmayınca Karaman Aydın’dır/ aydındır zannetme.] 
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Rahîmî gazellerinde çeşitli sıfatları da zıtlık unsuru olarak kullanmıştır. 

Aşağıdaki beyitte kolay ve zor kelimeleri bir arada kullanılarak tezat 

oluşturulmuştur. 

Vefā ehline āsāndur yoluñda cān fidā itmek  

Velī bir dem ḳapuñdan ayru olmaḳ dil-berā müşkil (G 176/6) 
[Ey sevgili! Vefa ehline (âşıklara) senin uğruna canlarını feda etmek kolaydır 

ama kapından bir an olsun ayrı kalmak zordur.] 

Rahîmî beyitte eğri ve doğru kelimelerini kullanarak tezat yapmıştır. 

 Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar 

Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (G 328/3) 
Bunlar dışında Rahîmî birbirine zıt eylemleri bir arada kullanarak da tezat 

yapmıştır. 

Aşağıdaki beyitte gülmek ve ağlayıp üzülmek ifadeleri birbirine zıt olarak 

kullanılmıştır. 

Güler düşmen Raḥīmī zār u maḥzūn 

Esirge pādişāhum cānı yoḳ mı (G 339/5) 
[Rahîmî ağlayıp inleyip üzgünken düşman güler. Merhamet et padişahım 

(onunda) canı yok mu?] 

Rahîmî harap olmak ve abad olmak eylemleri ile zıtlık oluşturmuştur. 

Dest-i hecrüñle ḫarāb olup yıḳılmışdur göñül 

Genc-i vaṣluñla yine yap yap anı ābād ḳıl (G 163/2) 
[Gönül ayrılık eliyle harap olup yıkılmıştır, kavuşma hazinenle onu yeniden 

yavaş yavaş imar et.] 

Şair kul olmak ve sultan olmak ifadelerindeki zıtlıktan beyitte yararlanmıştır. 

Ḳapusında ḳul olmaḳ ḳadrini sen Yūsuf-ı ḥüsnüñ  

ʿAzīzüm mülket-i Mıṣr içre sulṭān olmayan bilmez (G 117/5) 
[Azizim sen Yusuf kadar güzel (sevgilinin) kapısında kul olmanın değerini, 

Mısır memleketine sultan olmayan bilmez.] 
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Aşağıdaki beyitte hüzünlü olmak ile mutlu olmak arasındaki tezattan 

faydalanılmıştır. 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme  

Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme (G 302/1) 
[Beni ayrılığınla mahzun, düşmanımı kavuşmanla mutlu etme. Dostum dostunu 

unutup yabancıları hatırlama.] 

Beyitte unutmak ve hatırlamak eylemleri bir arada kullanılarak tezat yapılmıştır. 

Raḥīmī bir gedādur dergeh-i devlet-penāhuñda 

Unutduñ çoḳ zemāndur sen anı sulṭānum añmazsın (G 226/5) 
[Sultanım Rahîmî devletinin kapısında bir kuldur, sen onu çok zamandır 

hatırlamazsın unuttun.] 

 

2.5.  VEZİN 

Aruz ölçüsü hecelerin kısalık, uzunluğuna ya da açıklık, kapalılığına dayanan bir 

ölçüdür. Aruz ölçüsü Arap edebiyatında doğmuş oradan İran edebiyatına geçmiş ve XI. 

yüzyıldan itibaren Türk şairler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. “ Yüzyıllar boyu 

Türk şiirinde kullanılan ve Türk aruz sistemini oluşturan kalıplar 10 bahrin 39 kalıbı 

olmuştur.” ( İpekten, 2012: 161) Bunlar arasında ise en çok remel bahrinin “fâ’ilâtün 

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” kalıbı kullanılmıştır.  

Rahîmî gazellerinde aruz ölçüsünün 14 kalıbını kullanmıştır. Bunlardan en çok 

remel bahrinin “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” kalıbını kullanmıştır. Bu kalıptan 

sonra en çok kullandığı kalıp ise hezec bahrinin “mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 

mefâ’îlün” kalıbıdır.  

 

Tablo 12: Vezinlerin Dağılımı 

Bahirler Vezin Kalıpları Kullanım Sıklığı 

 

Remel Bahri 

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 137 

Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 23 

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 3 
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Hezec Bahri 

Mefāʿḭlün mefāʿḭlün mefāʿḭlün 

mefāʿḭlün 

125 

Mefʿūlü mefāʿḭlü mefāʿḭlü feʿūlün 8 

Mefāʿḭlün mefāʿḭlün feʿūlün 9 

Mefʿūlü mefāʿḭlün mefʿūlü mefāḭlün 1 

Muzârî Bahri Mefʿūlü fāʿilātü mefāʿḭlü fāʿilün 26 

Mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün 6 

Müstec Bahri Mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 7 

Hafif Bahri Feʿilātün mefāʿilün feʿilün 5 

Feʿūlün feʿūlün feʿūlün feʿūl 1 

Recez Bahri Müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün 

müstefʿilün 

2 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

GAZELLERDE ÖNE ÇIKAN DUYGULAR 

3.1. AŞK 

Aşk klasik Türk şiirinde gazellerin başlıca konularındandır. Gerek beşerî gerekse 

ilâhi aşk yüzyıllarca şiirlerde işlenegelmiştir. Rahîmî de şiirlerinde hem ilâhi hem beşerî 

aşka yer vermiştir. Aşk denildiğinde ilk akla gelen âşık, maşuk ve rakip üçlüsüdür. 

Rahîmî’nin bu üç unsuru gazellerinde nasıl kullandığına ayrıntılı olarak bakacağız. 

 

3.1.1. Âşık 

 Klasik Türk edebiyatında âşık şiirin merkezindedir. Şair aynı zamanda âşıktır. 

Klasik Türk şiirinde âşık perişan, zavallı, sevgili için canını bile feda etmekten geri 

durmayan, aşkından mecnun olmuş, her nefesini sevgiliye adamış kişidir. Her daim 

sevgiliye kavuşmak için çalışır ve buna engel olan her şey âşık için rakiptir.  

 Sevgili âşığa her zaman zulüm etmektedir bu yüzden âşığın başından bela hiç 

eksik olmaz. Sevgilinin zulmünden âşık ne kadar yakınırsa yakınsın bu zulümden 

mahrum kalmayı da hiç istemez çünkü sevgilinin zulüm etmesi bile onu hatırladığının 

bir kanıtır.  

 Dil-rubādan cefā mı eksük olur  

ʿĀşıḳa hīç belā mı eksük olur (G 57/1) 
 [Gönül alan sevgiliden (âşığa) hiç eziyet eksik olur mu (çünkü) âşıktan hiç bela 

eksik olur mu?] 

Dile derdüñ yeter devā n’eyler  

Cevrüñe rāżıyam vefā n’eyler  (G 88/1) 
[(Ey sevgili!) Gönüle derdin yeter devayı ne yapsın, eziyetine razıyım vefa ne 

yapsın?] 
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Âşık sevgili için her türlü zorluğa katlanır. Şartlar ne olursa olsun hatta ucunda 

ölüm bile olsa sevgiliden asla vazgeçmez. 

ʿĀşıḳa rūşen-dil oldur şemʿ gibi yanmadan  

Başını ḳaṭʿ itseler döndürmeye aṣlā yüzin (G 246/4) 
[Âşığın gönlünü aydınlatan odur (o sevgilidir). (Onun için) mum gibi yanmaktan 

başını kesseler asla (ondan) yüzünü döndürmez.] 

Sevgiliye olan aşkı âşığa bazen Ferhad gibi dağları deldirir bazen ise âşığı 

Mecnun gibi çöllere düşürür.  

Gehi ʿaşḳuñ beni Ferhādveş ṭaġlara düşürdi  

Gezüp Mecnūn gibi geh sākin-i ṣaḥrā iden sensin (G 261/2) 
[(Ey sevgili!) Beni aşkın bazen Ferhad gibi dağlara düşürdü. Bazen de Mecnun 

gibi gezip çölde ikamet ettiren sensin.] 

Âşık için sevgilinin uğruna aklını yitirmeyen kişi gerçekten akıl sahibi bir kişi 

değildir. Çünkü sevgili aklını, canını, bütün varlığını verecek kadar önemlidir. 

Leylā-yı zülfüñüñ şu ki meftūnuñ olmaya  

ʿĀḳil midür o kimse ki Mecnūnuñ olmaya (G 300/1) 
[Simsiyah saçına tutulup Mecnûn/ deli olmayan kişi (hiç) akıllı mıdır?] 

Aşk âşığı öyle bir hale getirmiştir ki artık hiçbir öğüdü duymaz zincirle 

bağlasalar bile duramaz olmuştur.  

ʿAşḳ daḳmışdur benüm boynuma zāhid bir kemend  

Pend girmez gūşuma ṭutmaz beni zencīr ü bend (G 31/3) 
[Ey Zahit! Aşk benim boynuma bir kement takmıştır. Kulağıma öğüt girmez, 

beni zincir ve bağ tutmaz.] 

Âşık her zaman sevgiliye kavuşmayı arzu eder ve bunun için bir çare arar. Fakat 

bazen de kavuşmak yerine ayrı olmayı tercih eder.  

Olup dil ṣu gibi sen serve māʾil  

Velī yoḳ bāġ-ı vaṣla yol ne ḥāṣıl (G 165/1) 
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[Gönül su gibi sen serviye meyletmiştir. Fakat ne fayda kavuşma bağına yol 

yoktur.] 

Baña hecrüñde ġam vaṣluñla şādān olmadan yegdür  

Dili bīmār-ı ḫoş-derdüñle dermān olmadan yegdür (G 50/1) 
[Benim için ayrılığındaki gam kavuşup mutlu olmaktan daha iyidir. Hasta gönül 

senin derdinle hoştur, (onun için hasta olmak) iyileşmekten daha iyidir.] 

Aşka düşenin gözü sevgiliden başkasını görmez olur. Ona kavuşmak için her 

şeyi göze alır. Ne ar ne namus artık onun için önemli değildir. Aşka soyunurken bütün 

bunlardan vazgeçer. 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz  

Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (G 107/6) 
[Ey zahid! Biz ikiyüzlülüğün cübbesini yırtmışız. Aşk içinde ne namusu özleriz 

ne de edep isteriz.] 

Âşık için sevgilinin rakibe yakın davranması, onunla vakit geçirmesi, âşığa 

göstermediği ilgiyi rakibe göstermesi üzüntü sebebidir. Sevgiliyi asıl sevenin kendisi 

olmasına rağmen sevgilinin rakibe ihsanda bulunması âşığı perişan eder. 

Beni ḳoyup raḳībe yüz virdi  

Ol güli gör ki ḫāra yüz ṭutdı (G 319/4) 
[(Sevgili) beni bırakıp rakibe yüz verdi. Gör ki o gül dikene meyletti.] 

Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür 

Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū (G 272/5) 
 [Ey gönül alan yan bakış! Razıyım, beni öldür de rakibe bakma.Yardım eyle 

senin kurbanın olayım.] 

 

3.1.2. Sevgili 

 Klasik Türk şiirinde sevgili kara saçları, ay yüzü, âb-ı hayat olan dudakları, ince 

beli, keman kaşları ve servi boyu ile tasvir edilir. Sevgiliye cân, cânân, meh, meh-rû, 

büt, sanem, padişah, şah vb. şekillerde hitap edilir. Klasik Türk şiirinde sevgili genç ve 

güzeldir. İşve ve cilve ile âşığı kendine çeker. Fakat sevgili merhametsiz, sürekli âşığa 
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zulm eden, aşığı kendine esir eden ama asla ilgi göstermeyen biridir. Bütün bunlara 

rağmen âşık için vazgeçilmezdir. Her ne olursa olsun âşığın gönül ülkesinin sultanıdır.  

 Sevgilinin dudakları âşık için bazen mutluluk sebebi iken bazen de azaptır.  

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa  

Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (G 127/6) 
[Ey gonca! Tıpkı mumun pervaneye bazen ışık bazen ateş olması gibi, dudağın 

âşığa bazen gülücük bazen gazap olur.] 

Sevgilinin saçları âşığı kendine esir edip aklını başından alır. 

Göñlümi bir bend ile bend ideli ʿayyār-ı zülf  

Ḳıldı ʿaḳlum kārvānın tār-mār efkār-ı zülf (G 132/1) 
[Düzenbaz saç(ın) gönlümü bir bağ ile bağlayalı beri saçının fikri akıl kervanımı 

darmadağın etti.] 

Sevgilinin saçlarını gören yüz yıllık Müslüman bile dinini bırakıp Hıristiyan 

olur. 

Müʾmin-i ṣad-ṣâle görse zülfüñüñ zünnārını 

Ey ṣanem sevdā-yı İslāmı ḳoyup tersā olur (G 63/2) 
[Ey put gibi güzel sevgili! Yüzyıllık müslüman saçlarını görse İslam sevdasını 

bırakıp hristiyan olur.] 

Sevgili merhametsiz, taş kalplidir. Âşığın feryatlarını duyunca dağlar bile 

gümlerken sevgili asla merhamet göstermez.  

Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi  

Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (G 3/3) 
[Feryadımı duyup dağın içi güm güm gümledi. Ah ki o taş bağırlı hala bana 

merhamet etmez.] 

 

3.1.3. Rakip 

 Rakip âşık ile sevgili arasındaki engellerin tümüdür. Rakip kötü huylu, kara 

yüzlü, karga tabiatlı vb. olarak tasvir edilir. Rakip âşığın baş düşmanıdır. Çünkü 
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sevgiliyi âşık kadar sevmez ama ilgi görür. Bu sebeple âşık ondan kurtulmayı, 

sevgilinin gerçekleri fark edip kendisi ile alakadar olmasını ümit eder.  

 Rakip âşık için bütün kötü özellikleri üzerinde barındıran kişidir. Âşık rakibi 

turşu yüzlü, kara yüzlü, köpek suratlı, karga tabiatlı olarak tasvir ederek onu kötüler. 

 Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler  

Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (G 306/4) 
[Ey ahu gözlü! Rakibi dün bana gösterdiler. Şu köpek suratlı nasıl aslan oğluna 

benzer.] 

Turş-rūyından raḳībüñ münḥarif oldı mizāc  

Tāb-ı ġamdan pür-ḥarāretdür ḫoş-āb ister göñül (G 169/2) 

 [Gönül rakibin ekşi yüzünden (dolayı) keyfi kaçtı. Gam ateşinden hararetlidir 

hoşaf ister.] 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā  

Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (G 16/5) 
[Ey sevgili! Dün mahallende rakip ile Rahîmî kavga edip, o it ile garip hayli 

itişmiş.] 

Kendi kūyuñda benümle hem-dem olmadı raḳīb  

Bülbül-i ḫoş-naġme ile imtizāc itmez ġurāb (G 11/6) 
[Rakip kendi bahçesinde benimle dost olmadı (çünkü) güzel sesli bülbül ile 

karga uyuşmaz.] 

Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl 

Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum (G 201/2) 
[Hey erkek aslanım! Köpek tabiatlı rakibin oyununa aldanma uzak dur, sakın 

kancık tilkiye av olma.] 

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri  

Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (G 6/4) 
[Kapının köpekleri rakibi kuşatmış. Vah! Ona bu ulu rağbet bana hakarettir.] 

Raḳīb-i rū-siyāh ile beni bir görme ḫıdmetde 
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Bir olmaz zāġ-ı nā-cins ile ey ṣāḥib-hüner şāhin (G 244/6) 
[Ey (sevgili)! Kara yüzlü rakip ile beni hizmette bir görme. Soysuz karga ile 

hüner sahibi şahin bir olmaz.] 

 

3.2. KISKANÇLIK 

“Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile 

ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum, günücülük, hasetçilik, 

hasetlik, hasutluk” (Türkçe Sözlük, 1988: 1306) olarak tanımlanan kıskançlık 

edebiyatta genellikle aşk çerçevesinde ele alınır. Kıskançlık konusu klasik edebiyatta 

âşık, maşuk ve rakip arasındaki hali ile ele alınır. Âşık sevgili ile rakip arasındaki 

samimiyeti kıskanır, sevgiliyi rakiple paylaşmak istemez. Sevgilinin kendisi ile değil de 

onu kendine oranla daha az sevdiğini düşündüğü rakip ile ilgilenmesi âşığı hem üzer 

hem de kıskançlığa iter. Çünkü sevgili aşığa zulüm ederken rakibe ihsanda bulunur. Bu 

kıskançlık o kadar aşırı dereceye ulaşır ki âşık rakibin ölmesini bile yeğler duruma gelir. 

Rahîmî de gazellerinde kıskançlık duygusunu da sıkça işlemiştir. Rahîmî’nin 

gazellerinde kıskançlık sadece âşığa mahsus değildir. Rakip de aşığı kıskanır, doğa da 

bulunan varlıklar sevgilinin güzelliğini kıskanır. Rahîmî’de kıskançlık çok yönlü olarak 

karşımıza çıkar. Rahîmî’nin kıskançlık duygusunu ele aldığı bazı beyitler şunlardır: 

Reşk idüp sen şeh-süvāruñ sümm-i raḫş-ı naʿline  

Ḫam ḳılur ḳaddin anuñçün ġurre-i ġarrā Ḥüseyn (G 237/3) 
[(Ey) Hüseyin! Hilal sen usta binicinin atının nalını kıskandığı için boyunu iki 

büklüm eder.] 

Raḳībā żaʿf iden cism-i nizāruñ reşk-i mihrümdür  

Ḥased ʿālemde ey miskīn seni āḫir cüdām eyler (G 72/4) 
[Ey rakip! Zayıf bedenini güçsüz hale getiren sevgimi kıskanmandır, ey zavallı 

kıskançlık seni dünyada sonunda cüzzam edecek.] 

Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ  

Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (G 29/1) 
[Ey servi boylu! Doğrusu sen sırma işlemeli elbiseni giyince her dal 

kıskançlıktan boyum gibi iki kat oldu.] 
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Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı  

Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (G 324/1) 
[O gül endamlı servi boylu (sevgiliyi) rakip ile birlikte dolaşırken gördüm, felek 

bana küçük bayramı bir ölü matemi etti.] 

Göremez pāk-naẓarla ruḫ-ı dil-cūñı ḥasūd  

Nice meʾvā ide mā dīde-i nā-bīnāda (G 280/4) 
[Kıskanç (kişi) temiz (bir) bakışla gönlü cezbeden yanağını göremez, görmeyen 

gözde su nasıl yurt edinir.] 

Ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet dāmeninde dest-i ḫār 

Gül gibi ben yaḳamı ġayretden itdüm çāk ḥayf (G 134/3) 
[Yazık (ki) dikenin eli iffet bahçesinin goncasının eteğinde. Ben(se) 

kıskançlıktan gül gibi yakamı yırttım.] 

Bu gün ḳadd-i hilāl-i ʿīd reşk-i ebruvānuñdur  

Leṭāfet bāġına revnaḳ viren mevzūn nihālüñdür (G 97/2) 
[(Ey sevgili!) Bugün kaşların,bayram hilalinin endamını kıskandırır; düzgün 

boyun (ise) güzellik bahçesine canlılık verir.] 

 

3.3. MUTLULUK 

 “Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç 

durumu” (Türkçe Sözlük, 1988: 1597) olarak tanımlanan mutluluk klasik edebiyatta ele 

alınıp işlenmiştir. Şairler bir isteklerine kavuşmanın, sevgilinin kendilerine bir bakışının 

ya da bir busesinin, devrinde olumlu giden bir şeylerin, içki meclisinin verdiği zevkin 

vb.nin mutluluğunu gazellerine taşımaktadırlar. Rahîmî de gazellerinde bu duyguyu 

ifade etmiştir.  

 Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına  

Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam (G 210/4) 
[Sen sevgi ve mutluluk atına en kısa zamanda binmek için her zaman duama 

çabukluk atını koşmuşum.] 
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Raḥīmī ḳoma ʿārifseñ kenār-ı āteşi elden 

Ṣafā hengāmıdur nūş it şarāb-ı erġuvān ḫurrem (G 196/5) 
[Rahîmî bilge kişiysen ateşin kenarını elden bırakma, sefa sürme zamanıdır 

sevinçle erguvan renkli şarabı iç.] 

Şād it Raḥīmī ḳuluñı bir merḥabā ile  

Olsun ḳabūl-i luṭfuñ ile kām-kār-ı ʿīd (G 38/8) 
[Rahîmî kulunu bir merhaba ile mutlu et. Bu iyiliği (yapmayı) kabul et de mutlu 

bir bayram geçirsin.] 

Beni ḳapuñda ḳo pāyuña düşüp ḫāk olayum  

Gün gibi başum irüp göge feraḥnāk olayum (G 205/1) 
[(Sevgili) beni kapına koy ayağına kapanıp toprak olayım. Başım güneş gibi 

göğe ersin mesut olayım.] 

Murāda irdi Aydın Tirenüñ başına gün ṭoġdı  

Şehirde olalı sen devlet-i devr-i ḳamer peydā (G 1/4) 
[Sen zamanının devletinin ayı şehirde ortaya çıktığından beri Aydın isteğine 

kavuştu ve Tire’nin başına gün doğdu.] 

 

3.4. KORKU/ KAYGI/ ÜZÜNTÜ 

 Korku, kaygı ve üzüntü birbirini etkileyen ve tetikleyen duygulardır. Klasik 

Türk edebiyatında da bu üç duygu birbirine girmiş olarak işlenir. Bu duyguların ifade 

edilişinin zirvesinde de elbette yine sevgili vardır. Sevgili âşığı korkutan, kaygılandıran, 

üzen kişidir. Âşık her daim sevgilisinin kendisinden uzaklaşmasının korku ve kaygısını 

yaşar ve sevgilinin rakiplerle yakınlık kurmasından da hüzünlenir. 

 Rahîmî üzüntüsünü dile getirmek için “âh, âh kim, dirigâ, hayfâ vb.” 

ünlemlerden yararlanmıştır.  

 Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile 

Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (G 283/4)  



59 
 

[Ne yazık ki keder meclisinde dert ile benzim soldu. Ney gibi göğsüm delindi 

saz olmaya (saz gibi nağmeler çıkarmaya) başladım.] 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh 

Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (G 86/3) 
[Âh! Bir servi boylu lale yanaklının derdinden göğsümde görünen elif(şeklindeki 

yara) gönüldeki (yanık) yara(sı)dır.] 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı  

Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı (G 344/1) 
[Ne yazık ki keder ve ayrılıktan başka sırdaşım yok, ne de feryattan başka bir 

kimse arkadaşım olur.] 

Çerḫ elüm alup çevirdi atdı dār-ı ġurbete  

Kūy-ı vaṣl-ı yārdan düşdüm cüdā ḥayfā ġarīb (G 16/3) 
[Ne yazık ki felek elimden tuttu gurbet yurduna attı sevgiliye kavuşma 

semtinden ayrı düştüm.] 

Ḫaddüñe perde oldı ḫaṭṭ-ı lebüñ  

Cānuma başḳa bu da ḳayġudur (G 48/8) 
[Sevgilinin dudağındaki ayva tüylerinin (onun)yanaklarını örtmesi benim için 

başka bir üzüntü sebebidir.] 

Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör 

Yine virmek anuñdur luṭf ol perverdigāruñdur (G 95/3) 
[Yarının derdi için endişe etme bu günü hoş gör, yine lütuf Allah’ındır vermek 

ona mahsustur.] 

Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū  

Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū (G 272/1) 
[Güzel kokulu sevgili, saba yelinden ağzının sırrını duyup korkusundan gül gibi 

yakasını parçalayarak ya hu dedi.] 

Ṣafā gitdi göñül āyīnesinde jeng-i ġam ḳaldı 

Gül-i şādī açılmaz sīnede ḫār-ı elem ḳaldı (G 343/1) 
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 [Âşığın gönül aynasındaki parlaklık gitmiş yerini pasa bırakmıştır, göğsünde 

mutluluk gülleri açılmak yerine keder dikeni kalmıştır.] 

 Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm  

Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin (G 230/3) 
[Gitme gel ömrüm, bahçe bahçe saçın gibi salınarak dolaş (yok böyle 

yapmazsan) perişan bülbülünü ağlatıp yaslı edersin. ] 

 

3.5. ÇARESİZLİK/ ÜMİTSİZLİK 

 Çaresizlik herhangi bir durum karşısında elden bir şey gelmemesi halidir. 

Ümitsizlik ise umudun kalmayışını ifade eder. Bu iki kavram klasik edebiyatta âşıkta bir 

araya gelmiştir. Âşık sevgilinin karşısında hep çaresiz ve ümitsiz bir hal içerisindedir. 

Öyle ki sevgilinin bir bakışı bile âşığa dünyaları bahşetmek gibidir. Fakat sevgili âşığa 

karşı ilgisizdir. Âşık en çok da sevgilinin rakibe ilgi gösterdiği zamanlarda çaresizdir. 

Sevgilinin rakibe iltifat etmesini hiç istemez ama elinden de hiçbir şey gelmez.  

 Aşk derdine düşmüş âşık derdine bir çare arar ama derdinin dermanının olup 

olmadığını da bilemez. 

 Dil-āşüfte vü bīmār-ı ʿaşḳum  

Ṭabībā derdümüñ dermānı yoḳ mı (G 339/3) 
[Ey tabîb! Gönlü zavallı bir aşk hastasıyım, derdimin dermanı yok mu?] 

Âşık ayrılık derdi ve kavuşma ümidi arasında çaresiz kalmış bir çare 

aramaktadır. 

Geh ġam-ı hecr Raḥīmī vü geh ümmīd-i viṣāl  

Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada (G 280/7) 
[Ey Rahîmî! Bazen aylık üzüntüsü bazen kavuşma ümmidi, iki arada kaldım, bir 

çare yok mu?] 

Âşık sevgiliye kavuşmayı her zaman ümit eder. Bunun için ömrünü harcasa bile 

sevgilinin beline kavuşmak için kıl kadar bile çare bulamayacak kadar acizdir. 

Yol bulmadı viṣāl-i miyānuña ḳıl ḳadar  
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Bu yolda ḥayf żāyiʿ olan ʿömr-i nāzenīn (G 240/3) 
[(Âşık) beline kavuşmak (için) kıl kadar çare bulamadı. Yazık (ki) bu uğurda 

nazlı ömrü ziyan oldu.] 

İnsan kader karşısında da çaresizdir. Kaderin karşısında elinden hiçbir şey 

gelmez.  

Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi  

Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (G 150/6) 
[Ey felek! Gam taşlarını başıma yağmur gibi yağdırırsın. Bu vücudumun sarayı 

nasıl bayındır hale gelsin.] 

 Rahîmî çaresizliğini “dermânde, bî-çâre” ifadeleri ile dile getirmiş ve yardım 

istemiştir. 

 Ġarīb ü bī-kes ü dermānde ḳaldum  

Meded yā Rabb baña bir yār-ı ġurbet ( G 23/4)  
[Kimsesiz, zavallı ve çaresiz kaldım. Medet ya Rab bana bir gurbet dostu (ihsan 

et).] 

Ben oldum olacaġum gel ṭabībā zaḥmete girme  

Dil elden gitmeden bir çāre ḳıl bī-çāre düşmişdür (G 53/6) 
[Ey tabip! Gel zahmete girme ben olacağımı oldum. Gönül elden gitmeden bir 

çare bul çaresiz kalmıştır.] 

Rahîmî çaresizliğini başdan akıl, gönülden sabır ve elden ihtiyar gitti ifadeleri ile 

anlatmıştır. 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār  

Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (G 16/2) 
[Baştan akıl, gönülden sabır, elden irade gitti. Ah ki gam yurdunda tek başıma, 

kimsesiz kaldım.] 
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3.6. ÜMİT/BEKLENTİ 

 Âşık her ne kadar çaresiz de olsa, elinden bir şey gelmese de sevgilinin kendine 

iltifat edeceğine dair ümidini hiç yitirmez. Bütün bir ömür sevgilinin kendine güzel bir 

bakışını, bir çift güzel sözünü, onunla oturup sohbet etmeyi bekler. Zaten âşığı da 

hayata bağlayan bu ümittir.  

 Âşık sevgilinin belini arzular, dudağını ümit eder ama istekleri ulaşılmayacak 

kadar ondan uzaktır. 

 Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd  

Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (G 37/1) 
[Gönül belini arzularken can dudağını (öpmeyi) umut eder, ah kim (şu halde) ne 

hedef ne de istek belli değil.] 

Âşık sevgilinin kapısında bir merhabanın ümidi ile bekler. Eğer sevgiliden bir 

merhaba kelimesi bile duymadan ölürse Allah’ın onu cennetine alacağını dile getirir. 

Ölürsem āsitānuñda ümīd-i merḥabāñ ile  

Muḳarrer rūz-ı maḥşer Ḥaḳḳ yirüm Dārü’s-selām eyler (G 72/2) 
[(Ey sevgili!) Kapında merhabanın ümidi ile ölürsem, şüphesiz Allah mahşer 

günü mekanımı cennet eyler.] 

Âşık sevgiliyi her gördüğünde ondan buse bekler. Bunun bayramın bir gereği 

olduğunu söyler. Çünkü âşık için sevgiliyi gördüğü her an bayramdır. 

Yüzüñi gördükce būse umduġum ʿayb eyleme  

Āyet-i Kevser ḥaḳı cānā budur erkān-ı ʿīd (G 39/7) 
[Ey sevgili! Kevser ayetinin hakkı için yüzünü gördükçe öpücük beklememi 

ayıplama (çünkü) bayramın gereği budur.] 

Âşık sevgilinin boyunu ve saçını arzuladığı için sevgili onun boyunu iki büklüm 

etmiştir. 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar  

Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (G 241/3) 
[Dostlar saçını ve boyunu istediğim için sonunda bir elif boylu şöhret uğruna 

boyumu dal(harfi gibi) yaptı.] 
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Bazen de âşık sevgilinin ilgisini, yakınlığını istemez. Sevgilinin derdinin 

kendine yettiğini söyler. Aşk derdinden hoşnut olduğunu dile getirir. 

Ġamuñ yeter bize añma feraḥ didüklerini  

Bu ġamla göñlümüze ānide be-kām idelüm (G 180/2) 
[(Sevgili) bize gamın yeter ferah dediklerini anma. Bu gamla gönlümüzü hemen 

mesut edelim.] 

Dile derdüñ yeter devā n’eyler  

Cevrüñe rāżıyam vefā n’eyler (G 88/1) 
[(Ey sevgili!) gönüle derdin yeter devayı ne yapsın, eziyetine razıyım vefayı ne 

yapsın?] 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb  

Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (G 242/2) 
[Ey tabip! Beni bırak derdim yeter dermanı anma. Hastanın (çaresiz halini gör o 

çoktan) tedaviden geçmiştir.] 

 

3.7. ŞİKÂYET 

 Şikâyet hoşnut olunmayan bir durumdan yakınmak, bunu dile getirmektir. 

Klasik Türk şiirinde de şair hoşuna gitmeyen şeyleri dile getirmiştir. Klasik Türk 

şiirinde şikâyetin yoğun olarak sevgili, rakip ve felek üzerinde döndüğünü görürüz. Tabi 

şikâyet edilen konuları bunlarla sınırlamak mümkün değildir. Toplumsal hayattaki 

düzensizlikler, ferah ve huzur içinde bulunmamak, gereken önemi görmemek de şikâyet 

edilen konulardandır. Rahîmî de şiirlerinde rahatsız olduğu şeyleri dile getirmiştir.  

 Âşık sevgilinin rakiplerle söyleşip âşığa gelince susmasından şikâyet etmektedir. 

 Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler  

Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler (G 90/4) 
[O gonca (sevgili) her dikene açılıp bülbül gibi konuşur, (sıra) bana gelince 

ağzını açmaz, sükut eder.]  

Âşık sevgilinin kendisine karşı ilgisizliğinden yakınır. Âşık ne kadar ah etse 

sevgili duymaz, âşığın derdinden bahsedilse oralı olmaz. 



64 
 

İşitmez āh-ı hezārum o gül-ʿiẕārı görüñ  

Oḳınsa ḳıṣṣa-i ʿaşḳum uyur o yārı görüñ (G 148/1) 
[(Hey dostlar) o gül yanaklıyı görün ki bin âh ederim (birini) işitmez, (eğer ona) 

aşk hikayem okunsa (dinlemez) uyur.] 

Âşık sevgiliyi görmek içi şekilden şekle girer lâkin sevgiliyi görmek mümkün 

olmaz. Bu yüzden sevgiliyi görememekten şikâyet eder. 

Geçdi ʿömrüm āh kim zülf-i dü-tāsın görmedüm  

Sāyeveş ḫāk oldum ol devlet hümāsın görmedüm (G 195/1) 
[Âh ki ömrüm geçti de (bir kez olsun) kıvrım kıvrım saçını göredim. Gölge gibi 

toprak oldum (yine de) o talih kuşunu göremedim.] 

Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek  

Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (G 298/2) 
[Nice zaman geçer ki ay yüzünü görmem. Görünce de gözyaşı ya da ah dumanı 

ona engel olur.] 

Sevgili rakiplere ilgi gösterir, iyi davranır, ihsanda bulunur, değer verir fakat 

âşığa yüz vermez, zulmeder; onu hor görür ve kendinden uzaklaştırır. Âşık bu 

durumdan şikâyetçidir: 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni  

Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm (G 207/3) 
[(Ey sevgili!) Rakibi kendine sevgili/sırdaş ettin beni reddettin. Âh ki kapında 

bir it kadar değerim yoktur.] 

Fidā-yı cān iderdüm ʿīd-i vaṣl-ı yār içün ammā 

Dirīġā ḫora geçmez tekye-i ʿaşḳında ḳurbānum (G 201/3) 
[Sevgiliye kavuşma bayramı için canımı feda ederdim ama ne yazık ki aşk 

tekkesinde kurbanım hora geçmez.] 

Nasıl ki âşık rakibi sevgilinin yanında, mahallesinde istemez rakip de âşığın 

sevgiliye yakın olmasını istemez. Âşık da bu durumdan rahatsızlığını dile getirir. 
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Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ  

Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārın istemez (G 114/4) 
[Karga tabiatlı rakip bana kapından uzak dur der. Âh o bu kuş bahçesinin 

inleyen kuşunu istemez.] 

Rakiplerin sevgilinin etrafını kemer gibi kuşatması âşığı rahatsız eder. 

Aġyār kenārını kemer gibi ḳuşatmış  

Ḳılıç kemerin kim alur āh ol kemerinden (G 228/3) 
[Rakip çevreni kemer gibi kuşatmış. Âh o kemerden kılıç kemerini kim alır.] 

Âşığa zulm eden, canını yakan sadece sevgili değildir. Felek de cevr etmekten 

geri durmaz. Âşık da feleği cevr etmekte sevgiliye benzetir.  

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ  

Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr (G 66/4) 
[Ey felek! Bilmem ki bana ne sattın da karşılığını almadın. Kulunum sevgili 

edasıyla niye eziyet edersin.] 

Rahîmî felek yüzünden hayatının bir türlü düzene girmemesinden, bir an bile 

mutlu olmamaktan şikâyetçidir. 

Ben yıḳıldum olmadum ābād elüñden ey felek  

Olmadum devrüñde bir dem şād elüñden ey felek (G 159/1) 
[Ey felek! Ben yıkıldım elinden bayındır olmadım, senden dolayı zamanında bir 

an mutlu olmadım.] 

Sevgiliye kavuşamamanın sebebi de felektir. Âşığın kaderi onu sevgiliden 

ayırmış muztarip etmiştir.  

Ey felek ol mehden ayru bī-ḳarār itdüñ beni  

Ḫāke urduñ sāyeveş bī-iʿtibār itdüñ beni (G 309/1) 
[Ey felek! Beni o ay(sevgili)dan ayrı kararsız ettin. Beni gölge gibi toprağa 

vurup itibarsızlaştırdın.] 

O mehden ayru yaşum ey felek ʿummāna döndürdüñ  

Çevirdüñ başumı ṭolab-ı ser-gerdāna döndürdüñ (G 147/1) 
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[ Ey felek! O aydan ayrı (düşüp) gözyaşımı ummana döndürdün. Çevirdin 

başımı dönme dolaba döndürdün.] 

Âşık feleğin bela üzerine bela yollamasından da şikâyetçidir. 

Rahîmî zamanında para, pula verilen değer kadar hünere değer verilmemesinden 

rahatsızdır. 

Dirhem ü dīnāradur raġbet hünerde yoḳ revāc  

Naḳd-i ʿömrüñ vir olup cehle ḫarīdār ey göñül (G 171/3) 
[Ey gönül! Para puladır rağbet hünere itibar yok. Ömür sermayeni ver de 

cahilliğe müşteri ol.] 

 

3.8. ŞAŞIRMA 

 Şiirlerde şaşırma duygusu daha çok âşığın yaptığı veya yapacağı davranışlar 

çerçevesinde işlenir. Bu duyguyu vermek için ünlemlerden ya da istifham sanatından 

yararlanılır.  

 Âşığın arzusunun hilal kaşlı, ay yüzlü sevgili olmasından dolayı göğsünün bela 

oklarına nişan, boyunun da yay olmasına şaşılmamalıdır. 

Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa  

ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm (G 191/4) 
[Boyum yay (gibi iki büklüm) kınanma okuna (da) göğsüm nişangah olsa buna 

şaşılmaz, (çünkü) benim meylim bir hilal kaşlı, ay yüzlüyedir.] 

Sevgilin âşığı mahallesinin köpeğine benzetmesi bile âşık için bir iltifattır. Bu 

durum karşısında âşığın övünüp ulumasına şaşılır mı? 

Uluyup iftiḫār itsem ʿaceb mi iʿtibār idüp  

Seg-i kūyına beñzetmiş beni ol gözleri āhū (G 272/6) 
[O gözleri ahu bana itibar edip beni mahallesinin köpeğine benzetmiş. (Bu 

durumda) uluyup bununla iftihar etsem şaşılır mı?] 

Sevgilinin güzelliğinin hayali âşığın kalbini mesken tutsa şaşılacak bir şey 

yoktur. Harabelerde bolca hazine bulunur. 
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N’ola mesken ṭutsa göñlümde ḫayāl-i ḥüsn-i yār  

Bulınur vīrānede elbette genc-i şāyegān (G 233/4) 
[Sevgilinin güzelliğinin hayali gönlümde mesken tutsa ne olur. Elbette hazine en 

fazla viranede bulunur.] 

Sevgilinin yüzünü yılda bir kez gördüğü için âşığın mateminin dünyayı 

kaplamasına şaşılır mı? 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin  

Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin (G 246/1) 
[Sen güzel padişahın yüzünü yılda bir kez görür oldum. Bülbül gibi matemim 

bütün dünyayı kaplasa şaşılır mı?] 

Rahîmî gazellerinde şaşkınlığı dile getirmek için “ṭaʿna kalmak, ḥayrān ḳalmak, 

ḥayret almak vb.” ifadeleri kullanır. 

N’ola insāniyyet itse baña çeşmüñ ey melek  

Ṭaña ḳalup mihr ider mihrüm görüp māh-ı felek (G 160/1) 

[Ey melek! Gözün bana insanlık etse ne olur. Gökyüzündeki ay sevgimi görüp 

hayrete düşerek/ tan vaktine kadar kalarak bana merhamet eder.] 

Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā  

Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (G 47/7) 
[Ey padişahım! Gam derdi Rahîmî’yi bir gama düşürdü. Özünü şaşkınlık sarar 

bazen (kendini) bilemez bazen bilir.] 

 

3.9. ÖZLEM 

 Klasik Türk şiirinde genellikle sevgiliye, vatana, gelecek güzel günlere özlem 

söz konusudur. Rahîmî’nin gazellerinde ise özlem sevgiliye yöneliktir. Sevgilinin 

saçına, boyuna, yanağına, dudağına vb. duyulan özlem şiirlere konu olmuştur. 

Sevgilinin servi boyunun hasretinden aşığın  gözünde yaşı, lale yanağının 

derdiyle gönülde ateşi vardır. 
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 Serv-ḳaddüñ ḥasretinden gözde ābum var benüm  

Lāle-ruḫsāruñ ġamıyla dilde tābum var benüm (G 192/1) 
[(Ey sevgili), servi boyun hayretinden gözde yaşım var, lale yanağının gamıyla 

gönlümde ateşim var.] 

 Rahîmî kendini sevgiliye hasret bırakanların da cezasız kalmamasını 

istemektedir. 

Ben mübtelāyı ḥasret iden seyr-i ḥüsnüñe  

Eylük yüzini göremesin yavuzın eyin (G 258/5) 
[Ben âşığı güzelliğinin seyrine hasret eden iyi kötü kim varsa iyilik yüzü 

görmesin.] 

Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb 

Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (G 227/6) 
[Ey rakip! (Beni sevdiğime) hasret ettin (sen de) sevdiklerine hasret ol. Bana 

bugün ettiğini yarın sen de bulasın.] 

 

3.10. ÖFKE 

 Klasik Türk şiirinde öfke genellikle sevgiliden âşığa yöneliktir. Fakat sevgilinin 

bütün bu öfkesine rağmen âşık sevgiliye olan aşkından vazgeçmez. Rahîmî’nin şiirinde 

de öfke bu yönüyle ele alınmıştır. Rahîmî öfkeyi anlatmak için “ḳahr, ġażap, ḫışm” 

kelimelerini kullanmıştır.  

 Sevgili âşığa ne kadar kızarsa kızsın hatta başını taşlara bile vursa âşık hiçbir 

zaman sevgiliden başka birisine meyl etmez. 

 Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña  

Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (G 295/4) 
[Ey taş kalpli! Öfkelenip başıma kayalar vursan da gönül sokağının başını 

bırakıp su gibi (başka) bir yana akmaz.] 

Âşık sevgilinin lütfuna mazhar olamayınca en azından kendisine kızmasını ister. 

Böylelikle en azından sevgili tarafından anılmış olur. 
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Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise  

Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (G 6/2) 
[Eğer lutfedip kanımı dökmenden nasibim yok ise hiç olmazsa tek kahrınla an 

bu bile bana nimettir.] 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

GAZELLERDE ÖNE ÇIKAN ŞAHSİYETLER ve 

TOPLULUKLAR 

4.1. TARİHİ ŞAHSİYETLER 

4.1.1. Ayaz 

 Gazneli Sultan Mahmud’un has kölelerindendir. Akıl, feraset, bilgi, sadakette 

mümtaz olduğu için padişah tarafından sevilir ve itimat edilirmiş. Gazneli Mahmud’un 

neşe ve keyif ile kendinden geçtiği bir gece Ayaz’ın saçlarının kesilmesini emrettiği, 

ertesi gün bundan çok pişman olduğu ve içki içmeye tevbe ettiği rivayet edilir. Klasik 

Türk edebiyatına saçı ve Gazneli Mahmud’a olan sadakatiyle konu olmuştur (Zavotçu, 

2013: 89). 

 Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz  

Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (G 118/1) 
[Ey benzerlerinden üstün olan padişah! Nasıl ki kölesi Ayaz ile Sultan Mahmud 

(birlikte) anılır, ben de senin bir kölenim (benim de seninle anılmam gerekir).] 

 

4.1.2. Bayezid Bey 

 Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Bayezid 1526’da İstanbul’da 

doğmuştur. 1546’da Karaman sancak beyi olarak Konya’ya gönderilmiştir. Şehzade 

Mustafa’nın ölümüyle birlikte çıkan isyanları bastırmakta ağır davrandığı için bu 

isyanları Bayezid’in çıkardığına dair söylentiler çıkmıştır. Ama babası tarafından 

affedilip Kütahya’ya gönderilmiştir. Bayezid kendisini tahtın tabii vârisi olarak 

görmeye başlamış ve bu nedenle Şehzade Selim ile aralarında taht mücadelesi ortaya 

çıkmıştır. Kanuni iki kardeşi birbirinden uzaklaştırmak için Bayezid’i Amasya’ya, 

Selim’i Konya’ya gönderme kararı almıştır. Fakat Bayezid Kütahya’dan ayrılmamak 
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için direnmiş fakat sonunda Amasya’ya gitmek durumunda kalmıştır. Amasya’da iken 

topladığı askerleriyle Ankara’ya kadar gelen Bayezid ile Selim arasında Bayezid’in 

mağlubiyetiyle sonuçlanan bir savaş çıkmıştır. Bu savaşı kaybedince İran’a sığınan 

Bayezid çeşitli anlaşmalarla teslim alınmış ve öldürülmüştür (Turan, 1992:230-231). 

Leblerüñde bilse bu deñlü kerāmet n’eydügin  

Rehn iderdi ḫırḳasın cām-ı meye Beg Bāyezīd (G 32/7) 
[Dudağında bu denli kerametin ne olduğunu bilse Beyazıd Bey hırkasını şarap 

kadehine rehin ederdi.] 

 

4.1.3. Eflâtun 

 Aristo’nun hocası olan Yunan filozoftur. Sokrat’tan ders almıştır. Atina da 

Akademia’yı kurmuştur. Asıl adı Platon’dur. Edebiyatta akıl, hikmet ve isabetli görüşün 

timsalidir (Pala, 2011: 135). 

 Şifā olmaz budur Ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳa  

Teraḥḥum idüp Eflāṭūn u ger Loḳmāna gönderseñ (G 151/8) 
[Aşk derdinin hastası olmanın kanunu, merhamet edip Eflatun ile Lokman’a 

(bile göndersen şifa bulmamaktır.]  

 

4.1.4. Ferruh 

 Mehmed’in ‘Işk-nâme mesnevisinde Hürremâbâd şehrinin hükümdarı Hümâyûn 

Şah’ın kızı Hümâ’ya âşık olan kahramandır. Sevgilisini görmek için Hürrem ile 

Hürremâbâd şehrine gelir. Sevgilisiyle görüşüp buluştuktan sonra Hümâ’ya talip çıkar. 

Bunun üzerine Ferruh Hümâ’yı kaçırır. Yolda birbirlerini kaybeden sevgililer hikâyenin 

sonunda bir araya gelip, evlenirler (Zavotçu, 2013: 250). Rahîmî aşağıdaki beyitte 

Ferruh kelimesini tevriyeli bir şekilde kullanmıştır.  

 Raḥīmī baḫt-ı hümāyūn bu ṭāliʿ-i Ferruḫ  

Esīr-i zülf ü ruḫ itdi seni mübārek bād ( G 36/5)  

 [Rahîmî, kutlu talih/Ferruh’un talihi, seni (sevgilinin) saç(ının) ve yanak(ının) 

esiri etti, mübarek olsun.] 
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4.1.5. Hâtem  

 Tay kabilesinin cömertlik ve yiğitliği ile ünlenmiş bir şahsıdır. Daha hayatta 

iken bile cömerliği dillerde dolaşmıştır. Hâtem’in bu özelliği gençlik yaşlarından beri 

vardır. Babasını kaybettikten sonra dedesi ile yaşayan Hâtem cömertliği nedeniyle 

dedesi tarafından terkedilmiştir. Hâtem’in cömertliğinin israfa varacak derecede olduğu 

söylenmektedir. Kendisine en cömert manasında “el-Evced ya da el-Cevâd” lakabı 

verilmiştir. Ölümünden sonra bile kendini ziyarete gelenlere ikramda bulunduğuna dair 

rivayetler vardır. Klasik Türk şiirinde cömertliği ile ele alınmış, memduha kıyasla 

Hâtem’in cömertliği küçük görülmüştür (Tökel, 2016: 357). 

 Kān-ı iḥsān-ı mürüvvetsin eyā Ḫātem vücūd  

Keff-i feyż-ı cūduñ ile düşdi baḥre ıżṭırāb (G 11/5) 
[Ey Hatem vücut! Cömertlik ihsanının kaynağısın. Cömertlik ihsanının eli ile 

denize acı düştü.] 

 

4.1.6. İskender 

 Eski kültürümüzde iki İskender vardır. Bunlardan biri İskender-i Zülkarneyn 

diğeri ise Büyük İskender’dir. Tarih boyunca bu iki İskender sürekli birbirleriyle 

karıştırılmışlardır. İskender şiirlerde âb-ı hayat ve Hızr ile birlikte anılır. Rivayete göre 

İskender ordusu ile zulûmât ülkesine âb-ı hayatı aramaya gitmiştir. Veziri olan Hızr âb-ı 

hayatı bulup içmiş ve sonrasında hemen İskender’e haber vermişse de bir daha âb-ı 

hayatı bulamamışlardır. Şiirlerde İskender’den bahsedilirken Ye’cüc ve Me’cüc 

kavmine sed örmesine de değinilir. İskender aynı zamanda cihangirliği ile de padişahları 

öven şiirlere konu olmuştur. İskender’in dünyayı gösteren aynası yani âyîne-i İskender 

de şiirlerde yerini almıştır (Pala, 2011: 236). 

 Sikender gibi ṣalsun ṣıyt-ı ʿadlüñ gūş-ı gerdūna  

Naṣībüñ Ḫıżrveş dünyāda ʿömr-i cāvidān olsun ( G 259/4) 
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4.1.7. Kanber 

 Hz. Ali’nin kölesidir. Haccâc-ı Zâlim tarafından şehit edildiği bilinir. Hz. Ali’ye 

olan sadakati ile ünlenmiştir. (Pala, 2011: 256) 

Ḳuluyuz Ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı  

Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur (G 87/7) 
[Ey Rahîmî Murtaza hakkı (onun) Kanber’i kulu kölesiyiz. Cömertlik madeni 

Hz. Ali huylu bir yiğitler şahımız vardır.] 

 

4.1.8. Lala Paşa 

 Lala Mustafa Paşa Yavuz Sultan Selim (1512-1520) zamanında kardeşi Deli 

Hüsrev Paşa vasıtasıyla saraya girmiştir. Saray da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 

Şehzade Selim’e lala olmuştur. Şehzade Selim ve Bayezid arasındaki saltanat 

mücadelesinde rol oynamıştır. Konya’da meydana gelen savaş sonrasında veziriazam 

Rüstem Paşa tarafından Şehzade Selim’in lalalığından alınıp Pojega sancak beyliğine 

gönderilmesi düşünülmüştür. Fakat Şehzade Selim’in müdahalesi ile Tımışvar 

beylerbeyliğinde görevledirilmiştir. Lala Mustafa Paşa bu göreve gitmeyerek Şehzade 

Selim’in yanında kalmıştır. Daha sonra Selim’in sayesinde çeşitli beylerbeyliğinde 

görevler almıştır. Şehzade Selim’in padişah olması ile birlikte Sokullu Mehmed Paşa 

tarafından vezir olmaması için çeşitli önlemler alınmış olmasına rağmen vezir olmuştur. 

Çeşitli başarıları olmasına rağmen rakibi Koca Sinan Paşa’nın telkinleri ile önce 

vezirlikten azledilmiştir daha sonra sadâret kaymakamlığına getirilmiş olmasına rağmen 

veziriazam görevine yükselememiştir. Kıbrıs, Şirvan ve Gürcistan fatihi olarak bilinir 

(Kütükoğlu, 2003: 73). 

İrişmez semʿine feryād u āhum Lala Paşanuñ  

O cevr-i ġoncadan ʿayyūḳa irgürdüm ben efġānı (G 337/5) 
 [O goncanın eziyetinden ben feryat figanımı göğün en yüksek yerine ulaştırdım 

(da) Lala Paşa’nın kulağına feryat ve ahım ulaşmaz.] 
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4.1.9. Lokman 

 Hicretten bin yıl önce Arap yarımadasında Lokman adında ahlakla ilgili 

hikayeler yazan bir filozof vardır. Ku’an-ı Kerim’de bahsedilen Lokman’ın bu olma 

ihtimali vardır. Bunun yanı sıra Yemen’de de bir Lokman vardır bunun da bahsedilen 

Lokman olma ihtimali vardır. Yani Lokman’ın gerçekte kim olduğu bilinmemektedir 

(Onay, 2013: 280). Hikmet ve hekimliğin piri olarak bilinir. Klasik Türk şiirinde daha 

çok tıp alanındaki bilgisiyle işlenir.  

 Şifā olmaz budur Ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳa  

Teraḥḥum idüp Eflāṭūn u ger Loḳmāna gönderseñ (G 151/8) 
[Aşk derdinin hastası olmanın kanunu, merhamet edip Eflatun ile Lokman’a 

(bile göndersen şifa bulmamaktır.]  

 

4.1.10. Mahmud  

 Gazneli Mahmud. Gazneliler devletinin büyük hükümdarıdır. 10 Muharrem 361 

(2 Kasım 971)de Buhara’da doğmuştur. Sebük tegin’in oğludur. Gazneli Mahmud’un 

çocukluğu ile ilgili fazla bilgi yoktur. Yalnız küçük yaştan itibaren dini ve siyasi 

eğitiminin oldukça iyi verildiği bilinmektedir. Gençlik yıllarından itibaren devlet görevi 

almaya başlayan Gazneli Mahmud babasıyla birlikte katıldığı savaşlarda cesaretini ve 

zekasını da kanıtlamıştır. Sâmânî Emiri II. Nuh’un yardım istemesi üzerine babasıyla 

ona yardıma giden Mahmud II. Nuh’un takdirini kazanmış, “Seyfüddevle” lakabını 

almış ve Horasan ordusunun kumandanı olmuştur. 

Sebük Tegin öldüğü zaman yerine oğullarından İsmail hükümdar olmuştur. 

Fakat Mahmud İsmail’in hükümdarlığını tanımamış kardeşi Nasr ve amcası Buğracuk’u 

da kendi tarafına çekerek İsmail ile yaptığı savaşı kazanmış ve hükümdar olmuştur. 

Kardeşi ile taht kavgası yaptığı sıralarda II. Nuh ölmüş yerine oğlu geçmiş ve Horasan’a 

kendi kumandanlarından birini tayin etmiştir. Mahmud Horasan’ın kendisine 

verilmesini istemiş reddedilince Nuşâbur’a yürümüş ve Horasan’ı ele geçirmiştir. 

Ardından Bağdat’a elçi göndererek zaferini bildirmiştir.Gazneli Mahmud daha sonra 

İslam’ı yaymak ve Hindistan tapınaklarındaki servete sahip olmak için Hindistan 

üzerine seferler yapmıştır. 
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Karahanlılar Buhara’yı ele geçirdikten sonra iki devlet arasında Ceyhun nehri 

sınır kabul edilmiştir. Fakat Nasr b. Ali Sâmânîler’in bütün mirasını ele geçirmek 

istediği için gözü Horasan’dadır. Bu nedenle iki devlet arasında savaşlar olmuş ve 

Gazneli Mahmud, Nasr b. Ali’yi yenmiştir. Daha sonraları Karahanlılar arasındaki 

anlaşmazlıklardan faydalanarak Sâmânîlerîn topraklarını ele geçirmiştir. 

Mahmud Harizm bölgesini de ele geçirmek istiyordu Karahanlılar’ın aracılığıyla 

Ebu’l-Abbas Me’mûn ile bir anlaşma yaparak hutbenin kendi adına okunmasını 

sağlamıştır. Bu durum kumandanlar arasında anlaşmazlığa yol açarak Me’mûn’un 

öldürülmesine sebep oldu. Mahmud’da bunu bahane ederek Me’mûnîler hanedanına son 

vermiştir. 

Gazneli Mahmud hayatının büyük çoğunluğunu savaş meydanlarında 

geçirmiştir. Dindar, zeki, adil, ileri görüşlü, ihtiyatlı bir hükümdardır. Alimleri himaye 

eden bir hükümdar olarak şairler tarafından övülmüştür (Merçil, 2003: 362). Divan 

edebiyatında cömertliği, dindarlığı, şairlere saygı duyması ve kölesi Ayaz ile birlikte 

anılır.  

 Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz  

Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (G 118/1) 
[Ey benzerlerinden üstün olan padişah! Nasıl ki kölesi Ayaz ile Sultan Mahmud 

(birlikte) anılır, ben de senin bir kölenim (benim de seninle anılmam gerekir).] 

 

4.1.11. Mansur 

 244/858 yılında İran’ın Fars eyaletinde doğmuştur. Hallâc diye anılması ile ilgili 

babasının mesleği, insanların gönüllerindekini ortaya çıkaracak kadar sırlara vakıf 

olduğu veya bir hallaç dükkanında çalışırken pamukları atmaktaki kabiliyetinden dolayı 

böyle anıldığı yönünde çeşitli rivayetler vardır. Mansur Vasıt’ta hafızlığını 

tamamlamıştır. Cüneyd-i Bâğdâdî’nin sohbetlerine katılırken sorduğu bazı sorulardan 

dolayı meclisten uzaklaştırılmıştır. Bir çok farklı yerlere seyahat eden Mansur pek çok 

kişiyi de İslam ile tanıştırmıştır. Fakat Bağdat’a geldiğinde “Ene’l-Hak” ifadesinden 

dolayı hapse atılmıştır. 922 yılında önce kırbaçlanıp sonra burnu, kolları ve ayakları 
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kesilerek idam edilmiştir (Erginli, 2005: 19). Divan şiirinde de “Ene’l-Hak” sözü ve 

idam edilmesi ile anılır.  

 Dār-ı zülfin dün gice Manṣūra ṣordum ḫ˅ābda  

Dār-ı dehr içre didi ol ʿāşıḳuñ miʿrācıdur (G 59/5) 
[Dün gece uykuda darağacının ipi gibi olan saçlarını Mansur’a sordum. O dünya 

evi içinde aşığın miracıdır dedi.] 

 

4.1.12. Mehemmed Çelebi 

 Rahîmî’nin adına müstakil bir gazel yazdığı Mehemmed Çelebi’nin kim olduğu 

tespit edilememiştir. 

 Dile ġamzeñ uralı yāre Meḥemmed Çelebi 

Olmışam ḫasta vü bī-çāre Meḥemmed Çelebi  
 

Dāġ urup sīneme ʿaşḳ odı ile lāle gibi  

Düşeyin dāmen-i kuhsāra Meḥemmed Çelebi  
 

Heves-i kūyuñ ile bāġ-ı cināndan geçdüm  

Naẓar it ʿāşıḳ-ı dīdāra Meḥemmed Çelebi  
 

Gül-i gülzār-ı leṭāfetsin eyā ġonca-dehen  

İltifāt eyleme ḳo ḫāra Meḥemmed Çelebi  
 

İtdügüñ ẓulmi Raḥīmī ḳuluña bir gün ola 

Diyeler şāh-ı cihāndāra Meḥemmed Çelebi (G 348) 
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4.1.13. Nişâni Bey 

 Nişâni Mehmed Paşa Amasyalıdır. Asıl adı Mehmed’dir. Hat sanatında ustadır. 

Sultan Selim ve Sultan Süleyman’ın hizmetinde bulunmuştur. Sultan Süleyman 

Manisa’da iken nişancılığını, payitahta döndüğünde hem nişancılığını hem 

kapıcıbaşlığını yapmıştır. Bu görevlerde bulunurken İbrahim Paşa’nın düşmanlığını 

kazanıp payitahttan uzaklaştırılmıştır. İbrahim Paşa’nın ölümü üzerine önce Maraş 

beylerbeyliğine getirilmiş daha sonra Sivas beylerbeyliği görevi verilmiştir. Sivas 

beylerbeyi iken vefat etmiştir.  

 Rahîmî bir beyitte Nişâni Bey’i anmıştır. 

 Nişānī Beg ḳapuña ʿarż-ı iḫlāṣ-ı ʿubūdiyyet 

Ḳaṣāʾid-i Muṭavvelden bu şiʿr-i Muḫtaṣar yegdür (G 83/6) 
[Nişânî Bey kapına kulluğun halisini sunmak (için) bu kısa şiir, uzun kasideden 

daha iyidir.] 

 

4.1.14. II. Selim 

 Kanûnî Sultan Süleyma’ın ve Hürrem Sultan’ın oğullarıdır. 26 Recep 930’da (30 

Mayıs 1524) doğmuştur. 1542’de sancak beyi olarak Konya’ya gönderilmiştir. Şehzade 

Mehmed’in ölmesinin ardından genellikle tahta aday şehzadelere tahsis edilmeye 

başlayan Saruhan’a sancak beyi olarak nakledilmiştir. Manisa’da bulunduğu sıralarda 

taht için kuvvetli bir aday olduğu yönündeki izlenimler giderek azalmıştır. Kanûnî’nin 

2. İran seferi sırasında Rumeli’nin muhafazası için Edirne’de görevlendirilmiştir. Uysal 

tavırları ile babasının takdirini kazanan Selim’e Dulkadir bölgesini muhafaza görevi 

verilmiştir. Şehzade Mustafa’nın öldürülmesinin ardından Bayezid kendini saltanata 

kuvvetli bir aday olarak görmüş ve Selim’in aleyhine girişimlerde bulunmuştur. 

Şehzadeler arasındaki çekişmeler anneleri Hürrem Sultan’ın ölümü ile daha da artmıştır. 

Bunun üzerine Selim Konya’ya, Bayezid ise Amasya’ya gönderilmiştir. 29 Mayıs 

1559’da iki kardeş arasında Konya  yakınlarında bir çatışma olmuş ve bu çatışma 

Bayezid’in bozguna uğratılması ile sonuçlanmıştır. Bayezid’in bu çatışma sonrası İran’a 

kaçması ile tahtın tek varisi olarak kalmıştır. Selim, İstanbul’a yakın olması için 
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Kütahya’ya nakledilmiştir. Kanûnî Sultan Süleyman’ın vefatının ardından İstanbul’a 

giderek tahta geçmiştir. (Emecen, 2009: 414-418) 

 Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ  

Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (G 243/5) 

[Ey Rahîmî! Tire/kara bahtının Aydın/aydın olmasını istersen Selim Han ile 

Manisa diyarını seyret.] 

 

4.1.15. I. Süleyman 

 6 Kasım 1494’de Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Yavuz Sultan Selim ile Hafsa 

Sultan’ın oğludur. İlk olarak Kefe sancağında görevlendirilmiştir. Yavuz Sultan 

Selim’in tahta geçmesinin ardından İstanbul’a çağırılmış babasının amcaları ile olan 

mücadelesinde şehri koruma görevi üstlenmiştir. Bunun ardından sancak beyi olarak 

Manisa’ya gönderilmiştir. Babasının vefatı üzerine İstanbul’a giderek tahta oturmuştur. 

İlk seferini Belgrad üzerine yapmış burayı aldıktan sonra hedefini Rodos’a çevirmiştir. 

Kanûnî saltanatı boyunca pek çok sefer düzenlemiş ve bunlara bizzat katılmıştır. Kanûnî 

1560’tan itibaren yaşlılık ve hastalık nedeniyle daha sakin bir hayat geçirmeye 

başlamıştır. 6-7 Eylül 1566’da savaş meydanında hastalığının giderek artmasıyla vefat 

etmiştir.  

 Serīr-i devletüñe pādişāhum pāy-ı taḫtından  

Selīmü’l-bāl-i mūrın sen Süleymān Ḫāna gönderdi (G 330/2) 
[Padişahım tahtın ayağından devlet tahtına temiz kalpli karıncasını sen 

Süleyman Han’a gönderdi.] 

 

4.1.16. Şeddâd 

 Hûd peygamber zamanında yaşamış Âd kavminin hükümdarıdır. Kibire kapılıp 

tanrılık iddiasında bulunmuştur. Tanrının bir olduğu ve öldürüp diritmeye kadir olduğu 

söylendiğinde kendisinin de bunu yapabileceğini söyeleyerek yüz köle getirtmiş ellisini 

öldürüp ellisini sağ bırakmıştır. Tanrının inanları cennetine alacağı ve sonsuza kadar 

huzur içinde yaşayacakları söylenince o da hemen bir cennet yaptırma kararı almıştır.  
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Bunun için Bağ-ı İrem bahçesini yaptırmıştır. Bu bahçe yapılırken dünyanın her 

yerinden mimarlar, mühendisler, ustalar getirilmiştir. Bahçe ve içindeki sarayı kıymetli 

taşlarla süsletmiştir. Bu bahçenin cennetten daha güzel olduğunu iddia etmiştir. Bağ-ı 

İrem’in yapımı tamamlandığında ordusu ile birlikte oraya gitmek için yola çıkmıştır. 

Fakat oraya ulaşamadan yolda helâk olmuşlardır. Divan edebiyatında Bağ-ı İrem, 

tanrılık iddiası ve zulmü ile anılır (Tökel, 2016: 311). 

 Ḳaṣrınuñ bulduñ ḳuṣūrın çekdirüp şiddetler  

Ṣoñ ucı pā-māl olup Şeddād elüñden ey felek (G 159/4) 
[Ey felek! Ona eziyetler çektirip köşkünün kusurunu buldun en sonunda Şeddâd 

senin yüzünden ayaklar altında kaldı.] 

 

4.2. DİNİ ŞAHSİYETLER 

4.2.1. Peygamberler 

4.2.1.1. Hz. İbrahim/ Halîl 

 Hz. İbrahim Kur’an-ı Kerim’de adı en çok geçen peygamberlerdendir. Tarih ve 

tefsir kitaplarında Hz. İbrahim’in nerede doğduğu ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Bir 

rivayete göre Nemrud bir rüya görmesi üzerine bütün erkeklerin eşlerine yaklaşmasını 

yasaklamış ve erkek çocukların öldürülmesini emretmiştir. Bir diğer rivayete göre ise 

kahinlerin doğacak olan çocuklardan birinin yeni bir din getireceği ve Nemrud’un 

saltanatına son vereceği söylenince doğacak erkek çocukların öldürülmesi 

emredilmiştir. Hz. İbrahim böyle bir dönemde bir mağarada gizli olarak doğmuştur. 

Daha küçük yaştan itibaren halkının putlara tapmasını tuhaf bulmuş ve onlarla alay 

etmiştir. Halkın bir bayram günü şenlik için şehir dışına çıktığı bir zamanda İbrahim en 

büyük put dışındaki bütün putları kırmış ve baltayı da en büyük putun omzuna asmıştır. 

Halk geri döndüğünde putlara ne olduğunu sorunca da belki en büyükleri kırmıştır 

diyerek cevap vermiştir. Bunun üzerine Hz. İbrahim’in ateşe atılarak cezalandırılması 

kararlaştırılmıştır. Büyük bir mancınıkla ateşe atılan İbrahim, Allah’ın ateşe “Ey ateş, 

İbrâhim’e karşı serinlik ve esenlik ol!” emri üzerine yanmamıştır. Daha sonra Hz. 

İbrahim eşi ve kendine inanlarla birlikte Nemrud’un ülkesinden çıkarak sırasıyla 

Harran, Ürdün, Mısır ve Filistin’e gitmiştir. Filistin’e geldikten sonra İbrahim’e hicret 
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görevi verilir. Buradan ayrıldıktan sonra İbrahim Allah’tan salih bir evlat ister ve duası 

kabul edilir. Oğlu İsmail belli bir yaşa geldiğinde İbrahim’den onu kurban etmesi istenir 

ve Hz. İbrahim bu emri yerine getirmeye koyulur fakat bıçak İsmail’i kesmez ve gökten 

bir koç iner. Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in nerede ve nasıl öldüğü bilinmemekle 

birlikte İslami kaynaklarda 175 ya da 200 yaşında vefat ettiğine dair rivayetler vardır. 

(Harman, 2000: 266-272) 

 Edebiyatımızda Hz. İbrahim bir çok yönden ele alınıp işlenmiştir. Rahîmî’de 

gazellerinde Hz. İbrahim’i hatırlatmıştır. 

 Dest-i cevr ile Ḫalīlüm ḥaẕer it yaḳma ṣaḳın  

Ḳıble-i ehl-i Ṣafā Kaʿbe-i ʿulyādur dil (G 168/6) 
[(Ey) dostum! Sakın eziyet eli ile yakma, (yakmaktan) çekin. Gönül Safa ehlinin 

kıblesi yüce Ka’be’dir.]  

 

4.2.1.2.Hz. İlyas 

 Hz. İlyas’ın hayatı ile ilgili Ku’an-ı Kerim’de pek bilgi bulunmamaktadır. Ama 

Kur’an ve hadisler dışındaki İslami kaynaklarda Yahudi dininden kaynaklanan 

rivayetler vardır. Bu rivayetlere göre İlyas kral Ahab ve kraliçe İzebel’in zamanında 

yaşamıştır. Kral Ahab putlara tapan bir peygamberdir. İlyas onu Allah’a kulluğa davet 

etmiş ve Ahab da kabul etmiştir. İzebel komşunu öldürtüp tarlasına el koyunca İlyas 

onları uyarmıştır. Bu duruma sinirlenen Ahab tekrar putlara tapmaya başlamış ve İlyas’ı 

öldürmeye çalışmıştır. Bunun üzerine İlyas 7 yıl dağlarda yaşamıştır. 7 yılın sonunda 

kavminin putperestliğinden bıkan İlyas Allah’a canını alması için yalvarır. Fakat isteği 

kabul edilmez ve İlyas Peygamber’e 3 yıl boyunca yağmurlara hükmetme yetkisi verilir. 

Bu 3 yıl boyunca büyük bir kuraklık ortaya çıkar ve meleklerin araya girmesinin 

ardından İlyas peygamber’in duasıyla yağmur yağar. İsrailoğulları’nın isyandan 

vazgeçmemesi üzerine İlyas bu kez Allah’a kendini katına alması için yalvarır. Bu defa 

niyazı kabul edilen İlyas ateşten bir ata binerek Allah’ın huzuruna çıkarılır. İlyas 

peygamberin hayatta olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde bir bilgi yoktur. 

Fakat yine Yahudi kaynaklı bazı rivayetler vardır. Bu rivayetlere göre 4 peygamber hala 

yaşıyordur. Bunlardan Hızır ve İlyas yeryüzünde, İsa ve İdris göktedir. İlyas karada, 

Hızır ise denizde zorda kalanların yardımına koşmaktadır. Yine bazı rivayetlerde Hızır 
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ve İlyas’ın kardeş ve ya aynı kişi olabileceği ifade edilmektedir. Temel İslami 

kaynaklarda ise Hızır ve İlyas ayrı iki kişi olarak değerlendirilmektedir (Harman, 2000: 

160-162; Zavotçu, 2013: 381-383). 

 Yetiş Ḫıżır gibi yaşumı itmeden İlyās  

Getür kenāra bu ben mübtelā-yı ʿummānı (G 326/5) 
[(Ey) İlyas! Gözyaşımı akıtmadan Hızır gibi yetiş, bu ben okyanus düşkününü 

kenara getir.] 

 

4.2.1.3. Hz. İsa/Mesih 

 İsrailoğullarının son peygamberidir. “Mesih” lakabı ile bilinir. Hz. İsa’nın hayatı 

ile ilgili olarak İslam ile Hristiyanlık arasında  benzerlikler ve farklılıklar mevcuttur. 

İslam’a göre Hz. İsa resullerin en büyükleri olan beş peygamberden biridir. Kur’an’da 

Meyem’in ailesinden ayrı olarak kendi başına yaşadığı yerde Cebrail’in gelip Meryem’e 

ruh üflemesiyle Meryem Hz. İsa’ya hamile kalmıştır. Meryem İsa’yı dünyaya 

getirdikten sonra ailesinin yanına döner ailesi İsa’yı gayrımeşru bir çocuk olarak 

düşündüğü için Meryem’e kötü bir şey yaptığını söylerler. Fakat bu esnada Hz. İsa 

konuşmaya başlar ve kendisinin kim olduğunu dile getirir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. 

İsa’nın doğumundan tebliğe başlayana kadar geçen sürede iskana elverişli, suyu olan bir 

tepede bulundukları ifade edilir. Kur’an’da Hz. İsa’nın doğduğundan, öldüğünden ve 

yeniden dirileceğinden bahsedilir. Fakat İslami inançlara göre bu diriliş Hristiyanlık 

inancındaki gibi bir diriliş değildir. Kur’an’a göre Hz. İsa çarmıha gerilmemiştir. 

Allah’ın onun canını alıp, kendi katına yükselttiği ifade edilmektedir (Harman, 2000: 

465-472).  

İsa edebiyatta mucizeleri ile ele alınmıştır. Daha bebekken konuşması, balçıktan 

yaptığı kuşlara ruh vermesi, körleri iyi etmesi, ölüye can vermesi bunlardan bazılarıdır. 

Klasik Türk şiirinde en çok ölüye can vermesi özelliği ile anılır. Sevgili bu yönüyle 

İsa’ya benzetilir.  

 Laʿl-i cān-baḫşuñla gören sen ṣanem-sīmāyı dir 

Gökden indi yir yüzine var ise ʿḬsā bu gün (G 227/4) 
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[Sen put gibi güzel yüzlüyü can bağışlayan dudağınla gören eğer varsa İsa bu 

gün gökten yeryüzüne indi der.] 

 Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle  

Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan (G 250/2) 
[Ey feryat! Sevgilinin dudağının ayrılığı ile hastayım iyilikte bulun, göğün en 

yüksek yerine çıktığında Mesiha’dan çare sor.] 

 

4.2.1.4. Hz. Muhammed/ Ahmed 

 İslam peygamberi ve Allah’ın son elçisidir. Hz. Muhammed 571 yılının Rebi’ül-

evvel ayının on ikinci gecesi sabaha doğru dünyaya gelmiştir. Babası Abdullah daha 

Hz. Muhammed doğmadan ölmüştür. Annesi Âmine Hatun’da o 6 yaşında iken vefat 

etmiştir. Hz. Muhammed annesinin ölümünden sonra dedesi Abdülmuttalip tarafından 

bakılmıştır. Dedesi de ölünce amcası Ebu Talib Muhammed’i yanına almış ve 

yetiştirmiştir. Amcasının yanında ticaretle uğraşırken Hatice ile evlenmiştir. 

Peygamberliği müjdelendiğinde onun peygamberliğini ilk kabul eden kişi de Hatice’dir. 

Peygamberliğinin ilk senelerinde gizliden tebliğde bulunan Hz. Muhammed 

nübüvvetinin 4. yılından itibaren açıktan tebliğe başlamıştır. İlk olarak kendi ailesinin 

ileri gelenleri ile görüşmüştür. Müşrikler İslam’ın yayılmasını engellemek için Ebu 

Talib ile üç kez görüşmüşler fakat bir sonuç alamamışlardır. Yapılan baskılar sonucunda 

Habeşitan’a ilki 615 yılında iki defa hicret edilmiştir.  Peygamberin amcası Hamza’nın 

ve Ömer’in İslam’ı kabul etmesi ile Müslümanlar biraz daha güçlenmiştir.  Fakat 

Kureyşliler Müslümanları boykot ederek onlara zulm etmeye devam etmişlerdir. 

Nübüvvetin 10. yılında Hatice ve Ebu Talib’in ölmesi ile Hz. Muhammed çok üzülmüş 

ve bu yıla hüzün yılı denmiştir. Ebu Talib’in ölümü ile amcası Ebu Leheb peygamberi 

himayesine almış fakat Ebu Cehil’in baskıları ile kısa bir süre sonra bu kararından 

vazgeçmiştir. Bu baskılar sonucu Muhemmed tebliğe Mekke dışında devam etmek için 

Taif’e gitti fakat orada da geri çevrildi. Bütün bu sıkıntıların ardından peygambere 

miraç nasip olmuş ve bu vesileyle İslamiyet’in Mekke’nin dışında yayılacağı ortaya 

çıkmıştır. Hac mevsimi içerisinde Mekke dışından gelenlere İslam’ı anlatan peygamber 

Yesribli’lerden altısını İslam’a davet etmiş ve ertesi sene yine aynı yerde buluşmak 

üzere sözleşmişlerdir. Bunu takip eden iki senede I. ve II. Akabe Biatı gerçekleşmiştir. 
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II. Akabe Biatının ardından Yesrib’e hicret izni verilmiştir. Müslümanların Mekke’den  

ayrılmaya başlamasının ardından müşrikler peygamberi öldürme kararı aldılar. Vahiy 

yoluyla bundan haberi olan peygamber Ebu Bekir ile birlikte göç hazırlıklarına başlamış 

ve  622 yılında hicret etmiştir. Medine’de bulunduğu dönem içersinde Hz. Muhammed 

pek çok siyasi ve askeri adımlar atmış müşriklerle çeşitli savaşlara girmiştir. Hz. 

Muhammed 632 yılında yaptığı veda haccından sonra aynı yıl içerisinde vefat etmiştir 

(Fayda, 2005: 408-423). 

Bu ben ʿāṣī ḳuluña ey ʿÖmer-ḫaṣlet şefīʿolup 

Muḥammed-ḫūy āl-i ḥażret-i ʿOsmāna gönderseñ (G 151/3) 
[Ey Ömer yaradılışlı! Bu ben asi kuluna şefaat edip, Hz. Muhammed huylu 

hazreti Osman ailesine göndersen.] 

Ḫırāmān ḳanda nīk ẓıllin düşürmez ḫāke ḥıfẓ eyler 

Misāl-i ebr-i Aḥmeddür ki olmış sāyebān ṣorġuc (G 25/2) 
[(Ey) salınarak yürüyen (sevgili)! Sorguç nerede güzel gölgeni (görse) yere 

düşürmez, saklar. O Ahmet’in (üzerindeki) bulut gibi (sana) gölgelik olmuştur.] 

 

4.2.1.5. Hz. Mûsa 

 İsrailoğullarının peygamberidir. İslami kaynaklara göre Musa’nın babası Aram 

yetmiş yaşında iken Musa dünyaya gelmiştir. Bu sırada iş başında ola firavun bir rüya 

görmüştür. Rüyada Beytülmakdis’ten çıkan bir ateşin Mısır’a sıçradığını ve bütün 

Kıbtîler’in yok olduğunu fakat İsrailoğulları’na zarar elmediğini görür. Rüyayı 

yorumlayanlar İsrailoğulları’ndan bir çocuğun elinden saltanatını alacağını, düzenini 

bozacağını ve dininin değiştireceğini söylerler. Bunun üzerine Firavun İsraloğulları’nın 

doğan bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emreder. Sonra ise bir yıl öldürülüp, bir 

yıl sağ bırakılmasını söyler. Hz. Musa’da yasaklı bir yılda dünyaya gelir. Musa 

doğduğunda annesine çocuğu emzirmesi ve saklaması emredilir. Çocuğun hayatından 

endişe ederse bir sepet ile nehre bırakması ve hayatından endişe etmemesi çünkü 

oğlunun bir peygamber olacağı söylenir. Annesi Musa’nın hayatından endişelenince 

onu bir sepete koyarak nehre bırakır. Ablası Miryam’a da kardeşinin durumunu uzaktan 

seyretmesi söylenir. Firavun’un karısı Asiye’nin cariyeleri Musa’yı nehirde bulurlar. 
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Asiye çocuğun öldürülmemesini istemiş ve isteği kabul edilir. Musa’ya Mısırlı 

kadınlardan süt annesi çağrılır fakat Musa hiçbirinin sütünü ağzına almaz. Musa’nın 

ablası kendilerine bir süt annesi bulabileceğini söyler ve annesini getirir. Böylelikle 

Musa ve annesi birbirine kavuşur. Musa gençlik çağına geldiğinde ona ilim ihsan edilir. 

Musa bir Mısırlı ile kavga eden bir İbraniye yardım ederken kaza ile Mısırlı’nın 

ölmesine sebep olmuş ve bundan çok pişmanlık duyar. Ertesi gün aynı adam bir başka 

Mısırlı ile tartışırken Musa’dan yardım ister, Musa haksız olduğunu söyleyince de onun 

bir adam öldürdüğünü söyler. Mısır’ın ileri gelenleri Musa’yı öldürmek için bir plan 

yaparlar. Musa hayatından endişe edince Medyen’e gider. Burada iki kıza hayvanlarını 

sularken yardım eder. Kızların babası Musa’yı çağırır, onu dinleyince kendisini himaye 

edeceğini ve sekiz yıl yanında çalışırsa kızlarından biriyle evlenebileceğini söyler. Musa 

kabul eder. Musa bu süreyi tamamlayınca ailesi ile birlikte Medyen’den ayrılır. Tûr 

civarına gelince bir dağda ateş görür, yolu sormak ve bir parça ateş almak için dağa 

çıkar. Oraya vardığında dağın sağ yamacından bir ses gelir ayakkabılarını çıkarması 

emredilir ve peygamber olduğu bildirilir. Burada Musa’ya asa ve yed-i beyza ihsan 

edilir. Musa ve Harun İsrailoğulları’nı Firavun’dan kurtarmakla görevlendirilir. Bu 

görevi yerine getirmek için Firavun’a giderler. Firavun’a Allah’ın emirlerini söyleyince 

Firavun Musa’ya inanmaz ve kendisini tanrı kabul etmesini ister. Musa mucizelerini 

gösterince Firavun büyücüleri çağırtır. Musa’nın asası bir yılana dönüşerek büyücülerin 

sopalarını yutunca hepsi iman eder. Fakat Firavun bütün büyücüleri cezalandırır. 

Musa’ya bir gece yola çıkması söylenir. İsrailoğulları ile birlikte yola koyulan Musa’yı 

Firavun ve askerleri de takip eder. Kızıldeniz’e geldiklerinde Musa asasını denize vurur 

deniz ayrılır İsraioğulları geçer, Firavun ve askerleri boğulur. Denizi geçtikten sonra 

Tûr’a gelirler. Burada Musa dağa çağrılır, yerine Harun’u bırakarak dağa çıkar. 

Döndüğünde İsrailoğulları’nı bir buzağıya taparken bulur ve öfkelenir. Daha sonra 

seçtiği yetmiş kişi ile tevbe eder ve tevbeleri kabul edilir. Sonunda Musa ve kavminin 

kendilerine vaat edilen yere gitmeleri söylenir fakat itiraz ederler. Bunun sonucunda 

kırk yıl çölde yaşamak zorunda kalırlar (Harman, 2006: 207-213; Pala, 2011: 334-336). 

Klasik Türk edebiyatına Hz. Mûsa’nın kıssası ve mucizeleri konu olmuştur. Hz. 

Mûsa’nın yılana dönüşebilen asası, koynuna soktuğunda beyazlayan eli, Firavun ile 

olan mücadelesi, Allah ile konuşması şiirlerde işlenegelmiştir.  
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Şevḳ-ı dīdār ile Mūsāveş yed-i beyżā ḥaḳı  

Ṭūr-ı Sīnā-yı tecellīde münācāt ehliyüz (G 111/2) 
[Beyaz elin hakkı için sevgilinin arzusuyla Musa gibi Sina dağındaki tecellide 

Allah’a yalvaran kişileriz.] 

 

4.2.1.6. Hz. Nuh 

 Rivayete göre Hz. Nuh zamanına kadar insanlar tevhid inancıyla yaşamışlardır. 

Nuh’un kavmiyle birlikte putperestlik ortaya çıkmıştır. Nuh kavmini putperestlikten 

uzaklaştırarak Allah’a inanmaya davet etmek için görevlendirilmiştir. Nuh peygamber 

olarak gönderildiğini, Allah’a iman etmelerini yoksa başlarına kötü şeyler geleceğini 

söylediğinde kavmi ona inanmamıştır. Nuh kavmini putperestlikten vazgeçirmek için 

uzun süre uğraşmış fakat başarılı olamamıştır. En sonunda inanmayanların 

cezalandırılması için Allah’a dua etmiştir. Allah da Nuh’a bir gemi yapmasını 

emretmiştir. Bu gemiye her hayvandan birer çift ve inan kişiler alınmıştır. Geminin 

yapımı bitip içine hayvanlar ve inanlar alınınca bir tufan başlamıştır. Bu tufan sona 

erdiğinde “Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte olanlara bizden selâm ve bereketle gemiden 

in ...”4 denilmiştir (Harman, 2007: 224-227). Nuh klasik Türk edebiyatına tufan, gemi 

ve uzun ömrü ile konu olmuştur.  

 Ne ġam esse vücūdum yelkeninüñ bādı yapraḳdan  

Müyesser ola ʿömr-i Nūḥ tek sen verd-i raʿnāya (G 289/6)  
[Vücut yelkeninin rüzgarı sert esse gam değil. Yalnız sen parlak güle Nuh’un 

ömrü nasip olsun.] 

 

4.2.1.7. Hz. Süleyman 

 İsrailoğullarının peygamberlerindendir. Davud peygamberin oğludur. Hem 

hükümdar hem de peygamberdir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Davud’un varisi olduğu, 

şükreden, salih, anlayışlı bir kul olduğu ve zekanın keskin olduğu, engin bilgi ve 

hikmetiyle karmaşık meseleleri kolayca çözebildiği ifade edilmiştir. Rivayete göre 

                                                           

4 Hûd sûresi (11/48) 
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Allah Hz. Davud’a on üç soru göndermiş bu soruları Süleyman’a sormasını istemiş ve 

bilirse kendisine varis olacağı bildirilmiştir. Süleyman bu soruların hepsini doğru 

şekilde cevaplamıştır.  On iki veya on üç yaşlarında tahta geçmiş, Suriye’den İran’a 

kadar uzanan bölgeye ve hatta bütün dünyaya hakim olduğu rivayet edilmiştir. 

Süleyman da babası gibi hem peygamber hem hükümdar hem de hikmetli bir kişidir. 

Yalnız Süleyman problemleri çözme konusunda daha mahirdir. Kur’an’da yapılan bir 

atıfa göre bir koyun sürüsü bie ekin tarlasına girip zarara sebep olmuştur. Davud 

peygamber koyunların ekin sahibine tazminat olarak verilmesine karar vermiştir. Ancak 

Süleyman ekin tarlasının ziyandan önceki haline dönene kadar sürü sahibine 

verilmesine, koyunların ise tarla eski haline dönene kadar tarla sahibine verilmesine 

karar vermiştir. Hz. Davud oğlunun fikrini daha çok beğenerek kendi fikrinden 

vazgeçmiştir. Hz. Süleyman’a kasırga gibi esen bir rüzgar, bina kuran ve dalgıçlık 

yapan şeytanlar ve daha bir çok varlık verilmiştir. Kuş dili öğretilmiştir. Kur’an’da 

Süleyman’ın kuşlardan, insanlardan ve cinlerden oluşan bir ordusu olduğu bildirilmiştir. 

Süleyman bir gün kuşlardan meydana gelen ordusunda hüdhüdü görememiş ve bir 

mazereti yoksa onu cezalandıracağını söylemiştir. Hüdhüd kısa süre sonra Sebe 

diyarından haberler ile geleçıkmıştır. Hz. Süleyman Sebe melikesi Belkıs’a Müslüman 

olması için bir mektup yollamıştır. Belkıs da bu mektuba karşılık Süleyman’a hediyeler 

göndermiştir. Belkıs’ın hediyeleri geri gönderilince Belkıs Süleyman’ın sarayına 

gitmiştir. Orada kendi tahtını görünce kendisine daha önce gelen bir ilimle Müslüman 

olduğunu söylemiştir. Süleyman asasına dayalı bir şekilde ölmüş fakat emrindeki cinler 

bunu asanın bir ağaç kurdu tarafından yenilmesi ile Süleyman’ın yere düşmesinden 

sonra farketmişlerdir. Süleyman 40 yıl hükümdarlık yapmıştır (Harman, 2010: 56). 

 Hz. Süleyman edebiyatta saltanatı, yüzüğü, mührü, karınca, Hüdhüd, cin ve 

Belkıs gibi pek çok eşya ve kişi ile birlikte anılır. Süleyman gücün ve iktidarın 

sembolüdür.  

Ḫudā ḫ˅ān-ı ezelde sen Süleymānuñ ḳapusından  

Muḳadder eylemiş ben mūr-ı bī-miḳdāra bir behre (G 304/3) 
[Allah ezel sofrasında sen Süleyman’ın kapısından, ben değersiz karıncaya bir 

nasip tayin eylemiştir.] 
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4.2.1.8. Hz. Yakûb 

 İshak peygamberin oğludur. Rivayete göre Yakub’a babası Ken’an diyarında 

evlenmesini ve dayısının kızlarından birini almasını söyler. Bunun üzerine çıktığı 

yolculukta bir rüya görür. Bu rüyada Allah ona ve zürriyetinde bulunanlara üzerinde 

bulunduğu toprakları vereceğini ayrıca ona peygamberlik ihsan edeceğini söyler. 

Kendisi için bir mabed yapılmasını ister.İshak bir gün rüyasında göğsünden bir ağaç 

çıktığını ve bu ağacın dallarında nur parladığını görür. Bu dallar peygamber olacak 

çocukları ifade eder. İshak’ın ikiz çocukları olur ve bu çocuklar büyüdüğünde sevdiği 

oğlu Esav’ı yanına çağırır kendine av eti getirmesini ve soyundan peygamber çıkması 

için kendisine dua edeceğini söyler. Bunu duyan Yakub ve annesi bir oyun eder. Bir 

oğlağı keserler bunu ishak’a av eti olarak sunarlar. İshak şüphelense de yakub için dua 

eder.Yakub peygamber kırk veya yetmiş yıl hüzün içinde yaşamıştır. Oğlu Yusuf’un 

ardından Bünyamin’i de kaybetmesi üzerine gözlerine ak düşmüştür. Yusuf’un 

gönderdiği gömleği yüzüne sürmesi ile gözleri açılmıştır  (Harman, 2013: 274-276). 

Yakub divan edebiyatında Yusuf’a olan düşkünlüğü, gözlerine aklar düşmesi, 

Yusuf’un gömleği ile gözlerinin açılması ve hüznü ile işlenmiştir. 

 Ben senüñ Yaʿḳūbuñum ey Yūsuf-ı gül-pīrehen  

Nükhet-i cān-baḫş olur būyı baña pīrāhenüñ (G 158/4) 
[Ey gül kokulu gömlek giyen Yusuf! Ben senin Yakup’unum. Gömleğinin 

kokusu bana can bahşeden koku olur.] 

 

4.2.1.9. Hz. Yûsuf 

 Ku’an’da adı geçen peygamberlerdendir. Yâkub peygamberin oğludur.  Yusuf 

peygamber’in hayatının anlatıldığı kıssa Kur’an’daki en güzel kıssadır bu nedenle 

Ahsenü’l-Kısas olarak adlandırılır. Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığına göre Yusuf bir rüya 

görür ve bunu babasına anlatır. Babası ise Yusuf’a bu rüyadan kardeşlerine 

bahsetmemesini, Allah’ın bu rüyanın yorumunu Yusuf’a öğreteceğini söylemiştir. 

Babasının Yusuf’u çok sevmesini kıskanan kardeşleri bir gün babasından izin alarak 

Yusuf’u da sığır otlatmaya götürmüşlerdir. Burada Yusuf’u bir kuyuya atmışlar ve 

babasına onu bir kurdun yediğini söylemişlerdir. Daha sonra kuyunun yanından geçen 
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bir kervana Yusuf’u yok pahasına satmışlardır. Yusuf’u Mısır’a götüren kervancıbaşı 

orada onu ağırlığınca altın karşılığında Mısır’ın azizine satmıştır. Yusuf’un güzelliği 

karşısında Mısır azizinin karısı Züleyha  Yusufa âşık olur. Züleyha, Yusuf’un peşinden 

koşarken yusuf’un gömleğini arkasından yırtar. Yusuf odadan kaçarken aziz ile 

karşılaşır ve Züleyha kendisine iftira atar. Bu iftira üzerine Yusuf ve iki genç zindana 

atılır. Yusuf burada bu gençlere dini nasihatlerde bulunur (Harman, 2013: 1-5). 

 Yusuf edebiyatta Züleyha ve Yakub ile anılır. Zindana atılması, gömleği, 

güzelliği, Mısır’a aziz oluşu gibi olaylar bir çok şair tarafından işlenmiştir. 

 Mıṣr-ı ʿizzetde ʿazīzüm olımaz ṣāḥib-serīr  

Çekmeyince bir zemān Yūsuf gibi zindān ġamın (G 255/3) 
[Azizim! Yüce Mısır’da Yusuf gibi bir zaman zindan gamı çekmeden taht sahibi 

olunmaz.] 

 

4.2.2. Din Büyükleri 

4.2.2.1. Hz. Ali 

 Hicretten yirmi iki yıl önce Mekke’de dünyaya gelmiştir. Dört büyük halifeden 

sonuncusudur. Hz. Muhammed’in amcası Ebu Tâlib’in en küçük oğludur. Kıtlık 

zamanında amcasının yükünü hafifletmek için peygamberimiz tarafından himaye 

edilmiştir. İslâm dinin kabul eden ilk kişilerdendir. Peygamberimizin Medine’ye hicreti 

sırasında geceyi onun yatağında geçirerek evde olduğu kanaatini uyandırmıştır. 

Ardından Peygamberin kendine bıraktığı emanetleri sahiplerine teslim ederek hicret 

etmiştir. Hicretin 2.yılında Hz. Fâtıma ile evlenmiştir.  

Hz. Ali gaza ve seriyelerin neredeyse hepsine katılmış ve sancaktarlık yapmıştır. 

Bu savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiştir. Ali Peygamberin katipliğini ve vahiy 

katipliğini yapmıştır. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer Kur’an ve hadis ilmindeki 

derinliğinden dolayı Hz. Ali’ye fıkhî konularda danışmışlardır.  

Hz. Osman’ın öldürülmesi üzerine halife olarak seçilmiştir. Fakat Muâviye ve 

Hz. Âişe onun hilafetini tanımamışlardır. Bunun üzerine Cemel, Sıffîn gibi çeşitli 

savaşlara girmiştir. Kûfe’de tekrar savaş hazırlığı yaptığı sırada Abdullah b. Mülcem 

tarafından sabah namazında zehirli bir hançer ile yaranlanmış ve iki gün sonra ölmüştür. 
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Hz. Ali, Hz. Peygamber tarafından verilen “Ebû Türâb” kalabı ve “el-Murtazâ”, 

“Esedullâhi’l-gâlib” lakabları ile anılmaktadır (Fığlalı, 1989: 371). 

Klasik Türk edebiyatında yiğitliği, veliliği ve imamlığı ele anlınır. Atı Düldül ve 

çatal uçlu kılıcı Zülfikar ile birlikte sıkça anılır. Şîr-i Hudâ, Haydar, Murtaza, Aliy-yi 

Murtaza olarak anılır. 

İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne 

ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana göndersen (G 151/5) 
 

4.2.2.2. Baba Hamza 

 Hamza Baba’nın hayatı ile ilgili kesin bilgiler olmamakla birlikte hayatı 

hakkında halk arasında söylenceler vardır. Bu söylencelere göre Hamza Baba’nın hayatı 

şu şekildedir: Hamza Baba Horasan’dan Manisa’ya kadar fetihler yaparak gelmiş ve 

bugünkü türbesinin olduğu yere yerleşmiştir. Burada ününün giderek artması Manisa’da 

bulunan şehzade Murat’ı rahatsız etmiştir. Hamza Baba’da kerametlerini göstermek için 

Manisa’ya doğru yola çıkar. Yola çıkarken dağlara sizde gelin demesiyle dağların 

haraket edip üç köyün altında kalması ve şehzade Murat’la karşılaştığında gösterdiği 

kerametler sonunda II. Murat ile dost olmuşlardır. Kısa bir süre Hamza Baba’nın ölmesi 

üzerine şehzade Murat bir türbe yapılmasını emretmiştir (Ortaç, 1994: 112). 

Sensin şeh-i iḳlīm-i velāyet Baba Ḥamza  

Ḳapuñdan olur feyż-i kerāmet Baba Ḥamza (G 287/1) 
 [(Ey) Baba Hamza! Velilik diyarının padişahı sensin. Kapından kerametlerin 

bereketlenir.] 

 

4.2.2.3. Hasan 

 Peygamberimizin torunu, Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın oğludur. Hicret’in üçüncü 

yılında Medine’de doğmuştur. Peygamberimize çok benzediği bu nedenle Hz. 

Ebubekir’in onu “Ey nebiye benzeyen, Ali’ye benzmeyen” diye sevdiği belirtilir. Babsı 

tarafından kardeşi Hüseyin ile birlikte Hz. Osman’ı isyancılara karşı korumakla 

görevlendirilmişlerdir. Hz. Ali’nin vefatından sonra Kûfeli’ler tarafından halifelik teklif 
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etmiş ve Hasan’a biat etmişlerdir. Hz. Hasan’ın Kûfeli’ler tarafından halife seçildiğinin 

duyan Muâviye tarafından yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Hasan’ın Muâviye’nin 

üzerine gönderdiği öncü kuvvetin ayrıca kendi ve yanındaki askerlerin kuşatılması ile 

halifelikten vazgeçerek Muâviye ile bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmayı yaparak 

Müslümanlar arasında kan dökülmesini engellemiştir. Anlaşma sonrasında ailesiyle 

birlikte Medine’ye gitmiş ve siyasetten uzak bir hayat yaşamıştır. Eşlerinden biri 

tarafından zehirlenilerek öldürülmüştür. Çocuklarına ve soyuna Şerif denir. Müctebâ, 

takî, zekî ve sıbt kalapları ile anılır (Fığlalı, 1997: 282). 

 Ey leṭāfet gülşeninde serv-i reftārum Ḥasan  

Zülfi sünbül ḳaddi gül ferḫunde dīdārum Ḥasan (G 268/1) 
[Ey güzellik bahçesinde salınarak yürüyen servim Hasan. Saçı sümbül, boyu gül, 

mübarek yüzlüm Hasan.] 

 

4.2.2.4. Hızr 

 Kur’an-ı Kerim’de adının geçmemesine rağmen müfessirler tarafından Hızr’a ait 

olduğuna inanılan Kehf suresindeki kıssa şu şekildedir: Hz. Musa genç adamına iki 

denizin birleştiği yere gitme isteğini dile getirir ve birlikte yola çıkarlar. İki denizin 

birleştiği yere varınca yanlarındaki kurutulmuş balığı bir kenarda unuturlar. Balık 

üstüne sıçrayan sularla canlanarak denize atlar. Bir zaman sonra Musa adamından azığı 

isteyince adamı balığın canlanıp denize atladığını ama bunu Musa’ya söylemeyi 

unuttuğunu söyler. Bunun üzerine Musa orasının iki denizin birleştiği yer olduğunu ve 

hemen geri dönmeleri gerektiğini söyler. Burada Allah tarafından rahmet ve ilim 

bahşedilmiş bir kişi ile karşılaşırlar. Musa bu kişiyle arkadaş olmak ister fakat adam 

sabredemeyeceğini söyleyerek onu reddeder. Fakat Musa ısrar etmeye devam eder. 

Israrlara dayanamayınca kendisi açıklmadıkça hiçbir şey sormaması şartı ile Musa ile 

arkadaş olur ve yolculuğa başlarlar. Bu kişi önce bindikleri gemiyi deler, sonra bir 

çocuğu öldürür daha sonra da uğradıkları bir kasabada bir duvarı onarır. Her defasında 

Musa dayanamaz ve neden yaptığını sorar. Adam Musa üçüncü kez soru sorduğunda 

artık ayrılmaları gerektiğini söyler. Ayrılmadan önce bu olayları niçin yaptığını ve 

bunları Allah’ın emri ile yaptığını söyler.  
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Bu kıssadaki rahmet ve ilim bahşedilen zatın Hızır olduğu kabul edilir. Fakat 

Hızır’ın peygamber, melek ya da veli bir kişi olduğu yönünde tartışmalar vardır. 

Hızır’ın kıyamete kadar yaşayacağı veya uzun ömürlü bir kişi olduğu yönünde de 

tartışmalar söz konusudur. (Çelebi, 1998: 406)  

Edebiyatta Hızır’ın zulumat ülkesine gitmesi, burada İlyas ve İskender ile ab-ı 

hayatı araması, dinlendikleri bir çeşmenin başında yanlarındaki balığın canlanması 

üzerine bu suyun ab-ı hayat olduğunu anlaması, ab-ı hayattan içerek ölümsüzlüğe 

ulaşması gibi motifler sıklıkla işlenmiştir (Kurnaz, 1998: 411). 

Ey ṣaçı ẓulmet nedür laʿlüñde ḫaṭṭ ṣordum didi 

Ḫıżr-ı ḫoş-demdür delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt (G 20/3) 
[Ey saçı kara! Dudağında ayva tüyü nedir (diye) sordum. Ölümsüzlük suyunun 

çeşmesinin delili, Hızr’ın en yakın arkadaşıdır dedi.] 

 

4.2.2.5. Hüseyn 

 Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın küçük oğlu, peygamberimizin torunudur. Ağabeyi 

Hasan gibi ilk iki halife dönemindeki olaylara karışmamıştır. Babası tarafından Hz. 

Osman’ı isyancılara karşı korumak ile görevlendirilmişlerdir. Babasının halifeliği 

boyunca onunla birlikte bütün savaşlara katılmıştır. Babasının ölümünden sonra 

ağabeyine tabii olmuştur. Muâviye ile Hasan arasındaki hilafet meselesinde hilafeti 

Muâviye’ye bırakmaması için ağabeyine itiraz etmiş fakat kabul edilmeyince sesini 

çıkarmamıştır. Hasan’ın ölümüne kadar hep yanında kalmıştır. Muâvi’yin oğlu Yezid’e 

biat istemesine kadar herhangi bir sorun çıkarmamıştır fakat Yezid’e biat etmeyi 

reddetmiştir. Bunun üzerine ailesi ile birlikte Mekke’ye gitmek için yola çıkmıştır. 

Yolda giderken Kûfeli’lerden halifelik için davet mektupları almış bunun üzerine 

amcanının oğlu Müslim’i biat almak için Kûfe’ye göndermiştir. Bu hareket Yezid’in 

kulağına gidince Kûfe valisini görevden alarak yerine Basra valisini getirmiştir. Ondan 

Müslim’i şehirden çıkarmasını ya da öldürmesini istemiştir. Valinin tehtitleri ile korkan 

Kûfeli’ler biatlarından vazgeçmişlerdir. Fakat Müslim öldürüldüğü için bunu 

bildirememiştir. 

Müslim’in biat aldığını haber veren mektup eline ulaşınca Hüseyin ailesi ve bazı 

taraftarları ile Kûfe’ye doğru yola çıkmıştır. Hüseyin kendini gitmekten alıkoymak 
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isteyenleri dinlemiş ve rüyasında Resulullah’ı gördüğünü söyleyerek yoluna devam 

etmiştir. Fakat yolda karşılaştıkları iki yolcudan Kûfeli’lerin biatlarından döndükleri ve 

Müslim’in öldüğü haberini alınca geri dönmek istemiş ama Müslim’in çocuklarının 

baskısı ile yola devam etmek zorunda kalmıştır. Kerbelâ’ya ulaştıklarında ise 

savunmasız ve kurak bir alanda konaklamaya mecbur bırakıldılar. Burada görüştüğü 

kişilere geri dönme isteğini bildirdiyse de biat için ısrarcı olunmuştur. Biat alınmayınca 

Kerbelâ’da meydana gelen savaşta öldürülmüştür (Fığlalı, 1998: 518). 

 Kerbelā-yı ġamda cān virdi Raḥīmī teşne-leb 

Her ḫavāric ḳandı āb-ı vaṣluña ḥayfā Ḥüseyn (G 237/5) 
[(Ey sevgili!) Ne yazık ki her zorba (senin) kavuşma suyuna kandı. Rahîmî ise 

gam Kerbelâ’sında (tıpkı) Hüseyin gibi dudağı kurumuş (bir şekilde) can verdi.] 

 

4.2.2.6. Hz. Osman 

 Üçüncü halifedir. İlk müslümanlardandır. Dünyada iken cennetle müjdelenen on 

sahabeden biridir. Hz. Muhammed’in iki kızı (Rukiyye ve Ümmü Gülsüm) ile 

nikâhlandığı için Zü’n-Nûreyn (iki nur sahibi) olarak anılır. Taif’te doğmuştur. Hz. 

Ebubekir’in aracılığı ile ilk Müslüman olanlardandır. Müslüman olduktan sonra amcası 

ve annesi onu dininden dönmek için zorlmışlar fakat başarısız olmuşlardır. Hz. 

Muhammed’in kızı Rukiyye ile evlenmiştir. İslamiyet’in 5.yılında Habeşistan’a göç 

etmişler bir yıl sonra geri dönüp Medine’ye hicret etmişlerdir. Rukiyye’nin ölmesi 

üzerine yine Peygamberin kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Onun da ölümü üzerine 

Hz. Muhammed evlenecek başka kızı olsa onu da Osman’a vereceğini ifade etmiştir. 

Peygamberin vahiy katipliğini yapan Osman, Ebubekir’in katipliği ve 

müşavirliğini, Ömer’in de danışmanlığını yapmıştır. Hz. Ömer’in yaralanmasının 

ardından aşere-i mübeşşereden altı kişiyi yeni halife seçmek için görevlendirmiştir. Bu 

görüşmelere Abdurrahman b. Avf hakemlik yapmıştır. Üç gün süren görüşmeler 

sonucunda Mescid-i Nebevi’de Hz. Ali ve Hz. Osman’ı yanına çağırmış onlardan 

Allah’ın kitabına ve resulün sünnetine uyma ve önceki halifelerin siyasetine uyma 

yönünde teminat istemiştir. Hz. Ali’nin “gücümün ve kuvvetimin yettiği kadar” 

cevabına karşı Hz. Osman’ın tereddütsüz cevabı üzerine Hz. Osman’ı halife göstererek 

ona biat etmiştir. 
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Hz. Osman’ın halifeliğinin ilk başlarında İslam Devleti’nin sınırları genişlemiş 

ve gelirleri artmıştır. Gelirlerin azalması ile birlikte bir buhran dönemi ortaya çıkmış, 

Hz. Osman’ın valilikleri ve devlet idaresindeki görevleri akrabalarına vermesi bahane 

edilerek bir isyan başlatılmıştır. Bu isyanlar sonucunda Hz. Osman öldürülmüştür.   

Hz. Osman hayâ sahibi, yumuşak huylu ve cömert bir kişidir (Yiğit, 2007:438). 

Ey şeh şu ki sen şāh-ı ʿalī-şāna irişdi 

Devr-i ʿÖmere Ḥażret-i ʿOŝmāna irişdi (G 336/1) 
[Ey şeh! Kim ki sen şanı yüce padişaha ulaşır (o) Hz. Ömer’in devrine, Hz. 

Osman’a (da) ulaşır.] 

 

4.2.2.7. Hz. Ömer 

 İkinci halifedir. Dünyada iken cennetle müjdelenen sahabelerdendir. Mekke’de 

doğmuştur.  Başlarda İslâm’a şiddetle karşı çıkmış, hatta Hz. Muhammed’i öldürmek 

için yapılan planda bizzat görev almıştır. İslamiyet’in 6.senesinde Müslüman olmuştur. 

Hz. Ömer’in Müslüman olması ile ilgili iki faklı rivayet vardır. Bunlardan yaygın 

olanına göre Hamza’nın Müslüman olmasına sinirlenen Ömer Peygamberi öldürmek 

için yola çıkmış yolda kardeşi ve eniştesinin Müslüman olduğunu duyarak onların evine 

gitmiştir. Onları Tâhâ suresini okurken bulmuş ve okuduklarını istemiş reddedilince 

kardeşi ve eniştesini dövmüştür. Eniştesi ve kardeşi Ömer’in yüzüne Müslüman 

olduklarını söyleyince Ömer yumuşamış ve Peygamber’e gidip biat ederek Müslüman 

olmuştur.  

Hz. Ebubekir hastalığında yerine Ömer’i imam olarak tayin etmiş ve Ömer’i 

halife olarak tayin etmek için sahabelerle istişare etmiştir. Görüşmelerini tamamladıktan 

sonra Mescid-i Nebevi’ye giderek Ömer’i kendisinden sonra halife olarak tayin ettiğini 

açıklamıştır. Hz. Ebubekir’in ölümünden sonra Hz. Ömer biat alarak halife olmuştur. 

Halifeliği döneminde sade bir hayat yaşamıştır. Adalet konusunda çok titiz 

davranmıştır. Bu nedenle kendisine “Fâruk (Haklıyı haksızdan ayıran)” lâkabı 

verilmiştir.  Ebû Lü’lüe Fîrûz en-Nihâvendî efendisi Mugīre b. Şu‘be’nin kendisinden 

fazla ücret aldığını söylerek şikayette bulunmuştur. Ömer’in ücretin fazla olmadığını 
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bildirmesi üzerine Ebû Lü’lüe tarafından sabah namazını kıldırırken şehit edilmiştir 

(Fayda, 2007: 44). 

 Faḫr-i āl-i Aḥmedüz biz kārımuz ḥubb-i ʿAlī 

Egmişüz baş ol ʿÖmer ʿadl issi ʿOsmān oġlına (G 306/2) 
[Biz Ahmed’in ailesinin övücüsüyüz kârımız Hz. Ali’nin sevgisidir. O Ömer 

adaletli, Osman oğluna baş eğmişiz.] 

 

4.2.3. Ruhâni Varlıklar 

4.2.3.1. Cebrâ’il 

Cebrâ’il, Allah ile peygamberleri arasında elçilik görevi yapan melektir. “Emin” 

sıfatı ile anılır. Cebrâ’il karşı konulamaz bir güce, üstün bir akıla ve derin bilgilere 

sahiptir. Kur’an-ı Kerim Cebrâ’il aracılığı ile vahyedilerek indirilmiştir. 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde olan şiʿrümi Cibrīl-i emīn 

Çıḳarup ʿarş-ı ʿalā sāḳına ḫālḫāl itdi (G 322/5) 

 [Güzelliğin övgüsünde Cebrail olan şiirimi çıkarıp yüce arşın ayağına halhal 

etti.] 

 

4.3. MİTOLOJİK ŞAHSİYETLER 

4.3.1. Cem/ Cemşîd 

 İran’da Pişdâdiyen sülalesinin dördüncü ve en büyük hükümdarıdır. Rivayete 

göre Cem bütün dünyayı dolaşmış Azerbaycan’a gelince burayı beğenmiş ve 

mücevherlerle süslü bir taht kurdurmuştur. Güneşin doğuşuna yakın kendisi de 

mücevherlerle süslü kaftanını giyip tahta oturmuştur. Güneşin doğuşuyla taht ve kaftan 

ışıl ışıl parlamıştır. Halk da bunu görünce bu güne nev-rûz adını vermiş, Cem’e de 

ışığın şahı anlamında Cemşîd demişlerdir.  

 Yine rivayete göre şarabı bulan da Cem’dir. Cem bir gün kır gezisinde iken 

gökyüzünde ayağına yılan dolanmış bir kuş görür. Askerlerine kuşa zarar vermeden 

yılanı öldürmelerini emreder. Kurtulan kuş teşekkür etmek için Cem’e birkaç tohum 

verir. Bu tohumlardan üzüm yetiştirilir ve üzüm suyu içmek adet haline gelir. Bekleyen 
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üzüm sularının zehirli olduğuna dair bir inanış ortaya çıkmıştır. Bir gün cariyelerden 

biri intihar etmek için beklemiş üzüm suyunu içer ve kendine geldiğinde olanları Cem’e 

anlatır. Cem de bu olaydan sonra beklemiş üzüm suyunu içmeyi adet edinir.  

Cemşîd ululuğuna güvenerek tanrılık iddiasında bulunmuş bu yüzden halkı 

ondan yüz çevirmiştir. Cemşîd’in yerine  yine aynı sülaleden olan Dahhâk tahta 

oturmuştur (Pala, 2011: 86). Klasik Türk şiirinde Cem güç ve iktidar sembolüdür. 

Ayrıca bütün dünyayı görmesini sağlayan câmı ile meşhurdur. 

 Laʿlüñden ayru cām-ı cihān ṣunsa Cem göre  

Ayaġına ṣürāḥi gibi baş eger miyem (G 214/3) 
[(Ey sevgili!) Cem (bana) dudağın olmadan dünya kadehini sunsa o kadehe 

sürahi gibi baş eğer miyim, görür.] 

Bir neşʾeñ ile başına Cemşīd olur gedā  

Ey pīr-i mey-fürūş ayaġuñ destgāh-ı Cem (G 216/6) 
 [Ey yaşlı meyhaneci! Bir neşen ile Cemşid başına köle olur. Kadehin Cem’in 

tezgahıdır/elinin bulunduğu yerdir.] 

 

4.3.2. Dârâ 

 Şehname’nin ünlü kahramanlarındandır. Keyâniyân sülalesinin dokuzuncu ve 

sonuncu padişahıdır. Ekber ve Keykubad olarak da anılır. İskender ile yaptığı savaştan 

sonra ölmüştür. Dârâ’nın ölümüyle Keyâniyân sülalesi sona ermiştir (Onay, 2013: 31). 

Klasik Türk şiirinde Dâra büyüklük ve yiğitlik simgesidir.  

 Aşağıdaki beyitte şair, Dârâ’ya benzettiği gönlüne bu asık yüzlü dünyadan vefa 

ummamasını tavsiye etmektedir: 

 Vefā şeklini bu dehr-i ʿabūsü’l-vechden ummā  

Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden (G 257/6) 
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4.3.3. Keykubad 

 Şehname’de adı geçen hükümdarlardandır. Keyâniyân sülalesinin ilk 

hükümdarıdır. Key lakabını ilk kullanan kişidir. Adaletiyle ünlüdür. Şiirlerde adaleti 

yanında ululuk, yücelik ve görkemi de konu edilir (Zavotçu, 2013: 430). 

 Mey tāc-ı Keyḳubād ḳadeḥ ḫātemüñ gözi  

Her bir ḥabāb-ı ʿaynı ile ṣun Cemüñ gözi (G 312/1) 
[Şarap Keykubad’ın tacı kadeh mührün gözü, her bir gözün kabarcığı ile Cem’in 

gözünü sun.] 

 

4.3.4. Rüstem 

 İran’ın milli kahramanıdır. Şehnâme’ye göre Zâl’ın karısı hamiledir ama bir 

türlü doğum yapamamaktadır. Zâl kendisini büyüten Simurg’un verdiği tüyü yakarak 

ondan yardım ister. Simurg normal bir doğum olmayacağını, bebeğin akıllı bir adam 

getirilerek annesinin karnının yarılıp çıkarılması gerektiğini söyler. Annesinin karnı 

yarılarak bebek çıkarılır. Annesi bebeğin doğumuyla “Oh kurtuldum!” dediği için 

“kurtuldum” anlamına gelen Rüstem ismi çocuğa verilir. Çocuğun saçları kırmızı, yüzü 

kan gibi ve elleri kanlıdır. Bir günlük bebek iken bir yıllıkmış gibi durur. Rüstem’e on 

dadı birden süt vermektedir. Sütten kesildiğinde ise beş kişinin yiyeceği yemeği tek 

başına yemektedir. Rüstem ilk kahramanlığını etrafa saldıran bir fili öldürerek 

göstermiştir. Daha sonra ise dedesi Nerimân’ın ölmesine sebep olan sipend dağındaki 

gizli ülkeyi fethederek yiğitliğini herkes tarafından tanınır hale getirmiştir. Hayatı 

boyunca yalnızca bir kez oğlu Sührab’a yenilmiştir. İkinci karşılaşmalarında ise oğlunu 

yenmiş ve öldürmüştür. Rüstem 700 yaşında iken İsfendiyar ile savaşmış bu savaş 

esnasında İsfendiyar’ı yenemeyeceğini anlayınca Simurg’tan yardım istemiştir. Simurg 

İsfendiyar’ı öldürenin çok uzun yaşamayacağını söylemiş ve kabul etmiştir. Bunun 

üzerine İsfendiyar’ı yenerek öldürmüştür. İsfendiyar’ı öldürdükten sonra otuz yıl daha 

yaşamıştır. Burhân-ı Kâtı’ a göre ise Rüstem Keyhüsrev’in saltanatının sonuna kadar 

ömür sürmüştür. Klasik Türk şiirinde kahramanlık simgelerinden biridir. Gücü ve 

yiğitliği ile anılır (Tökel, 2016: 194). 

 Zāl-i zemāne rezmine ṭāḳat getürmedi 

Eñ pehlüvān-ı ʿālem olan didi Rüstemem (G 200/4) 
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[Dünyanın en büyük pehlivanı Rüstem’im diyen (bile) zamanın Zal’inin 

savaşına güç yetiremedi.] 

 

4.3.5. Zâl 

 Şehnâme’de adı geçen târihî- efsânevî kahramanlardandır. Zâl kelime anlamı 

olarak “koca, ihtiyar ve ak sakallı” demektir. Zâl doğduğunda saçı, kirpikleri ve kaşı 

beyaz olduğu için bu isim verilmiştir. Babası Sâm Zâl’ın ak saçlı doğmasını uğursuzluk 

olarak görmüş ve oğlunu Elbürz Dağı’na bırakmıştır. Zâl’e burada Simurg bakmıştır. 

Zâl yiğitliği ve okçuluğu ile tanınmaktadır. Fakat divan edebiyatına daha çok beyaz 

tüyleri ile konu olmuştur (Zavotçu, 2013: 806). 

 Dil alur dil virür şimdi menem cünd-i maḥabbetde 

Anuñçün Zāl-i ʿādil Rüstem-i devrāna gönderdi (G 330/4) 
[Şimdi muhabbet askerinde gönül alıp gönül veren benim onun için adaletli Zal 

(beni) devrin Rüstem’ine gönderdi.] 

 

4.4. MESNEVİLERE KONU OLMUŞ AŞK KAHRAMANLARI 

4.4.1. Ferhad ile Şirin 

 İran edebiyatının mesnevi konularından biridir. Hikâye kısaca şöyledir:  

 Şirin’in dağlık taşlık bir yerde köşkü vardır. Şirin süt içmeyi çok sever fakat 

çobanlar sürülerini Şirin’in köşkünden uzaklarda otlatırlar. Bunun üzerine Şirin’in 

yardımcılarından biri Ferhad adlı bir mühendisin bu işi çözebileceğini söyler ve Ferhad 

çağrılır. Ferhad Şirin’ görür görmez aşık olmuştur. Şirin’in isteğini duyunca hemen işe 

koyulur ve görenleri hayrette bırakacak bir su yolu yaparak sütün köşke akmasını 

sağlar. Şirin de Ferhad’a yaptığı su yolu için pek çok hediyeler sunar. Fakat Ferhad 

bütün bu hediyeleri bırakarak çöllere gider.  

Ferhad’ın aşkı o kadar çok yayılır ki Şirin’e aşık olan Ermen kralının oğlu 

Hüsrev’in de kulağına gider. Hüsrev bunu duyunca deliye döner ve Ferhad’ı öldürmek 

ister fakat adamları Hüsrev’in bu düşünceden vazgeçmesini sağladılar. Hüsrev Ferhad’a 

para teklif edecek kabul etmezse de yapılması imkansız bir iş isteyerek Ferhad’ı 

Şirinden vazgeçirektir. Hüsrev Ferhad’a para teklif eder ama Ferhad kabul etmez. 
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Bunun üzerine Hüsrev Ferhad’dan bölgedeki büyük bir dağdan ordusunun geçeceği 

kadar bir tünel kazmasını ister. Ferhad tüneli bitirdiğinde Hüsrev’in Şirin’den 

vazgeçmesi şartı ile tüneli yapmayı kabul eder. Hemen işe koyulan Ferhad önce dağa 

şirinin suretini kazır ve sonra tüneli yapmaya başlar.  

Bir gün Ferhad dağda çalışırken Şirin onu ziyerete gider. Geri dönüş yolunda 

Şirin’in atının ayağı sakatlanır. Ferhat Şirin’i ve atını köşküne götürür. Hüsrev bu 

ziyareti duyduğunda deliye döner ve Ferhad’dan kurtulmayı aklına koyar. Bir kocakarı 

buup onun Ferhad’a gidip Şirin’in öldüğünü söylemesini ister. Kocakarı denileni yapar 

Ferhad bu haberin üzüntüsüyle külüngünü havaya fırlatır kendini de dağdan aşağıya atar 

ve ölür (Tökel,2016: 342). 

 Divan edebiyatında Ferhad ile Şirin’in hikâyesi pek çok farklı açıdan ele 

alınarak işlenmiştir. Şairler şiirlerinde Ferhad ile Şirin’in aşkını hatırlatmışlardır. 

Rahîmî de gazellerinde Ferhad ile Şirin’in aşkına telmih yapmıştır.  

 Bī-sütūn-ı ʿaşḳda sen yār-ı Şīrīn-laʿl içün  

Çekdügüm endūh-ı hecri Ḫusrev ü Ferhād aña (G 8/3) 
[Sen şirin dudaklı sevgili için aşkın Bisütun dağında çektiğim ayrılık gamını 

Hüsrev ve Ferhad hatırlasın.] 

Kimseye meyl eylemezsin bir ʿacūz-ı naḥssın  

Ṭaşa çaldı başını Ferhād elüñden ey felek (G 159/2) 
 [Ey felek! Kimseye alaka göstermezsin bir uğursuz kocakarısın. Senin yüzünden 

Ferhad başını taşa vurdu.] 

Görüp aḥvālüm ol şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden  

Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem (G 212/4) 
[O şirin ağızlı halimi görüp gönülden merhamet etmez. Benim derdim Ferhad 

gibi, katı bir taşa hayranım.] 

 

4.4.2. Hüsrev ile Şirin 

 Fars ve Türk edebiyatında anlatılan hikâyelerdendir. İran hükümdarı Hürmüz’ün 

oğlu yoktur. Allah’a yalvarmaları sonucunda bir oğlu olur ve adını Hüsrev Perviz koyar. 
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Hüsrev bir gece rüyasında dedesi Nûşirevân’ı görür. Dedesi ona Şebdiz adında bir at, 

Barbed adlı bir muganni, Şirin adlı bir sevgili ve taht bağışlandığını söyler. Hüsrev 

Şavur’dan bunlar hakkında bilgi alır. Anlatılanlardan sonra Şirin’e âşık olur. Şavur’u 

Şirin’i istemesi için gönderir. Şavur Hüsrev’in bir resmini Şirin’e gösterir. Şirin 

Hüsrev’e âşık olur. Gülgûn adlı atına binerek av bahanesiyle Hüsrev’i aramaya çıkar. 

Hüsrev de aynı bahane ile Şirin’i bulmak için yola çıkmıştır. Yolda bir ara karşılaşsalar 

da birbirlerini tanımadan yollarına devam ederler. Şirin Hüsrev’in kasrına ulaşınca 

olanları öğrenir ve orada kendisine bir köşk yapılması emri vererek Hüsrev’i beklemeye 

başlar. Hüsrev de Mehin Bânû tarafından karşılanır ve içki meclisleri ile Şirin’i 

unutmaya çalışır. Bu sırada babasının türlü oyunlarla tahtan indirildiğini öğrenip 

ülkesine döner. Fakat tahta çıkamayıp geri döner. Şirin ile Şavur ise Ermen’e 

gitmektedirler. Yolda tekrar karşılaşırlar. Hüsrev Şirin’e kavuşmak ister fakat Şirin 

tarafından reddedilir. Hüsrev Şebdiz’e atlayarak Rum illerine yola çıkar. 

  Rum kayseri Hüsrev’i memnuniyetle karşılar ve onu kızı Meryem ile evlendirir. 

Hüsrev’in emrine askerler de vererek tahtını alması için yollar. Medâyin’e varan Hüsrev 

tahtı ele geçirir. Şirin Hüsrev’i bulmak için Medâyin’e gelir ama onun mutlu bir hayatı 

olduğunu görünce geri döner. 

 Şirin taze süt içmeyi çok sever. Fakat kasrında taze süt bulunmaz. Bunun üzerine 

Şavur’un buna bir çare bulmasını ister. Şavur Ferhad adında bir mimar- mühendis bulur 

ve bu iş için görevlendirir. Ferhad Şirin’e âşık olmuştur. Bunu duyan Hüsrev Şirin’i 

kıskanır ve Ferhad’ı oyalamak için Bisütun dağında ordusunun geçeceği bir tünel 

yapmasını ister.  Şirin’in Ferhad’ın yaptığı işi görmeye gitmesini kıskanan Hüsrev bir 

kocakarı ile Ferhad’a Şirin’in öldüğü haberini yollar. Bu haber karşısında Ferhad 

kendini dağdan atar. Hüsrev’in karısı Meryem de ölür.  

 Bütün bu olaylardan sonra Hüsrev ile Şirin kavuşur. Fakat bu mutlulukları uzun 

sürmez. Hüsrev’in oğlu Şirin’e âşık olur ve Hüsrev’i öldürtür. Şirin’e de bir mektup 

yazar. Bir hafta yas tutmasını sonra ise kendisi ile evlenmesini emreder. Bu mektup 

üzerine Şirin Hüsrev’in tabutu başında intihar eder.  

 Hüsrev ile Şirin hikâyesi ilk kez Şehname’de anlatılmıştır (Pala, 2011: 220). 

Daha sonra şairler tarafında farklı şekillerde işlenmiştir. Rahîmî gazellerinde Hüsrev ile 

Şirin hikâyesine telmih yapar.  
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Raḥīmī bendeñi mülk-i süḫanda Ḫusrev eyledüm  

Ḫayāl-i vaṣf-ı laʿlüñ ʿāḳıbet Şīrīn-kelām eyler (G 72/5) 
[Rahîmî bendeni söz memleketine padişah eyledim. Dudağının özelleiklerinin 

hayali ile sonunda tatlı söz söyler.] 

 

4.4.3. Leyla ile Mecnun 

İslam edebiyatlarında mesnevilere konu olan aşk hikâyesininin kahramanlarıdır. 

Leyla ile Mecnun’un gerçek kişiler olup olmadığı, eğer gerçek kişilerse hangi tarihlerde 

yaşadıkları ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. Türk edebiyatında yazılan en meşhur 

Leyla ve Mecnun mesnevisi olan Fuzuli’nin mesnevisine göre hikaye şöyledir: 

Arap aleminin ünlü bir emiri vardır. Bu emirin hiç çocuğu yoktur. Uzun niyazlar 

ve dualar sonucu emirin bir oğlu olur. Emir bu oğlana Kays adını verir. Kays büyüyüp 

okul çağına gelince mektebe başlar. Mektepte Leyla’yı görür görmez aşık olur. Leyla da 

Mecnun’a aşık olmuştur. Bu iki aşık sık sık görüşüp birlikte vakit geçirirler. Aşkları 

kısa sürede herkes tarafından duyulur. Leyla’nın annesi Leyla’yı okuldan alır. Bunun 

üzerine Kays Leyla’yı görme umuduyla sürekli onun evinin etrafında dolaşır. Fakat 

Leyla’yı göremeyen Kays deli divane olarak kendini çöllere atar. Bu zamandan sonra 

artık Kays olarak değil Mecnun olarak anılmaya başlar.  

Çöllerde dolaşan Mecnun’a ne söylense dinlemez. Mecnun babası kızı ister fakat 

vermezler. Hatta Leyla’yı başka biri ile evlendirirler. Leyla çeşitli bahaneler ileri 

sürerek adamı kendine yaklaştırmaz. Leyla ile Mecnun sürekli ızdırap çekerler. Nevfel 

adlı ünlü bir kahraman ve pek çok kişi onları birleştirmek için uğraşırlar fakat başarılı 

olamazlar. 

Mecnun tamamen kendinden geçmiş biçimde çöllerde dolanır. Hayvanlarla 

arkadaş olur. Ara sıra bir dilenci ya da bir deli kılığında Leyla’nın evinin yakınlarından 

geçerek gazeller okur. Bazen de Mecnun’un arkadaşı Zeyd ile birbirlerine haber 

yollarlar. Leyla bir gün çölde kabilesinden ayrılarak Mecnun’un yanına gider fakat 

Mecnun onu tanıyamaz. Bunun üzerine çok üzülen Leyla Allah’a canını alması için 

yalvarır ve bir süre sonra ölür. Leyla’nın ölüm haberini alan Mecnun onun mezarının 

başına gider feryatlar eder ve o da orada ölür. Bu iki aşığı aynı mezara koyarlar. 
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Zeyd’de bu mezarın başından ayrılmaz. Bir gün rüyasında Leyla ile Mecnun’un 

kavuştuklarını ve cennet bahçelerinde mutlu bir hayat sürdüklerini görür (Tökel, 2016: 

348). 

Leyla ile Mecnun hikâyesi birçok şair tarafından defalarca ele alınıp işlenmiştir. 

Bir hikâye olarak ele almasalar bile hemen hemen her şair şiirlerinde Leyla ile 

Mecnun’un hikâyesini telmih yolu ile hatırlatmaktadır. Rahîmî’de gazellerinde Leyla ile 

Mecnun’un hikâyesine telmih yapmıştır. 

 Meşḳ-i ʿaşḳuñ ḳaralarken ben senüñ daḫi ḳalem  

Levḥa yazmamış idi Leylā vü Mecnūndan misāl (G 172/3) 
[Ben senin aşk dersini karalarken kalem henüz Leyla ve Mecnun’dan bahseden 

bir şey yazmamıştı.] 

Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider  

Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (G 78/1) 
[Rüyamda dün gece Mecnun’u ah, feryat ve Leyla zikrini tekrar eder halde 

ağlarken gördüm.] 

 

4.4.4. Yusuf ile Züleyha 

 Konusunu Kur’an-ı Kerim’den alan aşk mesnevisinin kahramanlarıdır. Yusuf 

Yakûb peygamberin on iki oğlundan biridir. Babası Yusuf’u çok severdi. Kardeşleri 

babasının Yusuf’a olan sevgisini kıskanıp Yusuf’u bir kuyuya atarlar. Babasına da 

Yusuf’un kurt tarafından yendiği yalanını söylerler. Kuyunun oradan geçen bir kervan 

Yusuf’u kuyudan çıkarır. Kardeşleri onun kendi köleleri olduğunu söylerek onu yok 

pahasına satarlar. Kervan Mısır’a vardığında Yusuf’u Mısır Aziz’ine ağırlığınca altın 

karşılığında satarlar.  

Aziz’in eşi Züleyha’da çaresiz kalır ve Yusuf’a âşık olur. Züleyha’nın aşkı 

herkes tarafından duyulur ve Züleyha ayıplanır. Züleyha da bir gün Mısır’ın seçkin 

kadınlarına bir ziyafet verir. Ziyafet sırasında kadınlar meyve soyarlarken Yusuf’u 

çağırtır. Yusuf’un güzelliği karşısında büyülenen kadınlar ellerini keserler.  
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 Züleyha bir gün evde kimse yokken Yusuf ile birlikte olmak ister fakat Yusuf 

kaçar. Yusuf kaçarken Züleyha onun gönleğini tutar ve gömleği yırtılı Züleyha’nın 

elinde kalır. Züleyha’nın iftirası üzerine zindana atılır. Zindan da iken mahkumların 

rüyalarını yorumlar. Bir gün kimsenin yorumlayamadığı Mısır hükümdarının  rüyasını 

yorumlar ve zindan çıkarılarak vezir yapılır. Yıllar süren kıtlık nedeniyle Yusuf’un 

kardeşleri Mısır’a yiyecek almaya gelirler. Yusuf onları tanır ve yardım eder. Yusuf 

kardeşlerinden babasının gözlerine aklar düştüğünü öğrenir ve babasına kendi 

gömleğini yollar. Babasının gözleri açılır. Yusuf babasını ve kardeşlerini Mısır’a getirir 

(Onay, 2013: 434). 

 Yusuf ile Züleyha hikayesi gerek Fars edebiyatında gerekse Türk edebiyatında 

birçok şair tarafından işlenilegelmiştir. Rahîmî’de gazellerinde Yusuf ile Züleyha 

hikâyesine telmihlerde bulunmuştur. 

 Gözüm Yūsuf-cemālüñ ḥasretiyle şāh-rāhuñda  

Züleyḫā gibi eyler ʿāḳıbet bir reh-güẕer peydā (G 2/3)  
[Gözüm Yusuf (gibi güzel) yüzünün hasretiyle senin yolunda (gelmeni 

bekliyor.) . (Belki tıpkı) Züleyha gibi sonunda (sana kavuşmanın) bir yolunu bulur.] 

Bu göñlüm gözgüsinde ṣūret-i ḥüsnüñ görenler dir 

Zelīḥādur getürmiş Yūsufın ḫalvet-serāyına (G 303/3) 
 [Bu gönlümün aynasında güzel yüzünü görenler, Yusuf’unu tenha sarayına 

getirmiş Zeliha’dır der.] 

 

4.5. EDEBİ ŞAHSİYETLER 

4.5.1. Firdevs 

 Firdevsî Tûs şehrinde doğmuştur. Adının ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. 

Hayatı ile ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. Yaygın olan rivayete göre Firdevsî 

valiyi şikayet etmek için Gazne’ye gider. Sultan ile görüşmek ister fakat görüşemez. 

Daha sonra şairler sultanı Unsurî’yle görüşmek ister bu isteği güç de olsa gerçekleşir. 

Unsurî, Firdevsî’yi kısa bir imtihana tabi tutar ve bu imtihanı geçince Firdevsî’yi 

meclislerine dahil eder. Firdevsî’nin Acem padişahları ile ilgili bilgisini farkedince ona 
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Gazneli Mahmud’un şehname yazdırmak istediğinden söz eder ve bu görevi ona verir. 

Firdevsî Şehnâme’yi yazmaya başlar fakat dörtte birini yazdığı esnada padişah ile 

araları bozulur ve birbirlerine eski güvenleri kalmaz. Buna rağmen Firdevsî Şehnâme’yi 

tamamlar ve sultana sunar. 60 000 dirhem gümüş kendisine verilir. Bunu da az görerek 

ufak işler karşılığında esnafa dağıtır. Sonraki hayatına yoksulluk içinde devam eder ve 

Tûs’ta ölür. (Zavotçu, 2013: 253-255; Kanar, 1996: 125-127) 

 Sen bu ṭabʿ ile Raḥīmī ṭutalum Firdevssin  

İltifāt-ı şeh gerek eşʿār-ı mümtāz olmaġa (G 283/5) 
[Rahîmî farzedelim ki sen bu mizaç ile Firdevssin. (Fakat) seçkin şiirler 

yazmaya padişahın ilgisi gerekir.] 

 

4.5.2. Hassân 

 Hassân bin Sabit, Hz. Muhammed zamanında yaşamış bir şairdir. Câhiliyye 

devrinde kazancını yazdığı şiirlerden kazanırmış. Ömrünün yaklaşık altmış senesinde 

şiirlerinde hükümdarları, kabilesini övmüş, içki meclislerini anlatmıştır. Müslüman 

olduktan sonra ise İslamiyet’i şiirleri ile savunmuştur. Hassân için Mescid-i Nebevî’de 

Hz. Muhammed tarafından bir minber yaptırıldığı ve buraya çıkarak şiirlerini okuduğu 

anlatılır.  Hz. Ömer’in halifeliği döneminde Mescid-i Nebevi’de şiir okurken Hz. Ömer 

mescidde şiir okunmasını uygun bulmadığını dile getirince “Burada senden daha hayırlı 

olan kimse (Peygamber) bulunurken bile şiir okuduğumu biliyorsun” şeklinde cevap 

vermiştir (Elmalı, 1997: 399). 

 Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger  

Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (G 247/5) 
[Ey Rahîmî! Eğer dünyada bir Zahir olursa/ortaya çıkarsa şiirimi Hasan değil 

Selman taktir ederdi.] 

 

4.5.3. Nizâmî 

 Nizâmî’nin doğum ve ölüm tarihleri hakkında net bir bilgi yoktur. Nizâmî 

Azerbaycan’ın Gence şehrinde doğmuştur. Bu nedenle Nizâmî-i Gencevî olarak anılır. 
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İyi bir eğitim aldığı bilinmektedir. Nizâmî eğitim döneminden sonra resmi bir görev 

almamış geçimini civardaki devlet adamlarına yazdığı şiirlerle sağlamıştır. Nizâmî 

destansı şiir türünü zirveye taşımış ve bunun yanısıra aşk hikayelerinin de en büyük 

üstadı olmuştur. Fars ve Türk edebiyatında birçok şaire örnek olmuştur. Günümüze 

ulaşan tek eseri Hamse’sidir (Elmalı, 2007: 183). 

Nazmı Nizâmî-tâb‘ hasen zâtı Sa‘dîdür  
Şāhum Raḥīmī gibi süḫan-dānuñ olmaya (G 301/5) 
[Şâhım! Rahîmî’nin şiiri Nizâmî karakterinde güzeldir, zatı (ise) Sadî (gibi)dir. 

(Bu yüzden senin için) onun gibi (ikinci bir) söz üstadı olmaz.] 

 

4.5.4. Sa’dî 

 Şeyh Sa’dî Şîrâzî İran edebiyatının büyük şairinden biridir. Şîrâz’da doğmuş ve 

Şîrâz’da vefat etmiştir. Babasını küçük yaşta kaybetmiş, anne tarafından dedesi 

tarafından yetiştirilmiştir. İlk öğrenimlerini Şîrâz’da aldıktan sonra Bağdat’a gitmiş ve 

Nizâmiye Medrese’sinde ders almıştır. Ömrünü ilim tahsil etmek, seyehat etmek ve 

ibadetle geçirmiştir. Eserleri eğitici ve öğretici niteliğe sahiptir. Gülistan ve Bostan en 

çok bilinen eserleridir. Sa’di manzum tarzda yazdığı Bostan’da dünyanın nasıl olması 

gerektiğini anlatır. Gülistan ise Arapça ve Farsça şiirleri ile karışık olarak yazdığı 

mensur bir eserdir (Çiçekler, 2008: 405). Rahîmî de Sa’di’den bahsederken bu 

eserlerine değinmiştir. 

  

Bahāristān-ı luṭfuña Raḥīmī ölmeden girse  

Oḳumaz idi Saʿdīye cenābuñda Gülistānı (G 320/5) 
[Rahîmî iyilik bahçene/Baharistan’ına ölmeden girse, Sadi’ye huzurunda 

Gülistan’ı okumazdı.] 

 

4.5.5. Selmân 

 Selmân-ı Sâvecî. Asıl adı Cemâleddin Mehmed’dir. Edebi çalışmaları ile İlhanlı 

sultanı Ebu Sa’îd Han’ın dikkatini çekmiş ve koruması altına girmiştir. Daha sonra 
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Bağdad’a gitmiş ve orada Celâyirli Şeyh Hasan-ı Bozorg’un hizmetine girmiştir. 

Selmân şiirlerinde anlamdan çok söz oyunlarına önem vermiştir. Divan edebiyatında 

şiire olan yeteneği ile ele alınmıştır (Zavotçu, 20113: 639). 

 Aşağıdaki beyitte şair yaşadığı dönemde Selman gibi şiir söylese bile değerinin 

olmadığından yakınmaktadır. 

 İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ  

Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (G 171/4) 
 

4.5.6. Şeyhî 

 Adı Yusuf Sinaneddin olan Şeyhî’nin doğum yeri Kütahya’dır. Şeyhî eğitimini 

Kütahya’da tamamladıktan sonra kendini daha da geliştirmek için İran’a gitmiştir. 

Burada tıp, tasavvuf ve edebiyat alanlarında eğitim almıştır. Tıpa ilgisinden dolayı 

Hekim sıfatı ile anılmıştır. Şeyhî memleketine döndüğünde doktorluk yapmıştır. II. 

Yakup, Çelebi Mehmed ve II. Murad’ın da hizmetinde çalışmıştır. Şeyhî’nin elde 

bulunan eserleri Divan, Har-nâme ve Hüsrev ü Şirin’dir (Mengi, 2005:110). 

 İʿtibārın Ḫusrevā eyle Raḥīmīnüñ ziyād 

Ehl-i naẓma tā ḳıla Şeyḫī gibi üstādlıḳ (G 141/5) 
[Ey padişahım! Rahîmî’nin itibarını artır. Tâ ki Şeyhî gibi şairlere hocalık 

yapsın.] 

 

4.5.7. Zahîr 

 Zahîr-i Fâryâbî 551(1156) yılında Belh şehri yakınlarındaki Fâryâb’da 

doğmuştur. İlk eğitimini doğduğu yerde almış daha sonra Nîşâbur’a gitmiştir. Edebî 

ilimlerin yanında aklî ilimlerde de eğitim görmüştür. “Sadrü’l-hükemâ” ve “Melikü’l-

kelâm” unvanları ile tanınmıştır. Zahîr’in şiirlerinin güzelliğinden birçok kaynakta 

bahsedilmektedir. Asıl yeteneği ise kasidelerinde ortaya çıkmaktadır.  Kasidelerinde 

kendine has bir üslûb kullanmıştır. Bunun yanı sıra gazelde de başarılı görülen şair 

öğretici tarzda tasavvufla ilgili gazellerde yazmıştır. Sa’di-i Şirâzi, Hâfız-ı Şirâzi ve 

Molla Câmî gibi şairler tarafında şiirleri taklit edilmiştir. “Eğer Zahîr’in divanını 
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bulursan Kâbe’de bile olsa onu çal” sözü şiirlerine verilen önemi göstermektedir 

(Atalay, 2013: 87). 

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger 

 Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (G 247/5) 
[Ey Rahîmî! Eğer dünyada bir Zahir olursa/ortaya çıkarsa şiirimi Hasan değil 

Selman taktir ederdi.] 

 

4.6. TOPLULUK ADLARI 

4.6.1. Hindû 

 Hindistan halkını anlatmak için kullanılır. Hindûların siyah renkli oluşundan 

dolayı genellikle sevgilinin saçı ve benini ifade etmek için kullanılır (Pala, 2011: 209). 

Rahîmî’nin şiirinde de Hindû bir topluluktan ziyade siyah rengi ifade etmek için 

kullanılmıştır.  

 Ruḫuñ vaṣfında cānā şiʿr-i rengīnümde her noḳṭa  

Ṣanasın ʿārıż-ı dünyāda naḳş-ı ḫāl-i Hindūdur (G 79/5) 
[Ey sevgili! Renkli şiirimde(ki) yanağının övgüsünde her nokta sanki dünya 

yanağında siyah beninin nakşıdır.] 

 

4.6.2.Tâtâr 

 Müslüman bir kavim. Daha çok misk ile birlikte anılırlar. Bunun nedeni miskin 

Tatar diyarında elde edilmesi ve Anadolu’ya Tatarlar tarafından getirilmesidir. Ayrıca 

tatar kelimesi mecazen “zâlim, gaddar” anlamlarına gelir. Bu haliyle daha çok gamze ve 

zülf ile ilişkilendirilerek kullanılır (Pala, 2011: 442). 

 Dil ḳarār u hūşı çeşmüñden anuñçün ḥıfẓ ider  

Naḳdi tārāc eyler ol Tātār bir yaġmacıdur (G 59/3) 
[O Tâtâr bir yağmacıdır varı yağmalar onun için gönül tahammül ve aklı 

gözünden saklar.] 
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4.6.3. Türkmân 

 Türkman, Burhân-ı Kâtı’a göre Türk kavminden uğursuz ve kavgacı bir kavmin 

adıdır. (Onay, 2013: 414) 

Dil yine ḳul oldı bir beg yüzlü Türkmān oġlına  

Ġamzesi yaġmacıdur beñzer Tatar Ḫān oġlına (G 306/1) 

 [Gönül yine bey yüzlü bir Türkmen oğluna kul oldu, (Türkmen oğlunun) yan 

bakışı yağmacıdır (tıpkı) Tatar Han oğluna benzer.] 

 

4.6.4. Ye’cüc 

 Ye’cüc ve Me’cüc’den Kur’an-ı Kerim’de iki ayrı yerde bahsedilmektedir. Kehf 

suresinde zaman ve mekan verilmeksizin geçmişte yaşayan bir topluluk olarak 

bahsedilmiş, Enbiyâ suresinde ise yine zaman ve mekan verilmeksizin gelecekte ortaya 

çıkacak bir topluluk olarak değinilmiştir. Kehf suresinde etrafa zarar veren bir topluluk 

oldukları ve Zülkarneyn tarafından yapılan bir set ile engellendikleri ifade edilir. Enbiyâ 

suresinde ise “gerçek vaad” yaklaştığında bu kavimlerin önünün açılacağına 

değinilmiştir. Kur’an-ı Kerim’deki ifadelere göre Ye’cüc ve Me’cüc topluma ve çevreye 

zarar veren bir topluluktur. Bu topluluk geçmişte olduğu gibi gelecekte de ortaya 

çıkarak etrafa zarar verecektir. Ye’cüc ve Me’cüc’ün helak edilmesi ile ilgili de çeşitli 

rivayetler vardır. Bu rivayetlerden ilkine göre kıyamet vakti yaklaştığında Ye’cüc ve 

Me’cüc ortaya çıkacak, önüne gelen her şeyi yıkıp yakacak ve Allah’ın boyunlarına 

gelecek şekilde gönderdiği deve kurtçukları ile helak edileceklerdir. Zayıf olan bir diğer 

rivayete göre ise Hz: isa’nın duasıyla helak olacaklar ve cesetleri yağmur suları ile 

denizlere gidecektir (Çelebi, 2013:373). 

 Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün  

Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (G 40/2) 
[Ayva tüyü sevgilinin yanağında güzellik mülkünü saklamak için değil, o 

Yecüc’ün fitnesine karşı İskender gibi set çekti.] 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

GAZELLERDEKİ YER UNSURLARI 

Rahîmî’nin şiirlerinde yer unsurlarını sıklıkla kullandığını görmekteyiz. Gerek 

divan edebiyatında sıklıkla kullanılan müşterek coğrafyayı gerekse mahalli coğrafyayı 

şiirlerine almıştır. Rahîmî’nin yaşadığı çevreyi şiirlerinde kullanması onun mahalli bir 

şair olduğunu gösteren unsurlardan bir tanesidir. Aşağıda Rahîmî’nin şiirine konu olan 

mahalli coğrafyalardan kısaca bahsederek şiirde kullanımı ile ilgili örneklerini 

sunacağız.  

 

5.1. ŞEHİRLER 

5.1.1. Akşehir 

 Akşehir, Karamanoğulları ile Osmanlı arasındaki nüfuz mücadelesine sahne 

olmuştur. Karamanoğulları Beyliği’nin yıkılması ile birlikte Osmanlı’nın Karaman 

eyaletine bağlı bir merkez haline gelmiştir. Günümüzde Konya ilinin bir ilçesidir.  

 Akşehir Rahîmî’nin şiirlerinde genellikle “beyaz, lekesiz, aydınlık” manaları ile 

kullanılmıştır. Bu anlamları ile kullanıldığında “kara, karanlık” ile ilgili kelimelerle 

tezat yapılmıştır. Karabulut aynı zamanda Akşehir’e bağlı bir köydür. Şair bu beyitte 

“kara bulut” ifadesini tevriyeli olarak kullanmıştır. 

 Göñül Aḳşehre beñzer gerçi seyrüme cemālüñle  

Ḳara bulut gibi ḥāʾil olur gāhi ġam-ı kākül (G 177/4) 
[Her ne kadar gönül Akşehir’e benzese de güzelliğinle seyrime bazen şaçının 

derdi kara bulut gibi engel olur.] 

Karanlık anlamını içinde barındıran Karaman ve Tire ile birlikte Akşehir’in 

aydınlık anlamı vurgulanarak da tezat yapılmıştır.  
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Ḳaraman Aydın oldı ay yüzüñle döndi Aḳşehre  

Olaldan tāb-ı meyden gül-ruḫuñ ey ġonca-leb gül gül (G 177/2) 
[Ey gonca dudaklı! Gül yanağın şarabın hararetinden gül gül olduğundan beri 

Karaman Aydın/aydınlık oldu ay yüzünle Akşehir’e döndü.] 

 

5.1.2. Aydın 

 Aydınoğulları Beyliği’nin sancak merkezlerinden biri olan Aydın, 

Aydınoğulları’nın Osmanlı Devleti tarafından tarih sahnesinden silinmesinin ardından 

Osmanlı’ya bağlı bir sancak olmuştur. Bugün bir il merkezidir.  

 Rahîmî’nin gazellerinde Aydın çoğunlukla “parlaklık, aydınlık” ifade edecek 

şekilde tevriyeli kullanılmıştır. “Parlaklık, aydınlık” anlamları ile Tire’nin “karanlık” 

anlamı bir arada kullanılarak da tezat yapılmıştır.  

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi  

İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (G 4/5) 
[Ey güneşim! Tire/kara günümü gün gibi aydınlat. Saruhan’ın/Manisa’nın bu 

Aydın illerini karanlık etme bana.] 

 

5.1.3. Ayn-ı tâb (Antep) 

 Antep, Dulkadiroğulları Beyliği’nin bir parçası iken Yavuz Sultan Selim 

tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Günümüzde bir il merkezidir. 

 Antep Rahîmî’nin gazellerinde “ayn-ı tâb” şeklinde farklı çağrışımlara açık 

kullanılmıştır.  

 ʿĀrıżuñsuz ʿaynuma ey nūr-ı ʿaynum ʿAyn-tāb  

Ḥaḳḳ bilür ʿayn-ı ʿinā ʿayn-ı ʿaẕāb u ʿayn-ı tāb (G 11/1) 
 [Ey gözümün nuru! Allah bilir yanağınsız Antep gözüme zahmet, eziyet ve 

ızdırap kaynağıdır.] 
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5.1.4. Bergama 

 Osmanlı Devleti’nin bir yerleşim merkezi olan Bergama günümüzde İzmir’in bir 

ilçesidir. Rahîmî Bergama’yı ferah bir yer olarak dile getirmiştir. Fakat sevgilinin yüzü 

olmadığında bu ferah şehri iç açıcılığının da bir önemi kalmamaktadır. 

 Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama  

Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama (G 286/1)  
[Ey padişah! Aslında bu Bergama şehri ferah bir yerdir fakat gün yüzünsüz bin 

mutluluğu bir gama değmez.] 

 

5.1.5. Eskişehir 

 1289 yılında Osmanlı hâkimiyetine giren Eskişehir’e Rahîmî gazellerinde bir 

kez yer vermiştir. Bu beyitte Eskişehir tevriyeli olarak kullanılmış hem bir yerleşim yeri 

olarak Eskişehir kastedilirken hemde gönlün sevgilinin eskiden beri yeri olduğu ifade 

edilmiştir. 

 Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün  

Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (G 29/5) 
[Kemere benzer kaşının hayalini bu gün gönlüme koydu. O meh yine 

Eskişehir’de/ eski şehirinde yeni bir köşk yaptı.] 

 

5.1.6. Eyüp 

 İstanbul’un bir ilçesi olan Eyüp İstanbul’un en eski semtlerinden de biridir. 

Avrupa yakasında surların hemen dışında yer almaktadır. Bizansa döneminde adı 

Kosmidion olan yer İstanbul’un fethi sonrası adını Ebû Eyyûb el-Ensârî’den almıştır. 

Rahîmî bir beyitte Eyüp’ten bahsetmiştir.  

 Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb  

Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (G 140/5) 
 [Ey melek! İşte bak her ne kadar Eyüp köpeklerini köpeğe(rakibe) yakın 

seyretsen de, o köpek huylu adam olmaz.] 
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5.1.7. Güzelhisar 

 “Güzelhisar, Aydınoğlu Mehmed Bey tarafından ele geçirilen Aydın’a verilen 

isimlerden biridir.” (Kaplan,2016: 149) Güzelhisar’ı Rahîmî bir gazelinde iki beyitte 

kullamıştır.  

 Olalı şehr-i ḥüsne yüzüñ ay Güzel ḥiṣār  
Yüz ṭutdı ṭop yıḳılmaġa gördi Güzel ḥiṣār (G 93/1) 
[Ay yüzün güzellik şehrine Güzel hisar olduğundan beri Güzel hisar top gördü 

yıkılmaya yüz tuttu.] 

 

5.1.8. Karahisar 

 Karahisar bugünkü Afyonkarahisar ilinin eski adıdır. Karahisar önce 

Germiyanoğulları egemenliğindedir daha sonra ise Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir.  

 Ḳara baḫtın Ḳaraḥiṣāruñ felek aġ eyledi  

Ṭañ mıdur gevher-nigīn olsa ḥiṣār-ı Germiyān (G 265/3)  
[Felek Karahisar’ın kara bahtını ak eyledi. Germiyan kalesi mücevher yüzük 

olsa şaşılır mı?] 

 

5.1.9. Karaman 

 Karamanoğulları Beyliği’nin merkezi olan Karaman daha sonraları Osmanlı 

hâkimiyetine girmiştir. Bugün bir il merkezi olan Karaman’ı Rahîmî gazellerinde 

genellikle karanlık çağrışımı ile kullanmıştır. Bu anlamı ile tezat oluşturacak şekilde 

Aydın ve Akşehir ile birlikte sıklıkla kullanmıştır. 

 Aḳşehre döndi Aydın olup ay yüzüñle dehr  

Gördi ṣaçuñı virdi Ḳaraman hemān ḫarāc (G 24/2) 
[Dünya ay yüzünle Aydın/aydın olup Akşehir’e benzedi. Karaman saçını görüp 

hemen haraç verdi.] 
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5.1.10. Karasi 

 1296 yılında Balıkesir ve çevresinde kurulan Karasioğulları beyliğinin 

merkezidir. 1345’te Karasi beylerinden Dursun Bey’in öldürülmesi üzerine Orhan Gazi 

tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra hanedanlara 

ait vilayet isimlerinin değiştirilmesi ile Balıkesir olarak anılmaya başlanmıştır.  

 Tire oldı zülf ü ḳaddüñsüz Ḳarasi sancaġı  

Ay yüzüñsüz Aydın olmış bir arayı görmedüm (G 217/2) 
[(Ey sevgili!) Saçın ve boyun olmayınca Karasi sancağı Tire/karanlık oldu. Ay 

yüzün olmadan Aydın/aydınlık olan bir yer görmedim.] 

 

5.1.11. Konya 

 Fatih devrinden sonra Osmanlı eyalet merkezlerinden biri olan Konya 

günümüzde bir il merkezidir. Kanuni Sultan Süleyman’ın şehzadesi, Kütahyalı 

Rahîmî’nin sohbet arkadaşı olan II. Selim Konya da valilik görevinde bulunmuştur. 

Kütahyalı Rahîmî gazellerinde Konya’ya sadece bir kez yer vermiştir.  

 Cüllāba ḳondı Ḳonyalu şīrīn sözüñle hep  

Virdi lebüñ ḥalāveti ḥelvāya ḫoş-revāc (G 24/3) 
[Konyalı tatlı sözünle hep gül suyuna kondu. Dudağının tatlılığı helvaya değer 

kattı.] 

 

5.1.12. Kütahya 

 Germiyanoğulları Beyliği’nin merkezi olan Kütahya, Osmanlı da eyalet 

merkezidir. Bir Kütahyalı olarak Rahîmî gazellerinde Kütahya- Germiyan’dan sıklıkla 

bahsetmiştir.  

 Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye  

Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (G 113/6) 
[Gönül Germiyan ve Tire’ye kıl kadar meyletmez. Sen padişahın Manisa gibi 

Aydın diyarını gözleriz.] 
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Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur  

Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur (G 70/1) 
[Harap gönül Kütahya’nın köhne bir mahallesidir. Başım bela dağıdır gözyaşım 

sanki Akçasuyu’dur.] 

Hatta Germiyan için yazmış olduğu müstakil bir gazeli de vardır.  

 Maḳdemüñden ḫurrem olmışdur bahār-ı Germiyān 

 Berf ṣanma yüzin aġartdı diyār-ı Germiyān 
 

 Aydın oldı Tire dehr Aḳşehre döndi kāʾināt  

Olalı sen meh bu gün menzil-güẕār-ı Germiyān 
 

Ḳara baḫtın Ḳaraḥiṣāruñ felek aġ eyledi 

Ṭañ mıdur gevher-nigīn olsa ḥiṣār-ı Germiyān 
 

Bī-ḳarār olur Ḳaraman başına tozlar ḳopar 

Rāst tā sen serv-ḳadd ḳılduñ ḳarār-ı Germiyān 
 

Sāde-rūdur serd olur germiyyete ḳābil degül  

Dil-keş ü dem-keşdür āb u rūzgār-ı Germiyān 
 

Serv-i bālā gibi ṣalınur ḳıyāmetler ḳopar 

Şehr-i Kütāhiyyede çoḳ şīve-kār-ı Germiyān 
 

Şimdi kuḥl oldı gözüm nūrı baṣīret ehline 

Ḫāk-i pāyuñdan bulup raġbet ġubār-ı Germiyān 
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Ḳara baġrum un idüp devrān aġartdı ṣaḳalum  

Vuṣlata nevbet degirmendür kenār-ı Germiyān 
 

Nev-cüvān iken cihān oldı Raḥḭmḭ pür-şekl 

Ḥasb-i ḥālünden nişān virdi diyār-ı Germiyān (G 265) 
 

5.1.13. Maraş 

 Rahîmî’nin Anadolu coğrafyasından yer verdiği bir başka şehir de Maraş’tır. 

Maraş Dulkadiroğulları Beyliği’nin merkezidir. Dulkadiroğulları’nın Osmanlı 

tarafından ele geçirilmesi ile Osmanlı toprağı haline gelmiştir. Günümüzde bir il 

merkezidir. Rahîmî gazellerinde Maraş’tan bir beyitte bahseder. 

 Vuṣlatuñla Āyete’l-kürsi ḥaḳı ey āfiṭāb  

ʿArşa döndi şehr-i Marʿaş ṭoldı nūr-ı fetḥ-i bāb (G 14/1) 
[Ey güneş! Ayete’l-Kürsi hakkı için kavuşmanla Maraş şehri fetih kapısının nuru 

ile dolup arşa döndü.] 

 

5.1.14. Sarhan 

 1313’te Saruhan Bey tarafından fethedilen Manisa başkent yapılarak 

Saruhanoğulları Beyliği kurulmuştur.1390 yılında beylik Hızırşah tarafından barış 

yoluyla Yıldırım Bayezid’e bırakılmıştır. Günümüzde ise Manisa bir il merkezidir. 

Rahîmî gazellerinde birkaç defa Sarhan ve Saruhan olarak buradan bahsetmiştir. 

 Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi 

İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (G 4/5) 
[Ey güneşim! Tire/kara günümü gün gibi aydınlat. Saruhan’ın/Manisa’nın bu 

Aydın illerini karanlık etme bana.] 
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5.1.15. Tire 

Günümüzde İzmir’in bir ilçesi olan Tire tarihte Aydınoğulları’nın merkezi olmuş 

ve 1426 yılında Tire’nin Osmanlı’ya bağlanmasının ardından Aydın eyaletinin sancak 

merkezi olmuş önemli bir şehirdir. Rahîmî şiirlerinde Tire’yi daha çok “kara, karanlık” 

anlamlarının çağrışımı ile kullanmıştır. Beyitlerde Tire ve Aydın’ın birlikte kullanılması 

ile tezat sanatını uygulamıştır. 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ  

Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (G 243/5) 
[Ey Rahîmî! Tire/kara bahtın Aydın/aydınlık olsun istersen Selim Han ile 

Manisa diyarını seyret.] 

 

5.2. DAĞLAR 

5.2.1.Karacadağ 

 Rahîmî gazellerinde Karacadağ’ı bir beyitte kullanmıştır. Bu Karacadağ’ın 

hangisi olduğu konusunda Kaplan“Anadolu coğrafyasında bu adla iki dağ vardır. 

Bunlardan biri Diyarbakır-Şanlıurfa sınırında bulunan sönmüş bir yanardağdır. Diğeri 

ise Konya-Ankara arasında bulunmaktadır. Zannımızca Rahîmî’nin kastı ikincisidir.” 

(2016: 160) ifadelerini kullanmaktadır.  

 Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ  

Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil (G 176/3) 
[Ey sevgili! Gönülde ayrılık ateşinin yarası Karacadağ kadar, gözyaşımın 

yanında Akdeniz (ise) sanki bir dil kadardır.] 

 

5.2.2. Karadağ 

 Karadağ, Konya ile Karaman arasında Karaman’a 35 km. uzaklıkta bulunan 

sönmüş volkanik bir dağdır. Rahîmî gazellerinde Karadağ’a bir kez yer vermiştir. Şair 

bu beyitte rüzgârdan herhangi bir işaret gelmeyişine rağmen gönlündeki ahın kara 

dağlar gibi dayandığını dile getirmiştir. 
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Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca  

Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (G 1/6) 
[Yürekde ahım sana Karadağ gibi dayanırdı. Ey rüzgar! Bu uğurda senden bir 

işaret görünmedi.] 

 

5.3. AKARSULAR 

5.3.1.Akçasu 

 Rahîmî gazellerinde üç beyitte Akçasu’ya değinmiştir. Kaplan (2016: 162) 

Rahîmî’in gazellerinde kullandığı Akçasu ile ilgili şu ifadelere yer vermiştir 

“Anadolu’da “Akçasu”isminde farklı yerlerde bazı dereler, çaylar vardır. Bunlardan biri 

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer almaktadır. Bir diğeri Karabük Safranbolu’da yer 

almaktadır. Şairin bunları mı yoksa başka bir Akçasu adındaki ırmağı mı kastettiği kesin 

değildir.” Rahîmî’nin Akçasu’ya yer verdiği beyitlerden birinde Akçasu’yu 

Karadenizle, bir diğerinde ise Kütahya ile birlikte anması şairin iki farklı Akçasu’dan 

bahsettiğini düşündürmektedir.  

Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur  

Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur (G 70/1) 
[Harap gönül Kütahya’nın köhne bir mahallesidir. Başım bela dağıdır gözyaşım 

sanki Akçasuyu’dur.] 

Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger  

Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (G 137/5) 
[Eğer Akçasu’yun macerasını bilmek istersen Karadeniz gibi gözümden akan 

denize bak.] 

 

5.3.2. Aksu 

 Rahîmî’nin gazellerinde yer verdiği bir diğer akarsu da Aksu’dur. Aksu nehri 

Kütahya’da bulunmaktadır. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bu nehre mesire 

yerlerinden bahsederken değinmiş ve suyunun oldukça güzel olduğunu belirtmiştir. 
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 Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur  

Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı (G 311/3) 
[Senin alnını gördüğünden beri doğan ayın talihi batmıştır.Güzellik bahçesinin 

zamanı çok eskiden geçti (şimdi) Aksu’yun (çağlama) zamanıdır.] 

 

5.3.3. Aras 

 Aras nehri Bingöl dağının kuzeybatı yamaçlarındaki kaynak sularının birleşmesi 

ile oluşur. Hazar denizine dökülen nehir 1059 km. uzunluğa sahiptir. Aras nehri eski 

inançlara göre cennetten çıkan dört nehirden biridir. 

 Baḥr ile mā-beyni terdür yaşumuñ  

Çeşmüme ḳan yaġıdur Nīl ü Aras (G 119/3) 
[Deniz ile gözyaşımın arası ıslaktır (bu yüzden) Nil ve Aras gözüme kan 

düşmanıdır.] 

 

5.3.4. Aşılu 

 Rahîmî gazellerinde Aşılu nehrinden bir kez bahsetmiştir. Aşılu nehrinin nerede 

olduğu tam olarak bilinmemektedir. Kaplan (2016: 165) Aşılu nehri için “Aydın’da bu 

isimde bir tımar bölgesi vardır. Rahîmî, şiirlerinde Aydın’dan sıkça bahsetmiştir. 

Aşılu’nun bu bölgede (?) yer alan bir ırmak olduğu söylenebilir.” ifadelerini 

kullanmıştır. 

 Ḳanlu yaşum Aşılu ırmaġınuñ mānendidür  

Ter dutar her dem aḳup ol verd-i ḫandān bāġını (G 317/2)  
[Kanlı gözyaşım Aşılı ırmağının benzeridir. Her zaman akıp o gülen gülün 

bahçesini nemli tutar.] 

 

5.3.5. Kızılırmak 

Rahîmî’nin gazellerinde yer verdiği bir diğer akarsu Kızılırmak’tır. Kızılırmak 

Sivas-Erzincan arasında yer alan Kızıldağ’ın güney yamaçlarından doğarak Karadeniz’e 

dökülür.   
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 Ḳanlu yaşumla göz Ḳızılırmaġuñ ʿaynıdur 

Neşv ü nemā-yı ḫūn-ı cigerdür ḥabāb-ı sürḫ (G 30/4) 
[Göz kanlı yaşımla Kızılırmak’ın benzeridir. Kırmızı su kabarcığı ciğer kanının 

artmasındandır.] 

 

5.4. DENİZLER 

5.4.1. Akdeniz 

 Rahîmî’nin gazellerinde bir kez yer verdiği Akdeniz dünyanın en büyük iç 

denizidir. Tarih boyunca pek çok medeniyetin kurulduğu bir bölgede yer alır. 

Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanus’una, Süveyş Kanalı ile de Hint Okyanus’una 

bağlantısı vardır. 

 Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ  

Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil (G 176/3) 
[[Ey sevgili! Gönülde ayrılık ateşinin yarası Karacadağ kadar, gözyaşımın 

yanında Akdeniz (ise) sanki bir dil kadardır.] 

 

5.4.2. Karadeniz 

 Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alan Karadeniz, İstanul Boğazı ile Marmara 

denizinden ayrılır. Karadeniz çevresinde birçok kavim yerleşim yeri kurmuştur. Rahîmî 

gazellerinde Karadeniz’e bir kere yer vermiştir. 

 Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger 

Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (G 137/5) 
[Eğer Akçasu’yun macerasını bilmek istersen Karadeniz gibi gözümden akan 

denize bak.] 

 

5.5. MESİRE YERLERİ 

5.5.1. Kebkebir 

 Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Kebkebir’den Kütahya’da bulunan mesire 

alanı olarak bahsetmiştir. Kebkebir bayırında keklik bulunduğu için şiirlerde Kebkebir 



119 
 

olarak ifade edildiğini belirtmiştir. Rahîmî’de gazellerinde bir defa Kebkebir’e yer 

vermiştir. 

 Başına Kebkebīrüñ gün ṭoġarsa ṭañ mı sen māhuñ  

Ḳurıldı ebrveş üstine bir jengār otaġı (G 311/2) 
[Kebker’in başına gün doğsa şaşılır mı? Üstüne bulut gibi sen ayın bakır yeşili 

çadırı kuruldu.] 

 

5.5.2. Sultan Bağı 

 Rahîmî’nin gazelinde yer verdiği Sultan Bağı da Kütahya’daki mesire 

alanlarından biridir. Evliya Çelebi Sultan Bağı’nın ferah bir yer olduğunu ifade etmiştir. 

 Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını  

Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle Sulṭān Bāġını (G 317/1) 
[ Eğer cennet bahçesinde gönül bağını görmek istersen, bir dudağı gonca ile gel 

Sultan Bağı’nı seyret.] 
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ALTINCI BÖLÜM 

 

TESPİTLER VE YAZIM ÖNERİLERİ 

6.1. TESPİTLER VE YAZIM ÖNERİLERİ 

 Osmanlıca metinlerin okunmasında bazen okuyandan bazen de müstensihten 

kaynaklanan bazı yanlışlar söz konusu olmaktadır. Müstensihten kaynaklanan yanlışlar 

farklı nüshaların karşılaştırılması ile ortaya konmaktadır. Osmanlıcada bazı kelimelerin 

yazılışlarının benzer olması okuyucuları yanıltmaktadır. Ele aldığımız bu çalışmada 

kelimelerin bağlam içerisindeki anlamı üzerinde durulduğu için okumadaki hataların ve 

eksiklerin giderilmesi mümkün olmuştur. Kütahyalı Rahîmî Divanı üzerinde yaptığımız 

çalışmada tespit ettiğimiz hataları ve önerileri aşağıdaki tabloda sıralayacağız. 

 

Tablo 13: Yazım Önerileri 

Beyit 

numarası 

Yanlış/Eksik Kelimenin kullanıldığı beyit Önerilen 

kelime 

5/3 ānide anı Beni ānide anı  ḥüsni anuñçün helāk itdi    
Be-şarṭ-ı ān ki hḭç olmaya bu rāz-ı nihān peydā    

āniden anıñ 

11/1 ʿayn-tāb ʿ  Ārıżuñsuz ʿaynuma ey nūr-ı ʿaynum ʿayn-tāb      
   Ḥaḳḳ bilür ʿayn-ı ʿinā ʿayn-ı ʿaẕāb u ʿayn-tāb 

ʿayn-ı tāb 

11/7 rāst-ı mevzūn-
ṭabʿdur   

Vaṣf-ı ḳaddüñle Raḥīmī rāst-ı mevzūn-ṭabʿdur  
Luṭf-ı güftāruñla aġzından yaġar dürr-i ḫoş-āb 

rāst u mevzūn-
ṭabʿdur   

41/6 nāhūt ʿĀlem-i nāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem  
Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür 

lāhūt 

50/1 dili bīmār-ı ḫoş-
derdüñle 

Baña hecrüñde ġam vaṣluñla şādān olmadan 
yegdür  
Dili bīmār-ı ḫoş-derdüñle dermān olmadan yegdür  

dil-i bīmār hoş 
derdüñle 

58/1 āh dile Dem-i  hecrüñde  yaşum  āh  dile  hem-demdür    
Ḫoş  olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür    

āh-ı dile 

63/2 Müʾmin-i ṣad 
ṣalagörse 

Müʾmin-i ṣad-ṣâle görse zülfüñüñ zünnārını 
Ey ṣanem sevdā-yı İslāmı ḳoyup tersā olur  
 

Müʾmin-i ṣad-
ṣâle görse 
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71/5 şiʿri şiʿri Bildiler bu ḥḭnde ben kendüm dimek lāzım degül 

Şiʿri şiʿri deñlü yoḳ şiʿre Raḥḭmḭ iʿtibār 

şaʿr-ı şaʿrḭ 

75/4 dāġ-ı daʿvāyı 
maḥabbet 

Güneş yüzlüm beni mihrüñde ṣādıḳ belki sḭnemde 
Görinen dāġ-ı daʿvāyı maḥabbetde güvāhumdur 

dāġ-ı daʿvā-yı 
maḥabbet 

90/3 dūş eyler Gice seyrümde gördüm dāl-i zülfüñ reh-berüm 
olmış  
Şehā ḫayr ola düş-i devlet-i cāvide düş eyler 

düş eyler 

104/2 ḥasret-i ferr Ḥasret-i ferr ü ruḫ-ı ḫālüñle ey gülzār-ı ḥüsn 

Ḳanlu yaşumdan kenārum lālezār olmış yatur 

ḥasret-i fer 

110/6 ḫurḥ-ı zāyid Metāʿ-ı vaṣluña ger dest-res bulmazsa ey ḫ˅āce 

Muḥaṣṣal ḫurḥ-ı zāyiddür bu tende naḳd-i cān 
sensüz 

ḫarc-ı zāyid 

113/1 faṣl u bahār ʿĀlemüñ ṣanma bizi faṣl u bahārın gözlerüz 
Nergisāsā göz açup sen gül-ʿiẕārın gözlerüz 

faṣl-ı bahār 

127/3 şām-ı maġrib Şām-ı maġrib Hind anuñdur ẓulmete varınca tā 
ʿĀleme ḥükm itdi şevḳüñle Sikendervār şemʿ 

Şām Maġrib 

132/1 ḳaldı Göñlümi bir bend ile bend ideli ʿayyār-ı zülf  
Ḳaldı ʿaḳlum kārvānın tār-mār efkār-ı zülf  

ḳıldı 

133/2 şāniʿ Naḳṣ irdi māha mihre irişdi zevāl-i tām 
Ḥüsnüñ şuʿāʿı şāniʿ olalı ṭaraf ṭaraf 

şāyiʿ 

148/1 āh hezārum/ 
ġuṣṣa-i ʿaşḳum 

İşitmez āh hezārum o gül-ʿiẕārı görüñ  
Oḳınsa ġuṣṣa-i ʿaşḳum uyur o yārı görüñ  

āh-ı hezārum/ 
ḳıṣṣa-i ʿaşḳum 

151/8 Eflātūnı Şifā olmaz budur Ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳa  
Teraḥḥum idüp Eflāṭūnı ger Loḳmāna gönderseñ 

Eflātūn u 

169/2 turş-ı rūyından Turş-ı rūyından raḳībüñ münḥarif oldı mizāc  
Tāb-ı ġamdan pür-ḥarāretdür ḫoş-āb ister göñül 

turş-rūyından 

171/3 ḫırīdār Dirhem ü dīnāradur raġbet hünerde yoḳ revāc  
Naḳd-i ʿömrüñ vir olup cehle ḫırīdār ey göñül 

ḫarīdār 

174/3 Selmin İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler 
Şimdiki ʿaṣr içre bir Selmin ile Selmān ey göñül 

Sülmen 

176/2 mār u  Ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ ḥācibine bir gün ıṣmarla 
Göñül şehrinde bir şeb eylesün ey mār u menzil 

māh-rū  

180/4 meşk Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar 
Biz aña ʿaşḳ u ne meşk ü ne ḫod selām idelüm 

meşḳ 

205/4 ḥāḳ Umaram işügüñi maṭlab-ı aʿlā ide Ḥāḳ  
Her zemān pādişehüm ben de ṭalebnāk olayum 

ḥaḳ 

214/4 eczāyı varlıġum Naḳd-i cihānı cānı hem eczāyı varlıġum 
Olsun niŝār yoluña külli güher miyem 

eczā-yı 
varlıġum 
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214/6 ürer Ġam oḳlarıyla  ṭoldı bu sḭnem belek midür    
 Tḭġ-ı cefā yaralar  ürer ya se-per miyem    

urar 

215/3 taḫt-ı yedinde Mest ola şol ki yaṣdana iç işügüñ ṭaşın 
Taḫt-ı yedinde olur anuñ tahtgāh-ı Cem 

taḥt-ı yedinde 

225/4 şeh-i ʿālḭ-naẓar 
it 

Bu ben āşüfte-dile ey şeh-i ʿālḭ-naẓar it 
Zülfüñün ẓulmi ile ḥāl-i perḭşānem ben 

şeh-i ʿālḭ naẓar 
it 

231/4 cān-ārām Ḫayāl-i ẕevḳ-ı lebüñle iderdi cān-ārām 
Göñül didükleri şol bḭ-ḳarārı n’eyleyeyin 

cān ārām 

233/7 tāc-ı Derd-i serdür tāc-ı terk it şāhuñ ayaġına düş 
Ey Raḥḭmḭ baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳ ol bir zemān 

tācı 

235/4 yıldırur Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur  
Çapup gün gibi ṭurmaz yıldırur ṣubḥ u mesā raḫşın 

yeldirür 

251/1 yaḫuban Ḥaḳdan ümmḭd iderem cevrüñe pāyān virsün 
Yaḫuban çākerüñe ṣabr-ı firāvān virsün 

yaḫu ben 

257/6 ʿabūs alucadan Vefā şeklini bu dehr-i ʿabūs alucadan ummā  
Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden 

ʿabūsü’l-
vechden 

258/5 göre misin Ben mübtelāyı ḥasret iden seyr-i ḥüsnüñe    
Eylük yüzini göre misin yavuzın eyin    

göremesin 

261/1 ser dār Müdām ʿaşḳuñ şarābıyla beni şeydā iden sensin 
Ḫarābāt ehline ser dār idüp rüsvā iden sensin 

ser-dār 

262/3 kūh geh āsā ʿAceb dḭvāneyem Mecnūn-ṣıfat geh kūh geh āsā 
Düşüp ṭaġlara geh gül-geşt-i ṣaḥrā eyleyen sensin 

Kūh-ken-āsā 

263/7 uş itdi Gül yüzüñ hecriyle feryādın Rahḭmḭ bendenüñ 
Ṣubḥ-dem uş itdi bülbül fāriġ oldı zārdan 

işitdi 

264/4 o ṣanem Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā 
ḳılsañ 
Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben o ṣanem 
bir gün 

uṣanam 

269/3 bir ḫˇāh/ bir 
hūy/ bir kḭşān 

Çü kişi-zādesin işüñ ḫayırdur niyyetüñ ḫayra 
Saña bir ḫ˅āh olanlardur ḳamu bir hūy bir kḭşān 

bed-ḫˇāh / 
bed-hūy/ bed-
kḭşān 

270/3 anı Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī anı   
Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān ebrū  

āni 

278/7 bendüñdür Raḥīmī pür-ḫaṭā bendüñdür ey şāh-ı ʿaṭā-baḫşum 
Naẓardan dūr idüp ol pīri luṭf it şermsār itme 

bendeñdür 

280/7 ġam-ı hecr-i 
Rahḭmḭ 

Geh ġam-ı hecr-i Raḥḭmḭ vü geh ümmḭd-i viṣāl    
Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada    

ġam-ı hecr 

282/4 seyre Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh 
Şehādet itme nā-ḥaḳ seyre girme ḳana ey vişne 

yere 

286/1 berġama Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama 
Gün yüzüñsüz lḭk biñ şādisi degmez Berġama 

bir ġama 

294/2 ʿavf Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp 
Çoḳ degül ʿavf it efendi ben ḳuluña bir günāh 

ʿafv 
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295/2 aḫşam Laʿlüñ öpsem ġamze aḫşam eyleyüp ḫançer çeker 
Ḳaṣd-ı cān idüp niçün dāʾim ḳabālar başuma 

ḫışım 

299/6 żāʾiʿ Ḫayāl-i nergisüñ ki laʿl-i cān-baḫşuñ temennāsı  
Dirīġā ʿömri żāʾiʿ eyledüm bir ḫurd u ḫ˅āb eyle 

żāyiʿ 

301/5 Naẓm-ı Niẓāmī 
ṭabʿ-ı ḥüsn ẕātı 
Saʿḍīdür 

Naẓm-ı Niẓāmī ṭabʿ-ı ḥüsn ẕātı Saʿḍīdür 
Şāhum Raḥīmī gibi süḫan-dānuñ olmaya  
 

Nazmı Nizâmî-
tâb‘ hasen zâtı 
Sa‘dîdür 

302/4 senci Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā 
Dilā her sancaġı bir senci ancaḳ inḳıyād itme 

sancı 

303/1 ayına Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın ayına  
Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına 

āyine 

311/5 bayır bayır Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr 
Anuñçün āteş-i āhum yaḳar bayır bayır dāġı 

cayır cayır 

324/1 raḳḭbiyle Raḳḭbiyle ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı    
Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı    

raḳḭb ile 

331/2 kendümi/ żāʾiʿ Kendümi  żāʾiʿ itdi fürḳat ġamıyla devrān  
Virmez viṣāle nevbet ten āsiyāba döndi 

gendüm/ żāyiʿ 

333/5 dildār-ı iḥsānı Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda 
Raḳḭbe ṭatlu dillerle ider dildār-ı iḥsānı 

dildār iḥsānı 

337/4 
 

iden Ser-ā-ser Tire ʿālem iden olmış nūr-ı ḥüsninden 
Pür-āteş eylemiş tāb-ı ruhıyla mülk-i Ṣaruḫan 

aydın 

341/6 mihr-i ḫadd Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur  
Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi  

mihr-ḫad 

343/3 ẕāhir Derūn-ı sīnede ḫūn-ı ciger çeşmümde āb-ı ġam  
Bilinmedük nem ola bāṭın u ẕāhirde nem ḳaldı 

ẓāhir 

351/3 ẕikr-i dehān-ı 
şerḥ-i beyān   

Yārüñ ḫayāl-i zülfi Muṭavveldür ey göñül 
Ẕikr-i dehān-ı şerḥ-i beyān  Muḫtaṣar gibi 

ẕikr-i dehānı 
şerḥ-i Beyān 
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SONUÇ 

 XVI. yüzyıl divan şairlerinden Kütahyalı Rahîmî’nin Dîvân’ı üzerinde yapılan 

“Kütahyalı Rahîmî Dîvânı (Gazeller Bölümü): Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük” adlı 

bu çalışma ile Rahîmî’nin söz varlığı ortaya konulmuştur. Çalışmanın sözlük kısmı 

oluşturulurken her kelime çekim ekleri atılarak kök ve gövde haline geldikten sonra 

anlamlandırılmıştır. Tamlamalar, deyim ve atasözleri grup halinde anlamlandırılmıştır. 

 Anlamlandırma aşaması bittiğinde TEBDİZ sisteminden alınan alfabetik döküm 

ile şairin söz varlığı üzerinde bir inceleme yapılmıştır. Kullandığı sözcük türleri ve 

sıklıkları, deyim ve atasözü gibi kalıp ifadelerin kullanımı ve sıklığı, şairin şiirinde 

duyguları nasıl dile getirdiği, yaşadığı bölgeyi şiirlerinde nasıl işlediği incelenmiştir. 

Bütün bu incelemeler sonucunda hem Kütahyalı Rahîmî’nin gazellerinde kullandığı söz 

varlığı hem de sade bir üslupla şiirlerini yazdığı tespit edilmiştir. Yaşadığı coğrafya ile 

adeta bütünleşmiş olan şairin bu coğrafyayı şiirleri içerisine de ustalıkla yerleştirdiği 

tespit edilmiştir. Deyim ve atasözlerini şiirlerinde bolca kullandığı, şiirinde Arapça ve 

Farsça kelimelere genellikle daha az yer verdiği, uzun terkipler kullanmaktan 

çoğunlukla kaçındığı anlaşılmıştır. 

 Kütahyalı Rahîmî’nin Dîvânı üzerine tarafımızdan yapılan sözlük çalışması hem 

dönemin özelliklerinin ortaya konması hem de klasik Türk edebiyatı metinlerinin daha 

kolay anlaşılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 
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EK 1: 

KÜTAHYALI RAHÎMÎ DİVANI SÖZLÜĞÜ: BAĞLAMLI DİZİN VE 

İŞLEVSEL SÖZLÜK 

A 

 
a: "Ey" anlamında seslenme edatı.               

A ẓālim ẓulmüñi ḥadden aşurma / Bu şehrüñ yoḳsa hīç sulṭānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 

339, Beyit 2). [a, ] 

 
a:  

1.O, işaret zamiri. 

Dest-i hecrüñle ḫarāb olup yıḳılmışdur göñül / Genc-i vaṣluñla yine yap yap anı ābād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 2). [anı, -nı ] 

İbtidā ḳıldı yine dil gülsitān-ı ʿaşḳuñı / Hem-sebaḳ oldı anuñla ʿandelīb-i zār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 3). [anuñla, -nuñla ] 

Yine yap yap yapagör ḥāliyā vīrānedür gönlüm / Anı maʿmūr idüpdüñ sābıḳan genc-i viṣālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 6). [anı, -nı ] 

Göñül hecr-i ruḫ u zülfüñle batdı ḳara ḳayġuya / Dügüne varmaludur aña nisbet şimdi 
mātemli (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 4). [aña, -ña ] 

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser 

peydā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [andan, -ndan ] 

Şu bāṭın kim müberrā olmadı jeng-i ʿalāyıḳdan / Ne maʿnā ẓāhir itdi aña bir āyīne-i ṣūret (Kütahyalı 

Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 3). [aña, -ña ] 

Çihrem Raḥīmī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam beyān ider / Her bāb bir kitāb gözüm aña bāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 7). [aña, -ña ] 

Kaʿbe ḳapuña şol ki Ṣafāyıla sürer yüz / Ey ḫ˅āce anı bir yaña ṣanma sefer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 

Gazel 60, Beyit 3). [anı, -nı ] 

Niçe fehm eylesün nā-dān ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ / Gören ḥayrāndur anı ṣāḥib-esrār olmayan 
bilmez (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 4). [anı, -nı ] 

Ne ḳanlar yutduġın her dem Raḥīmī dest-i hicrāndan / Anı sāġar gibi baġrı ṭolu ḳan olmayan 

bilmez (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 7). [anı, -nı ] 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber 

peydā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [andan, -ndan ] 
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Zülfi zencīrine ḳarşu aṣılup ṭurma rakīb / Baña bend itdi anı sen resen-i dāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 

Dîvânı, Gazel 120, Beyit 4). [anı, -nı ] 

Sözüñ ṭoġrusı budur ḳadd-i mevzūnuñ gibi anı / Yazamaz öyle ḫoş-reftār u bir serv-i ḳıyāmet 

naḳş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 3). [anı, -nı ] 

Gördükce zaḫm aġız açar tīġ-i ḫançerüñ / Yalmanup özler anı zülāle ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 

Gazel 133, Beyit 4). [anı, -nı ] 

Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi / Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 

Gazel 152, Beyit 2). [anı, -nı ] 

Ḥāʾil olur vaḳt-i vuṣlatda Raḥīmī bendeñe / Oda yansun itdügin aña bula pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 

Dîvânı, Gazel 158, Beyit 7). [aña, -ña ] 

Zülfüñ ucından Raḥīmīnüñ perīşān ḳıṣṣasın / Biñde birini anuñ mümkin midür ʿömrüm 
dimek (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 7). [anuñ, -nuñ ] 

İşigüñ ehl-i diller Kaʿbesi ṣāḥīb-Ṣafā ẕātuñ / Anuñçün ben de yüzüm sürmege Saʿy 
eylerüm anuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 4). [anuñ, -nuñ ] 

Āhum ʿalemleriyle kūyuña ṭoġrı ey serv / ʿAynüm yaşından anda ʿaynüm ʿalāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 2). [anda, -nda ] 

Eger zīr-i nigīnüm olsa biñ mülk-i Süleymānı / Dehānuñdan nihān bir kez aña ṣanma nigāh 
itdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 4). [aña, -ña ] 

Zülfinüñ pīçi Budin mülkine ṣalarsa aḳın / Ḳayd-ı bend idüp anı ʿazm-i ferendūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 3). [anı, -nı ] 

Yāremüñ aġzına tīġüñ dil ṣoḳar ikide bir / Ben anuñla ġamzeden himmet bulursam söyleşem (Kütahyalı 

Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 3). [anuñla, -nuñla ] 

Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr 
itmedesin anı bilmezsin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [anı, -nı ] 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [anuñ, -nuñ ] 

Nihān olur dehānuñla miyānuñ ey perī benden / Anuñ ḥaḳḳında ḳāl u ḳīl ḳılaydum bāri kem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 2). [anuñ, -nuñ ] 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān 

ebrū (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [aña, -ña ] 

Etegüñ ṣanmış sifālin dem olur mı ḫ˅ār-ı ʿaşḳ / Dökseler ger ḳanını virmez anı cām-ı Ceme (Kütahyalı 

Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 3). [anı, -nı ] 

Ol ḥākim-i muṭlaḳdan anı eyle tevaḳḳuʿ / Maḥkūm ola ḥükmine velāyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 

Dîvânı, Gazel 287, Beyit 5). [anı, -nı ] 
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Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 

Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [aña, -ña ] 

Güneş ẓulmet seḥābında ḳalup olmasa nūrānī / Ḳılardı pertev-i şevḳ-i ruḫuñ ānide nūr ānı (Kütahyalı 

Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 1). [ānı, -nı ] 

Senüñle yüze yüz daʿvā-yı ḥüsn eylerse ger ḫūrşīd / Göreyin varmasun tiz günde ey meh anı ayına 

(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 2). [anı, -nı ] 

Göñül mirʾātınuñ ḥāli mükedder jeng-i fürḳatle / Ṣafā himmetle baḳ anı mücellā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 6). [anı, -nı ] 

Raḥīmī rāz-ı ʿaşḳuñ ġoncaveş ṣaḳlardı sen anı / Açup gül gibi bülbüllerle gūyā eyleyen sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 7). [anı, -nı ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [anı, -nı ] 

Laʿlüñe beñzeyeli başumuza çıḳdı şarāb / Bulsavuz ḳanın içerdük biz anuñ tenhāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 3). [anuñ, -nuñ ] 

Hezārān derd daḫi olsa dilde āşikār itmez / İder aġyārdan lāle gibi anı nihān ḫasta (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 305, Beyit 2). [anı, -nı ] 

Kenār-ı vaṣlı sen şehvāre dürle olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı deryā baña min-baʿd añmañuz anı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 2). [anı, -nı ] 

Cihānuñ pādişāhum ben gedāya begligin virseñ / Ḳabūl eylersem anı kāfer olayın bir ān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 5). [anı, -nı ] 

Dāġ-ı ġam şol deñlü zeyn itdi Raḥīmī cismümi / Şüphenüñ ḫilʿat geyürdi gūyiyā şeh-zād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 5). [aña, -ña ] 

Ġaflet itme aç gözüñ varın ayaġum tozıdur / Didi ol nūr-ı baṣar ḳıl aña yer dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 5). [aña, -ña ] 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [aña, -ña ] 

Yaşum deryāsı her dem mevc ururmış sūy-ı kūyında / Benüm nemsin anı girdāb-ı bī-pāyāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 3). [anı, -nı ] 

Vīrāneñüm ḫayāl-i ʿaşḳuñla didüm ey dost / Didi Raḥīmī anı yap yap ʿimāret itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 5). [anı, -nı ] 

Nev-rūz bende ben baña zülf ü ruḫuñ yeter / Ānsız berāber oldı Yemende şeb ü nehār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 4). [ānsız, ] 

Ṣanma yārüñ şerbet-i derd ü ġamı cān acıdur / Baña ānsız ṭatlu dirilmek ṭabībā acıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 1). [ānsız, ] 

ʿĀşıḳ-ı dīdār aña dirler ki her dem ṣu gibi / Kūy-ı dil-berde vücūdın ḫāk ile hem-vār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 2). [aña, -ña ] 
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2.Üçüncü teklik şahıs zamiri 

Beni āniden anıñ ḥüsni anuñçün helāk itdi / Be-şarṭ-ı ān ki hīç olmaya bu rāz-ı nihān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 3). [anı, -nıñ ] 

Ḳaṣr-ı ḥüsni yüce ḳılmışdur ṣalın bünyād aña / Ey göñül irmez kemend-i nāle vü feryād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 1). [aña, -ña ] 

Ḫalīlüm ḫāne-i dilde ġam-ı cānānı mihmān it / Tenevvür sīnede ḫūn-ı cigerden aña biryān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 1). [aña, -ña ] 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [aña, -ña ] 

Şām Maġrib Hind anuñdur ẓulmete varınca tā / ʿĀleme ḥükm itdi şevḳüñle Sikendervār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 3). [anuñdur, -nuñdur ] 

Görünmez ey göñül sen bir gül-i raʿnāya ʿāşıḳsın / İrişmez semʿine anuñ hezār āvāze-i bülbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 6). [anuñ, -nuñ ] 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 

Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [andan, -ndan ] 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem 
dirin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [anı, -nı ] 

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri / Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 6, Beyit 4). [aña, -ña ] 

Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [anuñ, -nuñ ] 

Ümīdüm devḥası bāġ-ı murādum āsitānuñdur / Cihān bāġında anuñ bāġ hezārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 5). [anuñ, -nuñ ] 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [anuñ, -nuñ ] 

Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [anuñ, -nuñ ] 

Mey yirine Raḥīmī anuñ ḳanın içesin / ʿḬş ide sāḳī bir gözi mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
297, Beyit 8). [anuñ, -nuñ ] 

Göñlümi ḳaddüñ hevāsından ayırmam bir nefes / Rāstī bir ṭoġrı yoldur itdügüm irşād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 4). [aña, -ña ] 

İbtidā ḳıldı yine dil gülsitān-ı ʿaşḳuñı / Hem-sebaḳ oldı anuñla ʿandelīb-i zār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 3). [anuñla, -nuñla ] 

Göñül ḥayrān u ʿuryān baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳuñdur / Maḥabbet tekyesinde yoḳdur anuñ şimdi 
Bekdaşı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 5). [anuñ, -nuñ ] 

Raḥm ile ṣāfi naẓar eyle Raḥīmī bendeñe / Ṭabʿınuñ mirʾātıdur anuñ medār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 11). [anuñ, -nuñ ] 
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Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [aña, -ña ] 

Menʿ itme ṣūfī dil-ber ü meyden Raḥīmī / Ḳo ʿīş ü ʿişret itsün anı şimdi çaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 4). [anı, -nı ] 

Raḥīmī dü cihāna dergehüñ virmez benüm ḫānum / Anı vallāhi ṣanma bir daḫi dār u diyār 
ister (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 7). [anı, -nı ] 

Raḥīmī āsitānuñda gedālıḳ iḫtiyār itdi / Anuñdur pādişāhum devletüñde devlet-i ʿālem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 213, Beyit 7). [anuñdur, - nuñdur ] 

Raḥīmī ḫasta dil-beste şikeste-ḥāl-i bendeñdür / Anuñ derdin ġam-ı hecrüñle bīmār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 7). [anuñ, -nuñ ] 

Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [anı, -nı ] 

Raḥīmī ḳul olalıdan efendi saña şākirdür / Ki aña sebḳat itmişdür ḥuḳūḳ-ı niʿmet ü nānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 7). [aña, -ña ] 

Ṣoñ dem āsān it Raḥīmīye şehādet lafẓını / Yā Rab īmānıyla Kurʾānı aña hem-rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 5). [aña, -ña ] 

Ḳapuñdan ġayra baş egmez Raḥīmī / Teraḥḥum ḳıl aña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 7). [aña, -ña ] 

Raḥīmī āsitānuñda gedālıḳ iḫtiyār itdi / Anuñdur pādişāhum devletüñde devlet-i ʿālem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 213, Beyit 7). [anuñdur, -nuñdur ] 

Raḥīmī bir gedādur dergeh-i devlet-penāhuñda / Unutduñ çoḳ zemāndur sen anı sulṭānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 5). [anı, -nı ] 

Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi / Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 5). [anuñ, -nuñ ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmī bir gedā-yı ġam-güsāruñdur / Anı luṭfuñla şād eyle gel ey şāh-ı kerem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 7). [anı, -nı ] 

Raḥīmī pādişāhum dergehüñde ber-murād iken / Anı şimdi murādından ayırup nā-murād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 5). [anı, -nı ] 

Envār-ı ruḫuñdan ṭolayı ṭabʿ-ı Raḥīmī / Her şiʿri anuñ şiʿr-i dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 9). [anuñ, -nuñ ] 

Olmayan cürʿa-keş-i cām-ı ġam-ı bezm-i firāḳ / Yoḳdur efserde dimāġında anuñ vaṣla meẕāḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 138, Beyit 1). [anuñ, -nuñ ] 

Ṭabībā başuñ aġrıtma ʿilāc olmaz aña şerbet / Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ṣanma nūş ider dārū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 4). [aña, -ña ] 

Ṭoġrulın meclise cān nuḳlin ider anı revān / Serv-ḳadd beste dehen gözleri bādāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 3). [anı, -nı ] 

Ḳanını mey yirine anuñ içesin müdām / Devrüñde lāle gibi ciger-ḫ˅ānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 3). [anuñ, -nuñ ] 
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Çatlasa düşmen n’ola ḳopdı terāḳa başına / Āsumānī bir ḳażādur aña bu esmā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 4). [aña, -ña ] 

Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör / Yine virmek anuñdur luṭf ol 
perverdigāruñdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 3). [anuñdur, -nuñdur ] 

Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [aña, -ña ] 

Mest ola şol ki yaṣdana iç işügüñ ṭaşın / Taḥt-ı yedinde olur anuñ taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 3). [anuñ, -nuñ ] 

İşitdüm ṣaydgehde kebge hem pervāz imiş ʿanḳā / Ḫaber uçurdı aña dest-i ʿadlüñden meger 
şāhin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 4). [aña, -ña ] 

Zülfüñ resenin ḳoyup olan ġayra giriftār / Tizcek göreyin ben anı urġana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 5). [anı, -nı ] 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [anı, -nı ] 

Ḳılma ḥaḳāret eyle ḫarābāt erine ṭaʿn / Cemşīd olurdı hem-dem aña gāh gāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 4). [aña, -ña ] 

Defter-i ʿaşḳumı taṣḥīḥ idemez kātib-i dehr / Levḥden lāyıḫ ola aña meger istinsāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 3). [aña, -ña ] 

 

āb: 

1.Su. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde femüñ ser-çeşme-i āb-ı ḥayāt / Ḫaṭṭ-ı Ḫıżr ābuñla gūyā oldı Ḫıżr-āsār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 4). [ābuñla, -uñla ] 

Ḫusrevā gül-gūn-ı eşküm āh-ı şeb-rengüm yeter / Āb u bāda ṣanma kim minnet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 3). [āb, ] 

 

2.Gözyaşı. 

Āblar sehm-i sinānuñdan zırıh-pūş oldılar / Tāb-ı tīġüñden ṣalupdur āteşüñ baġrına tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 4). [āblar, -lar ] 

Serv-ḳaddüñ ḥasretinden gözde ābum var benüm / Lāle-ruḫsāruñ ġamıyla dilde tābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 1). [ābum, -um ] 

 

āb u hevā: Suyu havası, iklimi.  

Dem-i hecrüñde yaşum āh dile hem-demdür / Ḫoş olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 1). [āb u hevāsı, -sı ] 
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āb u rūzgār-ı germiyān: Germiyan'ın rüzgarı ve suyu.   

Sāde-rūdur serd olur germiyyete ḳābil degül / Dil-keş ü dem-keşdür āb u rūzgār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 5). [āb u rūzgār-ı germiyān, ] 

 

ābād ḳıl-: İmar etmek. 

Dest-i hecrüñle ḫarāb olup yıḳılmışdur göñül / Genc-i vaṣluñla yine yap yap anı ābād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 2). [ābād ḳıl, ] 

 

ābād ol-: Bayındır hale gelmek, imar olmak.  

Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi / Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 6). [ābād olsun, -sun ] 

Ben yıḳıldum olmadum ābād elüñden ey felek / Olmadum devrüñde bir dem şād elüñden ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 1). [ābād olmadum, -madum ] 

 

ābādlıḳ: Bayındırlık, mamurluk.  

ʿAşḳ ile vīrān olan dil istemez ābādlıḳ / Ögrenen endūh-ı hecre hīç diler mi şādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 1). [ābādlıḳ, ] 

 

ʿabd: Kul, köle, hizmetkar.  

Ẕātuña bed-ḫ˅āh olanlar olalar mātem-zede / Āsitānuñ ʿabde geh cān ola geh melcā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 5). [ʿabde, -e ] 

 

ābdāl: Derviş.  

Bir fenā ābdālıyam ben tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ / Nāle vü feryāddan nāy u rebābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 6). [ābdālıyam, -ıyam ] 

Vefā şeklini bu dehr-i ʿabūsü’l-vechden ummā / Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 6). [ābdāl, ] 

Lāibālī tekye-i ʿaşḳuñda bir abdāluñam / Dilde efgārum Ḥasan göñlümde eẕkārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 5). [abdāluñam, -uñam ] 

 

abdāl-ı ʿaşḳ: Aşk dervişi.  

Derd-i serdür tācı terk it şāhuñ ayaġına düş / Ey Raḥīmī baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳ ol bir zemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 7). [abdāl-ı ʿaşḳ, ] 

Raḥīmī tekye-i ʿālemde bir abdāl-ı ʿaşḳ olup / Diyār-ı ġamda şāhum dār-ı ġurbet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 7). [abdāl-ı ʿaşḳ, ] 
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Göñül ḥayrān u ʿuryān baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳuñdur / Maḥabbet tekyesinde yoḳdur anuñ şimdi Bekdaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 5). [abdāl-ı ʿaşḳuñdur, -uñdur ] 

 

ʿabd-i vefādār: Vefalı kul.  

Cihān devletine ḳapuñ virmezin / Ḫulūṣ eyle ʿabd-i vefādāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
3). [ʿabd-i vefādāruñum, -uñum ] 

 

āb-efşān-ı cūd: Cömertlik suyunu saçan.  

Tāb-ı düşmenden ḥarāret ḥāṣıl itdüm dostum / Çoḳ demidür eyle ben mehcūra āb-efşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 5). [āb-efşān-ı cūd, ] 

 

āb-ı çeşm: Gözyaşı.  

Ġarḳa virdi āb-ı çeşmüm sūy-ı baḥri ser-be-ser / Dūd-ı āhum çerḫe irdi şāhidüm māī vü māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 5). [āb-ı çeşmüm, -üm ] 

 

āb-ı fürḳat: Ayrılık suyu.  

Āb-ı fürḳatle nice dem perveriş ḳılmaḳ gerek / Mīve-i vuṣlat vire tā şāḫsār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 4). [āb-ı fürḳatle, -le ] 

 

āb-ı ġam: Gam, keder gözyaşı.  

Derūn-ı sīnede ḫūn-ı ciger çeşmümde āb-ı ġam / Bilinmedük nem ola bāṭın u ẕāhirde nem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 3). [āb-ı ġam, ] 

 

āb-ı ḥayāt: İçeni ölümsüzlüğe ulaştırdığına inanılan efsanevi su.  

Laʿlüñe cānā ḳaçan mānend olur āb-ı ḥayāt / Ḳarañudur ötesi añma ol alçaḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 2). [āb-ı ḥayāt, ] 

 

āb-ı ḥayvān: İçeni ölümsüzlüğe ulaştırdığına inanılan hayat suyu.   

Lebüñsüz āb-ı ḥayvān nūş idersem nīş-i cān olsun / Bütün dünyāda yārümsin benüm bir daḫi varum 
yoḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 4). [āb-ı ḥayvān, ] 

Ruḫuñsuz almam ey meh ẕerreye ḫūrşīd-i raḫşānı / Yire geçsün neme yarar lebiñsüz āb-ı ḥayvānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 1). [āb-ı ḥayvānı, -ı ] 

 

āb-ı kevser: Cennette bulunduğuna ve içenin bir daha susuzluk çekmeyeceğine inanılan kutsal su.  
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Ṭālib-i laʿl-i nigārum añma āb-ı kevseri / Zāʾil itmez ʿaṭşum ey vāʿiẓ benüm ol güft-gū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 275, Beyit 2). [āb-ı kevseri, -i ] 

 

āb-ı sürḫ: Kırmızı su II Kan.   

Her sū o ġonca ḫār ile içer şarāb-ı sürḫ / Aḳar o demde çeşme-i çeşmümden āb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 1). [āb-ı sürḫ, ] 

 

āb-ı vaṣl: Vuslat suyu.  

Kerbelā-yı ġamda cān virdi Raḥīmī teşne-leb / Her ḫavāric ḳandı āb-ı vaṣluña ḥayfā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 5). [āb-ı vaṣluña, -uña ] 

 

āb-ı zülāl: Tatlı su, saf su.  

Laʿlüñe hem-meşreb olduġın işitmiş bādenüñ / Mā-ḥaṣal cānā ṣu idi kendüden āb-ı zülāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 4). [āb-ı zülāl, ] 

 

āb-rū: Yüz suyu, haysiyet, şeref.  

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [āb-rū, ] 

 

aç: Midesi boş olan ve yemeye ihtiyaç hisseden.  

Sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ ben faḳīr ü aca ac / Ey lebi senbūse-i şekker yañāġı ter gülāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 1). [aca, -a ] 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [aç, ] 

 

aç-:   

1.Açmak, çiçeklenmek. 

Raḥīmī rāz-ı ʿaşḳuñ ġoncaveş ṣaḳlardı sen anı / Açup gül gibi bülbüllerle gūyā eyleyen sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 7). [açup, -up ] 

Ten-cāmesi yaḳasın çāk itdi dest-i ġayret / Ey ġonca aça senüñ gül gibi ḫāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 2). [aça, -a ] 

Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [açmaz, -maz ] 

 

2.Açmak, paylaşmak. 
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Sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ ben faḳīr ü aca aç / Ey lebi senbūse-i şekker yañāġı ter gülāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 1). [aç, ] 

 

3.Ferahlık vermek || mutlu etmek. 

Ḫayli gündür ḫār-ı ġamla baġludur bāb-ı feraḥ / Gül yüzüñle ḫāṭır-ı maḥzūnumı gel ey gül aç (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 2). [aç, ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [açarsın, -arsın ] 

 

ʿaceb:   

1.Şaşırtan, hayrette bırakan, tuhaf. 

Ḳaçan bir māha mihr itsem seḥāb-ı hecr olur ḥāʾil / ʿAceb ser-geşte baḫtum ṭāliʿ-i nā-sāzkārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 2). [ʿaceb, ] 

Ne yazmış ṣafḥa-i eşcāra gör kim ḫāme-i ḳudret / Sebaḳ al bāb-ı ḥikmetdür ʿaceb dīvānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 4). [ʿaceb, ] 

ʿAceb Mecnūn-ṣıfat sevdāyī düşdüm zülfi ucından / ʿAceb öldürdi ġam Ferhādveş ey şehd-i güftārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 2). [ʿaceb, ] 

ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından / ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 4). [ʿacebdür, -dür ] 

Raḥīmī murġ-i cāna ol hümā bildüm şikār olmaz / ʿAceb vaḥşet idüp yüksek uçar ol kebg-i kuhsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 5). [ʿaceb, ] 

Düşüp ṭaġlara geh gül-geşt-i ṣaḥrā eyleyen sensin / ʿAceb dīvāneyem Mecnūn-ṣıfat geh Kūh-ken-āsā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 3). [ʿaceb, ] 

Kef-i luṭfuñla dil cān ẕātuñ ile olalı hem-dem / ʿAceb ḥālet virür cūş u ḫurūşum dehre geh baḥre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 4). [ʿaceb, ] 

ʿAceb bir pest-i murġ-i bī-per ü pervāzısın vāʿiẓ / Ḳoyup kūyını yārüñ medḥ idersin baña uçmaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 6). [ʿaceb, ] 

Efendi ben ḳuluñ fürḳatde dil endūh-ı ḥayretde / İkimizde ʿaceb ḥāletdeyüz ben ġamlı ol ġamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 2). [ʿaceb, ] 

 

2.Acaba. 

ʿAceb ḳanda revāndur ey ʿaceb ol serv-i reftārum / ʿAceb kimlerle ḫurremdür ʿaceb ol tāze gülzārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 1). [ʿaceb, ] 

ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından / ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 4). [ʿaceb, ] 

Yine pehlūsına çekmiş ten-i cānānı zırıh / Ḳanda buldı ʿaceb ol maḫzen-i pinhānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 1). [ʿaceb, ] 



141 
 

 

3.Şaşırtıcı. 

Yine faṣl-ı ḫazānıyla nigārā ṣūret-i ʿālem / ʿAceb şekle girüp bir yüzden oldı ṭalʿat-ı ʿālem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 1). [ʿaceb, ] 

ʿAceb dīvānedür kim itmedi insāna ünsiyet / Beyābānlarda vaḥşīlerle ülfet iḫtiyār itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 321, Beyit 5). [ʿaceb, ] 

Server-i vuṣlat-ı dildār çün ġam çekmedi bir gün / ʿAceb ʿāḳil imiş Mecnūn ki fürḳat iḫtiyār itdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 6). [ʿaceb, ] 

Pūte-i ġuṣsaya ḳoyup bu Raḥīmīyi felek / Sızṭurup āteş-i ġayretle ʿaceb ḳāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 4). [ʿaceb, ] 

 

4.Öyle bir. 

ʿAceb Mecnūn-ṣıfat sevdāyī düşdüm zülfi ucından / ʿAceb öldürdi ġam Ferhādveş ey şehd-i güftārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 2). [ʿaceb, ] 

 

ʿaceb mi: Şaşılır mı.  

Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa / ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 4). [ʿaceb mi, ] 

Hevā-yı ḳāmet-i hecriyle düşdüm sūy-ı ṣaḥrāya / ʿAceb mi ḳan dökerse dem-be-dem bu çeşm-i 
giryānum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 3). [ʿaceb mi, ] 

Uluyup iftiḫār itsem ʿaceb mi iʿtibār idüp / Seg-i kūyına beñzetmiş beni ol gözleri āhū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 272, Beyit 6). [ʿaceb mi, ] 

 

acı acı: Hoşa gitmeyen, incitici.  

Acı acı sögdügine ben duʿālar ḳılduġum / Ṭatlu ṭatlu ol şeker-güftārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 2). [acı acı, ] 

 

acı-: Başkasının durumuna üzülmek.  

Ey Raḥīmī başuma ter düşdi deryā acıdı / Düşeli dildār ile mā-beynüme bu mā-cerā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 3, Beyit 7). [acıdı, -dı ] 

Ey şeker-güftār acırsañ baña raḥm it acı kim / Ṭatlu cānumdan uṣandurdı beni efgār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 6). [acı, acırsañ, -rsañ ] 

 

açıḳ: Hata.  

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [açıḳ, ] 
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açıl-:   

1.Meydana gelmek. 

Açılmış lāleler güller tenümde dāġ-ı ḥasretden / Vücūdum gülşeninüñ murġ-i ḫoş-elḥānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 5). [açılmış, -mış ] 

 

2.Belirmek, peyda olmak. 

Aġlamaḳdan dehr gülmezdi açılmazdı bahār / Şimdi görür gözi nergis her semen çeşm ü çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 5). [açılmazdı, -mazdı ] 

 

3.İçini dökmek, derdini paylaşmak. 

Bülbül-i ḫoş-naġmesiyüz gülsitān-ı ʿaşḳuñuñ / Açılup sen ġoncaya ḳarşu bu dem zār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 2). [açılup, -up ] 

 

4.Açık hale gelmek. 

Ṭaş işigüñ Raḥīmī gibi baṣdı baġruma / Şimdi açıldı ḥalḳa gibi ḫātemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 312, Beyit 5). [açıldı, -dı ] 

 

5.Çiçeklenmek. 

Ḫārlarla açılur ol verd-i ḫandān her ṭaraf / Bir dem olmaz kim gözümden aḳmaya ḳan her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 1). [açılur, -ur ] 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [açıldı, -dı ] 

Yine faṣl-ı bahār-ı berf ile rūy-ı cihān ḫurrem / Açılmış yāsemen gül gūyiyā her gülsitān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 1). [açılmış, -mış ] 

Ṣalınma her pelīd ile benüm serv-i ḫırāmānum / Açılma virme yüz her ḫāra ey gül-berg-i ḫandānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 1). [açılma, -ma ] 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [açılsun, -sun ] 

Açılmaz ol gül-i ġoncam bahārı n’eyleyeyin / Ṣalınmaz ol boyı servüm kenārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 1). [açılmaz, -maz ] 

Ṣafā gitdi göñül āyīnesinde jeng-i ġam ḳaldı / Gül-i şādī açılmaz sīnede ḫār-ı elem ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 343, Beyit 1). [açılmaz, -maz ] 

 

6.Keyiflenmek. 



143 
 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [açılup, -up ] 

 

7.Çiçeklenmek|| Konuşmaya başlamak 

Nālesine raḥm idüp ben bülbül-i āşüftenüñ / Açılup gül gibi ol ġonca-dehānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 2). [açılup, -up ] 

 

8. İçini dökmek, derdini paylaşmak. 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [açılup, -up ] 

 

açılġan: Açılmış [Açılmak: (Çiçek için) Büyüyüp gonca halinden çıkmak, açmak].  

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [açılġan, ] 

 

açuban: Açmak.  

Gül gül itmiş ruḫını tāb-ı şarāb-ı gül-fām / Didi gögsin açuban gör ne gülistānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 3). [açuban, ] 

 

ʿacūz-ı naḥs: Uğursuz kocakarı.  

Kimseye meyl eylemezsin bir ʿacūz-ı naḥssın / Ṭaşa çaldı başını Ferhād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 2). [ʿacūz-ı naḥssın, -sın ] 

 

ʿacz: Acizlik, güçsüzlük.  

Kendünüñ yaġıyla ṣızup ḳorlanur her kūşede / Nār-ı ġamdan kimseye ʿacz eylemez iẓhār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 2). [ʿacz, ] 

 

ʿacz ü ḳuṣūr: Zayıf ve eksik.   

Yüz yumaz olduḳ namāza olduḳ erbāb-ı niyāz / Zāhidā ʿacz ü ḳuṣūrıyla ʿibādāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 4). [ʿacz ü ḳuṣūrıyla, -ıyla ] 

 

ad:   

1.Şöhret. 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar / Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 3). [ad, ] 
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2.İsim 

Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur / Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 1). [adı-ı, ] 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [adı,-ı ] 

Lebüñ esrārınuñ cānıyla ben ḥayrānıyam cānā / Anuñçün añmazam adın şarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 2). [adın, -ın ] 

Yile virür ʿāḳıbet evrāḳ-ı ʿömri rūzgār / Ṣafḥa-i ʿālemde aduñ ṭut ki defterdār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 4). [aduñ, -uñ ] 

Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [aduñ, -uñ ] 

Yıḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ʿaşḳ u maḥabbet dirler adına / Raḥīmīnüñ dilinde bir binā-yı muḥkemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 7). [adına, -ına ] 

Dil ü cān gördi laʿlüñle miyānuñ mübtelā oldı / Añılmaz şimdi adım āh bī-nām u nişānum ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 5). [adım, -ım ] 

 

ad çıḳar-: Adı çıkmak. || Kötü bir ün kazanmak.  

Cefā-yı derdüñ elif ḳāmetimi dāl itdi / Çıḳarduñ ey şeh-i ḫūbān cihānda cevr ile ad (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 36, 
Beyit 2). [ad çıḳarduñ, -duñ ] 

 

ad it-: Şöhret yapmak.  

Buradan gitmeden ey ḳaşı rā ölmek baña rāciḥ / Elif-ḳaddümi derdüñle büküp dāl idüp ad itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 2). [ad itme, -me ] 

 

ad u ṣan: Ad ve ün, şöhret.  

ʿĀlemi sen şemʿa yanup ḳorḳarum āh itmege / Oda yana cümle varum yile vire ad u ṣan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 4). [ad u ṣan, ] 

 

aʿdā: Düşmanlar, hasımlar.||Rakipler.   

Daʿvet itseñ ḥalvete bir gün beni aʿdām ile / Ey perī maʿlūm olurdı ara yirde merd ü zen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 6). [aʿdām, -m ] 

Maḥabbet ḳulların bir görme aġyār ile ḳapuñda / Ṣadāḳat ehlini ʿaddeyleme ey dost aʿdādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 5). [aʿdādan, -dan ] 

Ḥasret itdüñ sen beni dildāra ey aʿdā bu gün / Ḥaḳḳ seni dūr ide yarın devlet-i dīdārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 5). [aʿdā, ] 
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Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [aʿdādan, -dan ] 

 

ʿadāletgāh: Adalet yeri.  

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [ʿadāletgāh, ] 

 

adam: İnsan, kişi.   

Lebüñi çeşme-i cān Kaʿbe görmiş adam yoḳ / Perī viṣāl gibi mā-ḥaṣal meseldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 4). [adam, ] 

 

adam ol- Şahsiyet sâhibi ve iyi insan olmak.  

Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb / Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 5). [adam olmaz, -maz ] 

 

ʿaddeyle-: Saymak, kabul etmek.  

Maḥabbet ḳulların bir görme aġyār ile ḳapuñda / Ṣadāḳat ehlini ʿaddeyleme ey dost aʿdādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 5). [ʿaddeyleme, -me ] 

 

ādem: Kişi, insan.  

Cinān bāġında mı ādem anuñçün cān ḳarār itmez / Bilür mecmūʿ-ı insān bir perīşān kākülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 4). [ādem, ] 

Bu laʿl-i cān īsār ile bu nergis-i bīmār ile / Cānā sen ādem cānısın insāna ṣıḥḥat yaraşur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 103, Beyit 6). [ādem, ] 

İrişdürdi cenāb-ı vuṣlatuña ey perī-peyker / Çoḳ insāniyyet itdi bir melek-rū ādemüñ gördüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 4). [ādemüñ, -üñ ] 

Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [ādeme, -e ] 

Cennet ḳapuñdan ayrıla ey ḥūr-i ʿayn o dem / Ṭūfān-ı Nūḥuñ ʿaynı olur ādemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 3). [ādemüñ, -üñ ] 

 

ʿadem: Yokluk.  

Bir ser-i mevce ʿadem rāhında gümrāh olmadı / Mīm aġzuñ dāl zülfeynüñden umanlar meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 2). [ʿadem, ] 

ʿAdem iḳlīmine ehl-i vefānuñ ṭoġru yolıdur / Elif kim çekmişem tende ġam-ı mevzūn-nihālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 3). [ʿadem, ] 
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ādemīlik: İnsanlık.  

Hecr-i ḫaddüñle dem olmaz itmeye dil her gün āh / Ey melek-rū ādemīlikdür ider ḳul her gün āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 1). [ādemīlikdür, -dür ] 

 

ʿaden: Aden, Yemen’de bir şehir. İçinde inci çıkarılan meşhur yer.   

Būy-ı çīn-i zülfüñe virür Ḫıṭā ḫānı ḫarāc / Dişlerüñüñ n’ola olursa ʿAdende bācıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 4). [ʿadende, -de ] 

Ṭālib olan sen lebi laʿl ü dişi dür-dāneye / Ḥabbeye almaz ʿAden dürrin Bedaḫşān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 2). [ʿaden, ] 

İşigüñde gözüm yaşına baḳmaz / ʿAḳīḳa raġbet olmazmış ʿAdende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
4). [ʿadende, -de ] 

 

ʿadl: Adalet.  

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [ʿadl, ] 

Faḫr-i āl-i Aḥmedüz biz kārımuz ḥubb-i ʿAlī / Egmişüz baş ol ʿÖmer ʿadl issi ʿOsmān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 2). [ʿadl, ] 

 

ʿadn: Cennet.  

Olalı kūy-ı muġbeçe ārāmgāh-ı Cem / Ġılmāna ʿadne itmedi hergiz nigāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 215, Beyit 1). [ʿadne, -e ] 

 

ʿadn-i dem-i maḥşer: Mahşer zamanının cenneti.  

Hīçe ṣayarsın gözümüñ bir yumup bil dökdügin / Bilesin ʿadn-i dem-i maḥşer ḥisābīler bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 89, Beyit 5). [ʿadn-i dem-i maḥşer, ] 

 

ʿadū: Düşman.  

Ey dost işigüñden ıraġ eyle ʿadūyı / Olmaz o vefā ehline enbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
22, Beyit 4). [ʿadūyı, -yı ] 

Añduḳca laʿlüñ añma ʿadūdan teʿaddi / Zülfüñ ġamıyla ḫaddümi var bā-iṭālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 4). [ʿadūdan, -dan ] 

ʿAdūdan döndi devlet ṭapuña vālihe yüz ṭutdı / Saña biñ kez didüm üstüñe düşdi ġayret-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 3). [ʿadūdan, -dan ] 

 

ʿadū-yı dīv: İblisin düşmanı.  
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Bilür dil dostı iẓhār-ı mihr itmek degül lāzım / ʿAdū-yı dīve insāniyyet itme ey melek-ḫaṣlet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 6). [ʿadū-yı dīve, ] 

 

āfāḳı ṭut-:   

1.Ufku sarmak. 

Ārzūmend-i gül-i rūyuñla ey gülzār-ı ḥüsn / Ṭutdı āfāḳı fiġān u naġme-i zārum Ḥasan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 268, Beyit 2). [āfāḳı ṭutdı, -dı-ı ] 

 

2.Şöhret bulmak, herkesçe tanınmak 

Raḥīmīnüñ şu deñlü şöhreti var mihr-i ḫaddüñle / Ṭutupdur gün gibi āfāḳı ey meh şiʿr-i ġarrāsı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 5). [āfāḳı, -ı ] 

 

āferīn: Takdir ve övgü sözü.   

Ey Raḥīmī āferīn aḥsente şiʿr-i pāküñe / Yāra işʿār itdi ḥüsn-i vech ile ḥüsn-i maḳāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 7). [āferīn, ] 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [āferīn, ] 

Raḥīmī āferīn fehmüñe ḥüsn-i ẕihnüñe ḥüsndür / O şāhuñ vaṣf-ı ḥüsnini ḥasenden aḥsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 7). [āferīn, ] 

Ḫoş medḥ itdüñ Raḥīmī gül yüzin ol ġoncanuñ / Āferīn ey ẕihn-i pāk-i bülbül-i rengīn-süḫan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 5). [āferīn, ] 

Āferīn aḥsente aḥsent ey Raḥīmī ṭabʿuña / Vaṣf-ı ḥüsn-i şāmı ḳılduñ ẕātı gibi ʿālī-şān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 9). [āferīn, ] 

Ṣabrına ṣad āferīn ol merd-i ṣāḥib-ʿiṣmetüñ / Virmedi ḳoynını zindānuñ Zelīḥā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 5). [āferīn, ] 

Gül yüzi vaṣfında şiʿrüm gördi ol ġonca didi / Āferīn ey bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 6). [āferīn, ] 

 

āferīn it-: Taktir etmek.  

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger / Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 5). [āferīn ideydi, -eydi ] 

 

āfet:   

1.Güzel, sevgili. 

Hey āfet nāzüküñ oranı yoḳ mı / Cefā vü cevrüñüñ pāyānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
1). [āfet, ] 
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2. Bela, musibet, felaket. 

Şitā faṣlından āfetdür cemāl-i yārsuz nev-rūz / Raḥīmī gülşenüm bāġ u bahārum ḫadd-i yārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 5). [āfetdür, -dür ] 

Raḳibe ṣoḥbetüm gerçi şitā faṣlından āfetdür / Göz aç nergis gibi gör bir bahār-ı dil-güşā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 6). [āfetdür, -dür ] 

Vücūd-ı nāzük-i cānānı yā Rabb ṣaḳla āfetden / Raḥīmī ḫasta-i zārum budur vird-i seḥergāhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 5). [āfetden, -den ] 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [āfetden, -den ] 

 

āfitāb:   

1.Güneş. 

Sāyeñüm ẕerrece baña mihr it / Āfitāba żiyā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 5). 
[āfitāba, -a ] 

Senüñ devrüñde ṭañ mı başuma gün ṭoġsa ey meh-rū / Zevāl irmez göñülde mihr-i ḫadduñ āfitābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 2). [āfitābumdur, -umdur ] 

Didüm beñzer ʿiẕāruñ āfitāba / Bu mı eksüklügüm ey māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
3). [āfitāba, -a ] 

Ṭañ degül meh dikse göz her gün rikābuñ ʿaynına / Ḫāk-pāyuñ tūtiyādur āfitābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 1). [āfitābuñ, -uñ ] 

 

2.Güneş|| Sevgili 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [āfitābum, -um ] 

Vuṣlatuñla Āyete’l-kürsi ḥaḳı ey āfiṭāb / ʿArşa döndi şehr-i Marʿaş ṭoldı nūr-ı fetḥ-i bāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 1). [āfiṭāb, ] 

Yaḳalı envār-ı ḥüsnüñden çerāġ ey āfitāb / Burc-ı ʿizzetde şeref buldı meh-i tābān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 6). [āfitāb, ] 

Āfitābum yücedür gerçi felekden menzilüñ / Sāye ṣal ben ẕerre-i nāçīz ü bī-miḳdāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 4). [āfitābum, -um ] 

Ḫurrem olmaz ḫāṭırı rūz-ı viṣāl-i yār ile / Çekmeyen ey āfitābum ẓulmet-i hicrān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 4). [āfitābum, -um ] 

Raḳīb-i rū siyāhuñdan kesil ey āfitābum gel / Bilürsin görmedi kimse melek ḳatında sulṭānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 6). [āfitābum, -um ] 
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āfitāb-ı çerḫ-i şeref: Şeref göğünün güneşi.  

Ḥaḳ budur āfitāb-ı çerḫ-i şeref / Sen şeh-i meh-rikāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 
4). [āfitāb-ı çerḫ-i şeref, ] 

 

āfitābī: Aydınlığa ait olanlar.  

ʿĀrıżuñ ben ẕerreye ʿarż eyle ey rūşen-żamīr / Lemʿa-i āsār-ı mihri āfitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 4). [āfitābīler, -ler ] 

 

ʿāfiyet: Sağlık, esenlik.  

Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [ʿāfiyet, ] 

 

ʿafv it-: Bağışlamak, affetmek.  

Rıḥlet deminde cürmini ʿafv it Raḥīmīnüñ / Bār-ı girānla eyleme yā Rab bār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 7). [ʿafv it, ] 

Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp / Çoḳ degül ʿafv it efendi ben ḳuluña bir günāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 2). [ʿafv it, ] 

 

ʿafv-ı ḫūnī: Zalimi affı.  

Ḫudānuñ ʿafv-ı ḫūnī üstümüzden / Be ṣūfī eylemez ikrāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
5). [ʿafv-ı ḫūnī, ] 

 

afyon: Haşhaş başlarından çıkan zehirli ve uyutucu madde.  

Mest ü şeydā eyleyen ʿaşḳuñ şarābıdur beni / Ṣanma sen keyfiyyetüm afyon u ya esrār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 6). [afyon, ] 

 

aġ: Tuzak.  

Raḥīmī bend-i ʿaşḳıyla giriftār olduġum gördi / Anuñ içün ṭolaşur baña o ḳara zülfinüñ aġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 7). [aġı, -ı ] 

 

aġ eyle-: Beyazlaştırmak  

Ḳara baḫtın Ḳaraḥiṣāruñ felek aġ eyledi / Ṭañ mıdur gevher-nigīn olsa ḥiṣār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 3). [aġ eyledi, -di ] 

 

aġ u ḳara: Ak ve kara.  
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Görmeyelden ey ṣanem ruḫsār u zülfüñ ġuṣṣadan / ʿĀlemüñ bir nice gün aġ u ḳarasın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 3). [aġ u ḳarasın, -sın ] 

 

āgāh: Haberi olan, haberli, haberdar.   

Ḥālimüzden āh kim ʿālemde bir āgāh yoḳ / Münḫaṣır mesʾele manṣıb ḥasbeten lillāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 1). [āgāh, ] 

Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [āgāhdur, -dur ] 

 

āgāh ḳıl-: Haberdar etmek.   

Yā İlāhī sen beni benden bu gün āgāh ḳıl / Ḳıl ʿaṭā rāh-ı ḍalāletde yeter gümrāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 1). [āgāh ḳıl, ] 

 

aġart-: Beyazlatmak.  

Maḳdemüñden ḫurrem olmışdur bahār-ı Germiyān / Berf ṣanma yüzin aġartdı diyār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 1). [aġartdı, -dı ] 

 

aġız: Ağız.  

1.Ağız, dudak. 

Vaṣf-ı ḳaddüñle Raḥīmī rast u mevzūn-ṭabʿdur / Luṭf-ı güftāruñla aġzından yaġar dürr-i ḫoş-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 7). [aġzından, -ından ] 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [aġzuña, -uña ] 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [aġzuñ, -uñ ] 

Mestāneler miyānını çeksem kenāruma / Ḥayrānla girse aġzuma ḥelvā dudacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 4). [aġzuma, -uma ] 

 

2. Yaranın görünen dış kısmı. 

Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi / Dil ṣoḳup aġzın irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 5). [aġzın, -ın ] 

Yāremüñ aġzına tīġüñ dil ṣoḳar ikide bir / Ben anuñla ġamzeden himmet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 3). [aġzına, -ına ] 

 

aġız aç-:    
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1.Ağız açmak, konuşmak. 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [aġzın açmaz, -maz ] 

Cefā-yı ġamze cāna geçdi peykānı dil uzatmaz / Ṣorup ḥālüm aġız açar bu zaḫm-ı cān-sitān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 5). [aġız açar, -ar ] 

 

2. Ağzını açmak || İstemek. 

Gördükce zaḫm aġız açar tīġ-i ḫançerüñ / Yalmanup özler anı zülāle ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 4). [aġız açar, -ar ] 

 

aġız bir it- Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşmak, söz birliği etmek.   

Ġoncalar cānā dehānuñla aġız bir ideli / ʿĀlem-i ġaybuñ ider remzin ṭurup iẓhār leb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 15, Beyit 3). [aġız bir ideli, ] 

 

aġla-: Kederden, teessürden gözyaşı akıtmak.  

Kimse nālān olmadı ʿahdüñde illā ʿandelīb / Kimsene yanup yıḳılup aġlamaz illā kilāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 6). [aġlamaz, -maz ] 

Bildi kim ten cümleten tennūr-ı ġam biryānıdır / Pāre pāre olup aġlar ḥālüme yanup kebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 4). [aġlar, -r ] 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [aġlar, -r ] 

Raḥīmī ṣu gibi aġlar ṣabāveş āh idüp her dem / Niç’itsün görmedi ḫāk-i cenābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 4). [aġlar, -r ] 

Nār-ı ġam sen şehden ayru leẕẕetin telḫ eylemiş / Zerd ü zār olup benüm gibi ṭurup aġlar şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 4). [aġlar, -r ] 

Baḥr-i ḫaddüñle görelden āteşüm ey yār şemʿ / Baġrınuñ yaġın yaḳup aġlar baña her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 1). [aġlar, -r ] 

Şām-ı fürḳatde görelden āteşüm ey yār şemʿ / Od yaḳup başına yanup ṣubḥa dek aġlar şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 1). [aġlar, -r ] 

Aġlamaḳdan dehr gülmezdi açılmazdı bahār / Şimdi görür gözi nergis her semen çeşm ü çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 5). [aġlamaḳdan, -maḳdan ] 

Hemīşe bāġ-ı ʿālemde şehā sen ḫurrem ü şād ol / Raḥīmī bülbülāsā aġlasun sen ġonca gibi gül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 7). [aġlasun, -sun ] 

Aġlamaḳdan gözlerümde ḳalmadı nūr-ı baṣar / Bir dem ol gül-çihrenüñ ḫurrem-liḳāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 2). [aġlamaḳdan, -maḳdan ] 

ʿAşḳuñ hevāsı ile geh aġlar geh iñlerin / Nem var benüm eser senüñ ortada ben neyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 4). [aġlar, -r ] 
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Dem-i fürḳatde sūzān göñli giryān çeşmümi görüp / Yanup aġlar yanumca ber ü baḥrüñ ḳurusı yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 2). [aġlar, -r ] 

Yüregüm ṭaşı n’idem aġladum ol baġrı ṭaşumdan / Göyündi içi ṭaġuñ ṭaşa geldi gözleri yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 3). [aġladum, -dum ] 

Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı / Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 1). [aġlarum, -rum ] 

Ġam-ı zülf ü firāḳ-ı ʿārıżuñla ey meh-i nā-mihr / Raḥīmī rūz u şeb aġlar görülmez ḳarası aḳı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 5). [aġlar, -r ] 

 

ağlat-: Gözyaşı döktürmek, ağlatmak.    

Aġladup alma ey perī āhum / Gözlerüm yaşı bir ılı ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 9). 
[aġladup, -up ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [aġladur, -ur ] 

Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm / Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 3). [aġladup, -up ] 

Felek farḳ eylemez bir ḳaḥbe-zendür merdi nā-merdi / Hemīşe şād ider nā-merdi her dem aġladur 
merdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 1). [aġladur, -ur ] 

 

aġyār: Yabancı, rakip.  

Ḫurrem viṣāl-i yār ile aġyār ben ġarīb / Oldum firāḳ u ḥasret ile ġam-güsār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 7). [aġyār, ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ḳıl ʿārıż-ı dildārı seyr / Vechi yoḳdur ey göñül ḳılma ṣaḳın aġyārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 1). [aġyārı, -ı ] 

Söyleşür aġyār ile ḳarşumda ol şīrīn-zebān / Cānum acıtdı benüm rūḥ-ı revānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 3). [aġyār, ] 

Dehānuñla miyānuñ rāzını keşf itme aġyāra / Bunı her sırr-ı maḫfīden ḫaberdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 5). [aġyāra, -a ] 

Sen dür-i yek-dāneye çoḳdan bulurdum ittiṣāl / Arada māniʿ olan ol seng-i dil aġyār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 5). [aġyār, ] 

Yār yār aġyār u ʿāşıḳ zār u miḥnet bī-şümār / Vaṣl-ı mesned ṣabr-ı bī-ḥadd dār-ı hicrān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 2). [aġyār, ] 

Ḫūn iderseñ baġrumı sāġar gibi ben rāżıyam / Yār olup aġyār ile çifte ṭolular içme tek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 160, Beyit 5). [aġyār, ] 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni / Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 3). [aġyārı, -ı ] 
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Çekdügüm cevri Raḥīmī āh diyü aġyārdan / Ol perīnüñ daʿvetin ḫalvet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 7). [aġyārdan, -dan ] 

Aġyār kenārını kemer gibi ḳuşatmış / Ḳılıç kemerin kim alur āh ol kemerinden (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 228, Beyit 3). [aġyār, ] 

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [aġyāra, -a ] 

Maḥabbet ḳulların bir görme aġyār ile ḳapuñda / Ṣadāḳat ehlini ʿaddeyleme ey dost aʿdādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 5). [aġyār, ] 

Aġyāra alarġa deñiz ey kān-ı melāḥat / Gird-āba düşüp varṭa-i hicrāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 7). [aġyāra, -a ] 

Bār-ı cevr-i devri çekmekden bükildi ḳāmetüm / Bāri ġam çekdürme ey meh mihri yoḳ aġyārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 6). [aġyārdan, -dan ] 

Hezārān derd daḫi olsa dilde āşikār itmez / İder aġyārdan lāle gibi anı nihān ḫasta (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 305, Beyit 2). [aġyārdan, -dan ] 

Ġamzeñ ḳılıcı deldi dilüm yara eyledi / Aġyāra olacaḳ işi ol yāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 316, 
Beyit 1). [aġyāra, -a ] 

 

aġyār-ı bed girdār: Kötü davranan yabancılar.  

Vefālar görmişem sen nīk-i ḫaṣlet şāh-ı ḫurremden / Velī aġyār-ı bed girdārdan çoḳ cevr ü ġam çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 4). [aġyār-ı bed girdārdan, -dan ] 

 

aġyār-ı bed-ḫ˅āh: Kötü huylu, düşman rakîb.  

Saña emn ü emān ṣıḥḥat yaraşur dāʾimā ammā / Marīż u rencden ḳurtulmasın aġyār-ı bed-ḫ˅āhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 4). [aġyār-ı bed-ḫ˅āhum, -um ] 

 

aġyār-ı bī-endām: Boysuz rakipler.  

Gülşen-i kūyuñda ol aġyār-ı bī-endāmı sür / Serverā servüñ yanında nā-münāsibdür pelīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 4). [aġyār-ı bī-endāmı, -ı ] 

 

aġyār-ı zaġ: Karga rakip.  

Öte ṭursın diyüben bülbül-i ḫoş-naġmeñ içün / İde aġyār-ı zaġın gülşen-i kūyuñı duraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 4). [aġyār-ı zaġın, -ın ] 

 

aġyār-ı ẓulmet-çihre: Karanlık yüzlü yabancılar.  

Lebüñ aġyār-ı ẓulmet-çihreye ey ḫıżr-ı ḫaṭṭ ṣunma / Ḳurudur varduġı dem çeşme-i ḥayvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 7). [aġyār-ı ẓulmet-çihreye, -ye ] 



154 
 

 

āh:   

1.Hüzün, sürur, yas, ümit gibi derunî ahvale delâlet eder bir edat. 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [āh, ] 

Ġam-ı ḫaṭṭuñ hevā-yı zülfüñ āh / Ben perīşāna ḳara yazudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 5). 
[āh, ] 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [āh, ] 

Dem-i hecrüñde yaşum āh dile hem-demdür / Ḫoş olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 1). [āh, ] 

Elifler servlerdür dāġlar gül yāreler ġonca / Vücūdum bāġ-ı miḥnet āh eşküm cüst u cūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 2). [āh, ] 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh / Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 3). [āh, ] 

Dönmedi bu murādum üstine āh / Bunca dem bunca āh vā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
5). [āh, ] 

Ḫāl-i lebüñ firāḳı odı lāle gibi āh / Cān cebhesine urdı yine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 4). [āh, ] 

Ṣubḥa dek yılduz ṣayar yıllar geçer göz yummazuz / Ayda bir gün görinür āh ol meh-i tābānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 2). [āh, ] 

Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 4). [āh, ] 

Āh kim şu deñlü āh itdüm seḥer / Āh bir dem bulmadum feryād-res (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 6). [āh, ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [āh, ] 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [āh, ] 

Raḥīmī reh-güẕārında eger çi sāyeveş düşdi / Ḳomaz ser-keşligin ol serv-ḳadd āh anca āh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 5). [āh, ] 

Elif ḳaddüñ görüp hem cirm-i ḫālüñ / Anuñçün saña ḳarşu āh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 4). [āh, ] 

Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [āh, ] 

Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [āh, ] 
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Raḥīmī gün gibi tenhā gezer āh ol gözi āhū / Niçün benden ḳaçarsın ṭālib-i āvīz-i fitrāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 7). [āh, ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [āh, ] 

Çekdügüm cevri Raḥīmī āh diyü aġyārdan / Ol perīnüñ daʿvetin ḫalvet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 7). [āh, ] 

Aġyār kenārını kemer gibi ḳuşatmış / Ḳılıç kemerin kim alur āh ol kemerinden (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 228, Beyit 3). [āh, ] 

Dil ü cān gördi laʿlüñle miyānuñ mübtelā oldı / Añılmaz şimdi adım āh bī-nām u nişānum ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 5). [āh, ] 

Görinen encüm degüldür ḥasret-i rūyuñla āh / Dāmen-i eflāke od urdı derūn-ı āteşīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 2). [āh, ] 

ʿUşşāḳ-ı bī-nevāya o şeh nāza başladı / Ṭoldurdı her maḳāmı yine āh n’eyleyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 258, Beyit 6). [āh, ] 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni / Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 5). [āh, ] 

Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [āh, ] 

Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh / Şehādet itme nā-ḥaḳ yere girme ḳana ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 4). [āh, ] 

Ḳadd-i dil-cūyı hevāsıyla yaşum cūy eyledüm / Āh bir dem gelmez ol ʿālī-cenābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 3). [āh, ] 

Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [āh, ] 

 

2. Ah etme, inleme, inilti, feryat. 

Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [āhum, -um ] 

Ne bilür āh-ı derūnum eserin ehl-i hevā / Reviş-i āh yine hem-nefesi āh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 5). [āh, ] 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [āhumdur, -umdur ] 

Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider / Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 1). [āh, ] 

Dönmedi bu murādum üstine āh / Bunca dem bunca āh vā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
5). [āh, ] 
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Devlet-i ʿaşḳuñda āh u eşküm oldı hem-demüm / Şāh-ı iḳlīm-i ġamem yanumca çoḳ ʿasker yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 3). [āh, ] 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [āh, ] 

Ol kerem kānı işitmiş āhuma raḥm eylemiş / Ben hevā-ḫ˅āhuñ muḫālif rūzgārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 6). [āhuma, -uma ] 

Hecrüñ şebinde āhuma hem-dem bulunmadı / Gönderdi ṣubḥ bād-ı şimāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 133, Beyit 5). [āhuma, -uma ] 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablumdur ʿalem āhum / Raḥīmī mālik-i mülk-i ġam oldum ḳaldırup sancaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 5). [āhum, -um ] 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [āhum, -um ] 

Ṭañ mıdur şehrüñi ey meh oda yaḳsa āhum / Yaḳalar dāmen-i vaṣluñı ṣunup her ʿases el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 4). [āhum, -um ] 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [āh, ] 

Āhum ʿalemleriyle kūyuña ṭoġrı ey serv / ʿAynüm yaşından anda ʿaynüm ʿalāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 2). [āhum, -um ] 

Ṣabāyā āhdan ġayrı bu dem benden eser umma / Vücūdum ḫākini ben reh-güẕār-ı yāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 5). [āhdan, -dan ] 

Şu dem ʿaşḳuñ hevāsın ben dil-i pür-zāra ṭabşurdum / Yaşum deryāya ṣaldum āhumı kuhsāra 
ṭabşurdum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 1). [āhumı, -umı ] 

Şu gün kim sen mehüñ mihrin dil-i ṣad çāke ṭabşurdum / Yaşum taḫt-ı serāya āhumı eflāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 1). [āhumı, -umı ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [āh, ] 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [āhın, -ın ] 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen 
eylersin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [āhum, -um ] 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablamdur ʿalem āhum / Diyār-ı ġamda şimdi pādişāhum pādişāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 5). [āhum, -um ] 

Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ / Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 13). [āhum, -um ] 

Görinen ḳavs-i felekde māh-ı nev ṣanmañ felek / Degdi āhum oḳına ḳarşu nişān bir şeb-külāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 3). [āhum, -um ] 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [āhum, -um ] 
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Āh kim yoḳ hem-demüm āhumla dem-sāz olmaġa / Hem-nefes yoḳ nāleden ġayrı hem-āvāz olmaġa 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 1). [āhumla, -umla ] 

Hem-demümdür gündüzin nālem gice ey māh āh / Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 1). [āh, ] 

İder āhı oḳına pūte-i çerḫi nişān ḫasta / İñiledür duruş ḳaddin büküp eyler kemān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 1). [āhı, -ı ] 

Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [āhum, -um ] 

Yaşumla āhuma ṣor gör hevā-yı ʿummānı / Gezer ṣabāyıla her dem feżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 1). [āhuma, -uma ] 

İrişmez semʿine feryād u āhum Lala Paşanuñ / O cevr-i ġoncadan ʿayyūḳa irgürdüm ben efġānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 5). [āhum, -um ] 

Esen ḳal ey ṣabā gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ şimdi / Gözüm saḳḳā yüzüm cārūb āhum oldı ferrāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 4). [āhum, -um ] 

Benüm yoḳ biñ hevādārum fiġān u āhdan ġayrı / Döner yoḳ üstüme bu ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 1). [āhdan, -dan ] 

 

āh āh: Acı ve pişmanlık durumunda söylenen söz.  

Sīnede iki elif ḳolumda iki dāġ-ı ġam / Sen vefāsız serv-ḳadd gül-ruḫ elinden āh āh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 294, Beyit 4). [āh āh, ] 

 

āh eyle-: Feryat etmek, inlemek, sızlanmak.  

Tekye-i ʿālemde n’eyler bir kişi āh eyleyüp / Gūşuña girmez senüñ efġān u feryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 5). [āh eyleyüp, -yüp ] 

Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [āh eylesem, -sem ] 

Bunca gün āh eylerem kūyına bir kez ṭoġrılup / Gezmedüm bir kez ben ol serv-i ḫırāmān bāġını 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 4). [āh eylerem, -rem ] 

 

āh-ı hezār: Bin âh.  

İşitmez āh-ı hezārum o gül-ʿiẕārı görüñ / Oḳınsa ḳıṣṣa-i ʿaşḳum uyur o yārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 1). [āh-ı hezārum, -um] 

 

āh it-: İç çekmek, figan etmek.  

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [āh idüp, -üp ] 
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Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [āh itdüñ, -düñ ] 

Raḥīmī ṣu gibi aġlar ṣabāveş āh idüp her dem / Niç’itsün görmedi ḫāk-i cenābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 4). [āh idüp, -üp ] 

Āh kim şu deñlü āh itdüm seḥer / Āh bir dem bulmadum feryād-res (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 6). [āh itdüm, -düm ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [āh ider, -er ] 

Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [āh ider, -er ] 

Raḥīmī reh-güẕārında eger çi sāyeveş düşdi / Ḳomaz ser-keşligin ol serv-ḳadd āh anca āh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 5). [āh it, -düm] 

ʿĀlemi sen şemʿa yanup ḳorḳarum āh itmege / Oda yana cümle varum yile vire ad u ṣan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 4). [āh itmege, -mege ] 

Hecr-i ḫaddüñle dem olmaz itmeye dil her gün āh / Ey melek-rū ādemīlikdür ider ḳul her gün āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 1). [āh itmeye, -meye ] 

Hecr-i ḫaddüñle dem olmaz itmeye dil her gün āh / Ey melek-rū ādemīlikdür ider ḳul her gün āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 1). [āh ider, -er ] 

Yine Ferhād-ı ġam-fersāya peydā oldı ṣandılar / Leb-i Şīrīnüñ añdum āh idüp dün kūhsār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 6). [āh idüp, -üp ] 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [āh it, ] 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [āh iderken, -erken ] 

ʿĀrıżında ḫaṭṭ görüp sen lāle-ḫaṭṭuñ itdüm āh / Sūzişümden mihr yandı dāġ urındı gökde māh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 1). [āh itdüm, -düm ] 

Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp / Çoḳ degül ʿavf it efendi ben ḳuluña bir günāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 2). [āh itdüm, -düm ] 

 

āh ḳıl-: Ah etmek, inlemek.  

Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger / Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 4). [āh ḳıl, ] 

 

āh kim: Manevi bir acıyı, pismanlık ve ümitsizlik duygusunu pekistirmeye yarayan ses taklidi sözcük.  

Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi / Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 3). [āh kim, ] 
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Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [āh kim, ] 

Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd / Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 1). [āh kim, ] 

Āh kim iġmāż ʿayn ile ʿitābın ʿāşıḳuñ / ʿAyn-ı tāb içre ʿanā çeken ʿaẕābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 89, Beyit 3). [āh kim, ] 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [āh kim, ] 

Āh kim şu deñlü āh itdüm seḥer / Āh bir dem bulmadum feryād-res (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 6). [kim, ] 

Āh kim oldum ġam-ı ʿaşḳuñla ser-gerdān ḥayf / Ḥayf ey bī-merḥamet bī- ʿahd ü bī-peymān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 1). [āh kim, ] 

Ḫār elinden āh kim bildüm alınmaz dāmenüñ / Hem-dem-i aġyārsın ey ġonca-i ḫandān ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 3). [āh kim, ] 

Ḥālimüzden āh kim ʿālemde bir āgāh yoḳ / Münḫaṣır mesʾele manṣıb ḥasbeten lillāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 1). [āh kim, ] 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [āh kim, ] 

Āh kim sevdā-yı zülfüñle bu dil āşüfte-ḥāl / Ḳalmadı ḳılca ḳarārum oldı ten ẓıll-i ḫayāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 178, Beyit 1). [āh kim, ] 

Ey Raḥīmī āh kim oldum yolında ḫāk-i pāy / Meyli yoḳ ednāya bir ʿālī-cenābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 7). [āh kim, ] 

Geçdi ʿömrüm āh kim zülf-i dü-tāsın görmedüm / Sāyeveş ḫāk oldum ol devlet hümāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 1). [āh kim, ] 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni / Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 3). [āh kim, ] 

Āh kim gitdi elümden dil ne dil dildār hem / Sīne dāġ-ı ḥasret ile ḫasta vü efgār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 1). [āh kim, ] 

Āh kim bir gün büker ḳavs-i ḳuzaḥveş ḳaddüñi / Merḥamet umma Raḥīmī çerḫ-i kec-reftārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 5). [āh kim, ] 

Ẕerreveş yoluñda pā-mālem didüm / Yüz çevirdi āh kim benden o gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 4). [āh kim, ] 

Āh kim yoḳ hem-demüm āhumla dem-sāz olmaġa / Hem-nefes yoḳ nāleden ġayrı hem-āvāz olmaġa 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 1). [āh kim, ] 

Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [āh kim, ] 

Tīġüñ üstine düşüp ben yılmayup cānlar virem / Āh kim ġamzeñ ucıyla bir kez itmezsin nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 3). [āh kim, ] 
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Yine göñlüm hevāya yiltendi / Āh kim rūzgāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 3). [āh 
kim, ] 

Çaġırup ġayrılara ṣatdı metāʿ-ı vaṣlı / Āh kim ḫ˅āce-i hicrān beni dellāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
322, Beyit 3). [āh kim, ] 

Āh kim sāġar ṣunarsın mest olup her sifleye / Laʿl-i nābuñ beẕl idersin rāḥ-ı rūḥ-efzā gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 2). [āh kim, ] 

 

āh u fiġān: Ağlayıp inlemek.  

Dem-i ġamda baña hem-dem bu çeşm-i ḫūn-feşān ḳalmış / Hevādār olup üstüme döner āh u fiġān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 1). [āh u fiġān, ] 

 

āh u nāle: Ağlayıp inlemek.   

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [āh u nāle, ] 

 

āh vā: Keder, teessüf, ızdırap gibi duyguları ifade için kullanılan feryat figan sözcüğü.   

Nāleme ey gül-i ter incinme / Bülbüle āh vā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 2). [āh 
vā, ] 

Dönmedi bu murādum üstine āh / Bunca dem bunca āh vā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
5). [āh vā, ] 

 

aḥad: Kişi, kimse.   

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [aḥad, ] 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [aḥad, ] 

 

ʿahd: Yemin, söz.  

Kimse nālān olmadı ʿahdüñde illā ʿandelīb / Kimsene yanup yıḳılup aġlamaz illā kilāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 6). [ʿahdüñde, -üñde ] 

Gördi bennā-yı ferāset ʿahdinüñ bünyādı yoḳ / Ṭarḥ idüp bünyādını hem ḫanedānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 2). [ʿahdinüñ, -inüñ ] 

Dimişem ḳālu belā ʿaşḳuña cān ile belī / Ben ol ʿahdi güderüm dīnüm ü īmānımsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 3). [ʿahdi, -i ] 

 

aḫḍar: Yemyeşil.  
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Geymiş vücūd-ı ʿālem aḫḍar libās-ı ḫaḍrā / Şāḫ-ı gül üzre degmiş laʿlin ḳabā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 2). [aḫḍar, ] 

 
āheng dut-: Aynı âhenge katılmak, âhenge iştirak etmek, refâkat etmek.  

Fiġānum bir maḳāma irdi şimdi / Dutar göklerde ey meh zühre āheng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 3). [āheng dutar, -ar ] 

Nevā-perdāz olup ʿuşşāḳa ey dil naġmeler göster / Melekler ḳıṣṣa-gīrsün zühre dutsun gökde āhengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 2). [āhengi dutsun, -i, -sun ] 

 

āheste: Yavaş, ağır bir biçimde.  

Nālesi āhestedür ġamdan Raḥīmī ḫastanuñ / Żaʿf-ı ġālibdür anuñçündür mecāl-i āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 9). [āhestedür, -dür ] 

 

āh-ı cem: Cem'in ahı.  

Bezm-i çemende lāle degül görinen bu dem / Yirden gehi çıḳar daḫi bir odlu āh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 5). [āh-ı cem, ] 

 

āh-ı cihān-āzār: Dünyayı inciten ah.   

Oda yaḳdı ʿālemi sūz-ı derūn-ı pür-şerār / Çerḫe irdi dostlar āh-ı cihān-āzār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 4). [āh-ı cihān-āzār, ] 

 

āh-ı derūn: Derin âh, içten gelen âh.  

Ne bilür āh-ı derūnum eserin ehl-i hevā / Reviş-i āh yine hem-nefesi āh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 5). [āh-ı derūnum, -um ] 

 

āh-ı ḥazīne: Ah hazinesi.  

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [āh-ı ḥazīnem, -m ] 

 

āh-ı şeb-reng: Kara ah.  

Ḫusrevā gül-gūn-ı eşküm āh-ı şeb-rengüm yeter / Āb u bāda ṣanma kim minnet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 3). [āh-ı şeb-rengüm, -üm ] 

Ḳoşılsa eblaḳ-ı āfāḳa ṭañ mı āh-ı şeb-rengüm / Ḳoyup yollarda geçdi ḫayli dem bād-ı ṣabā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 5). [āh-ı şeb-rengüm, -üm ] 
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āh-ı seḥergāh: Seher vakti feryadı, âşığın seher vakti ettiği âh.  

Hem-demüm yoḳ ki diyem ʿaşḳ-ı ġamın neyleyeyin / Giceler nālişümi āh-ı seḥergāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 2). [āh-ı seḥergāh, ] 

 

āh-ı ṣubḥgāh: Sabah vakti yapılan ah.  

Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [āh-ı ṣubḥgāhum, -um ] 

 

aḫıryān: Bkz. ahriyân: kıymetli kumaş, parça [hediye için elverişli].   

Baġruma ṭaşlar baṣup ġamdan ḫam oldı ṭāḳatüm / Ḫātem-i laʿlüñle maḥremdür bir aḫıryān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 2). [aḫıryān, ] 

 

āḫir:   

1.Sonsuza kadar, ebediyen. 

Raḳībā żaʿf iden cism-i nizāruñ reşk-i mihrümdür / Ḥased ʿālemde ey miskīn seni āḫir cüdām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 4). [āḫir, ] 

Eksük olmaz zülf ü ḳaddüñden hevālar başuma / Veh bu sevdādan gelür āhir belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 1). [āhir, ] 

 

2. Sonunda, nihayet. 

Ḫāk-i rehi sen cevher-i iksīr-i naẓīrüñ / Mis cismümi āḫir umaram ṣāfi-zer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 5). [āḫir, -ümi ] 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür / Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 5). [āḫir, ] 

Ten cāme-i varlıḳdan ʿuryān olısar āḫir / Gel ḳayd-ı ḳabādan geç destāra neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 3). [āḫir, ] 

Ṣafāyıla nice gün Kaʿbe dergāhuñda Saʿy itdüm / Bulup ḳıblem naʿalçeñ şeklin āḫir secdegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 3). [āḫir, ] 

 

3.Son. 

Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [āḫir, ] 

Ne ġam çek şām-ı hecr içün ne şād ol rūz-ı vaṣl içün / Raḥīmī her viṣālüñ āḫiri hicrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 7). [āḫiri, -i ] 

Vefā şeklini bu dehr-i ʿabūsü’l-vechden ummā / Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 6). [āḫir, ] 
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4.Sonra. 

Dil-i maḥzūnı ṣanma itdi ʿazm-i kūy ol ġamlı / Ḳarārı yoḳ nedür kūyuñdan āḫir kūy ol ġamlı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 1). [āḫir, ] 

 

5.Başka. 

Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki  āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [āḫir] 

 

aḫşam: Akşam vakti.  

Ḳanḳı gün yā Rabb gelür ol mihr-i raḫşānum yine / Ḳanḳı şeb aḫşamlaya ol māh-ı tābānum yine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 1). [aḫşamlaya, -laya ] 

 

aḫşām ol-: Akşam vaktinin gelmesi,havanın kararması.  

Şām-ı zülfüñde ḳarār itdi bu şeb miskīn-göñül / Ḳanda kim aḫşām ola lābüdd ider meʾvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 4). [aḫşām ola, -a ] 

 

aḫşama degin: Akşama kadar. 

Görmesem meh yüzüñ ey meh eger aḫşama degin / Teng ü tar olur o gün başuma meydān-ı ferāḫ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 4). [aḫşama degin, ] 

 

aḫşamlı: Akşamlı.  

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [aḫşamlı, ] 

 

aḥsen: Daha güzel.  

Raḥīmī āferīn fehmüñe ḥüsn-i ẕihnüñe ḥüsndür / O şāhuñ vaṣf-ı ḥüsnini ḥasenden aḥsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 7). [aḥsen, ] 

 

aḥsent: Aferin.  

Āferīn aḥsente aḥsent ey Raḥīmī ṭabʿuña / Vaṣf-ı ḥüsn-i şāmı ḳılduñ ẕātı gibi ʿālī-şān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 9). [aḥsent, ] 

 

aḥsente: Aferin.  
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Ey Raḥīmī āferīn aḥsente şiʿr-i pāküñe / Yāra işʿār itdi ḥüsn-i vech ile ḥüsn-i maḳāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 7). [aḥsente, ] 

Āferīn aḥsente aḥsent ey Raḥīmī ṭabʿuña / Vaṣf-ı ḥüsn-i şāmı ḳılduñ ẕātı gibi ʿālī-şān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 9). [aḥsente, ] 

 

aḫter: Yıldız.  

Ey şehen-şāh-ı bülend aḫter sipihr-i ʿāleme / Bedr-i ḥüsnüñle hilāl-ebruñ olur bürhān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 3). [aḫter, ] 

 

āhū: Ceylan.  

İtmez āhūlarla seyrān-ı çerāgāh-ı Ḫoten / Āsitānuñ atlar ile intisāb ister göñül (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 169, Beyit 3). [āhūlarla, -larla ] 

 

āh al- Âhını, bedduasını almak.  

Aġladup alma ey perī āhum / Gözlerüm yaşı bir ılı ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 9). [āhum 
alma, -um, -ma ] 

 

aḥvāl: 

1. "hal, durum, vaziyet" kelimelerini karşılayan çokluk bildiren kelime. 

Ḥālet-i ʿaşḳ içre aḥvālüm görüp ḳan aġladı / Ey benüm çeşm-i güher-bārum yaşuñ olsun mezīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 2). [aḥvālüm, -üm ] 

Saña kim bildürür ben ʿāşıḳ-ı miskīnüñ aḥvālin / Benüm sevdāmı zülfüñle perīşān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 2). [aḥvālin, -in ] 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [aḥvālüm, -(ü)m ] 

 

2. Olup biten işler, olaylar. 

Beni bir ḥālete irgürdi hecrüñ ʿālī bir yüzden / Bu ḥāle vāḳıf olmazsañ olur aḥvāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 1). [aḥvāl, ] 

 

aḥvāl-i raḥīmī: Rahîmî'nin durumu.  

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [aḥvāl-i raḥīmīyi, -yi ] 

 

āhveş: Ah gibi.  
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Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [āhveş, ] 

 

aḳ-:   

1.Akmak, (gözyaşı) dökülmek. 

Her sū o ġonca ḫār ile içer şarāb-ı sürḫ / Aḳar o demde çeşme-i çeşmümden āb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 1). [aḳar, -ar ] 

Ġam-ı zülfüñle ruḫsāruñ firāḳından aḳan yaşum / Gözümüñ şīşesinde ṣaḳlarum miskīn gül-ābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 3). [aḳan, -an ] 

Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger / Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 5). [aḳan, -an ] 

Çeşme-i çeşmümden aḳar dem-be-dem yaşum benüm / Menbaʿ-ı seyl-āb-ı miḥnet başıdur yaşum 
benüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 1). [aḳar, -ar ] 

Hevā-yı ḳadd-i dil-cūsıyla bir serv-i gül-endāmuñ / Kenār-ı cūy-ı çeşmümden aḳan ḫūn-āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 4). [aḳan, -an ] 

Yād-ı laʿlüñle aḳan yaşumdur ey deryā-yı cūd / Saḫt iden her dem ṣadef içinde nisyān cevherin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 3). [aḳan, -an ] 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [aḳan, -an ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir dem irem diyü / Gözümüñ ey boyı servi revān her sū aḳar yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 4). [aḳar, -ar ] 

Çeşme-i dilden aḳar ḳanlu sirişküm ṣu gibi / Dem-be-dem ṭurmaz bulanur bir deliḳanlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 1). [aḳar, -ar ] 

 

2. Su gibi sıvı maddelerin bir yerden bir yere doğru gitmesi. 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [aḳar, -ar ] 

Serv-ḳaddüñ cüst u cū itmekde her sū gözlerüm / Beñzer ol seyl-āb aḳar ḫūnīn-ḥabābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 2). [aḳar, -ar ] 

Ḳan mıdur ol ki ṣu gibi ḳapuñda aḳmaya / Baş mıdur ol ayaġuña ġalṭānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 2). [aḳmaya, -maya ] 

Nev-bahār irdi demidür cūş idüp aḳ ṣu gibi / Ey göñül cūyāyısañ dīdāra gel aḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 1). [aḳ, ] 

Ḳanlu yaşum ʿAşılu ırmaġınuñ mānendidür / Ter dutar her dem aḳup ol verd-i ḫandān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 2). [aḳup, -up ] 

 

3. Meyletmek, arzulamak. 



166 
 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [aḳmaz, -maz ] 

 

aḳ: Gözün beyaz kısmı. 

Ġam-ı zülf ü firāḳ-ı ʿārıżuñla ey meh-i nā-mihr / Raḥīmī rūz u şeb aġlar görülmez ḳarası aḳı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 5). [aḳı, -ı ] 

 

aḳça: Gümüş para.  

Gözüm yüzüm sürince o māhuñ rikābına / Dökdüm şu deñlü aḳçaya vir bī-ḥisāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 5). [aḳçaya, -ya ] 

 

aḳca ṣu: Akçasu nehri.  

Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur / Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 1). [aḳça ṣuyıdur, -yıdur ] 

Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger / Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 5). [aḳça ṣuyuñ, -yuñ ] 

Bu baḫtı ḳaranuñ yaşını ırmaġ itme kūyuñdan / Bu şehre şehriyāra Aḳca ṣu virmiş durur revnaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 4). [aḳca ṣu, ] 

 

aḳçe: Para.  

Raḥīmī rūy-ı zerdiyle egerçi sikke-ṣūretdür / Velī bir aḳçesi yoḳ eşk-i sīm-efşāndan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 5). [aḳçesi, -si ] 

 

aḳdām: Ayaklar.  

Öp elin yalvar ayaġına düş ey eşk-i revan / Dem ḳadem ola gel aḳdāmına ḳıl aḳdāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 4). [aḳdāmına, -ına ,aḳdāmı, -ı ] 

 

aḳdeñiz: Akdeniz.  

Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ / Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 3). [aḳdeñiz, ] 

 

ʿāḳıbet: 

1.Sonunda. 

Gözüm Yūsuf-cemālüñ ḥasretiyle şāh-rāhuñda / Züleyḫā gibi eyler ʿāḳıbet bir reh-güẕer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 3). [ʿāḳıbet, ] 
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Raḥīmī bendeñi mülk-i süḫanda Ḫusrev eyledüm / Ḫayāl-i vaṣf-ı laʿlüñ ʿāḳıbet Şīrīn-kelām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 5). [ʿāḳıbet, ] 

Ey Raḥīmī şād ṭut göñlüñ seni sulṭān-ı ʿaşḳ / ʿĀḳıbet cünd-i ġama ser-ʿasker ü serdār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 5). [ʿāḳıbet, ] 

Yile virür ʿāḳıbet evrāḳ-ı ʿömri rūzgār / Ṣafḥa-i ʿālemde aduñ ṭut ki defterdār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 4). [ʿāḳıbet, ] 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar / Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 3). [ʿāḳıbet, ] 

 

2. Nihayet, son. 

Raḥīmī ʿāḳıbet aydınlıġına bir işāretdür / Çıḳup Aydın ol ay yüzlüyle geldüñ Aḳşehre (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 304, Beyit 5). [ʿāḳıbet, ] 

 

aḳın: Akın; düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın.  

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [aḳın, ] 

 

aḳın ṣal-: Hücum etmek, saldırmak.  

Zülfinüñ pīçi Budin mülkine ṣalarsa aḳın / Ḳayd-ı bend idüp anı ʿazm-i ferendūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 3). [aḳın ṣalarsa, -arsa ] 

 

aḳıt-: Akıtmak, dökmek.  

Aḳıtdum yaşumı ṣu gibi ey ḳadd-i revān her sū / Maḥabbet sebzesin şād-āb idüp bir seyrgāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 2). [aḳıtdum, -dum ] 

 

ʿaḳīḳ: Genellikle kırmızı renkte değerli bir taş.  

İşigüñde gözüm yaşına baḳmaz / ʿAḳīḳa raġbet olmazmış ʿAdende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
4). [ʿaḳīḳa, -a ] 

 

ʿāḳil: Akıllı kimse.  

Leylā-yı zülfüñüñ şu ki meftūnuñ olmaya / ʿĀḳil midür o kimse ki Mecnūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 1). [ʿāḳil,] 

Server-i vuṣlat-ı dildār çün ġam çekmedi bir gün / ʿAceb ʿāḳil imiş Mecnūn ki fürḳat iḫtiyār itdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 6). [ʿāḳil, ] 

 

ʿaḳl: Düşünme, anlama, kavrama ve davranışlarını ayarlama melekesi, us.  
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Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [ʿaḳl, ] 

Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [ʿaḳl, ] 

Dil ḳocaduḳça ʿaşḳa oldı ḥarīṣ / ʿAḳlı var ol delünüñ uṣludur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 7). 
[ʿaḳlı, -ı ] 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [ʿaḳl, ] 

Göñlümi şeydā benüm bu zülf-i ʿanber-bār ider / ʿAḳlumı yaġma şehā ol çeşm-i pür-seḥḥār ider 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 1). [ʿaḳlumı, -umı ] 

Zülfüñe dil baġlamayan ʿaḳlı yoḳ dīvānedür / Laʿlüñe cān virmeyenüñ her sözi efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 1). [ʿaḳlı, -ı ] 

Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [ʿakl, ] 

Göñlümi bir bend ile bend ideli ʿayyār-ı zülf / Ḳıldı ʿaḳlum kārvānın tār-mār efkār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 1). [ʿaḳlum, -um ] 

Ārzū-yı vaṣl-ı bīm-i fürḳat ü cevr-i raḳīb / Żāyiʿ itdi ʿaḳlumı fikr-i firāvān her ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 136, Beyit 4). [ʿaḳlumı, -umı ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Rāh-ı ʿaşḳuñda bular olmadı yoldaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 2). [ʿaḳl, ] 

Ey Raḥīmī olalı ġavvāṣ-ı baḥr-i maʿrifet / ʿAḳl ṣarrāfını denk itdi kelām-ı cevherüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 6). [ʿaḳl, ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [ʿaḳl, ] 

Bu dil ḫod nice demlerdür esīr-i bend-i ʿaşḳuñdur / Perīşān idüp ʿaḳlın zülfüñāsā tār-mār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 5). [ʿaḳlın, -ın ] 

Būy-ı zülfinsiz ṣabāveş yoḳ ḳarārı dem-be-dem / Ṭaġıdup ʿaḳlum perīşān rūzgār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 2). [ʿaḳlum, -um ] 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [ʿaḳlı, -ı ] 

 

ʿaḳl u ḳarār: Akıl ve karar.  

Ḳara zülfüñ gibi ʿaḳl u ḳarārı tār-mār olmış / Vefā deştinde dil Mecnūn-ı ser-gerdānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 4). [ʿaḳl u ḳarārı, -ı ] 

 

aḳşehr:   

1.Konya ilindeki bir şehir. 
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Ol māhuñ alnı ile zenaḫdānı seyrin it / Aḳşehrüñ alma elmasın eyvāna iḥtiyāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 4). [aḳşehrüñ, -üñ ] 

 

2. Konya ilindeki bir şehir ||temiz, beyaz, lekesiz. 

Aḳşehre döndi Aydın olup ay yüzüñle dehr / Gördi ṣaçuñı virdi Ḳaraman hemān ḫarāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 2). [aḳşehre, -e ] 

Ḳaraman Aydın oldı ay yüzüñle döndi Aḳşehre / Olaldan tāb-ı meyden gül-ruḫuñ ey ġonca-leb gül gül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 2). [aḳşehre, -e ] 

Göñül Aḳşehre beñzer gerçi seyrüme cemālüñle / Ḳara bulut gibi ḥāʾil olur gāhi ġam-ı kākül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 4). [aḳşehre, -e ] 

 

3. Konya ilindeki bir şehir || Aydınlık, parlak şehir. 

Gün yüzüñsüz gözüme Aḳşehr ey meh Tiredür / Kākülüñsüz ṣanma Aydındur Ḳaraman illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 3). [aḳşehr, ] 

Raḥīmī ʿāḳıbet aydınlıġına bir işāretdür / Çıḳup Aydın ol ay yüzlüyle geldüñ Aḳşehre (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 304, Beyit 5). [aḳşehre, -e ] 

 

aḳşehre dön-: Akşehir'e benzemek || Aydın, parlak olmak.  

Aydın oldı Tire dehr Aḳşehre döndi kāʾināt / Olalı sen meh bu gün menzil-güẕār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 2). [aḳşehre döndi, -e ] 

 

ʿaks-i kākül ü ḳadd: Saçının ve boyunun yansıması.  

Sevād-ı levḥ-i dīdem içre ʿaks-i kākül ü ḳaddüñ / Leb-i deryā-yı Hind içre hemān bir serv-i dil-cūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 2). [ʿaks-i kākül ü ḳaddüñ, -üñ ] 

 

ʿaks-i laʿl-i cān-fezā: İç açan kırmızı dudağının yansıması.  

Raḥīmī bezm-i ġamda cām-ı ḥasret nūş ider dāʾim / Görelden ʿaks-i laʿl-i cān-fezāñı sāġar-ı mülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 5). [ʿaks-i laʿl-i cān-fezāñı, -ñı ] 

 

ʿaks-i laʿl-i yār: Sevgilinin dudağının yansıması.  

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [ʿaks-i laʿl-i yāri, -i ] 

 

ʿaks-i ruḫ: Yanağın yansıması.  

Ḳanlu yaşumda ʿaks-i ruḫuñ ey yüzi güneş / Gūyā şafaḳ içinde meh-i tābdār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 5). [ʿaks-i ruḫuñ, -uñ ] 
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ʿaksine dön-: Tersine dönmek. 

Murāduñ üzre dönmişken döner ʿaksine devr eyler / Sebātı yoḳ bu çerḫüñ sen bu kec-gerdānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 2). [ʿaksine döner, -er ] 

 

aḳṣu: Aksu deresi.  

Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [aḳṣuyuñ, -yuñ ] 

 

al-:   

1.Tahsil etmek. 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [almaduñ, -maduñ ] 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [alur, -ur ] 

 

2. Ele geçirmek, zaptetmek. 

Gördüm bu ḥüsn ü ānuña ḫaṭṭuñ benimsedüm / Aldum ol iki şāhid ile bir Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 2). [aldum, -dum ] 

Aġyār kenārını kemer gibi ḳuşatmış / Ḳılıç kemerin kim alur āh ol kemerinden (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 228, Beyit 3). [alur, -ur ] 

 

3. Tutmak. 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [alup, -up ] 

Ġarīḳ-ı baḥr-i ġamem al elüm Ḫıżrāsā / Kenār-ı şādiye furṣat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 2). [al, ] 

 

4.Elde etmek. 

Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [alur, -ur ] 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [ala, -a] 

Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi / Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 2). [alanuñ, -anuñ ] 
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Ey Raḥīmī yügrigi oldum vefā meydānınuñ / Ögdül alursam n’ola ḫıdmet semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 5). [alursam, -ursam ] 

Segirdüp al murāduñ ögdilin meydān-ı devletde / Saña ḳoşdum erenler ḥaḳḳı himmetle duʿā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 3). [al, ] 

Raḥīmī bāl-i himmetle hümāyūn vaṣluña irdi / Benüm şeh-bāzum almaz bu şikārı böyle her şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 7). [almaz, -maz ] 

Gel ṭoġrudalum biz dümeni baḥr-i ʿaṭāya / Almaḳ bizüm ü virmek o sulṭāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 3). [almaḳ, -maḳ ] 

 

5.Satın almak. 

Ol māhuñ alnı ile zenaḫdānı seyrin it / Aḳşehrüñ alma elmasın eyvāna iḥtiyāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 4). [alma, -ma ] 

 

6.Kabul etmek. 

Ḫaṭṭı geldi būsesin al dün ġarībüñdür diyü / Ey Raḥīmī lāyıḫ oldı cāna dün esrār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 7). [al, ] 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [alma, -ma ] 

 

7. Kapmak, âşık etmek. 

Göñlüm alan o çeşm-i dil-cūdur / Velī sevdālara ṣalan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 1). 
[alan, -an ] 

Yaşum al itdi göñlüm āl ile aldı ruḫ-ı aluñ / Dönüp taġyīr-i ṣūret itdi şimdi al bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 2). [aldı, -dı ] 

 

8.Kurtarmak. 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [alsun, -sun ] 

 

9.Çalmak 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [aldı, -dı ] 

 

10.Kazanmak 

Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [aldı, -dı ] 
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11. –de tutmak, –de bulundurmak 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [alur, -ur ] 

Lebine al ruḫı āl-i peyem-ber geçinür / Ṣoralum ālıla cāndan gele bu peyġāmı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 310, Beyit 5). [al, ] 

 

12. (Herhangi bir şeyi) Tutup yerinden ayırarak elinde veya yanında bulundurmak 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [aldı, -dı ] 

 

āl: Hile, düzen, aldatma. 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [āl, ] 

Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [āline, -ine ] 

Örnek olsun kim nigārā āline aldanmayam / Döne döne naḳşlar geçdi baña ʿayyār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 2). [āline, -ine ] 

Zülfüñ ḫayāli ruḫlaruñ alı ṭaraf ṭaraf / Ben ḳula itdi bend ile alı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
133, Beyit 1). [alı, -ı ] 

Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [āline, -ine ] 

Alınmaz āline bu nev-ʿarūs-ı dehr-i bī-mihrüñ / Yalan dünyāda gerçekler ḥaḳı merd-i Ḫudā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 2). [āline, -ine ] 

Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl / Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 2). [āline, -ine ] 

Yaşum al itdi göñlüm āl ile aldı ruḫ-ı aluñ / Dönüp taġyīr-i ṣūret itdi şimdi al bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 2). [āl, ] 

Mihr bir sūret döner ālıyla rengīn naḳş ider / Cevr-i resminde felek cānāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 3). [ālıyla, -ıyla ] 

Lebine al ruḫı āl-i peyem-ber geçinür / Ṣoralum ālıla cāndan gele bu peyġāmı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 310, Beyit 5). [ālıla, -ıla ] 

 

al:Kırmızı  

Tenüm ḳanlu yaşumla āl fānūs-ı ḫayāl oldı / İçinde dil yanar ṣan şemʿ-i pür-envāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 2). [āl, ] 
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Zülfüñ ḫayāli ruḫlaruñ alı ṭaraf ṭaraf / Ben ḳula itdi bend ile alı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
133, Beyit 1). [alı, -ı ] 

Yaşum al itdi göñlüm āl ile aldı ruḫ-ı aluñ / Dönüp taġyīr-i ṣūret itdi şimdi al bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 2). [al, ] 

Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [aluñ, -uñ ] 

Bilmezem ol ruḫı alum baña ne āl itdi / Ḳanlu yaşumla ṣarı çihremi hep al itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 1). [alum, -um ] 

 

āl it-: Hile yapmak, kandırmak; cilveyle kendine bağlamaya çalışmak.  

Lebin öpmekde āl it ter düşer nāzük-ṭabīʿatdur / Ṣaḳın reng almasun ol ġonca-leb mestāne ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 5). [āl it, ] 

Bilmezem ol ruḫı alum baña ne āl itdi / Ḳanlu yaşumla ṣarı çihremi hep al itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 1). [āl itdi, -di ] 

 

al it-: Kızartmak, kıpkırmızı etmek || Kana boyamak.  

Yaşum al itdi göñlüm āl ile aldı ruḫ-ı aluñ / Dönüp taġyīr-i ṣūret itdi şimdi al bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 2). [al itdi, -di ] 

Bilmezem ol ruḫı alum baña ne āl itdi / Ḳanlu yaşumla ṣarı çihremi hep al itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 1). [al itdi, -di ] 

 

ʿalālıḳ eyle-: Yücelik yapmak. 

Pelenge döndi tenüm dāġ-ı ġamla arslanum / ʿAlālıḳ eyle mürüvvet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 3). [ʿalālıḳ eyle, ] 

 

ʿalāmet: Belirti, işaret, iz, delil.  

Ḳırmızı kisvet degül çıḳdı depemden nār-ı dil / Sūz-ı şevḳ-ı ʿaşḳdan şāhum ʿalāmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 3). [ʿalāmetdür, ] 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [ʿalāmetdür, ] 

 

ʿalāmet it-: İşaret, belirti, iz, emare etmek.  

Āhum ʿalemleriyle kūyuña ṭoġrı ey serv / ʿAynüm yaşından anda ʿaynüm ʿalāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 2). [ʿalāmet itsem, -sem ] 

 

alarġa: Bir geminin sahilden açıkta beklemesi durumu.  
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Aġyāra alarġa deñiz ey kān-ı melāḥat / Gird-āba düşüp varṭa-i hicrāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 7). [alarġa, ] 

 

alay: Bütünü, hepsi.  

Ehl-i ʿirfānuñ alayı begidür şimdi şehā / Āsitānuñda Raḥīmī n’ola çekse sancaḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 138, Beyit 7). [alayı, -ı ] 

Pīç-i zülfi küfr-i ḫaṭṭuyla Budin mülkin diler / Ḳır ḳıral alayın ey ṣāḥib-ḳırān alaya ṣal (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 166, Beyit 2). [alayın, -ın ] 

Yolında cān-feşān olduġı içün iltifāt idüp / Ḳapusı ḳulları alayına mīrāna gönderdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 330, Beyit 5). [alayına,-ına ] 

 

alaya ṣal-: Birini, bir şeyi alay ve eğlence konusu yapıp onunla eğlenmek, ciddiye almamak.  

Pīç-i zülfi küfr-i ḫaṭṭuyla Budin mülkin diler / Ḳır ḳıral alayın ey ṣāḥib-ḳırān alaya ṣal (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 166, Beyit 2). [alaya ṣal, ] 

 

ʿalāyıḳ tekyesi: İnsanı meşgul eden, Hakk'a erişmekten alıkoyan ilişkilerin var olduğu tekke II Dünya.  

ʿAlāyıḳ tekyesinden geç tecerrüd iḫtiyār eyle / Getür cān-ı ḥaḳīri yāre dervīşāna ḳurbān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 4). [ʿalāyıḳ tekyesinden, -nden ] 

 

ālāyiş: Gösteriş.  

Cihān ālāyişinden gel taʿalluḳ riştesin ḳaṭʿ it / Zemāne devleti şāhā hemān bir ānımış bildüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 5). [ālāyişinden, -inden ] 

 

alçaḳ:   

1.Basit, sıradan. 

Laʿlüñe cānā ḳaçan mānend olur āb-ı ḥayāt / Ḳarañudur ötesi añma ol alçaḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 2). [alçaḳ, ] 

 

2. Yere yakın. 

Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ / Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 13). [alçaḳ, ] 

 

aldan-: Kanmak.  

Örnek olsun kim nigārā āline aldanmayam / Döne döne naḳşlar geçdi baña ʿayyār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 2). [aldanmayam, -mayam ] 
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Ol şūḫ-ı şīvekāruñ aldanma ġamzesine / Şānında şefḳat olmaz cellād-ı bī-emānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 3). [aldanma, -ma ] 

Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [aldanmadı, -madı ] 

Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl / Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 2). [aldanma, -ma ] 

 

aldar-: Kandırmak, aldatmak.  

Mihr ider her gün döner ṣandum murādum üstine / Bilmedüm bir ṣūret ile ol beni aldar imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 3). [aldar, ] 

 

ʿale’d-devām: Durmadan, daima, ebedâ.  

Efendi ḳarşu añup ben ḳuluña düşnām it / Duʿā-yı devleti biz de ʿale’d-devām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 3). [ʿale’d-devām, ] 

 

ʿālem:   

1.Dünya. 

Ḫāk-i pāyuñ kuḥl-ı ʿayn-ı ḥūr-ı ʿayn olsa ne ṭañ / ʿĀrıż-ı pür-tābuñ ile oldı ʿālem ʿayn-tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 2). [ʿālem, ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi ʿālemde bir kān-ı ṭarab / Sūr-ı sāʾildür ḳapuñda dāʾimā derbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 9). [ʿālemde, -de ] 

Dem-i hecrüñde yaşum āh dile hem-demdür / Ḫoş olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 1). [ʿālemdür, -dür ] 

Raḳībā żaʿf iden cism-i nizāruñ reşk-i mihrümdür / Ḥased ʿālemde ey miskīn seni āḫir cüdām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 4). [ʿālemde, -de ] 

Seyl-i sirişküm eyledüm ʿālemde cūybār / Ol serv-i ḫoş-ḫırāmı velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 1). [ʿālemde, -de ] 

Raḥīmīyem benem ʿālemde senden ġayrı kimsem yoḳ / Olaruñ niçe şāh-ı bī-şümārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 9). [ʿālemde, -de ] 

Sen cism-i dehrüñ cānısın sen cāna ṣıḥḥat yaraşur / Sen ʿālemüñ sulṭānısın sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 1). [ʿālemüñ, -üñ ] 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür / Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 5). [ʿālem, ] 

Nergisāsā göz açup sen gül-ʿiẕārın gözlerüz / ʿĀlemüñ ṣanma bizi faṣl-ı bahārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 1). [ʿālemüñ, -üñ ] 

Şām Maġrib Hind anuñdur ẓulmete varınca tā / ʿĀleme ḥükm itdi şevḳüñle Sikendervār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 3). [ʿāleme, -e ] 
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Ḥüsn-i yāra ḳıl naẓar mihr itme ʿālem mihrine / Dimezem māhum saña var bir ṭolınġın aya baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 2). [ʿālem, ] 

Ḥālimüzden āh kim ʿālemde bir āgāh yoḳ / Münḫaṣır mesʾele manṣıb ḥasbeten lillāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 1). [ʿālemde, -de ] 

Güneş gibi ḳılurdı ʿālemi envāra müstaġraḳ / Ṭulūʿ itse Raḥīmī ẕerrece bir pāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 5). [ʿālemi, -i ] 

Her ki cānā ġuṣsa-i ʿaşḳuñla muʿtād olmadı / Görmesün şādī yüzin ʿālemde ġamnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 2). [ʿālemde, -de ] 

Geçüp ġavġālarından ʿālemüñ ṣulḥından el çekdüm / Ferāġat menzilinde sākin-i künc-i rıżā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 5). [ʿālemüñ, -üñ ] 

Görmeyelden ey ṣanem ruḫsār u zülfüñ ġuṣṣadan / ʿĀlemüñ bir nice gün aġ u ḳarasın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 3). [ʿālemüñ, -üñ ] 

Oda yaḳdı ʿālemi sūz-ı derūn-ı pür-şerār / Çerḫe irdi dostlar āh-ı cihān-āzār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 4). [ʿālemi, -i ] 

İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [ʿālemüñ, -üñ ] 

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger / Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 5). [ʿālemde, -de ] 

ʿĀlemi sen şemʿa yanup ḳorḳarum āh itmege / Oda yana cümle varum yile vire ad u ṣan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 4). [ʿālemi, -i ] 

Gül yüzüñ hecriyle sūzum od bıraḳdı ʿāleme / Sebzeler pejmürde oldı yandı hep gül-nārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 2). [ʿāleme, -e ] 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [ʿālemde, -de ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde şehā şiʿri Raḥīmī bendeñüñ / Mihr-i ʿālem-tāb gibi çavı ṭoldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 286, Beyit 6). [ʿāleme, -e ] 

Nālesi hecr-i ʿiẕāruñla Raḥīmīnüñ şehā / Cennet-i ʿadlüñ gibi āvāze ṣaldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 286, Beyit 7). [ʿāleme, -e ] 

Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [ʿālemde, -de ] 

Raḥīmī bir mürüvvetlü kerīmü’ş-şāna ḳul oldı / Yime ġam devletinde ʿālemüñ sulṭānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 6). [ʿālemüñ, -üñ ] 

İşigüñ ṭaşı ḳanlu yaşum ile olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı çoḳdan ʿālemüñ yāḳūt mercānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 5). [ʿālemüñ, -üñ ] 

Ser-ā-ser Tire ʿālem iden olmış nūr-ı ḥüsninden / Pür-āteş eylemiş tāb-ı ruhıyla mülk-i Ṣaruḫan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 4). [ʿālem, ] 

Raḥīmī her ḫasīse iḥtiyāc ʿarż itme ʿālemde / Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı kerem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 5). [ʿālemde, -de ] 
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Añladum göyneklerüñ bildüm ne şehden sen cüdā / ʿĀlem içre şemʿ-i bezm-ārāya beñzetdüm seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 3). [ʿālem, ] 

Hümā pervāz ʿālī seyr laçin-i saʿādetdür / Tezervi ʿālemi ṣayd itmege bir şāh-bāz irdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 349, Beyit 5). [ʿālemi, -i ] 

 

2. Herkes. 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [ʿālemlere, -lere ] 

Ẕerre deñlü mihrüñ ey meh dilde bes peydā olur / Ṣubḥ-ı rūşen gibi rāzı ʿāleme ifşā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 1). [ʿāleme, -e ] 

Rūşen budur ki çeşm-i çerāġ-ı dü kevn senin / Ey nūr-ı Ḥaḳḳ senüñle görür ʿālemüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 4). [ʿālemüñ, -üñ ] 

 

3.Hiç kimse. 

Ḳapuñda bende olduġına ʿālem itmesün minnet / Umūrına mufavvıżdur ne şübhe ḫıdmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 5). [ʿālem, ] 

 

4.Eğlence. 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [ʿālemüñ, -üñ ] 

 

ʿalem:   

1.Sancak, bayrak. 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablumdur ʿalem āhum / Raḥīmī mālik-i mülk-i ġam oldum ḳaldırup sancaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 5). [ʿalem, ] 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablamdur ʿalem āhum / Diyār-ı ġamda şimdi pādişāhum pādişāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 5). [ʿalem, ] 

Şāhum olalı ser ʿalemüñ pertev-i nuṣret / Tīġ-i ẓaferüñ māh-ı dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 2). [ʿalemüñ, -üñ ] 

 

2. İşâret, alâmet, nişan, sembol. 

Āhum ʿalemleriyle kūyuña ṭoġrı ey serv / ʿAynüm yaşından anda ʿaynüm ʿalāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 2). [ʿalemleriyle, -leriyle ] 

 

ʿālem eyle-: Eğlence düzenlemek.  
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Bir servi çek kenāra gülşende ʿālem eyle / Ey pādişāh-ı ʿālem budur rıżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 6). [ʿālem eyle, ] 

 

ʿālem-i ġayb: Gayb âlemi, görünmeyen, bilinmeyen âlem.   

Ġoncalar cānā dehānuñla aġız bir ideli / ʿĀlem-i ġaybuñ ider remzin ṭurup iẓhār leb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 15, Beyit 3). [ʿālem-i ġaybuñ, -uñ ] 

Dehenüñ fikri ile şimdi Raḥīmī şiʿri / Şüphe yoḳ ʿālem-i ġaybdan ayırur mülhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 5). [ʿālem-i ġaybdan, -dan ] 

 

ʿālem-i ġurbet: Gurbet alemi.  

Fāriġ olduḳ nāy u nūşından bu bezm-i ʿālemüñ / ʿĀlem-i ġurbetde bulduḳ yār-ġār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 8). [ʿālem-i ġurbetde, -de ] 

 

ʿālem-i kübrā: Büyük alem, kâinat.  

Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür / Ṣanma idrāke ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 168, Beyit 5). [ʿālem-i kübrādur, -dur ] 

 

ʿālem-i lāhūt: Cenâbıhakk’ın zâtına mahsus olan ilk ve en yüce âlem, Allah’ın bütün sıfat ve isimlerinin zâtında 
mevcut olduğu, fakat sâdece zâtî sıfatlarının zuhûra geldiği, fiilî sıfatlarının ise henüz zuhur bulmadığı âlem, 
ulûhiyet âlemi.  

ʿĀlem-i lāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem / Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 6). [ʿālem-i lāhūtdan, -dan ] 

 

ālet: Bir işi yapmak için kullanılan nesne, araç, makine, aygıt.  

Āsāndur egerçi ḳaradan ālet oñarmaḳ / Deryā-yı ġamuñ ġavṭaları cāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 9). [ālet, ] 

 

alın-:   

1.Gücenmek, darılmak. 

Alınmaz āline bu nev-ʿarūs-ı dehr-i bī-mihrüñ / Yalan dünyāda gerçekler ḥaḳı merd-i Ḫudā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 2). [alınmaz, -maz ] 

 

2. Ele geçirilmek, ulaşılmak. 

Ḫār elinden āh kim bildüm alınmaz dāmenüñ / Hem-dem-i aġyārsın ey ġonca-i ḫandān ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 3). [alınmaz, -maz ] 
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alı vir-: Alıvermek.  

Lebi kālāsını ser-māye-i cānıyla meded / Baña ey ḫ˅āce alı vir saña ḥelvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 46, Beyit 3). [alı vir, ] 

 

ʿālī: 

1.Yüce, ulu. 

Raḥīmī himmeti ʿālī umar şānı bülendüñden / Ḳapuñda pādişāhum gerçi bir ednādan ednādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 5). [ʿālī, ] 

Ḳul olmaz dergehüñden ġayra istiġnāsı ʿālīdür / Şehā mülk-i cünūnuñ başḳa bir sulṭānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 3). [ʿālīdür, -dür ] 

Beni bir ḥālete irgürdi hecrüñ ʿālī bir yüzden / Bu ḥāle vāḳıf olmazsañ olur aḥvāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 1). [ʿālī, ] 

 

2.Yüksek. 

Hümā pervāz ʿālī seyr laçin-i saʿādetdür / Tezervi ʿālemi ṣayd itmege bir şāh-bāz irdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 349, Beyit 5). [ʿālī, ] 

 

āl-i ḥażret-i ʿosmān: Hazreti Osman'ın ailesi.  

Bu ben ʿāṣī ḳuluña ey ʿÖmer-ḫaṣlet şefīʿolup / Muḥammed-ḫūy āl-i ḥażret-i ʿOsmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 3). [āl-i ḥażret-i ʿosmāna, -a ] 

 

āl-i peyem-ber: Haber getirenin ailesi.  

Lebine al ruḫı āl-i peyem-ber geçinür / Ṣoralum ālıla cāndan gele bu peyġāmı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 310, Beyit 5). [āl-i peyem-ber, ] 

 

ʿālī-cenāb: Haysiyetli, şerefli, yüksek ruhlu, düşmanına bile iyilik edecek yaratılışta olan (kimse).  

Sāyebān-ı devletüñden ayru ey ʿālī-cenāb / Ḫayme-i gerdūn dūn oldı başuma teng-tār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 71, Beyit 4). [ʿālī-cenāb, ] 

Ey Raḥīmī āh kim oldum yolında ḫāk-i pāy / Meyli yoḳ ednāya bir ʿālī-cenābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 7). [ʿālī-cenābum, -um ] 

Ḳadd-i dil-cūyı hevāsıyla yaşum cūy eyledüm / Āh bir dem gelmez ol ʿālī-cenābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 3). [ʿālī-cenābuñ, -uñ ] 

 

ʿālī-dergeh: Yüce dergâh.  

Benüm yanumda ey şāh-ı bülend ol pest-i himmetdür / Yüce görmese ʿālī-dergehüñ ṭāḳ-ı muʿallādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 4). [ʿālī-dergehüñ, -üñ ] 
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ʿali-heybet: Hz. Ali azametli. 

İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne / ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana gönderseñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 5). [ʿali-heybet, ] 

 

ʿali-ḫū: Hz. Ali huylu. 

Ḳuluyuz ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı / Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 7). [ʿali-ḫū, ] 

 

ʿālī-ḳadr-i vālā-menzilet: Yüksek rütbenin çok kıymetlisi. 

Ẕāt-ı bī-mānend ü ʿālī-ḳadr-i vālā-menzilet / Merciʿ-i luṭf u ʿaṭā ser-menzil-i iḥsān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 2). [ʿālī-ḳadr-i vālā-menzilet, ] 

 

ʿālī-mürüvvet: Yüce cömertlik sahibi. 

Uṣandı dār-ı ġurbetden göñül ʿazm-i diyār ister / Vefā şehrinde bir ʿālī-mürüvvet şehriyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 1). [ʿālī-mürüvvet, ] 

 

ʿālī-naẓar: Yüce bakışlı. 

Naẓardan degme bir ednānuñ ilḳāsıyla devr itme / Seni gördi gözini açdı ey ʿālī-naẓar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 5). [ʿālī-naẓar, ] 

 

ʿalī-şān: Şanı yüce, şerefli. 

Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā / Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 5). [ʿalī-şānuñ, -uñ ] 

 

ʿālī-şān ḳıl-: Değerli hale getirmek.  

Āferīn aḥsente aḥsent ey Raḥīmī ṭabʿuña / Vaṣf-ı ḥüsn-i şāmı ḳılduñ ẕātı gibi ʿālī-şān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 9). [ʿālī-şān ḳılduñ, -duñ ] 

 

allāh: Her şeyin yaratıcısı olan tek ve mutlak varlık. 

Şevḳ ile geldi ḳapuña dir ḳılup ḳaddin dü-tā / Yarıcuñ Allāh u ʿömr ü devletüñ ola mezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 3). [allāh, ] 

Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger / Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 4). [allāhı, -ı ] 
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Yüzüñ gördüm bi-ḥamdillāh didüm / Hemīşe yarıcuñ Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 1). [allāh, ] 

Elüñe yapışup Allāh didüm / Ḳodum baş yoluña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 1). 
[allāh, ] 

Ḳadüm yā itdi dil-ber cevr eliyle / Baña raḥm eyle yā Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 2). [allāh, ] 

Ḫavf it güzelüm ehl-i ġamuñ eşk-i terinden / Ḫaṭṭuñ bitirür ṣaḳlasun Allāh beterinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 1). [allāh, ] 

Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [allāh, ] 

Raḥīmī bir cefākāruñ elinden çekdügüm cevri / Kime diyem bilür yoḳ ḥālümi Allāhdan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 5). [allāhdan, -dan ] 

 

allāh bilür: Allah bilir, Allah şahittir.  

Çerḫ-i ḥüsn içre göñül gün yüzüñi māh bilür / Güneşe ẕerrece mihr itmezin Allāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 1). [allāh bilür, -ür ] 

 

alın: Yüzün, kaşların üstünden saçlara kadar olan ve şakaklar arasında kalan kısmı.  

Ol māhuñ alnı ile zenaḫdānı seyrin it / Aḳşehrüñ alma elmasın eyvāna iḥtiyāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 4). [alnı, -ı ] 

Secde mi ḳılur benüm ḳıblem Raḥīmī ġayrıya / Ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīmüñ alnına yazu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 7). [alnına, -ına ] 

 

alnına yaz-: Kaderinde bulunmak, ezelde kader olarak belirlenmiş olmak. 

Alnına yazmış meger kim kātib-i ḳudret ezel / Ey Raḥīmī gelmegi bunca belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 5). [alnına yazmış, -ına-mış ] 

 

altın: Altın, değerli bir maden.  

Yoluñda cān virendür başa altın ṣanʿat-ı ʿaşḳuñ / Vefā ehlini şāhum ṣanma ḳayd-ı kār-bār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 4). [altın, ] 

Hevā-yı ḫāl ü zülfüñe düşelden oḳıya gelmez / Biñ altun āşyānına iñen yüksek uçar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 2). [altun, ] 

 

altun ol-: Altın gibi sararmak. 

Bu ḳalbüm ḫāliṣ itdi cevher-i ʿaşḳ / Yüzüm gibi tenüm altun olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 2). [altun olupdur, -updur ] 
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ʿamel: İş.  

Gözümde ḫāk-i rehüñ meyl-i cānda laʿl-i lebüñ / Cevāhir oldı bular kīmiyā ʿameldür ola (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 307, Beyit 2). [ʿameldür, -dür ] 

 

ammā: Ancak, ama, fakat. 

Teşne-cāna ṣunmadı bir dem ṣulu şeftālusın / Gösterür ayva bu ben maḥzūra ammā nār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 5). [ammā, ] 

Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [ammā, ] 

Būse-i cānāneye biñ cān virür bir ʿāşıḳuz / Biz faḳīr üftādeyüz ammā mükāfāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 5). [ammā, ] 

Cūş iderdi dil hevā-yı ʿaşḳ ile deryā gibi / Ey melāḥat kānı ammā rūzgārın gözlerüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 113, Beyit 3). [ammā, ] 

Ey Raḥīmī geşte-i ʿaşḳum vücūdum ġarḳ-ı ḫūn / Olmaya dem-ber-dem ammā lāyıḳ-ı fitrāk ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 5). [ammā, ] 

Ḫayli demdür dil hevā-yı ḳaddüñe oldı esīr / İstemez ammā efendi bir nefes āzādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 2). [ammā, ] 

Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger / Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 4). [ammā, ] 

Fidā-yı cān iderdüm ʿīd-i vaṣl-ı yār içün ammā / Dirīġā ḫora geçmez tekye-i ʿaşḳında ḳurbānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 3). [ammā, ] 

Saña emn ü emān ṣıḥḥat yaraşur dāʾimā ammā / Marīż u rencden ḳurtulmasın aġyār-ı bed-ḫ˅āhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 4). [ammā, ] 

Ṣordum dehenüñ gevheri bī-ḳıymet ü nā-yāb / Biñ cān virelüm yoḳ dime ammā degerinden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 228, Beyit 2). [ammā, ] 

Sulṭān-ı mülk-i maʿrifetüm ben Raḥīmiyā / Ammā Selīm-i şāh-ı süḫan-dāna bendeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 7). [ammā, ] 

Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [ammā, ] 

Ṣubaşıdur Raḥīmī eşkiyle şimdi ammā / Şāh-ı melāmet oldı nāmūs u ʿāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 5). [ammā, ] 

 

ʿanā : Güçlük, meşakkat, zahmet. 

Āh kim iġmāż ʿayn ile ʿitābın ʿāşıḳuñ / ʿAyn-ı tāb içre ʿanā çeken ʿaẕābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 

Gazel 89, Beyit 3). [ʿanā, ] 
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añ-:  

1.Hatırlamak, akla getirmek. 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [añ, ] 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [aña, -a ] 

Bī-sütūn-ı ʿaşḳda sen yār-ı Şīrīn-laʿl içün / Çekdügüm endūh-ı hecri Ḫusrev ü Ferhād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 3). [aña, -a ] 

Başum seng-i cefāyıyla yarup ḳan eyleyüp yaşum / Ḳanı ol demlerüm añ luṭf-ı bī-pāyānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 3). [añ, ] 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [añmaz, -maz ] 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [añduḳca,- duḳca ] 

Zülfüñ añsam çın seḥer olur dimāġum müşg-bār / Leblerüñ ẕikr itsem elfāẓum olur gevher-nisār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 1). [añsam, -sam ] 

Ġam-ı ferdāyı añma dem bu demdür ḫurrem ol diyüp / Sözi gūşumda yir eyler rikābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 3). [añma, -ma ] 

Tāb-ı zülf ü ḫadduñ añup tāb-ı nār-ı ġuṣṣada / Dün gice ey meh benümle yandı bir miḳdār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 2). [añup, -up ] 

Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi / Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 2). [añma, -ma ] 

Añduḳca laʿlüñ añma ʿadūdan teʿaddi / Zülfüñ ġamıyla ḫaddümi var bā-iṭālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 4). [añma, -ma ] 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [añduḳca, -duḳca ] 

Dem-i vaṣluñ Raḥīmī añsa bir dem / Hemān dem cūş ider deryā gibi dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
165, Beyit 5). [añsa, -sa ] 

Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [añup, -up ] 

Ġamuñ yeter bize añma feraḥ didüklerini / Bu ġamla göñlümüze ānide be-kām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 2). [añma, -ma ] 

Efendi ḳarşu añup ben ḳuluña düşnām it / Duʿā-yı devleti biz de ʿale’d-devām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 3). [añup, -up ] 

Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker / Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 5). [añduġumca, -duġumca ] 
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Şarāb-ı nāb içün bu çeşm-i ḫūn-efşānum añmazsın / Dem-ā-dem cürʿaveş pā-māl idersin ḳanum 
añmazsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 1). [añmazsın, -mazsın ] 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [añmazsın, -mazsın ] 

Yıḳıḳ ḫāṭırları maʿmūr idersin genc-i vaṣluñla / Yoluñda gerçi ḫāk olmış dil-i vīrānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 3). [añmazsın, -mazsın ] 

Gün olmaz yanmaya dem var mı ḳan dökmezdi yoluñda / Dil-i biryānı bilmez dīde-i giryānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 4). [añmazsın, -mazsın ] 

Raḥīmī bir gedādur dergeh-i devlet-penāhuñda / Unutduñ çoḳ zemāndur sen anı sulṭānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 5). [añmazsın, -mazsın ] 

Yine Ferhād-ı ġam-fersāya peydā oldı ṣandılar / Leb-i Şīrīnüñ añdum āh idüp dün kūhsār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 6). [añdum, -dum ] 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [añ, ] 

 

2. Adını söylemek, zikretmek. 

Añma şifā-yı derd-i dili derdmendüñe / Ḳānūn degül ölümlüye ḥikmetde ḫod ʿilāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 5). [añma, -ma ] 

Cānā marīż-ı ʿaşḳuña Ḳānūn degül şifā / Dād-ı lebüñsüz añma cevāb-ı devā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 5). [añma, -ma ] 

Leb ü dendānuñ añıcaḳ gözümüñ / İçi bir laʿl gāh lüʾlüʾdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 4). 
[añıcaḳ, -ıcaḳ] 

Unutma añ Raḥīmī ḳuluñı düşnām-ı laʿlüñden / Benem ol ey mürüvvet kānı vird-i müstecābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 5). [añ, ] 

Lebüñ esrārınuñ cānıyla ben ḥayrānıyam cānā / Anuñçün añmazam adın şarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 2). [añmazam, -mazam ] 

Añ Raḥīmīyi itüm de uş budur / Senden ey çeşm-i ġazālüm mültemes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 9). [añ, ] 

Ṭoludur bāṭını ḥırṣ u ḥased zāhir-perest olmış / Ḳoyup dīdār-ı ḳūyuñ cennet añar vāʿiẓ-i aḥmaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 3). [añar, -ar ] 

Añduḳca laʿlüñ añma ʿadūdan teʿaddi / Zülfüñ ġamıyla ḫaddümi var bā-iṭālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 4). [añduḳca, -duḳca ] 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi / Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 5). [añmazsın, -mazsın ] 

Dil ü cān gördi laʿlüñle miyānuñ mübtelā oldı / Añılmaz şimdi adım āh bī-nām u nişānum ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 5). [añılmaz, -ılmaz ] 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [añma, -ma ] 
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Ṭālib-i laʿl-i nigārum añma āb-ı kevseri / Zāʾil itmez ʿaṭşum ey vāʿiẓ benüm ol güft-gū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 275, Beyit 2). [añma, -ma ] 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [añdum, -dum ] 

Laʿlüñe cānā ḳaçan mānend olur āb-ı ḥayāt / Ḳarañudur ötesi añma ol alçaḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 2). [añma, -ma ] 

Kenār-ı vaṣlı sen şehvāre dürle olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı deryā baña min-baʿd añmañuz anı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 2). [añmañuz, -mañuz ] 

 

anca: Yalnızca, sadece. 

Raḥīmī reh-güẕārında eger çi sāyeveş düşdi / Ḳomaz ser-keşligin ol serv-ḳadd āh anca āh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 5). [anca, ] 

 

ancaḳ:  

1.Sadece, tamamı tamamına. 

Dehānı sırrını ṣordum leb-i laʿl-i şekerhādan / Didi mülk-i ʿademde varı ancaḳ bir ser-i mūdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 3). [ancaḳ, ] 

 

2. Yalnızca, sadece. 

Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [ancaḳ, ] 

Bulupdur ey yüzi gül her kesi maḳṣūdı būstānın / Ḳapuñda bī-merām ancaḳ Raḥīmī nā-tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 7). [ancaḳ, ] 

Elif ḳaddüñ ile lām zülf ü hem mīm-i dehānuñçün / Reh-i hecrüñde ancaḳ ben bilürüm ne elem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 3). [ancaḳ, ] 

Zemāne ḫaṭṭını ancaḳ gedā-yı ʿaşḳ olan añlar / Cihānda derd-i ser-efser çeken sulṭānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 2). [ancaḳ, ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [ancaḳ, ] 

 

3. Ama, fakat. 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [ancaḳ, ] 

 

ancılayın: Onun gibi, o kadar, öyle. 
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Ey Raḥīmī işidüp nālemi ol ġonca dimiş / Ṣad hezār ancılayın bülbül-i pür-zārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 5). [ancılayın, ] 

 

ʿandelīb:  

1.Bülbül. 

Kimse nālān olmadı ʿahdüñde illā ʿandelīb / Kimsene yanup yıḳılup aġlamaz illā kilāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 6). [ʿandelīb, ] 

Raḥīmī gülşen-i ʿālemde ṣavt-ı zāġlar yegdür / N’iderler ʿandelīb āyīn pāk olan ḫoş-elḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 7). [ʿandelīb, ] 

 

2.Bülbül || âşık. 

Bī-tekellüf seyr ide her ḫār-ı bāġ-ı ḥüsnüñi / Ben Raḥīmī ʿandelibüñe niçün ola yasaġ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 130, Beyit 7). [ʿandelibüñe, -üñe ] 

Raḥm it Raḥīmīye gel ey ġonca dimesünler / Zār içre ʿandelībi ḳalmış bu gülsitānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 7). [ʿandelībi, -i ] 

 

ʿandelībāsā: Bülbül gibi 

Her gice ḫār-ı ġamından ṣubḥa dek sen ġoncanuñ / ʿAndelībāsā göñül pes nā-gehānī zār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 2). [ʿandelībāsā, ] 

Hem-dem-i ḫār oldı her bir verd-i ḫandān ey göñül / ʿAndelībāsā demidür eyle efġān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 1). [ʿandelībāsā, ] 

 

ʿandelīb-i zār: Ağlayan, feryat eden bülbül. 

İbtidā ḳıldı yine dil gülsitān-ı ʿaşḳuñı / Hem-sebaḳ oldı anuñla ʿandelīb-i zār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 3). [ʿandelīb-i zār, ] 

 

ān-ı ruḫ: Yanağın güzelliği.  

Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī anı / Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 3). [ān-ı ruḫuñ, -uñ ] 

 

āni: Birdenbire, ansızın.  

Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī āni / Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān 
ebrū (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 3). [āni ] 

 

ānide: Ansızın, bir anda, derhal.  
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Beni āniden anıñ ḥüsni anuñçün helāk itdi / Be-şarṭ-ı ān ki hīç olmaya bu rāz-ı nihān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 3). [āniden, ] 

Ġamuñ yeter bize añma feraḥ didüklerini / Bu ġamla göñlümüze ānide be-kām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 2). [ānide,] 

Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem / Görüp ānide reng aldum gülinden 
sünbülinden hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 1). [ānide, ] 

Güneş ẓulmet seḥābında ḳalup olmasa nūrānī / Ḳılardı pertev-i şevḳ-i ruḫuñ ānide nūr ānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 1). [ānide,] 

Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [ānide,] 

 

añıl-: Anılmak, zikredilmek, anımsanmak.  

Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [añılmasun, -masun ] 

Ḳanı ẕāt-ı şerīfüñ gibi bir dervīş-i ʿālī-şān / Özüñ şāhāne dervīş añılan ey şāh-ı dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 1). [añılan, -an ] 

 

ʿanḳā: Kaf dağında bulunduğuna inanılan ismi olup da cismi olmayan efsanevi kuş. 

Ḳanāʿat ḳāfınuñ seyrinde ʿanḳā hem-cenāḥumdur / Hümā-yı evc-i himmet sāye-i devlet-fezā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 3). [ʿanḳā, ] 

Meges miḳdārı gelmez ʿaynına ʿanḳāsı dünyānuñ / Hümā ṭalʿatlu himmet evcinüñ perrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 2). [ʿanḳāsı, -sı ] 

İşitdüm ṣaydgehde kebge hem pervāz imiş ʿanḳā / Ḫaber uçurdı aña dest-i ʿadlüñden meger şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 4). [ʿanḳā, ] 

Ey göñül ḳonmaz meges gibi ḫasīsüñ ḫūnına / Ḳulluġın ʿankā gibi dünyāda istiġnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 5). [ʿankā, ] 

Her ḫasīsüñ ḫūnına olma meges gibi ṭufeyl / Ey göñül ḳāf-ı ġınāda ḳāniʿ ol ʿanḳā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 4). [ʿanḳā, ] 

 

añla-: 

1. Kavramak, idrak etmek. 

Faṣl-ı ḥüsnüñ baña keşf it rūstāyı añlamaz / Gülsitānuñ bābını yine kitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 6). [añlamaz, -maz ] 

Kime söylersin dilüñ bilmez dilegüñ añlamaz / Dād-ı āh ey dādger bir dāver-i dil-ḫ˅āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 2). [añlamaz, -maz ] 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa zāhidā hep olmaz / Bu yolı añlamaz güm-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 
4). [añlamaz, -maz ] 
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Zemāne ḫaṭṭını ancaḳ gedā-yı ʿaşḳ olan añlar / Cihānda derd-i ser-efser çeken sulṭānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 2). [añlar, -r ] 

 

2. Fark etmek, farkına varmak. 

Benden dehānı cān gibi pinhān olur ḳalur / Esrārum añlayan kişi ḥayrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 1). [añlayan, -yan ] 

Añladum göyneklerüñ bildüm ne şehden sen cüdā / ʿĀlem içre şemʿ-i bezm-ārāya beñzetdüm seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 3). [añladum, -dum ] 

 

anuñ içün: Bu yüzden, bundan dolayı. 

Anuñ içün ruḫ sürer şāhum Raḥīmī ḳapuña / Naṭʿ-ı ḥüsnüñde vefā şaṭrancınuñ leclācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 7). [anuñ içün, ] 

Gözlerin ser-mest ḳılmışdur şarāb-ı cām-ı nāz / Anuñ içün ben ayaḳda cürʿaya ḳılmaz nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 5). [anuñ içün, ] 

Raḥīmī bend-i ʿaşḳıyla giriftār olduġum gördi / Anuñ içün ṭolaşur baña o ḳara zülfinüñ aġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 7). [anuñ içün, ] 

Ḫār elinden alamam gül gibi ter dāmenüñi / Her seḥer anuñ içün eylerem efġān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 3). [anuñ içün, ] 

 

anuñçün: Bu yüzden, bundan dolayı.  

Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile / Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 2). [anuñçün, ] 

Beni ānide anı ḥüsni anuñçün helāk itdi / Be-şarṭ-ı ān ki hīç olmaya bu rāz-ı nihān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 3). [anuñçün, ] 

Cinān bāġında mı ādem anuñçün cān ḳarār itmez / Bilür mecmūʿ-ı insān bir perīşān kākülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 4). [anuñçün, ] 

Şehā ṭabʿ-ı Raḥīmī bülbül-i bāġ-ı belāġatdur / Anuñçün gülşen-i kūyuñda verd-i iʿtibār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 5). [anuñçün, ] 

Dil ḳarār u hūşı çeşmüñden anuñçün ḥıfẓ ider / Naḳdi tārāc eyler ol Tātār bir yaġmacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 3). [anuñçün, ] 

Ey Raḥīmī bildi bes şāh-ı hümāyūn menzilet / Būm-ı nekbetdür anuñçün āşiyānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 7). [anuñçün, ] 

Lebüñ esrārınuñ cānıyla ben ḥayrānıyam cānā / Anuñçün añmazam adın şarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 2). [anuñçün, ] 

Nālesi āhestedür ġamdan Raḥīmī ḫastanuñ / Żaʿf-ı ġālibdür anuñçündür mecāl-i āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 9). [anuñçündür, -dür ] 
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İşigüñ ehl-i diller Kaʿbesi ṣāḥīb-Ṣafā ẕātuñ / Anuñçün ben de yüzüm sürmege Saʿy eylerüm anuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 4). [anuñçün, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [anuñçün, ] 

Elif ḳaddüñ görüp hem cirm-i ḫālüñ / Anuñçün saña ḳarşu āh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 4). [anuñçün, ] 

Bekā ṭurdum fenāsın fehm idüp bu mülk-i maʿmūruñ / Anuñçün būmveş terk-i ʿimārāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 2). [anuñçün, ] 

Raḥīmī bāġ-ı ʿālemde naṣībüñ bildüm ayvadır / Anuñçün reng-i ruḫsāruñ bu gün līmūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 5). [anuñçün, ] 

Raḥīmī ḫāk-i pāyuñda anuñçün başı ser-keşdi / Görüp taḥsīn idüp şāhum hemān sābāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 5). [anuñçün, ] 

Dilimi derhem itdi ġonca gibi ḫār-ı hicrānuñ / Anuñçün gül gibi ḫandān degüldür ḳalb-i ġamnāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 4). [anuñçün, ] 

Būy-ı luṭfuñla Raḥīmī ḳıldı ḳapuñda ḳarār / Bu hevā ile anuñçün eyledi terk-i vaṭan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 236, Beyit 7). [anuñçün, ] 

Reşk idüp sen şeh-süvāruñ sümm-i raḫş-ı naʿline / Ḫam ḳılur ḳaddin anuñçün ġurre-i ġarrā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 3). [anuñçün, ] 

Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī anı / Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 3). [anuñçün, ] 

Bülbül-i şūrīdedür seyr-i gülistān özledi / Dil anuñçün gülşen-i ruḫsāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 3). [anuñçün, ] 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [anuñçün, ] 

Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [anuñçün, ] 

Bilmemiş noḳṣānını meh-rūña meyl itmiş ḳamer / Her gice şehrüñde anuñçün gezer uġrı gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 5). [anuñçün, ] 

Dil alur dil virür şimdi menem cünd-i maḥabbetde / Anuñçün Zāl-i ʿādil Rüstem-i devrāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 4). [anuñçün, ] 

 

ʿār: Utanma duygusu. 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [ʿārı, -ı ] 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [ʿār, ] 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [ʿāra, -a ] 
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Ṣubaşıdur Raḥīmī eşkiyle şimdi ammā / Şāh-ı melāmet oldı nāmūs u ʿāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 5). [ʿāra, -a ] 

 

ʿār eyle-: Utanmak. 

Teraḥḥum eylemez baş ḳaldırup ben ḫāksārına / Meger ben ẕerreden ʿār eyler ol ḫūrşīd-i raḫşānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 4). [ʿār eyler, -r ] 

 

ʿār it-: Utanmak, hicap duymak. 

Ol nihāl-i tāzenüñ iġmāż u nāz u şīvesin / Şimdi bildüm rāstī ben sāyesinden ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 78, Beyit 3). [ʿār ider, -er ] 

Olıgelmiş resmdür ʿuşşāḳa istiġnā-yı nāz / Şāh-ı ʿālī-şān olan lābüdd gedādan ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 3). [ʿār ider, -er ] 

Hevādār olma her bir sāyesinden ʿār iden serve / Cihān bāġında besdür ʿārif iseñ seyr-i şimşāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 3). [ʿār iden, -en ] 

Yüzüm sürdükce ʿār itme ġubār-ālūde çihremden / Ne mümkindür ḫalāṣ ola elümden pāk-dāmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 5). [ʿār itme, -me ] 

Sürdügünce yüz rikābuña Raḥīmī sāyeveş / İtme ʿār ey meh irişmez ẕerreden mihre zevāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 7). [ʿār itme, -me ] 

Ey boyı servi bu ben sāyeden ʿār itme neden / Ṭoġrusı sāye gibi ʿāşıḳ-ı bī-ʿāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 2). [ʿār itme, -me ] 

 

ara:  

1.Bazen, vakit vakit, ara sıra. 

Yanup pervāneveş dil Mevlevī gibi semāʿ eyler / Senüñ şevḳüñle ara nāra yanmış ara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 4). [ara, ] 

Ey gözüm yaşı yetiş dāmen-i dildāra yapış / Başuñı ayaġına ḳo ara ṭut ara yapış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 120, Beyit 1). [ara, ] 

Raḥīmī ḳaḥbe-zen dünyāda her nā-merde dil virme / Ṭuz etmek bilmeyenden ara zaḥmet ara zaḫm 
irmiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 5). [ara, ] 

 

2. Orta, meydan. 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [araya, -ya ] 

 

3. İki şeyin arası. 
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İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [aradan, -dan ] 

 

4.Yer, mekân. 

Tire oldı zülf ü ḳaddüñsüz Ḳarasi sancaġı / Ay yüzüñsüz Aydın olmış bir arayı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 2). [arayı, -yı ] 

 

ara-: Bulmaya çalışmak. 

Ey felek ḫoş gör bu devrānuñ bahārı şevḳini / Her dem el virmez bu demler arayup yaḳsañ çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 3). [arayup, -yup ] 

 

ara yir: Arada. 

Ümīd-i vuṣlat-ı cānān ile cān virmek āsāndur / Raḥīmī ara yirde böyle hicrān olmadan yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 5). [ara yirde, ] 

Āşinādur gerçi kim ol dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz / Ara yirde dostlar bilmem nedür bu yadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 4). [ara yirde, -de ] 

Daʿvet itseñ ḥalvete bir gün beni aʿdām ile / Ey perī maʿlūm olurdı ara yirde merd ü zen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 6). [ara yirde, ] 

 

arada:  

1.İki şeyin arası. 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Arada nem ḳaldı senden ġayrı ey ḫūrşīd-ḫad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 5). [arada, ] 

Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni / Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 2). [arada, ] 

Sen dür-i yek-dāneye çoḳdan bulurdum ittiṣāl / Arada māniʿ olan ol seng-i dil aġyār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 5). [arada, ] 

Nice keşf ideyin ey ġonca rāzum / Bu dil dem-beste ḫār arada ḥāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 3). [arada, ] 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [arada, ] 

 

2.Bazen. 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Daḫi nem var yanuma saʿy eylerem arada ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 3). [arada, ] 

 



192 
 

aradan çıḳ-: Aradan çekilmek, çekilip gitmek, uzaklaşmak. 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [aradan çıḳdum, -dum ] 

Leb-i cānāneye biñ cān ile sen cānı teslīm it / Raḥīmī çıḳ aradan yiter olduñ ortada nāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 7). [aradan çıḳ, ] 

 

ʿaraḳ: Rakı. 

Laʿl ü ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ ḫayāliyle müdām / Geh şarāb içer Raḥīmī ey gül-i ter geh ʿaraḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 7). [ʿaraḳ, ] 

 

ārām: Rahat, huzur. 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [ārāmı, -ı ] 

 

ārām eyle-: Dinlenmek, rahat, huzur bulmak. 

Dil İrem bāġında dīdāruñsuz ārām eylemez / Kākülüñsüz mürġ-i cāna dām-ı ġam bāġ-ı merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 2). [ārām eylemez, -mez ] 

 

ārām it-:  

1.Yerleşmek. 

Tenden ġamuñla itdi dil-i bī-ḳarār göc / Ārām ider mi bende ide şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 1). [ārām ider, -er ] 

 

2. Rahatlatmak, huzur vermek. 

Ḫayāl-i ẕevḳ-ı lebüñle iderdi cān ārām / Göñül didükleri şol bī-ḳarārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 4). [ārām iderdi, -erdi ] 

 

ārāmgāh: Dinlenilecek yer, dinlenme yeri. 

Cemālüñ ḥaḳḳı ey ġonca İrem bāġına yoḳ müslim / Ser-i kūyuñ gibi dünyāda bir ārāmgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 4). [ārāmgāhum, -um ] 

 

ārāmgāh-ı cem ol-: Cem'in ikamet yeri olmak.  

Olalı kūy-ı muġbeçe ārāmgāh-ı Cem / Ġılmāna ʿadne itmedi hergiz nigāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 215, Beyit 1). [ārāmgāh-ı cem olalı, -alı ] 
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ʿarʿar: Dağ servisi.  

Yaḳılsun nāreven şimşād u ʿarʿar yirlere geçsün / Cihān bāġında tek server-i ḫoş-reftār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 2). [ʿarʿar, ] 

 

aras: Aras nehri. 

Baḥr ile mā-beyni terdür yaşumuñ / Çeşmüme ḳan yaġıdur Nīl ü Aras (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 3). [aras, ] 

 

araya al-: Kuşatmak, etrafını sarmak.  

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri / Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 6, Beyit 4). [araya almış, -mış ] 

 

arayup bulunma-: Aransa bile bulunmaz. 

Saña āvāze-i ṭanbūra her dem dem bu dem durur / Dem it kim arayup bulunmaya şāyed bu dem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 6). [arayup bulunmaya, -maya ] 

 

ʿārif: Bilge kişi. 

Hevādār olma her bir sāyesinden ʿār iden serve / Cihān bāġında besdür ʿārif iseñ seyr-i şimşāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 3). [ʿārif, ] 

Raḥīmī ḳoma ʿārifseñ kenār-ı āteşi elden / Ṣafā hengāmıdur nūş it şarāb-ı erġuvān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 5). [ʿārifseñ, -señ ] 

 

ʿārifāne: Ârif olana yakışacak şekilde.  

Oldum istiġnā-yı ḳalbiyle gedā-yı kūy-ı ʿaşḳ / ʿĀrifāne begligüm var ḳullanup şāhāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 2). [ʿārifāne, ] 

 

ʿārif-i tevḥīd: Allah'ın birliğine inanan bilgin kişi. 

Māniʿ olmaz fikr ü ẕikrüñe bu kesret ʿālemi / ʿĀrif-i tevḥīdüñ olur ẓāhir ü pinhānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 5). [ʿārif-i tevḥīdüñ, -üñ ] 

 

ʿārıż: Yanak. 

ʿĀrıżuñsuz ʿaynuma ey nūr-ı ʿaynum ʿayn-tāb / Ḥaḳḳ bilür ʿayn-ı ʿinā ʿayn-ı ʿaẕāb u ʿayn-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 1). [ʿārıżuñsuz, -uñ, -suz ] 

Bāġ-ı ḥüsne ʿārıżuñ gül mīve-i cān leblerüñ / Sensin ey rūḥ-ı revān var ise berg ü bār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 3). [ʿārıżuñ, -uñ ] 
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ʿĀrıżuñ ben ẕerreye ʿarż eyle ey rūşen-żamīr / Lemʿa-i āsār-ı mihri āfitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 4). [ʿārıżuñ, -un ] 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [ʿārıż, ] 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ yazaldan ʿārıżuñ üzre nişān / Virdiler derd ehline gūyā ki menşūr-ı emān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 1). [ʿārıżuñ, -uñ ] 

ʿĀrıż u zülfüñ ġamından bī-ḳarār olmış ṣabā / Gāhi geşt-i gülşen eyler gāh ider ʿazm-i Ḫoten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 4). [ʿārıż, ] 

Her gün alur ʿārıżuñ zülf-i şebāsā ḳoynına / Hāledür māhı ḳoyar her gice gūyā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 1). [ʿārıżuñ, -uñ ] 

ʿĀrıżında ḫaṭṭ görüp sen lāle-ḫaṭṭuñ itdüm āh / Sūzişümden mihr yandı dāġ urındı gökde māh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 1). [ʿārıżında, -ında ] 

ʿĀrıżında ẓāhir olmış lemʿa-i nūr-ı Nebī / Ḥüsn içinde beñzemiş çoḳ pīr-i Kenʿān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 3). [ʿārıżında, -ında ] 

 

ʿārıż-ı cānān: Sevgilinin yanağı. 

Çehre-i maḳṣūda yüz gösterse rūḥ olsa ḥicāb / Bī-vesīle ʿārıż-ı cānāna seyrān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 3). [ʿārıż-ı cānāna, -a ] 

 

ʿārıż-ı dil-cū: -Sevgilinin- gönlü cezbeden yüzü. 

Yaşum ḳapuñdan ırmaġ eyleme ey ʿārıż-ı dil-cū / Cinān bāġında tecrī taḫtehā’l-enhāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 5). [ʿārıż-ı dil-cū, ] 

 

ʿārıż-ı dildār: Sevgilinin yanağı.  

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ḳıl ʿārıż-ı dildārı seyr / Vechi yoḳdur ey göñül ḳılma ṣaḳın aġyārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 1). [ʿārıż-ı dildārı, -ı ] 

 

ʿārıż-ı dünyā: Dünyanın yanağı. 

Ruḫuñ vaṣfında cānā şiʿr-i rengīnümde her noḳṭa / Ṣanasın ʿārıż-ı dünyāda naḳş-ı ḫāl-i Hindūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 5). [ʿārıż-ı dünyāda, -da ] 

 

ʿārıż-ı gül-nār: Gül renkli yanak. 

Meclisüñde şevḳ ile yanup dutuşaḳ şemʿile / Nār-ı ʿaşḳı ʿārıż-ı gül-nārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 5). [ʿārıż-ı gül-nārı, -ı ] 

 

ʿārıż-ı pür-tāb: Parlak yanak. 
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Ḫāk-i pāyuñ kuḥl-ı ʿayn-ı ḥūr-ı ʿayn olsa ne ṭañ / ʿĀrıż-ı pür-tābuñ ile oldı ʿālem ʿayn-tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 2). [ʿārıż-ı pür-tābuñ, -uñ ] 

 

arḳa: Sırt, arka. 

Yire urmasın dir iseñ arḳañı rūbāh-ı dehre / Şīr-i merd ol olıgör ḳurdum bir arslan sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 4). [arḳañı, -ñı ] 

 

ʿarş: İslâm inancına göre göğün en yüksek katı, âlem tasavvurunda en yüksek nokta. 

Vuṣlatuñla Āyete’l-kürsi ḥaḳı ey āfiṭāb / ʿArşa döndi şehr-i Marʿaş ṭoldı nūr-ı fetḥ-i bāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 1). [ʿarşa, -a ] 

 

ʿarş-ı ʿalā: Yüce arş; İslâm inancına göre göğün en yüksek katı, âlem tasavvurunda en yüksek nokta. 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde olan şiʿrümi Cibrīl-i emīn / Çıḳarup ʿarş-ı ʿalā sāḳına ḫālḫāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 5). [ʿarş-ı ʿalā, ] 

 

arslan: 

 1.Aslan 

Yire urmasın dir iseñ arḳañı rūbāh-ı dehre / Şīr-i merd ol olıgör ḳurdum bir arslan sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 4). [arslan, ] 

Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [arslan, ] 

 

2.Aslan II Sevgili. 

Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl / Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 2). [arslanum, -um ] 

Pelenge döndi tenüm dāġ-ı ġamla arslanum / ʿAlālıḳ eyle mürüvvet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 3). [arslanum, -um ] 

 

art-: Fazlalaşmak, çoğalmak. 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [artur, -ur ] 

 

arta ḳal-: Geriye kalmış olmak. 

Şimdi bildüm nev-ʿarūs-ı dehr bir seḥḥār imiş / Niçe erden arta ḳalmış bir zen-i bāzār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 1). [arta ḳalmış, -mış ] 
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artıḳ: Gayrı, bundan böyle, bundan sonra. 

Baña sen māh-rū eksüklügin göstermesin Mevlā / Senüñ ḳapuñdan artıḳ bir daḫi şehr ü diyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 5). [artıḳ, ] 

 

artır-: Çoğaltmak, arttırmak. 

Artırursın vefāñı ġayrılara / Mihrüñ ey meh baña mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 6). 
[artırursın, -ursın ] 

Nev-bahār-ı ḥüsnüñüñ her dem cünūnum artırur / Boynuma zencīr-i zülfüñ vaḳtidür daḳ ṣu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 5). [artırur, -ur ] 

 

artuḳ:  

1.Başka. 

Murādum bu şu gerçekler ḥaḳı yalancı dünyāda / Ḫaṭardan ṣaḳla dergāhından artuḳ bir murādum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 7). [artuḳ, ] 

Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [artuḳ, ] 

 

2. Artık, bundan böyle. 

Raḥīmīyem işigüñde ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Duʿā-yı devletüñ itmekden artuḳ daḫi kārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 6). [artuḳ, ] 

Ṭolı ṣanma sāḳiyā billāhi artuḳ būsesüz / Acıdupdur cānımı bu ẓulm-i bī-dāduñ senüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 162, Beyit 2). [artuḳ, ] 

 

artur-: Çoğaltmak, artırmak. 

Serv-ḳaddüñ yādına çekdüm elifler sīneme / Lāle-ruḫsāruñ firāḳı arturur nārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 3). [arturur, -ur ] 

 

ʿarż: Sunma, gösterme, takdim etme. 

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [ʿarż, ] 

 

ʿarż eyle-: Göstermek. 

Ġayrı vechinden göñül mirʾātını ṣāf eyledüm / Şāhid-i ḥüsnüñ niçün ʿarż eylemez ṣūret baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 3). [ʿarż eylemez, -mez ] 
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ʿĀrıżuñ ben ẕerreye ʿarż eyle ey rūşen-żamīr / Lemʿa-i āsār-ı mihri āfitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 4). [ʿarż eyle, ] 

 

ʿarż it-:  

1.Göstermek. 

Ḫ˅āceyān-ı şehr ile mihr ʿarż idüp māhum ḳamer / Yüz sürüp naʿl-i semendüñe öpüp ḫāk-i rikāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 3). [ʿarż idüp, -üp ] 

Bende olmaz degme sulṭāna denāʾet ʿarż idüp / Bir senüñ gibi şeh-i ʿālī-cenāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 4). [ʿarż idüp, -üp ] 

Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [ʿarż iden, -en ] 

Gün yüzin ʿarż idegör bir şeb o māh-ı şāmı / Şevḳden şarḳa dönüp ṣubḥ ola devrüñ şāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 310, Beyit 1). [ʿarż idegör, -egör ] 

Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [ʿarż ider, -er ] 

 

2.Sunmak. 

Baña ey çerḫ her gün mihr-i ʿālem-tāb ʿarż itme / Benüm āyīne-i ruḫsāra yāra ḫod nigāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 2). [ʿarż itme, -me ] 

Būselik ʿarż iderek ʿuşşāḳa ol şeh nāz ider / Nālemüzden rāst bildi ki maḳāmāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 6). [ʿarż iderek, -erek ] 

Rūze-i ġamda bu dil her rūz iderken iʿtikāf / ʿḬd-ı vaṣluñçün hilāl ʿarż itdi menşūr-ı muʿāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 1). [ʿarż itdi, -di ] 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [ʿarż itdi, -di ] 

Ṭapuña gelüp şāh-ı Selīm Ḫān-ı ʿālī-şān / İḫlāṣ ile ʿarż itdi irādet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 287, Beyit 3). [ʿarż itdi, -di ] 

Ṣafā-yı ʿaşḳ ile göñlüm iletdüm kūy-ı dildāra / Maḥabbet cāmiʿine yine ʿarż itdüm bir āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 4). [ʿarż itdüm, -düm ] 

 

3.Söylemek, anlatmak, bildirmek. 

Raḥīmī ḥālüñi ʿarż it der-i şāh-ı süḫan-dāna / Maʿārif şehrinüñ şāhı feṣāḥat nükte-gūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 5). [ʿarż it, ] 

Raḥīmī ol mehe ʿarż itme mihrüñ / Ki zīrā sen gedā ol şāh-ı evreng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 5). [ʿarż itme, -me ] 

Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı / Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 1). [ʿarż itmez, -mez ] 
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Raḥīmī her ḫasīse iḥtiyāc ʿarż itme ʿālemde / Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı kerem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 5). [ʿarż itme, -me ] 

 

ʿarż ḳıl-: Bildirmek, söylemek, haberdar etmek. 

İtdügi ẓulmi Raḥīmī mūra luṭf it āṣafā / Bāri bir gün ʿarż ḳıl sulṭān Süleymān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 5). [ʿarż ḳıl, ] 

 

ʿarż-ı dīdār it-: Yüzünün güzelliğini göstermek. 

ʿArż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe ey serv-ḳad / Yollar üzre muntaẓırdur çeşm-i giryān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 6). [ʿarż-ı dīdār it, ] 

Gün bu gündür ʿarż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe / Gel yeter ol derdmendi vaʿde-i ferdāya ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 5). [ʿarż-ı dīdār it, ] 

 

ʿarż-ı iḫlāṣ-ı ʿubūdiyyet: Kulluğun halisini sunmak. 

Nişānī Beg ḳapuña ʿarż-ı iḫlāṣ-ı ʿubūdiyyet / Ḳaṣāʾid-i Muṭavvelden bu şiʿr-i Muḫtaṣar yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 6). [ʿarż-ı iḫlāṣ-ı ʿubūdiyyet, ] 

 

ʿarż-ı īmān it-: İmanını bildirmek. 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [ʿarż-ı īmān it, ] 

 

ārzū: Arzu, istek, dilek. 

Ey Raḥīmī seyr-i dīdār ise dāʾim ārzū / Maʾil olma her yaña ṣu gibi sūy-ı yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 143, Beyit 5). [ārzū, ] 

 

ārzūla-: Arzulamak, istemek. 

Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd / Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 1). [ārzūlar, -r ] 

 

ārzū eyle-: İstek duymak, istemek. 

Ḫasta göñlüm nergis-i bīmāruñ eyler ārzū / Ey ṭabīb-i cān şeker-güftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 1). [ārzū eyler, -r ] 

Geşt ider dil ṣu gibi ey serv-i sūy-ı kūyuñı / ʿĀşıḳ-ı āşüftedür dīdāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 273, Beyit 2). [ārzū eyler, -r ] 

Bülbül-i şūrīdedür seyr-i gülistān özledi / Dil anuñçün gülşen-i ruḫsāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 3). [ārzū eyler, -r ] 
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Ḫastanuñ ḥālin ne bilsün ṣaġlar göñlüm benüm / Ol sebepden nergis-i bīmāruñ eyler ārzū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 273, Beyit 4). [ārzū eyler, -r ] 

Bāġa varup serviler seyrān iderse ṭañ degül / Bu Raḥīmī şīve-i reftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 5). [ārzū eyler, -r ] 

 

ārzūmend-i gül-i rūy: Gül yüzünün arzusu. 

Ārzūmend-i gül-i rūyuñla ey gülzār-ı ḥüsn / Ṭutdı āfāḳı fiġān u naġme-i zārum Ḥasan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 268, Beyit 2). [ārzūmend-i gül-i rūyuñla, -uñla ] 

 

ārzū-yı cān: Canın arzusu. 

Ey ārzū-yı cān u murād-ı dil-i ḥazīn / Lāyıḳ degüldür ʿāşıḳa bunca cefā vü kīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 1). [ārzū-yı cān, ] 

 

ārzū-yı cān u dil: Can ve gönül arzusu; içten gelen istek. 

Sāḳiyā min-baʿd ṣunma būsesüz cām-ı şarāb / Ārzū-yı cān u dil laʿl-i leb-i dildār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 4). [ārzū-yı cān u dil, ] 

 

ārzū-yı gül ḳıl-: Gülü istemek, arzu etmek. 

Ārzū-yı gül ḳılup gülşen recāsın itmezüz / Gül gibi bir ḫande-rū ferḫunde-dīdār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 5). [ārzū-yı gül ḳılup, -up ] 

 

ārzū-yı ḥasret-i ruḫsār u ḫāl: Benin ve yanağın özleminin arzusu. 

Kenār-ı ḳabrümi zeyn it gül ü lāle ile ey ġonca / Ölürsem ārzū-yı ḥasret-i ruḫsār u ḫālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 4). [ārzū-yı ḥasret-i ruḫsār u ḫālüñle, -üñle ] 

 

ārzū-yı kūy-ı yār: Sevgilinin mahallesinin arzusu. 

Ölürsem ārzū-yı kūy-ı yār ile benem Mevlā / İder maḥşer güninde cennet-i meʾvāyı meʾvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 2). [ārzū-yı kūy-ı yār, ] 

 

ārzū-yı leb-i cānān: Sevgilinin dudağının arzusu. 

Ārzū-yı leb-i cānān ile öldüm gitdi / Teşneyem āteş-i ḫırmān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 1). [ārzū-yı leb-i cānān, ] 

 

ārzū-yı pāy-būs: Sevgilinin ayağını öpme arzusu. 



200 
 

Şeh-süvārum ārzū-yı pāy-būsuñ yādına / Yollar üzre cismümi ḫāk ile yeksān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 6). [ārzū-yı pāy-būsuñ, -uñ ] 

 

ārzū-yı pertev-i mihr: Güneşin ışığının arzusu. 

Ārzū-yı pertev-i mihrüñle oldum ḫāk ḥayf / Baḳmaduñ bir gün yüzüme ey meh-i bī-bāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 1). [ārzū-yı pertev-i mihrüñle, -üñle ] 

 

ārzū-yı vaṣl-ı bīm-i fürḳat ü cevr-i raḳīb: Ayrılık korkusu ve rakibin eziyetine ulaşma arzusu. 

Ārzū-yı vaṣl-ı bīm-i fürḳat ü cevr-i raḳīb / Żāyiʿ itdi ʿaḳlumı fikr-i firāvān her ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 136, Beyit 4). [ārzū-yı vaṣl-ı bīm-i fürḳat ü cevr-i raḳīb, ] 

 

ārzū-yı zülf ü ḳadd: Boyun ve saçın arzusu. 

Ārzū-yı zülf ü ḳaddüñdür dile ʿömr-i dırāz / Cāna laʿlüñ ġonca-i nev-bāve-i gülzār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 2). [ārzū-yı zülf ü ḳaddüñdür, -üñdür ] 

 

aṣ-:  

1.İdam etmek, asmak. 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [aṣsın, -sın ] 

 

2. Bir şeyi aşağıya sarkacak bir biçimde bir yere iliştirip sarkıtmak. 

Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [aṣar, -ar ] 

 

ʿaṣā: Sopa, baston. 

Ṭaʿna ḳılmasun żahīr ü destgīr oldum diyü / Müttekāya egmezem başum ʿaṣādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 4). [ʿaṣādan, -dan ] 

 

āṣafā: Ey vezir! 

İtdügi ẓulmi Raḥīmī mūra luṭf it āṣafā / Bāri bir gün ʿarż ḳıl sulṭān Süleymān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 5). [āṣafā, ] 

 

āṣaf-ı devrān: Zamanın veziri. 

Ḳanına girme Raḥīmī ḳuluñuñ nā-ḥaḳ yire / Bir dem ola diyesin ey āṣaf-ı devrān ḥayf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 135, Beyit 5). [āṣaf-ı devrān, ] 
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āsān: Kolay, zahmetsiz. 

Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem / Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 5). [āsāndur, -dur ] 

Ümīd-i vuṣlat-ı cānān ile cān virmek āsāndur / Raḥīmī ara yirde böyle hicrān olmadan yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 5). [āsāndur, -dur ] 

Vefā ehline āsāndur yoluñda cān fidā itmek / Velī bir dem ḳapuñdan ayru olmaḳ dil-berā müşkil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 6). [āsāndur, -dur ] 

Āsāndur egerçi ḳaradan ālet oñarmaḳ / Deryā-yı ġamuñ ġavṭaları cāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 9). [āsāndur, -dur ] 

 

āsān it-: Kolaylaştırmak. 

Müşkil iken ḥālet-i mevti saña āsān ider / Ey ġarīb-i ʿāşıḳ-ı dil-ḫasta zār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 77, Beyit 3). [āsān ider, -er ] 

Ṣoñ dem āsān it Raḥīmīye şehādet lafẓını / Yā Rab īmānıyla Kurʾānı aña hem-rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 5). [āsān it, ] 

 

āsān vir-: Kolay, zahmetsiz vermek. 

Budur ümmīdi Raḥīmī ḳuluñuñ devlet-i Ḥaḳ / Ġayrıya müşkil idüp ẕātuña āsān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 5). [āsān virsün, -sün ] 

 

āsār: Eserler || izler, alametler. 

Şevḳ-ı cemʿ-i ʿömrüñ iḳbālini bildüm lā-beḳā / Ehl-i ḥāle bes yiter rūşen delīl āsār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 3). [āsār, ] 

 

āsār-ı ṣıḥḥat: Sağlık, sıhhat işareti. 

Ḫūn-ı dil yād-ı leb-i laʿlüñle şerbetdür baña / Tende ġamzeñ yāresi āsār-ı ṣıḥḥatdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 1). [āsār-ı ṣıḥḥatdür, -dür ] 

 

āsāyiş-i emn ü emān: Güven ve emniyetin huzuru. 

Olalı menşūr-ı ḥüsne dāl-i zülfeynüñ nişān / Ṭoldı dīn iḳlīmine āsāyiş-i emn ü emān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 1). [āsāyiş-i emn ü emān, ] 

 

ʿases: Gece bekçisi. 
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Ṭañ mıdur şehrüñi ey meh oda yaḳsa āhum / Yaḳalar dāmen-i vaṣluñı ṣunup her ʿases el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 4). [ʿases, ] 

 

ʿaṣfūr-ı bī-fer: Süssüz kuş. 

Raḥīmī gerçi bī-pür-şīşe bir ʿaṣfūr-ı bī-ferdür / Ḳılupdur āsitānuñda hümāyūn āşiyān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 5). [ʿaṣfūr-ı bī-ferdür, -dür ] 

 

asḥāb-ı ʿıẓām: Ulu, yüce sahabe. 

Reh-ber olalı himmeti asḥāb-ı ʿıẓāmuñ / Aʿyāna ʿavn-ı nāṣıruñ iḥsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 4). [asḥāb-ı ʿıẓāmuñ, -uñ ] 

 

ʿāṣī: İsyan eden, serkeş. Günahkâr. 

Bu ben ʿāṣī ḳuluña ey ʿÖmer-ḫaṣlet şefīʿolup / Muḥammed-ḫūy āl-i ḥażret-i ʿOsmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 3). [ʿāṣī, ] 

 

aṣıl: Özellikle, bilhassa, en çok. 

Selef ser-māyesi pīrāye-i ḫayr-ı ḫalefsin sen / Aṣıl sen ferʿ-i ʿālīsin saʿādet saña erzānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 335, Beyit 6). [aṣıl, ] 

 

aṣıl-:  

1.Boynundan ip geçirilerek öldürülmek, idam edilmek. 

Aṣılup ḳarşuñda dil Manṣūrı şādīden döner / Gördi dār-ı ʿaşḳda miʿrācıdur ol dār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 4). [aṣılup, -up ] 

 

2. Asılı konumda olmak; bağlanmak, gönül vermek, sevdalanmak. 

Zülfi zencīrine ḳarşu aṣılup ṭurma rakīb / Baña bend itdi anı sen resen-i dāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 4). [aṣılup, -up ] 

Aṣlā ne ġam çeker aṣılan dār-ı zülfüñe / Ṭaşdan yire baṣar mı feraḥdan ayacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 3). [aṣılan, -an ] 

 

āsitān: Kapı, eşik. 

Raḥīmī gerçi bī-pür-şīşe bir ʿaṣfūr-ı bī-ferdür / Ḳılupdur āsitānuñda hümāyūn āşiyān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 5). [āsitānuñda, -uñda ] 

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri / Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 6, Beyit 4). [āsitānuñ, -uñ ] 
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Ḥaḳḳ tebārek ʿīduñı ḳılsun mübārek dāʾimā / Āsitānuñda yazılsun dāʾimā dīvān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 14). [āsitānuñda, -uñda ] 

Ölürsem āsitānuñda ümīd-i merḥabāñ ile / Muḳarrer rūz-ı maḥşer Ḥaḳḳ yirüm Dārü’s-selām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 2). [āsitānuñda, -uñda ] 

Ẕātuña bed-ḫ˅āh olanlar olalar mātem-zede / Āsitānuñ ʿabde geh cān ola geh melcā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 5). [āsitānuñ, -uñ ] 

Ümīdüm devḥası bāġ-ı murādum āsitānuñdur / Cihān bāġında anuñ bāġ hezārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 5). [āsitānuñdur, -uñdur ] 

Ehl-i ʿirfānuñ alayı begidür şimdi şehā / Āsitānuñda Raḥīmī n’ola çekse sancaḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 138, Beyit 7). [āsitānuñda, -uñda ] 

Benüm ḳalbüm ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānuñdan / Emīrü’l-müʾminisin ḳāṭıʿu’l-burhāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 2). [āsitānuñdan, -uñdan ] 

İtmez āhūlarla seyrān-ı çerāgāh-ı Ḫoten / Āsitānuñ atlar ile intisāb ister göñül (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 169, Beyit 3). [āsitānuñ, -uñ ] 

Faḫr idüp ey çeşmi āhū ger olursam ṭañ mıdur / Āsitānuñ itleriyle intisābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 3). [āsitānuñ, -uñ ] 

Raḥīmī āsitānuñda gedālıḳ iḫtiyār itdi / Anuñdur pādişāhum devletüñde devlet-i ʿālem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 213, Beyit 7). [āsitānuñda, -uñda ] 

Ben gedāña āsitānuñdur şehā meʾvā bu gün / Ger ṭurur ger ṭurmasın nemdür benüm dünyā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 1). [āsitānuñdur, -uñdur ] 

Āsitānuñda Raḥīmīye gedālıḳ virdüñ / Ḳula devlet virici ḥażret-i sulṭānumsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 232, Beyit 7). [āsitānuñda, -uñda ] 

Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [āsitānum, -um ] 

Bunca istiġnā ile mihr-i cihān-ārāyı gör / Āsitānuñ ḫākine her ṣubḥ-dem sürer cebīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 4). [āsitānuñ, -uñ ] 

Āsitānuñsuz cihān maʿmūresin ey genc-i ḥüsn / Gelmeye bir ḥabbe bu ḳalb-i ḫarābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 6). [āsitānuñsuz, -uñsuz ] 

Ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānından benüm ḳıblem / Emīrü’l-müʾminīn ḳāṭıʿu’l-bürhāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 3). [āsitānından, -ından ] 

 

āsitān-ı yār: Sevgilinin eşiği. 

Ḫāric ez-defterde yoḳ idüñ görildi ey raḳīb / Āsitān-ı yārdan ifrāz bu bir maḥlūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 3). [āsitān-ı yārdan, -dan ] 

 

āsiyāb: Su değirmeni. 
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Gör bu çerḫ-i vuṣlata nevbet degirmendür daḫi / Dönmişem kendüm bilelden āsiyābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 4). [āsiyābuñ, -uñ ] 

Virmez viṣāle nevbet ten āsiyāba döndi / Gendümi żāyiʿ itdi fürḳat ġamıyla devrān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 2). [āsiyāba, -a ] 

 

ʿasker: Er, nefer. 

Devlet-i ʿaşḳuñda āh u eşküm oldı hem-demüm / Şāh-ı iḳlīm-i ġamem yanumca çoḳ ʿasker yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 3). [ʿasker, ] 

 

ʿasker-i ezhār: Çiçek askerleri. 

Piyāde seyr iderken maḳdem-i şāha yüzin sürmiş / Müsellem ʿasker-i ezhāra oldı tācver lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 4). [ʿasker-i ezhāra, -a ] 

 

aṣlā: Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, katiyen. 

ʿĀşıḳa rūşen-dil oldur şemʿ gibi yanmadan / Başını ḳaṭʿ itseler döndürmeye aṣlā yüzin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 246, Beyit 4). [aṣlā, ] 

Aṣlā ne ġam çeker aṣılan dār-ı zülfüñe / Ṭaşdan yire baṣar mı feraḥdan ayacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 3). [aṣlā, ] 

 

aṣlan: Yiğitlik, cesâret, sağlamlık, kuvvet gibi bu hayvana has meziyetlere sâhip kimseler için kullanılan övgü sözü. 

İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne / ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana gönderseñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 5). [aṣlana, -a ] 

 

aṣlu: Asıl, öz. 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [aṣlu, ] 

 

āsmān: Gökyüzü, sema. 

Benüm zāġ u zaġanveş cīfe-i dünyāya yoḳ meylüm / Ġıdā-yı rūḥdur bir ṭāʾir-i heft āsmānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 6). [āsmānum, -um ] 

Ṭañ mıdur gögsin görüp pür-şevḳ olursa āsmān / Gice pehlūsındadur bir māh-ı tābān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 3). [āsmān, ] 

 

ʿaṣr:  

1.İkindi vakti. 
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Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [ʿasr, ] 

 

2.Yüzyıl, devir, zaman. 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [ʿaṣr, ] 

 

aṣṣılu: Kazançlı, bereketli. 

Müşteriyem leb-i cān-baḫşına biñ cān ile ben / Yoḳ ziyānum yine bir aṣṣılu bāzārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 2). [aṣṣılu, ] 

 

āsūde ol-: Huzur içinde olmak, rahatlamak. 

Cihān āsūde oldı sāye-i tuġ-ı vücūduñla / Ṣoḳunmasun şehā sen var iken her pehlevān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 4). [āsūde oldı, -dı ] 

 

āsumānī: Göğe, semavî âleme ait. 

Çatlasa düşmen n’ola ḳopdı terāḳa başına / Āsumānī bir ḳażādur aña bu esmā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 4). [āsumānī, ] 

 

ʿāşıḳ: Seven, sevgiliye gönül bağı ile bağlanmış kimse. 

ʿĀşıḳa ṣubḥ-ı viṣālüñdür Ḫalīlüm rūz-ı ʿīd / Kaʿbe-i kūyuñ Ṣafā ehline miḥrāb-ı ümīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 1). [ʿāşıḳa, -a ] 

Dil-rubādan cefā mı eksük olur / ʿĀşıḳa hīç belā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 1). 
[ʿāşıḳa, -a ] 

Dār-ı zülfin dün gice Manṣūra ṣordum ḫ˅ābda / Dār-ı dehr içre didi ol ʿāşıḳuñ miʿrācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 5). [ʿāşıḳuñ, -uñ ] 

Işıḳlar gibi yanmış ʿāşıḳuz biz nār-ı şevḳıyla / Yaḳar ḳandīl-i āfāḳı dil-i sūzānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 5). [ʿāşıḳuz, -uz ] 

Āh kim iġmāż ʿayn ile ʿitābın ʿāşıḳuñ / ʿAyn-ı tāb içre ʿanā çeken ʿaẕābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 89, Beyit 3). [ʿāşıḳuñ, -uñ ] 

Būse-i cānāneye biñ cān virür bir ʿāşıḳuz / Biz faḳīr üftādeyüz ammā mükāfāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 5). [ʿāşıḳuz, -uz ] 

Ey Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ʿāşıḳa / Ṭālib-i Ḥaḳḳ olmuşuz her yirde ṭāʿāṭ ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 7). [ʿāşıḳa, -a ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [ʿāşıḳa, -a ] 
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ʿĀşıḳa yüz dürlü biñ nāz itdügüñ gerçek ola / Bir de māʾilsin cefāya bu da bir sūy-ı ḫılāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 4). [ʿāşıḳa, -a ] 

Laʿlüñe cān beẕl ider cānā Raḥīmī şüphesüz / Daʿvī-i lāf itmez ʿāşıḳ ʿaşḳ hem olmaz güẕāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 7). [ʿāşıḳ, ] 

Bir ḳalīle bend ider geh biñ perīşān-ḫāṭır / Gāh olur başdan çıḳarur ʿāşıḳı bu kār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 6). [ʿāşıḳı, -ı ] 

Yār yār aġyār u ʿāşıḳ zār u miḥnet bī-şümār / Vaṣl-ı mesned ṣabr-ı bī-ḥadd dār-ı hicrān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 2). [ʿāşıḳ, ] 

Bī-ḳarār ʿāşıḳ gibi üstüñe dir dir titreyüp / Baġrı ġamdan pāre pāre dāʾimā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 5). [ʿāşıḳ, ] 

Bu riyādur zāhidā cismüñde naḳş bu riyā / Bī-riyā bir ʿāşıḳam ben bu riyādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 3). [ʿāşıḳam, -am ] 

Görünmez ey göñül sen bir gül-i raʿnāya ʿāşıḳsın / İrişmez semʿine anuñ hezār āvāze-i bülbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 6). [ʿāşıḳsın, -sın ] 

İçersin ḳana ḳana mey yirine ʿāşıḳuñ ḳanın / Velī ey çeşm-i mestüm ḳāniʿ olmaz ḳanı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 6). [ʿāşıḳuñ, -uñ ] 

Ey ārzū-yı cān u murād-ı dil-i ḥazīn / Lāyıḳ degüldür ʿāşıḳa bunca cefā vü kīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 1). [ʿāşıḳa, -a ] 

ʿĀşıḳa rūşen-dil oldur şemʿ gibi yanmadan / Başını ḳaṭʿ itseler döndürmeye aṣlā yüzin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 246, Beyit 4). [ʿāşıḳa, -a ] 

Şevḳ-ı leb ü zülfüñle bu ben ʿāşıḳı cānā / Mey-ḫāne-i mihrüñde ḳo mestāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 3). [ʿāşıḳı, -ı ] 

Ṭutalum kim muḳteżā-yı ḥüsn imiş cevr ü cefā / ʿĀşıḳa ḳıymaḳ revā mı bunca istiġnāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 4). [ʿāşıḳa, -a ] 

Gel görin iẓhār-ı dīdār it Raḥīmī ʿāşıḳa / Ey viṣāl-i bāġ-ı cennet rūy-ı rıḍvānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 7). [ʿāşıḳa, -a ] 

Bezm-i ġamuñda ney gibi nālān olam senüñ / Cevr eylemek çü ʿāşıḳa ḳānūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 2). [ʿāşıḳa, -a ] 

İşigüñden cüdā olmazdı ey ʿḬsī-nefes ʿāşıḳ / Bir üni yirde gökde bir üni eyler fiġān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 3). [ʿāşıḳ, ] 

 

ʿāşıḳān: Âşıklar. 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [ʿāşıḳān, ] 

 

āşikār it-: İfşa etmek, herkese belli etmek. 
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Hezārān derd daḫi olsa dilde āşikār itmez / İder aġyārdan lāle gibi anı nihān ḫasta (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 305, Beyit 2). [āşikār itmez, -mez ] 

 

ʿāşıḳ-ı āşüfte vü şeydā: Çılgın ve meftun âşık. 

Ey göñül Ferhād-ı ġam-fersāya beñzetdüm seni / ʿĀşıḳ-ı āşüfte vü şeydāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 1). [ʿāşıḳ-ı āşüfte vü şeydāya, -ya ] 

 

ʿāşıḳ-ı āşüfte: Perişan âşık. 

Geşt ider dil ṣu gibi ey serv-i sūy-ı kūyuñı / ʿĀşıḳ-ı āşüftedür dīdāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 273, Beyit 2). [ʿāşıḳ-ı āşüftedür, -dür ] 

 

ʿāşıḳ-ı bī-ʿār ol-: Utanmaz âşık olmak 

Ey boyı servi bu ben sāyeden ʿār itme neden / Ṭoġrusı sāye gibi ʿāşıḳ-ı bī-ʿāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 2). [ʿāşıḳ-ı bī-ʿāruñ olam, -am ] 

 

ʿāşıḳ-ı bī-bāk ol-: Korkusuz âşık olmak. 

Ṣūfiye ḳarşu Raḥīmī içeyüm bāde-i ṣāf / Mest-i dād-kār olayın ʿāşıḳ-ı bī-bāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 7). [ʿāşıḳ-ı bī-bāk olayum, -ayum ] 

 

ʿāşıḳ-ı bī-dil: Gönlünü yitirmiş âşık. 

Ne ḫoşdur rūzgār ola muvāfıḳ ey şeh-i ʿādil / Ḳapuñdan cānibe ʿazm eyleyem ben ʿāşıḳ-ı bī-dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 1). [ʿāşıḳ-ı bī-dil, ] 

 

ʿāşıḳ-ı dīdār: Güzel yüze âşık olan. 

ʿĀşıḳ-ı dīdār aña dirler ki her dem ṣu gibi / Kūy-ı dil-berde vücūdın ḫāk ile hem-vār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 2). [ʿāşıḳ-ı dīdār, ] 

Heves-i kūyuñ ile bāġ-ı cināndan geçdüm / Naẓar it ʿāşıḳ-ı dīdāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 3). [ʿāşıḳ-ı dīdāra, -a ] 

 

ʿāşıḳ-ı dil-şude: Gönlünü kaptırmış âşık. 

Ben Raḥīmīye ṣaçuñ bendini bend itmeyesin / ʿĀşıḳ-ı dil-şude Mecnūn-ı dil-i āzāduñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 7). [ʿāşıḳ-ı dil-şude, ] 

 

ʿāşıḳ-ı fānī: Ölümlü âşık 
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Tekye-i dehrüñ beḳā derdüm Raḥīmī Ḥaḳḳ bilür / Bir senüñ tek ʿāşıḳ-ı fānī gedāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 5). [ʿāşıḳ-ı fānī, ] 

 

ʿāşıḳ-ı miskīn: Âciz, zavallı âşık. 

Saña kim bildürür ben ʿāşıḳ-ı miskīnüñ aḥvālin / Benüm sevdāmı zülfüñle perīşān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 2). [ʿāşıḳ-ı miskīnüñ, -üñ ] 

 

ʿāşıḳ-ı pāk-dil: Temiz gönüllü âşık. 

ʿĀşıḳ-ı pāk-dilüz ṭālib-i dünyā degülüz / Sen Raḥīmī bizi beñzetme o bed-nāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 5). [ʿāşıḳ-ı pāk-dilüz, -üz ] 

 

ʿāşıḳ-ı ṣādıḳ: Gerçek âşık. 

ʿĀşıḳ-ı ṣādıḳ degül mihrüñde ey bedr-i münīr / Bilmeyen devrüñde devr-i vuṣlat u hicrānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 4). [ʿāşıḳ-ı ṣādıḳ, ] 

 

ʿāşıḳ-ı ser-bāz: Korkusuz, cesur, yiğit âşık. 

Belā meydānınuñ ben ʿāşıḳ-ı ser-bāzıyam gerçek / Ḳadem çevgān-ı ġam başum maḥabbet gūyı gūyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 3). [ʿāşıḳ-ı ser-bāzıyam, -ıyam ] 

 

ʿaşılu: Aşılı nehri. 

Ḳanlu yaşum ʿAşılu ırmaġınuñ mānendidür / Ter dutar her dem aḳup ol verd-i ḫandān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 2). [ʿaşılu, ] 

 

āşinā: Bildik, tanıdık, dost. 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [āşinā, ] 

Gevher-i ʿaşḳuña tā baḥr-i ezelde ṭālibüz / Āşināyuz dostum itme bize bī-gāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 66, Beyit 3). [āşināyuz, -yuz ] 

Baḥr-i fürḳatde ḳaldı dil yād it / Varṭa-i ġamda āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 3). 
[āşinā, ] 

Dimedüñ ḥālümi görüp ġamda / Düşmenümle ol āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 8). 
[āşinā, ] 

Āşinādur gerçi kim ol dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz / Ara yirde dostlar bilmem nedür bu yadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 4). [āşinādur, -dur ] 

Şimdi Raḥīmī egmez gerdūn-ı dūna başı / Kemter ḳulı olupdur bir yüce āşinānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 5). [āşinānuñ, -nuñ ] 
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Nice demdür gözüm yaşıyla deryā āşinālardı / Velīkin āteş-i āhumla şimdi rūşenā meşʿal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 7). [āşinālardı, -lardı ] 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil / Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 1). [āşinādan, -dan ] 

Dostlar nā-geh olursam ġarḳa-i baḥr-i firāḳ / Baña ḥayf oldı deñiz ol āşināyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 3). [āşināyı, -yı ] 

Kenār-ı vaṣluña dil āşināsı ṭālibdür / Biḥār-ı hecre ṣalın rūzgārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 7). [āşināsı, -sı ] 

Dili bir bend ile göz göre ḳoşdum ʿaşḳ-ı dildāra / Yine yıllarla meʾnūs eyledüm bir āşinā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 6). [āşinā, ] 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme / Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 1). [āşināyı, -yı ] 

 

āşinā ol-: Dost olmak. 

Āşinā oldı bize ol güher-i ḳulzüm-i cūd / Ey Raḥīmī demidür baḥr-ṣıfat cūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 5). [āşinā oldı, -dı ] 

Vaḥşet-ābād-ı ġamuñla olalı dil āşinā / Dostlar yād oldı ol benden ṣafāsın görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 195, Beyit 4). [āşinā olalı, -alı ] 

 

āşinālıḳ: Tanışıklık, yakınlık, ahbaplık. 

Laʿl-i cān-baḫşuñla cānā āşinālıḳ kesb iden / Baḥrveş her sū revān itsün revān cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 4). [āşinālıḳ, ] 

 

āşinālıḳ ḳıl-: Tanıdık olmak, ahbablık etmek. 

Raḥīmī dostum bī-gāne ṣanma āşinālıḳ ḳıl / Ḳadīmī cān nisāruñ bende-i fermānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 7). [āşinālıḳ ḳıl, ] 

Āşinālıḳ ḳıl Raḥīmī bendeñi ey kān-ı cūd / Ṭopṭoludur gevher-i ʿirfān ile deryā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 5). [āşinālıḳ ḳıl, ] 

 

āşināyāne: Dostluklar, aşinalıklar. 

Āşināyāne Raḥīmīye naẓar ḳıl dostum / Şāyed ol kem-ḳaṭrenüñ bir dem yaşı deryā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 5). [āşināyāne, ] 

 

āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār ol-: Sevgilinin aşk denizinin aşinası olmak. 

Ey Raḥīmī āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / Yād-ı ʿummān istemez deryā diyārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 7). [āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan, -an ] 
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Ey Raḥīmi āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / ʿAynına bir ḳaṭre gelmez girse deryā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 7). [āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan, -an ] 

 

āşinā-yı ḳulzüm-i ʿaşḳ: Aşk denizini bilen. 

Baḥr-i kerremnāya ġarḳ itdüñ bu cismüñ cevherin / Āşinā-yı ḳulzüm-i ʿaşḳuz kerāmāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 3). [āşinā-yı ḳulzüm-i ʿaşḳuz, -uz] 

 

āşinā-yı ʿummān: Okyanusun dostu. 

Ḳapuñdan ırmaġa ḳaṣd itdi yaşumı düşmen / Gözine yigdi kemer āşinā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 4). [āşinā-yı ʿummānı, -ı ] 

 

āşiyān: Yuva, ev. 

Raḥīmī gerçi bī-pür-şīşe bir ʿaṣfūr-ı bī-ferdür / Ḳılupdur āsitānuñda hümāyūn āşiyān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 5). [āşiyān, ] 

Ey Raḥīmī bildi bes şāh-ı hümāyūn menzilet / Būm-ı nekbetdür anuñçün āşiyānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 7). [āşiyānın, -ın ] 

 

ʿaşḳ: Aşk, sevgi, muhabbet. 

Raḥīmī tāc-ı sulṭāna ġubārdur dergehüñ virmez / Gedāyı ʿaşḳuñ itmez pādişāhum derd-i ser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 7). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Niḳāb-ı zülfüñi refʿ it ruḫuñdan ey büt-i raʿnā / Ki tā ʿaşḳuñ zebūrı ola deyr-i ʿāleme ifşā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 1). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [ʿaşḳ, ] 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳuña dil şol zemān vīrān iken / Daḫi maḫfīdi bu çār ʿunṣurda genc-i şeş cihāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 7). [ʿaşḳuña, -uña ] 

Tā ki ʿaşḳuñ ḥalḳa ḥalḳa boynuma ṭaḳdı kemend / Ṭutmaz olmışdur bu ben dīvāneyi zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 1). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend / Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 2). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

ʿAşḳ daḳmışdur benüm boynuma zāhid bir kemend / Pend girmez gūşuma ṭutmaz beni zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 3). [ʿaşḳ, ] 
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Ṣoḥbet-i şeyḫe niçün gelmez diyü ṭaʿn eyleme / Ṣūfiyā dervīş Raḥīmī ʿaşḳa olmışdur mürīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 5). [ʿaşḳa, -a ] 

ʿĀlem-i lāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem / Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 6). [ʿaşḳuñla, -uñla ] 

Dil ḳocaduḳça ʿaşḳa oldı ḥarīṣ / ʿAḳlı var ol delünüñ uṣludur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 7). 
[ʿaşḳa, -a ] 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [ʿaşḳdur, -dur ] 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [ʿaşḳ, ] 

İşitdüm kim ḥabībüñ ʿaşḳ oḳı ḳaddin kemān itmiş / Vücūdın çeşm-i fettānı gibi ḫoş nā-tüvān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 1). [ʿaşḳ, ] 

Laʿlüñe cān beẕl ider cānā Raḥīmī şüphesüz / Daʿvī-i lāf itmez ʿāşıḳ ʿaşḳ hem olmaz güẕāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 7). [ʿaşḳ, ] 

ʿAşḳ ile vīrān olan dil istemez ābādlıḳ / Ögrenen endūh-ı hecre hīç diler mi şādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 1). [ʿaşḳ, ] 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [ʿaşḳıyla, -ıyla ] 

İçüp cām-ı maḥabbet olmışam mestānesi ʿaşḳuñ / Bu gün zencīr-i şevḳiyle benem dīvānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 1). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Ferāġat-baḫş olur şāh u vezīre inḳıyād itmez / Olanlar ḳalb-i istiġnāyıla ferzānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 2). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Ten-i ḫāşākini nār-ı maḥabbet ġarḳ-ı nūr eyler / Vefā bezminde şevḳıyla yanar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 3). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Virürdüñ ḫırmen-i dihḳān-ı dehrüñ ḥāṣılın ṣūfi / Elüñe girse ger gendüm ḳadar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 4). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Ṭılısmāt-ı vücūduñda maḥabbet gencini ḥıfẓ it / Raḥīmī olıgör yap yap hemān vīrānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 5). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Devādur derd-mend-i ʿaşḳa derd ü yāresi ʿaşḳuñ / Ṭabībā derde dermān it kim oldur çāresi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 1). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Niçe ṭāḳat getürsin bu şeh-i laʿl-i leb-i yāre / Maḥabbet bādesinden maḥv olur āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 2). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Ḳadeḥ cerrār oldum küb düşüp mey-ḫāne mey-ḫāne / Benem mest-i melāmet şevḳ ile mey-ḫ˅āresi 
ʿaşḳuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 3). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Şarāba rehn iderdüñ cübbe vü destārı ey ṣūfī / Ṣafā-yı ḳalb ile olsañ eger āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 4). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Güneş gibi ḳılurdı ʿālemi envāra müstaġraḳ / Ṭulūʿ itse Raḥīmī ẕerrece bir pāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 5). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 
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Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña / Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 4). [ʿaşḳ, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [ʿaşḳ, ] 

Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş / Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 6). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [ʿaşḳ, ] 

ʿAşḳuña ey perī-ruḫ pinhān-ı ṭāḳatüm yoḳ / Sen var selāmet ol ben kendüm melāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 3). [ʿaşḳuña, -uña ] 

Yilüp yildürmege ʿaşḳuñ yolında / Ṣabā olmaz baña hem-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 5). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Şu dem ʿaşḳuñ hevāsın ben dil-i pür-zāra ṭabşurdum / Yaşum deryāya ṣaldum āhumı kuhsāra 
ṭabşurdum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 1). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Dimişem ḳālu belā ʿaşḳuña cān ile belī / Ben ol ʿahdi güderüm dīnüm ü īmānımsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 3). [ʿaşḳuña, -uña ] 

ʿAşḳuñ hevāsı ile geh aġlar geh iñlerin / Nem var benüm eser senüñ ortada ben neyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 4). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

ʿAşḳuñı bir ẕerre dilde ḥıfẓa yoḳdur ṭāḳatüm / Bildiler sen şāha mihrüm gün gibi ḫalḳ-ı cihān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 5). [ʿaşḳuñı, -uñı ] 

Müdām ʿaşḳuñ şarābıyla beni şeydā iden sensin / Ḫarābāt ehline ser dār idüp rüsvā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 1). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Gehi ʿaşḳuñ beni Ferhādveş ṭaġlara düşürdi / Gezüp Mecnūn gibi geh sākin-i ṣaḥrā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 2). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Beni ʿaşḳuñ meyiyle mest ü şeydā eyleyen sensin / Nihānī sırrumı ifşā vü rüsvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 1). [ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [ʿaşḳında, -ında ] 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [ʿaşḳ, ] 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [ʿaşḳuña, -uña ] 

Dāġ urup sīneme ʿaşḳ odı ile lāle gibi / Düşeyin dāmen-i kuhsāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 2). [ʿaşḳ, ] 

Niçe bir olalum sāḳi ġubār-ı ġuṣṣadan bengi / Pey-ā-pey ʿaşḳuñı nūş idelüm ṣun cām-ı gül-rengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 1). [ʿaşḳuñı, -uñı ] 
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ʿaşḳ olsun: "Aferin, helâl olsun" anlamında bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildiren söz. 

Lebüñ bezminde ey ġonca şarāb-ı nāba ʿaşḳ olsun / Ümīd-i nuḳl-i laʿlüñle yinen ʿunnāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 1). [ʿaşḳ olsun, ] 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun / Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 2). [ʿaşḳ olsun, ] 

Şerār-ı sūz-ı şevḳümden semā pür-necm olur her şeb / Ruḫuñ mihriyle sīnem içre deff ü nāya ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 3). [ʿaşḳ olsun, ] 

Hevā-yı ḳadd-i dil-cūsıyla bir serv-i gül-endāmuñ / Kenār-ı cūy-ı çeşmümden aḳan ḫūn-āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 4). [ʿaşḳ olsun, ] 

Süḫan ṣarrāfı ḳatında Raḥīmī laʿli n’eylerler / Leb-i dil-berde lafẓ-ı gevher-i kem-yāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 5). [ʿaşḳ olsun, ] 

 

ʿaşḳ u maḥabbet: Aşk ve sevgi. 

Yıḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ʿaşḳ u maḥabbet dirler adına / Raḥīmīnüñ dilinde bir binā-yı muḥkemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 7). [ʿaşḳ u maḥabbet, ] 

 

ʿaşḳ-bāz: Aşkla oynayan, yalancı âşık. 

Leṭāfet gülşeninde yine bir gül-berg-i nāz irdi / Hezārān bülbül-i gūyāsı var bir ʿaşḳ-bāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 1). [ʿaşḳ-bāz, ] 

 

ʿaşḳ-bāz ol-: Yalancı âşık olmak. 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [ʿaşḳ-bāz oldum, -dum ] 

 

ʿaşḳ-ı dildār: Sevgilinin aşkı. 

Dili bir bend ile göz göre ḳoşdum ʿaşḳ-ı dildāra / Yine yıllarla meʾnūs eyledüm bir āşinā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 6). [ʿaşḳ-ı dildāra, -a ] 

 

ʿaşḳ-ı ġam: Derdin aşkı. 

Hem-demüm yoḳ ki diyem ʿaşḳ-ı ġamın neyleyeyin / Giceler nālişümi āh-ı seḥergāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 2). [ʿaşḳ-ı ġamın, -ın ] 

 

ʿaşḳ-ı istiġnā: Tok gözlülük aşkı. 

Ṣanma bir müflis gedāyam ʿaşḳ-ı istiġnā yeter / Sīmdür eşk-i revānum rūy-ı zerdümdür zerüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 3). [ʿaşḳ-ı istiġnā, ] 
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ʿaşḳ-ı pāk: Saf, temiz aşk. 

Bu dem cām-ı ḫarābāt ile ol dem dāmen-ālūde / Ḥużūr-ı ḳalb ile ṭāʿāṭı ʿaşḳ-ı pāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 4). [ʿaşḳ-ı pāke, -e ] 

 

ʿaşḳ-ı rāstī: Doğruluk aşkı. 

Ḳaşuñ misāli māʾil ol ey serv-i bāġ-ı nāz / Gökde ḳadin hilālüñ eger ʿaşḳ-ı rāstīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 4). [ʿaşḳ-ı rāstīn, -n ] 

 

ʿaşḳuñ şarābı: Aşk şarabı. 

Mest ü şeydā eyleyen ʿaşḳuñ şarābıdur beni / Ṣanma sen keyfiyyetüm afyon u ya esrār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 6). [ʿaşḳuñ şarābıdur, -dur-ıdur ] 

 

āşūb-ı şehr: Yeni ayı karıştıran. 

Āşūb-ı şehr olalı ḳaşuñ ey meh-i münīr / Gözletmez oldı kimse hilāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 3). [āşūb-ı şehr, ] 

 

āşüfte: Sevgiden kendinden geçen, deli gibi olan, meftun, divâne. 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [āşüfte, ] 

Hemān bir ben degül lāle daḫi çāk-i girībānuñ / Müselsel zülfüñüñ āşüftesidür şimdi sünbülde (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 3). [āşüftesidür, -sidür ] 

 

āşüfte dil:  

1.Perişan gönül. 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [āşüfte dil, ] 

 

2.Gönlü perişan âşık, avare. 

Bu ben āşüfte-dile ey şeh-i ʿālī naẓar it / Zülfüñüñ ẓulmi ile ḥāl-i perīşānem ben (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 225, Beyit 4). [āşüfte-dile, -e ] 

 

āşüfte-ḥāl: Istırap çeken, incinmiş, perişan hâlde. 

Āh kim sevdā-yı zülfüñle bu dil āşüfte-ḥāl / Ḳalmadı ḳılca ḳarārum oldı ten ẓıll-i ḫayāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 178, Beyit 1). [āşüfte-ḥāl, ] 
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āşüfte-ḥāl it-: Halini perişan etmek. 

Ġonca-i ġonca zülālüñdür iden gülşende lāl / Sünbüli būy-ı kelālüñdür iden āşüfte-ḥāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 1). [āşüfte-ḥāl iden, -en ] 

 

āşüfte-i ʿaşḳ: Aşktan çıldırmış olan, aşk delisi. 

Dīvāne-i ser-ḫalḳa-i zencīr-i maḥabbet / Āşüfte-i ʿaşḳ ister iseñ işte beni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 2). [āşüfte-i ʿaşḳ, ] 

 

āşüfte-i āzār: İncitmenin meftunu. 

Ḳafes olmaḳ revā mı bülbül-i cāna cihān bāġı / Giriftāruñdur ol āşüfte-i āzār ḫār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 6). [āşüfte-i āzār, ] 

 

āşyān: Kuş yuvası, kafes. 

Hevā-yı ḫāl ü zülfüñe düşelden oḳıya gelmez / Biñ altun āşyānına iñen yüksek uçar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 2). [āşyānına, -ına ] 

 

at:  

1.Binek, yük ve koşu amacıyla yetiştirilen ve beslenen evcil hayvan. 

İtmez āhūlarla seyrān-ı çerāgāh-ı Ḫoten / Āsitānuñ atlar ile intisāb ister göñül (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 169, Beyit 3). [atlar, -lar ] 

Binüp nefs atına terk it Raḥīmī ʿörf-i maʿrūfı / Licām-ı şerʿi urup ḳāḍıdan ḳullan hevā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 7). [atına, -ına ] 

 

2.Satranç taşı. 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [ata, -a ] 

 

at-: Atmak, fırlatmak. 

Çerḫ elüm alup çevirdi atdı dār-ı ġurbete / Kūy-ı vaṣl-ı yārdan düşdüm cüdā ḥayfā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 3). [atdı, -dı ] 

Ḳan uġud atdı ġubār-ı ġam şarāb ister göñül / Yandı baġrum ey ciger kūşem kebāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 1). [atdı, -dı ] 

 

at ṣal-: Üzerine at salmak. || satranç taşında at ile hücum etmek. 
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Ṣadranc-ı ġuṣsa at ṣalup māt iderdi ger / Şāhuñ ʿaṭāsı baydaḳı ferzāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 6). [at ṣalup, -up ] 

 

ata: Baba. 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [atañuñ, -ñuñ ] 

 

ʿaṭā: Bağış, ihsan, lütuf. 

Ben Raḥīmīyem ʿaṭā ʿaynıyla raḥm it vaḳtidür / Ḳıl kerem ey şāh-ı ʿālem himmet it himmet baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 6). [ʿaṭā, ] 

Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var / Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 1). [ʿaṭā, ] 

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [ʿaṭā, ] 

Ṣadranc-ı ġuṣsa at ṣalup māt iderdi ger / Şāhuñ ʿaṭāsı baydaḳı ferzāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 6). [ʿaṭāsı, -sı ] 

ʿAṭā vü luṭf güni mevsim-i ʿināyetdür / Şehā Raḥīmīye şefḳat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 5). [ʿaṭā, ] 

 

ʿaṭā ḳıl-: Bağışlamak, ihsan etmek. 

Bī-nevā dervīşüñem ḫūn-ı keremden ḳıl ʿaṭā / Tā nevālüñden nevāle bend olam ey ḫān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 3). [ʿaṭā ḳıl, ] 

Yā İlāhī sen beni benden bu gün āgāh ḳıl / Ḳıl ʿaṭā rāh-ı ḍalāletde yeter gümrāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 1). [ʿaṭā ḳıl, ] 

 

ʿaṭā-baḫş: İhsan bağışlayan. 

Temennā-yı viṣālüñ eylemekden özge yoḳ cürmüm / Benem ol ey ʿaṭā-baḫşem ḫaṭā-pūşem sevābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 4). [ʿaṭā-baḫşem, -em ] 

 

āteş:  

1. Yanıcı maddelerin tutuşmasıyla ortaya çıkan ısı ve ışık, od, nar; aşığa aşkın verdiği hararet durumu. 

Āblar sehm-i sinānuñdan zırıh-pūş oldılar / Tāb-ı tīġüñden ṣalupdur āteşüñ baġrına tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 4). [āteşüñ, -üñ ] 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [āteşdür, -dür ] 
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Sūz-ı āhumdan yanar kevn ü mekān / Māniʿ olmaz āteşe her ḫār u ḫas (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 4). [āteşe, -e ] 

Çekme baş āteş gibi ḫāk ol hevā-yı ʿaşḳ ile / Ṣu gibi dīdāra ṭālibseñ ne lāzım baş ayaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 140, Beyit 3). [āteş, ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [āteşdür, -dür ] 

 

2.Ateş || Gönül ateşi. 

Baḥr-i ḫaddüñle görelden āteşüm ey yār şemʿ / Baġrınuñ yaġın yaḳup aġlar baña her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 1). [āteşüm, -üm ] 

Şām-ı fürḳatde görelden āteşüm ey yār şemʿ / Od yaḳup başına yanup ṣubḥa dek aġlar şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 1). [āteşüm, -üm ] 

 

3.Ateş ||Iztırap. 

Ḳaddüñi ḳo ben ḫāke ḫırāmāna ṣalınsun / Hecr āteşine niceyedek yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 1). [āteşine, -ine ] 

 

āteş-i āh: Âh ateşi. 

Nice demdür gözüm yaşıyla deryā āşinālardı / Velīkin āteş-i āhumla şimdi rūşenā meşʿal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 7). [āteş-i āhumla, -umla ] 

Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [āteş-i āhum, -um ] 

 

āteş-i ʿaşḳ: Aşk ateşi. 

Göñül senden olupdur āteş-i ʿaşḳa beni çaḳmaḳ / Baş açup yanayın senden şeh-i devrāna ḥālüm çaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 1). [āteş-i ʿaşḳa, -a ] 

 

āteş-i ġayret: Kıskançlık ateşi. 

Āteş-i ġayretle yanup cān u baş itdi fidā / Şevḳuñı dilden cüdā ḳılmadı ey dildār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 5). [āteş-i ġayretle, -le ] 

Pūte-i ġuṣsaya ḳoyup bu Raḥīmīyi felek / Sızṭurup āteş-i ġayretle ʿaceb ḳāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 4). [āteş-i ġayretle, -le ] 

 

āteş-i ḫırmān: Mahrumiyet ateşi. 

Ārzū-yı leb-i cānān ile öldüm gitdi / Teşneyem āteş-i ḫırmān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 1). [āteş-i ḫırmān, ] 
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āteş-i mihr: Sevgi ateşi. 

Ṭutuşdum āteş-i mihrüñle mihr it yoḳsa ṣubḥāsā / Rumūz-ı mihrüñi gün gibi ey meh işde fāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 4). [āteş-i mihrüñle, -üñle ] 

 

ʿaṭş: Susuzluk. 

Teşneyem ḳand-ı zülāl-i laʿlüñe ben ḫastayı / Zāʾil itmez ʿaṭşumı cānā benüm cüllāb-ı ḳand (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 4). [ʿaṭşumı, -umı ] 

Ṭālib-i laʿl-i nigārum añma āb-ı kevseri / Zāʾil itmez ʿaṭşum ey vāʿiẓ benüm ol güft-gū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 275, Beyit 2). [ʿaṭşum, -um ] 

 

ʿaṭşān-ı cān u dil: Susamış can ve gönül. 

Ḳansın zülāl-i mīmüñe ʿaṭşān-ı cān u dil / Ol iki dālüñ ile ḳıl ey dil-rubā meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 2). [ʿaṭşān-ı cān u dil, ] 

 

ʿaṭşān-ı cūd: Cömertliğe susamış. 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [ʿaṭşān-ı cūd, ] 

 

āvān-ı ġam: Gam zamanı. 

Āvān-ı ġamda ġuṣṣa ile şād u ḫurremem / Bezm-i belāda nāle-i ʿuşşāḳa hem-demem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 1). [āvān-ı ġamda, -da ] 

 

avar: Perişan, derbeder, zavallı. 

Dilüm miḳrāż-ı cevrüñ pāre pāre eyledi ḳat ḳat / Çevürmedi yüzin ṣanma ki ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 6). [avara, -a ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [avara, -a ] 

 

āvāre: Perişan, derbeder, zavallı. 

Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü / Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 2). [āvāreye, -ye ] 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [āvāre, ] 

Niçe ṭāḳat getürsin bu şeh-i laʿl-i leb-i yāre / Maḥabbet bādesinden maḥv olur āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 2). [āvāresi, -si ] 
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Şarāba rehn iderdüñ cübbe vü destārı ey ṣūfī / Ṣafā-yı ḳalb ile olsañ eger āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 4). [āvāresi, -si ] 

 

āvāre düş-: Perişan, şaşkın olmak, başıboş ve kararsız hale gelmek. 

Dilüm dilim dilim mıḳrāż-ı ġamla pārelenmişdür / O meh yüz dönderelden ḫod ḳatı āvāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 3). [āvāre düşmişdür, -mişdür ] 

Ey dil ne içün her dem bu zāra neden düşdüñ / Başum gibi ser-gerdān āvāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 1). [āvāre düşdüñ, -düñ ] 

 

āvāre eyle-: Perişan, derbeder, şaşkın bir hale sokmak. 

Ol meh-liḳayı gör baña ne işler işledi / Dönderdi yüzini beni āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
316, Beyit 2). [āvāre eyledi, -di ] 

Yārüñ Raḥīmī öpmek içün laʿlini müdām / Mey cām-ı ġamda göñlümi āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 7). [āvāre eyledi, -di ] 

 

āvāze: Şöhret, ün. 

Nālesi hecr-i ʿiẕāruñla Raḥīmīnüñ şehā / Cennet-i ʿadlüñ gibi āvāze ṣaldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 286, Beyit 7). [āvāze, ] 

 

āvāze-i bülbül: Bülbülün sesi. 

Görünmez ey göñül sen bir gül-i raʿnāya ʿāşıḳsın / İrişmez semʿine anuñ hezār āvāze-i bülbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 6). [āvāze-i bülbül, ] 

 

āvāze-i ṭanbūr: Tanbur sesi. 

Saña āvāze-i ṭanbūra her dem dem bu dem durur / Dem it kim arayup bulunmaya şāyed bu dem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 6). [āvāze-i ṭanbūra, -a ] 

 

āvāze-i zāġ u zaġan: Çaylak ve karganın sesi. 

Ṭolmış idi gülşene āvāze-i zāġ u zaġan / Ḥāli ayruḳsıdı bāġuñ işidenlerden ıraġ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 130, Beyit 4). [āvāze-i zāġ u zaġan, ] 

 

āvāze-i zencīr-i şevḳ: Arzu zincirinin ünü. 

Gerdenümde her gice āvāze-i zencīr-i şevḳ / Şemʿveş pür-tāb-ı dil eksük degüldür sūz u sāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 6). [āvāze-i zencīr-i şevḳ, ] 
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āvāz-ı maḥabbet: Aşkın sesi. 

Neyden ṣoragör n’eydügin āvāz-ı maḥabbet / Bī-perde saña keşf ola tā rāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 1). [āvāz-ı maḥabbet, ] 

 

āvīze-i fitrāke: Terki bağının süsü. 

Fidā-yı cān idüp şīrāne ġamzeñ ṣaydgāhında / Elümle başumı āvīze-i fitrāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 3). [āvīze-i fitrāke, -e ] 

 

ʿavn: Yardım. 

Ġarḳ itdi baḥr-i fürḳat fülk-i vücūdı yā Rab / Olmadı ḳaṭre ʿavni sen Ḫıżr-ı dīdebānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 6). [ʿavni, -i ] 

 

ʿavn-ı nāṣır: Yardımcının yardımı. 

Reh-ber olalı himmeti asḥāb-ı ʿıẓāmuñ / Aʿyāna ʿavn-ı nāṣıruñ iḥsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 4). [ʿavn-ı nāṣıruñ, -uñ ] 

 

ay:  

1.Yaklaşık otuz günlük zaman parçası. 

Ṣubḥa dek yılduz ṣayar yıllar geçer göz yummazuz / Ayda bir gün görinür āh ol meh-i tābānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 2). [ayda, -da ] 

Ḳaddüñ ġamıyla ḳaddüm büküldi yāya döndi / Hecr-i ʿiẕāruñ ile her günüm aya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 1). [aya, -a ] 

 

2. Dünyanın uydusu, kamer. 

Olalı şehr-i ḥüsne yüzüñ ay Güzel ḥiṣār / Yüz ṭutdı ṭop yıḳılmaġa gördi Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 1). [ay,] 

Gün yüzüñden çöz kemend-i ebr-i zülfüñ aya ṣal / Ẓıll-i Ḥaḳḳın ẕerrece mihr itme gel sāye ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 1). [aya, -a ] 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [ayına,-ına, ayın, -ın ] 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [ay, ] 

Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [ay, ] 

Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [ay, ] 
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3.Yüzü ay gibi parlak olan sevgili. 

Senüñle yüze yüz daʿvā-yı ḥüsn eylerse ger ḫūrşīd / Göreyin varmasun tiz günde ey meh anı ayına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 2). [ayına, -ına ] 

 

ay u gün: Ay ve gün. 

Sevdā-yı zülf ü şevḳ-i ʿiẕāruñla ay u gün / Eyler ṣabā yeli gibi leyl ü nehār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 3). [ay u gün, ] 

 

ay yüz: Ay gibi parlak, güzel yüz. 

Aḳşehre döndi Aydın olup ay yüzüñle dehr / Gördi ṣaçuñı virdi Ḳaraman hemān ḫarāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 2). [ay yüzüñle, -üñle ] 

Gün olur ay yüzüñi seyr idemem bir yıl olur / Göricek göz yaşı māniʿ neme yarar nemdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 58, Beyit 2). [ay yüzüñi, -üñi ] 

Ḳaraman Aydın oldı ay yüzüñle döndi Aḳşehre / Olaldan tāb-ı meyden gül-ruḫuñ ey ġonca-leb gül gül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 2). [ay yüzüñle, -üñle ] 

Tire oldı zülf ü ḳaddüñsüz Ḳarasi sancaġı / Ay yüzüñsüz Aydın olmış bir arayı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 2). [ay yüzüñsüz, -üñsüz ] 

Gün olur ay yüzini görmezem geçer bir yıl / Bu ḫurd [u] ḫ˅āb ya leyl ü nehārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 2). [ay yüzini, -ini ] 

 

ay yüzlü: Yüzü ay gibi parlak olan. 

Raḥīmī ʿāḳıbet aydınlıġına bir işāretdür / Çıḳup Aydın ol ay yüzlüyle geldüñ Aḳşehre (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 304, Beyit 5). [ay yüzlüyle, -yle ] 

 

āyā: "Acaba?" manasına edât-ı tereddüd. 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [āyā, ] 

İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [āyā, ] 

 

ayacıġ: Ayak. 

Aṣlā ne ġam çeker aṣılan dār-ı zülfüñe / Ṭaşdan yire baṣar mı feraḥdan ayacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 3). [ayacıġı, -ı ] 
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ayaġ:  

1.Kadeh. || Şarap. 

Teraḥḥum ḳıl Raḥīmī cürʿaveş pāy-māl-i devrāndur / Senüñ ey sāḳī-i gül-ruḫ elüñden bir ayāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 5). [ayāġ, ] 

Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [ayaġ, ] 

Pehlevānıdur bu meydānuñ ṣurāḥı ser-firāz / Bir ayaġıyla baṣar biñ Rüstemi rūz-ı maṣāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 3). [ayaġıyla, -ıyla ] 

Götürdüm bezm-i kesretden ayaġı lāleveş sāḳī / Baña vaḥdet meyinden cürʿa ṣun dildāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 3). [ayaġı, -ı ] 

Laʿlüñden ayru cām-ı cihān ṣunsa Cem göre / Ayaġına ṣürāḥi gibi baş eger miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 3). [ayaġına, -ına ] 

Bir neşʾeñ ile başına Cemşīd olur gedā / Ey pīr-i mey-fürūş ayaġuñ destgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 6). [ayaġuñ, -uñ ] 

Götürdi bezm-i kesretden ayaġı cümle el çekdi / Ḥarīm-i vaḥdet-ābād içre ḫalvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 2). [ayaġı, -ı ] 

 

2.Ayak. 

Her dem sürerdi başını itün ayaġına / Bāri ġubār olaydı Raḥīmī yoluñda kāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 7). [ayaġına, -ına ] 

Baş üzre yir idindi Raḥīmī ġazelleri / Sen şāhuñ ayaġına olalı güher-nisār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 7). [ayaġına, -ına ] 

Başum ṭop eyledüm ayaġuña meydān-ı ʿaşḳuñda / Ümīd-i dest-būsuñla ḳadüm çevgāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 3). [ayaġuña, -uña ] 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [ayaġuñ, -uñ ] 

Ey gözüm yaşı yetiş dāmen-i dildāra yapış / Başuñı ayaġına ḳo ara ṭut ara yapış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 120, Beyit 1). [ayaġına, -ına ] 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [ayaġın, -ın ] 

Cām-ı laʿlüñe irişmez elüm elden ne gelür / Ayaġuñ öpmedür ümmīd degül mültemes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 3). [ayaġuñ, -uñ ] 

Didi ben pāy-māline ol şeh-süvār-ı esb-i nāz / Ayaġum ṭopraġını ḳıl tāc-ser dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 3). [ayaġum, -um ] 

Ġaflet itme aç gözüñ varın ayaġum tozıdur / Didi ol nūr-ı baṣar ḳıl aña yer dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 5). [ayaġum, -um ] 
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Ṭabʿ-ı güher-feşān ile ben ol Raḥīmīyem / Sen şāh ayaġına nice dürler döker miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 7). [ayaġına, -ına ] 

Mihr ü māh öpmege virmem ayaġuñ ṭopraġın / Günde ger bir efser-i zerrīn ḳoyalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 3). [ayaġuñ, -uñ ] 

Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [ayaġuñ, -uñ ] 

Ḳan mıdur ol ki ṣu gibi ḳapuñda aḳmaya / Baş mıdur ol ayaġuña ġalṭānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 2). [ayaġuña, -uña ] 

 

ayaġa düşür-: Değersiz hale getirmek, değersiz kılmak. 

Raḥīmī cürʿaveş devrān ayaġa düşürür bir gün / Ṭutalum bezm-i dünyāda nice dem cām-ı cem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 5). [ayaġa düşürür, -ür ] 

 

ayaġına düş-: Ayağına kapanmak, saygı göstermek, önünde eğilmek. 

Raḥīmī ḳomadı ser-keşligin ol serv-ḳad hergiz / Ayaġına düşüp berg-i ḫazānveş ḫāk-i pā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 7). [ayaġına düşüp, -üp ] 

Derd-i serdür tācı terk it şāhuñ ayaġına düş / Ey Raḥīmī baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳ ol bir zemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 7). [ayaġına düş, ] 

Öp elin yalvar ayaġına düş ey eşk-i revan / Dem ḳadem ola gel aḳdāmına ḳıl aḳdāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 4). [ayaġına düş, ] 

 

ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı: Ayağının toprağı hakkı için. 

Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı müraṣṣaʿ tāca reşküm yoḳ / Elüñden başuma yara iren seng ü meder yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 4). [ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı, ] 

 

ayaġuña düş-: Ayağına kapanmak. 

Ḳoluñdan ṣalma yabana diyü devletlü başuñçün / Ayaġuña düşüp yalvaruban destüñ öper şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 3). [ayaġuña düşüp, -üp ] 

 

ayaġuña yüz sür-: Kutsal veya saygın birinin huzuruna çıkarken ayağına doğru eğilmek, saygı göstermek. 

Ayaġuña yüz sürer her gün Raḥīmī sāyeveş / Şükr-i lillāh kim şehā başında devlet var imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 7). [ayaġuña yüz sürer, -er ] 

 

ayaḳ:  

1.Kadeh. 
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Ṣurāḥi gibi ser-keşler ne bilsün derd ü derdümden / Ayaḳlarda ḳalup cürʿa gibi ḫ˅ār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 2). [ayaḳlarda, -larda ] 

Gözlerin ser-mest ḳılmışdur şarāb-ı cām-ı nāz / Anuñ içün ben ayaḳda cürʿaya ḳılmaz nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 5). [ayaḳda, -da ] 

 

2. Ayak, kadem. 

Çekme baş āteş gibi ḫāk ol hevā-yı ʿaşḳ ile / Ṣu gibi dīdāra ṭālibseñ ne lāzım baş ayaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 140, Beyit 3). [ayaḳ, ] 

Ḫāk olduġı ayaḳda bu cism-i nā-tüvānuñ / Ümmīd-i vuṣlatıdur sen ḳāmeti revānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 1). [ayaḳda, -da ] 

 

ayaḳ baṣ-:  

1.Ayak basmak, ezmek. 

Şeh-süvārum gel ayaḳ baṣ rūy-ı ḫāk-ālūdeme / Ḥāżır itdi gözlerüm īsār içün dürr-i semen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 3). [ayaḳ baṣ, ] 

 

2.Girmek. 

Ḫarābāta ayaḳ baṣdı Raḥīmī pāk-dillerle / Maḳām-ı ehl-i zerḳ olmaġın el çekdi muṣallādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 7). [ayaḳ baṣdı, -dı ] 

 

ayaḳda ḳo-: Ayakta bırakmak, geri çevirmek. 

Misāl-i ʿāşıḳ-ı āşüfte ditrer üstüñe dir dir / Elin al ḳoma ayaḳda olupdur ser-girān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 3). [ayaḳda ḳoma, ] 

 

ayaḳdaş: Yol arkadaşı, yoldaş, hem-pâ. Arkadaş, refik. 

Yād-ı laʿlüñle Raḥīmī ḫūn-ı dil içer müdām / Gelmedi cānā bu devre bir ayaḳdaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 5). [ayaḳdaşum, -um ] 

 

ayaḳla-: Çiğnemek. 

Ser-i zülfüñ gibi ayaḳlama gel ben ḳuluña / Bu gün ey Yūsuf-ı gül-çihre ḫırīdāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 6). [ayaḳlama, -ma ] 

 

ayaḳlat-: Çiğnetmek. 

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [ayaḳlatma, -ma ] 
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ayalan-: Çoğalmak. 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [ayalandur, -dur ] 

 

aʿyān: 

1.Bir memleketin ileri gelenleri. 

Reh-ber olalı himmeti asḥāb-ı ʿıẓāmuñ / Aʿyāna ʿavn-ı nāṣıruñ iḥsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 4). [aʿyāna, -a ] 

 

2. Hakikat. 

Laʿl-i sīr-ābuñ ġamından cān viren bī-dillerüñ / Tūtiyā ider ʿuyūn-ı cāna aʿyān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 5). [aʿyān, ] 

 

ʿayār: Değer, altının, gümüşün veya kıymetli madenlerin karışma derecesi. 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [ʿayār, ] 

 

āyāt-ı raḥmet: Rahmet âyetleri. 

Ḫaduñsuz ʿīd Muṣḥaf ḥaḳḳı içün rūz u ʿīd olur / Ḫuceste-fāl hem āyāt-ı raḥmet ḫaṭṭ u ḫālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 3). [āyāt-ı raḥmet, ] 

 

ayāz: Gazneli Mahmud’un kölesi ve sevgilisi. Akıl, fetanet ve sadakatle hizmet etmiş, Sultan Mahmud da ona büyük 
bir sevgi besleyerek itimat etmiştir.  

Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz / Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 1). [ayāz, ] 

 

ʿayb: Utanılacak şey, kusur, hata. 

Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [ʿaybumı, -umı ] 

 

ʿayb eyle-: Ayıplamak, kınamak. 

Yüzüñi gördükce būse umduġum ʿayb eyleme / Āyet-i Kevser ḥaḳı cānā budur erkān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 7). [ʿayb eyleme, -me ] 
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aydın:  

1.Aydın şehri. 

Murāda irdi Aydın Tirenüñ başına gün ṭoġdı / Şehirde olalı sen devlet-i devr-i ḳamer peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 4). [aydın, ] 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [aydın, ] 

Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [aydın, ] 

 

2. Aydın şehri || Aydınlık, parlak. 

Aḳşehre döndi Aydın olup ay yüzüñle dehr / Gördi ṣaçuñı virdi Ḳaraman hemān ḫarāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 2). [aydın, ] 

Ḳaraman Aydın oldı ay yüzüñle döndi Aḳşehre / Olaldan tāb-ı meyden gül-ruḫuñ ey ġonca-leb gül gül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 2). [aydın, ] 

Gün yüzüñsüz gözüme Aḳşehr ey meh Tiredür / Kākülüñsüz ṣanma Aydındur Ḳaraman illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 3). [aydındur, -dur ] 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [aydın, ] 

Ḳaraman mülkin Aydın idicek sen şāh-ı meh-çihre / Güneş menzil-be-menzil ḳarşu çıḳdı şehrden şehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 1). [aydın, ] 

Raḥīmī ʿāḳıbet aydınlıġına bir işāretdür / Çıḳup Aydın ol ay yüzlüyle geldüñ Aḳşehre (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 304, Beyit 5). [aydın, ] 

 

aydın ol-: Aydınlık olmak || Aydın şehri. 

Tire oldı zülf ü ḳaddüñsüz Ḳarasi sancaġı / Ay yüzüñsüz Aydın olmış bir arayı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 2). [aydın olmış, -mış ] 

Aydın oldı Tire dehr Aḳşehre döndi kāʾināt / Olalı sen meh bu gün menzil-güẕār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 2). [aydın oldı, -dı ] 

 

aydınlıġ: Parlaklık. 

Raḥīmī ʿāḳıbet aydınlıġına bir işāretdür / Çıḳup Aydın ol ay yüzlüyle geldüñ Aḳşehre (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 304, Beyit 5). [aydınlıġına, -ına ] 

 

āyete’l-kürsi ḥaḳı: Ayete'l-kürsi hakkı için. 

Vuṣlatuñla Āyete’l-kürsi ḥaḳı ey āfiṭāb / ʿArşa döndi şehr-i Marʿaş ṭoldı nūr-ı fetḥ-i bāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 1). [āyete’l-kürsi ḥaḳı, ] 
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āyet-i kevser ḥaḳı: Kevser ayetinin hakkı için. 

Yüzüñi gördükce būse umduġum ʿayb eyleme / Āyet-i Kevser ḥaḳı cānā budur erkān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 7). [āyet-i kevser ḥaḳı, ] 

 

ayın bayın ḳıl-: Şaşkına döndürmek. 

Zülfüñle ġamze bend ider oldı uġrılayın / Miskīn-dilümi ḳıldı bu sevdā ayın bayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 1). [ayın bayın ḳıldı, -dı ] 

 

āyīn:  

1.Görenek, âdet. 

Raḥīmī gülşen-i ʿālemde ṣavt-ı zāġlar yegdür / N’iderler ʿandelīb āyīn pāk olan ḫoş-elḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 7). [āyīn, ] 

 

2.Merasim, tören. 

Gitmedügi bu ġam-ı zülfüñ dil-i aġyārdan / Kāfirüñ āyīnidür ḳoyar çelīpā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 6). [āyīnidür, -idür ] 

Budin mülkini yıḳmaḳ hīç zülf-i yāre āyīndür / Velī ey şāh-ı İslām olma rāżısın nev-ayına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 6). [āyīndür, -dür ] 

 

āyīne:  

1.Ayna, nesnelerin görüntüsünü veren, ışığı yansıtan, cilalı ve arkası sırlı cam. 

Ḳalbümi jeng-i taʿalluḳdan muṣaffā eyleyüp / Geydüm ey rūşen-liḳā āyīne gibi bir nemed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 6). [āyīne, ] 

Māhiyyeti maʿlūm ola tā ṣūret-i ḥüsnüñ / Yūsuf gibi āyīnede gel sen de seni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 4). [āyīnede, -de ] 

İncinür ṣanma beni cevr ü cefā-yı yārdan / Ṣandı dil āyīnesi senüñ ġam-ı aġyārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 1). [āyīnesi, -si ] 

Āyīne gibi ḫūrşīd bir ṣūret uġrısıdur / Biñ naḳş iderse durmaz ḫadd-i nigāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 4). [āyīne, ] 

Ṣafā-yı ʿaşḳ ile göñlüm iletdüm kūy-ı dildāra / Maḥabbet cāmiʿine yine ʿarż itdüm bir āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 4). [āyīne, ] 

Raḳībā baḳamazsın sen ṣafāyıla ruḫ-ı yāre / Baḳarsañ gösterür şekl-i ḳabīḥuñ saña āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 5). [āyīne, ] 

Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [āyīne, ] 
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Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur / Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 6). [āyīnesi, -si ] 

Ṣafā gitdi göñül āyīnesinde jeng-i ġam ḳaldı / Gül-i şādī açılmaz sīnede ḫār-ı elem ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 343, Beyit 1). [āyīnesinde, -sinde ] 

 

2. Ayna || Yüz. 

Ḫaṭṭ geldi ṣafḥa-i ḫaduña didügüm içün / Āyīneñ üzre māh gibi ḳonmasun ġubār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 3). [āyīneñ, -ñ ] 

 

3. Ayna ||Gönül. 

Ben ġubārından mükedderdür meger āyīnesi / Yoḫsa n’oldı ṭūṭī-i şekker-zebānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 4). [āyīnesi, -si ] 

Ṣūfiyā sāf eyle gel jeng-i ʿalāyıḳdan dilüñ / Ṣūret-i maʿnā görinmez olmasa āyīne ṣāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 6). [āyīne, ] 

 

āyīne it-: Ayna yapmak, ayna gibi kullanmak. 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [āyīne itdi, -di ] 

 

āyīne-i dil: Gönül aynası. 

Gitmez idi bir nefes āyīne-i dilden ġubār / Merḥabālarla lebin ṣunmasa meh-rūyān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 10). [āyīne-i dilden, -den ] 

 

āyīne-i ġayb-nümā: Bilinmeyeni gösteren ayna. 

Gösterür ehl-i dile aynada biñ şekl-i ṣuver / Maʿnīde āyīne-i ġayb-nümādur dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 168, Beyit 2). [āyīne-i ġayb-nümādur, -dur ] 

 

āyīne-i ruḫsār: Yanağı ayna gibi olan sevgili. 

Baña ey çerḫ her gün mihr-i ʿālem-tāb ʿarż itme / Benüm āyīne-i ruḫsāra yāra ḫod nigāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 2). [āyīne-i ruḫsāra, -a ] 

 

āyīne-i ṣūret: Suret aynası. 

Şu bāṭın kim müberrā olmadı jeng-i ʿalāyıḳdan / Ne maʿnā ẓāhir itdi aña bir āyīne-i ṣūret (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 3). [āyīne-i ṣūret,] 
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āyīne-ruḫsār: Yanağı ayna gibi parlak sevgili. 

ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından / ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 4). [āyīne-ruḫsārum, -um ] 

 

āyīneveş: Ayna gibi. 

Ṣāfdur āyīneveş ṭabʿum eyā rūşen-żamīr / Ṭūṭī-i cāna ġıdādur lafẓ-ı şehd ü şekkerüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 4). [āyīneveş, ] 

Mücellā ideli cān ṣūretini maʿni-i ʿaşḳuñ / Cemālüñ ḥaḳḳı ṣāf u sāde dil āyīneveş pāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 2). [āyīneveş, ] 

Ṣayḳal-ı ʿaşḳıyla şol dil kim mücellā olmadı / Ol ṣafā kesb itmedi āyīneveş dīdārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 4). [āyīneveş, ] 

 

ayır-: Ayırmak, uzaklaştırmak. 

Göñlümi ḳaddüñ hevāsından ayırmam bir nefes / Rāstī bir ṭoġrı yoldur itdügüm irşād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 4). [ayırmam, -mam ] 

Dehenüñ fikri ile şimdi Raḥīmī şiʿri / Şüphe yoḳ ʿālem-i ġaybdan ayırur mülhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 5). [ayırur, -ur ] 

Raḥīmī pādişāhum dergehüñde ber-murād iken / Anı şimdi murādından ayırup nā-murād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 5). [ayırup, -up ] 

 

aylaḳ: Bedava. 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [aylaḳ, ] 

 

ʿayn: Göz. 

Ben Raḥīmīyem ʿaṭā ʿaynıyla raḥm it vaḳtidür / Ḳıl kerem ey şāh-ı ʿālem himmet it himmet baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 6). [ʿaynıyla, -ıyla ] 

ʿĀrıżuñsuz ʿaynuma ey nūr-ı ʿaynum ʿayn-tāb / Ḥaḳḳ bilür ʿayn-ı ʿinā ʿayn-ı ʿaẕāb u ʿayn-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 1). [ʿaynuma, -uma ] 

Sūy-ı kūyuñdan yaşum ırmaġını ırmaġ ile / Kūzenüñ göz ʿaynı ser-gerdān başum dolābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 3). [ʿaynı, -ı ] 

Āh kim iġmāż ʿayn ile ʿitābın ʿāşıḳuñ / ʿAyn-ı tāb içre ʿanā çeken ʿaẕābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 89, Beyit 3). [ʿayn, ] 

Āhum ʿalemleriyle kūyuña ṭoġrı ey serv / ʿAynüm yaşından anda ʿaynüm ʿalāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 2). [ʿaynüm, -üm ] 
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Ṭañ degül meh dikse göz her gün rikābuñ ʿaynına / Ḫāk-pāyuñ tūtiyādur āfitābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 1). [ʿaynına, -ına ] 

Serv-ḳaddüñ cüst u cū itmekde her sū gözlerüm / Beñzer ol seyl-āb aḳar ḫūnīn-ḥabābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 2). [ʿaynına, -ına ] 

Gör bu çerḫ-i vuṣlata nevbet degirmendür daḫi / Dönmişem kendüm bilelden āsiyābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 4). [ʿaynına, -ına ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ görüp bir neşʾe taḥṣīl eylemiş / Raḳṣ urur cāna meger gelmiş zebānuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 5). [ʿaynına, -ına ] 

Āsitānuñsuz cihān maʿmūresin ey genc-i ḥüsn / Gelmeye bir ḥabbe bu ḳalb-i ḫarābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 6). [ʿaynına, -ına ] 

Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [ʿaynına, -ına ] 

 

ayna: Nesnelerin görüntüsünü veren, ışığı yansıtan, cilalı ve arkası sırlı cam. 

Gösterür ehl-i dile aynada biñ şekl-i ṣuver / Maʿnīde āyīne-i ġayb-nümādur dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 168, Beyit 2). [aynada, -da ] 

 

ʿayne’l-yaḳīn: Gözüyle görmüş gibi, kati. 

Ḫāk-i miḥnet çeşmine ol dūn bed-bīnüñ müdām / Tūtiyā bilmezse ḫāk-i dergehüñ ʿayne’l-yaḳīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 3). [ʿayne’l-yaḳīn, ] 

 

ʿaynı: Birbirinin eşi, ayırt edilemeyecek kadar benzeri, tıpkısı. 

Ḳanlu yaşumla göz Ḳızılırmaġuñ ʿaynıdur / Neşv ü nemā-yı ḫūn-ı cigerdür ḥabāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 4). [ʿaynıdur, -dur ] 

Mā-cerā-yı eşk-i çeşmüm bilmek isterseñ eger / Ey perī-rū ʿaynıdur her dem revān enhāra baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 2). [ʿaynıdur, -dur ] 

 

ʿayn-ı aʿmā: Kör göz. 

Ḳaddüñe ṭoġru baḳamaz egri / ʿAyn-ı aʿmā içinde yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 6). 
[ʿayn-ı aʿmā, ] 

 

ʿayn-ı ʿāşıḳ: Âşığın gözü. 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [ʿayn-ı ʿāşıḳda, -da ] 

 

ʿayn-ı aʿṭāf: İyilik ve yardımların kaynağı. 



231 
 

Bir şehüñ şimdi Raḥīmī ḳulıdur ḥalḳa biliş / ʿAyn-ı aʿṭāf bu ḥalḳa siper iḥsānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 6). [ʿayn-ı aʿṭāf, ] 

 

ʿayn-ı ʿaẕāb: Eziyet kaynağı. 

ʿĀrıżuñsuz ʿaynuma ey nūr-ı ʿaynum ʿayn-tāb / Ḥaḳḳ bilür ʿayn-ı ʿinā ʿayn-ı ʿaẕāb u ʿayn-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 1). [ʿayn-ı ʿaẕāb, ] 

 

ʿayn-ı idrāk: Anlayış gözü. 

ʿAyn-ı idrākiyle gel mirʾāt-ı dehre ḳıl naẓar / Vech-i maʿnā gösterür her ṣūret-i eşyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 3). [ʿayn-ı idrākiyle, -iyle ] 

 

ʿaynı ile: Aynısı, tıpkı. 

Baġrumuñ başında ʿaynı ile buldum başını / Bilürem ḳandan gelür her dem bu eşk-i ḫūn-feşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 5). [ʿaynı ile, ] 

 

ʿayn-ı ʿinā: Zahmet, eziyet kaynağı. 

ʿĀrıżuñsuz ʿaynuma ey nūr-ı ʿaynum ʿayn-tāb / Ḥaḳḳ bilür ʿayn-ı ʿinā ʿayn-ı ʿaẕāb u ʿayn-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 1). [ʿayn-ı ʿinā, ] 

 

ʿayn-ı māl ol-: Servetin kendisi olmak. 

Ṣabāyā ʿayn-ı māl olursa çekmem minnetin kuḥluñ / Görünmez gözüme nesne bu ḫāk-i rāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 3). [ʿayn-ı māl olursa, -ursa ] 

 

ʿaynı ol-: Benzemek. 

Cennet ḳapuñdan ayrıla ey ḥūr-i ʿayn o dem / Ṭūfān-ı Nūḥuñ ʿaynı olur ādemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 3). [ʿaynı olur, -ur ] 

 

ʿayn-ı tāb:  

1.Eziyetin kaynağı. 

ʿĀrıżuñsuz ʿaynuma ey nūr-ı ʿaynum ʿayn-tāb / Ḥaḳḳ bilür ʿayn-ı ʿinā ʿayn-ı ʿaẕāb u ʿayn-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 1). [ʿayn-tāb, ] 

 

2. Antep şehri. 

Āh kim iġmāż ʿayn ile ʿitābın ʿāşıḳuñ / ʿAyn-ı tāb içre ʿanā çeken ʿaẕābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 89, Beyit 3). [ʿayn-ı tāb, ] 
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ʿaynına al-: İtibar etmek, önem vermek. 

Cemʿüñe yüz süreli ey nūr-ı çeşm-i ẕāt-ı pāk / Pertev-i ḫūrşīdi almaz ʿaynına her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 5). [ʿaynına almaz, -maz ] 

 

ʿaynına gel-: Değer, kıymet vermek. 

Meges miḳdārı gelmez ʿaynına ʿanḳāsı dünyānuñ / Hümā ṭalʿatlu himmet evcinüñ perrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 2). [ʿaynına gelmez, -mez ] 

Ḳadd-i dil-cūyı hevāsıyla yaşum cūy eyledüm / Āh bir dem gelmez ol ʿālī-cenābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 3). [ʿaynına gelmez, -mez ] 

Ey Raḥīmi āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / ʿAynına bir ḳaṭre gelmez girse deryā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 7). [ʿaynına gelmez, -mez ] 

 

ʿaynıyla: Aynı, tıpkı. 

Göñül Nīş ḳalʿasıdur ṣan ḫarāb olmış içi ṭaşı / Başum ṭāġ-ı ʿinā ʿaynıyla çeşmümdür bıñarbaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 1). [ʿaynıyla, ] 

Gözümüñ bilmezem ḳandan gelürdi dem-be-dem yaşı / Ciger dāġında ʿaynıyla bulandı varımış başı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 1). [ʿaynıyla, ] 

 

ʿayn-tāb: Gözün parıltısı.|| Antep şehri. 

ʿĀrıżuñsuz ʿaynuma ey nūr-ı ʿaynum ʿayn-tāb / Ḥaḳḳ bilür ʿayn-ı ʿinā ʿayn-ı ʿaẕāb u ʿayn-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 1). [ʿayn-tāb, ] 

 

ʿayn-tāb ol-: Parlaklığın kaynağı olmak. 

Ḫāk-i pāyuñ kuḥl-ı ʿayn-ı ḥūr-ı ʿayn olsa ne ṭañ / ʿĀrıż-ı pür-tābuñ ile oldı ʿālem ʿayn-tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 2). [ʿayn-tāb oldı, -dı ] 

 

ʿayna al-: Gözüne almak: İtibar etmek, önem vermek, yüzüne bakmak, değerli görmek. 

Ruḫ-ı yāre naẓar ḳıl bāġ-ı ʿadni ʿaynuña alma / Ne seyrān ḳayısı ayva hemān ḫaṭṭ şimdi naruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 2). [ʿaynuña alma, -ma ] 

Bu gün ben hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı yāriyle / Gerekmez kāse-i faġfūrı almam ʿaynuma cāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 4). [ʿaynuma almam, -mam-uma ] 

 

ayrıl-:  

1.Uzaklaşmak, ayrı düşmek. 



233 
 

Rikābuñdan Raḥīmī sāye gibi bir gün ayrılmaz / Vefā yolında ol sābit-ḳadem bir ḫāksāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 9). [ayrılmaz, -maz ] 

 

2.İlgi ve alakasını kesmek. 

Cennet ḳapuñdan ayrıla ey ḥūr-i ʿayn o dem / Ṭūfān-ı Nūḥuñ ʿaynı olur ādemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 3). [ayrıla, -a ] 

 

ayru: 

1. Ayrı, uzak. 

Laʿl-i mey-gūnuñdan ayru bezm-i ġamda dem-be-dem / Ḫūn-ı ḥasretdür yidügüm içdügüm hūn-ābdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 2). [ayru, ] 

Sāyebān-ı devletüñden ayru ey ʿālī-cenāb / Ḫayme-i gerdūn dūn oldı başuma teng-tār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 71, Beyit 4). [ayru, ] 

Nār-ı ġam sen şehden ayru leẕẕetin telḫ eylemiş / Zerd ü zār olup benüm gibi ṭurup aġlar şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 4). [ayru, ] 

O mehden ayru yaşum ey felek ʿummāna döndürdüñ / Çevirdüñ başumı ṭolab-ı ser-gerdāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 1). [ayru, ] 

Leb-i bezminden ayru ey felek çeşmin Raḥīmīnüñ / Dem-ā-dem döne döne sāġar-ı mercāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 5). [ayru, ] 

Gül yüzüñden ayru tāb-ı ġamda bī-tāb oldı ḫār / Zerd olup titrer ḫazān yapraġı gibi cümle ten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 2). [ayru, ] 

Ey felek ol mehden ayru bī-ḳarār itdüñ beni / Ḫāke urduñ sāyeveş bī-iʿtibār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 1). [ayru, ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [ayru, ] 

 

2.Başka. 

Laʿlüñden ayru cām-ı cihān ṣunsa Cem göre / Ayaġına ṣürāḥi gibi baş eger miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 3). [ayru, ] 

 

ayru düş-: Ayrı kalmak, uzak düşmek, ayrılmak. 

Düşelden ayru nā-geh sen ruḫ-ı gül-berg-i zībādan / Pür itdi ṣaḥn-ı bāġı ḳanlu yaşum laʿl-i ḥamrādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 1). [ayru düşelden, -elden ] 

 

ayru ol-: Uzak kalmak, ayrı düşmek. 
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Vefā ehline āsāndur yoluñda cān fidā itmek / Velī bir dem ḳapuñdan ayru olmaḳ dil-berā müşkil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 6). [ayru olmaḳ, -maḳ ] 

 

ayruḳsı: Başka, başka türlü, ayrı, apayrı, farklı. 

Ṭolmış idi gülşene āvāze-i zāġ u zaġan / Ḥāli ayruḳsıdı bāġuñ işidenlerden ıraġ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 130, Beyit 4). [ayruḳsıdı, -dı ] 

 

ayu: Et yiyen memelilerden, ot ve bal da yiyebilen, uzun tüylü, kaba ve hantal, vahşi hayvan. 

Gözüm dīdāruña ḳaddüñe māʾil yaşum ırmaġı / N’ola ter düşse ey çeşm-i ġazālüm ayu ḳulaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 1). [ayu, ] 

 

ayva:  

1.Sonbaharın habercisi, iri, sarı ve sulu bir meyve. 

Ruḫ-ı yāre naẓar ḳıl bāġ-ı ʿadni ʿaynuña alma / Ne seyrān ḳayısı ayva hemān ḫaṭṭ şimdi naruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 2). [ayva, ] 

Raḥīmī bāġ-ı ʿālemde naṣībüñ bildüm ayvadır / Anuñçün reng-i ruḫsāruñ bu gün līmūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 5). [ayvadır, -dır ] 

Baña ʿunnāb-ı laʿlinsüz ne cānum ḳayısı ayva / Doyamam nārveş ben kāse-i hicrāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 6). [ayva, ] 

 

2.Sevgilinin yanakları. 

Teşne-cāna ṣunmadı bir dem ṣulu şeftālusın / Gösterür ayva bu ben maḥzūra ammā nār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 5). [ayva, ] 

 

ʿayyār: Hilekâr, dolandırıcı. 

Örnek olsun kim nigārā āline aldanmayam / Döne döne naḳşlar geçdi baña ʿayyār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 2). [ʿayyār, ] 

 

ʿayyār-ı zülf: Düzenbaz saç. 

Göñlümi bir bend ile bend ideli ʿayyār-ı zülf / Ḳıldı ʿaḳlum kārvānın tār-mār efkār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 1). [ʿayyār-ı zülf, ] 

 

ʿayyāş-ı nev-bahār: İlkbahar sarhoşu. 

Ṣaḥrāda lāle ṣanma gül-gūn meyiyle ṣunmış / ʿAyyāş-ı nev-bahāra cām-ı ṣafā-yı nev-rūz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 108, Beyit 3). [ʿayyāş-ı nev-bahāra, -a ] 
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ʿayyūḳa irgür-: Göğün en yüksek yerine ulaştırmak. 

İrişmez semʿine feryād u āhum Lala Paşanuñ / O cevr-i ġoncadan ʿayyūḳa irgürdüm ben efġānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 5). [ʿayyūḳa irgürdüm, -a-düm ] 

 

ʿaẕāb vir-: Acı çektirmek. 

Ġam yeter cānā dile gönderme şādı gelmesün / Maḥrem olmaz baña ol nā-cinsidür virür ʿaẕāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 6). [ʿaẕāb virür, -ür ] 

 

ʿaẕābī: Azap çeken, eziyet gören, sıkıntıya uğrayan. 

Āh kim iġmāż ʿayn ile ʿitābın ʿāşıḳuñ / ʿAyn-ı tāb içre ʿanā çeken ʿaẕābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 89, Beyit 3). [ʿaẕābīler, -ler ] 

 

ʿaẕāb-ı dūzaḫ: Cehennem azabı. 

Ṣūfiyā ḳorkutma ısınduḳ ʿaẕāb-ı dūzaḫa / Biz ḫaber alduḳ degülmiş hecr-i dil-berden eşed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 6). [ʿaẕāb-ı dūzaḫa, -a ] 

 

āzād eyle-: Kurtarmak. 

Velī miḥnetden āzād eylemekdür / İçüp cāmı yiyüp ṣūfi gehi beng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 2). [āzād eylemekdür, -mekdür ] 

 

āzād ol-: Kurtulmak, serbest kalmak. 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [āzād oluban, -uban  

Yūsufāsā ḫ˅āce-i dehri ṣarasın ḳul gibi / Olmadı şāh u gedā bendeñden āzād ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 150, Beyit 2). [āzād olmadı, -madı ] 

Ḫ˅āce-i dehri mezād idüp ṣatarsın ḳul gibi / Olmadı bir kimsene āzād elüñden ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 159, Beyit 6). [āzād olmadı, -madı ] 

 

āzāde: Tek başına, özgür. 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [āzāde, ] 

Girmesün dirseñ vücūduñ bāġına bād-ı ḫazān / Sebzezār-ı ʿāleme servi gibi āzāde gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 3). [āzāde, ] 
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āzāde ol-: Hür olmak, kurtulmak. 

Ḳaddüñe bende olup ṭoġrı hevādāruñ olan / Ḳayd-ı ġamdan olur ol serv gibi āzāde (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 5). [āzāde olur, -ur ] 

 

āzādlıḳ: Özgürlük. 

Ḫayli demdür dil hevā-yı ḳaddüñe oldı esīr / İstemez ammā efendi bir nefes āzādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 2). [āzādlıḳ, ] 

 

āzār: Azarlamak, incitmek, kırmak, üzmek. 

Müşteriyüz naḳd-i cān ile lebüñ kālāsına / Yoḳ dime āzār ile ey ġonca bāzār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 4). [āzār, ] 

 

āẕer: Ateş. 

Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [āẕerdür, -dür ] 

 

ʿazīz: Saygın ve hürmetli kişi, sevgili. 

Raḥīmī ḳuluña emr eyle olsun sākin-i kūyuñ / ʿAzīzüm ol gedāyı bir söz ile Mıṣra sulṭān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 7). [ʿazīzüm, -üm ] 

Senüñ olsun saʿādetle ʿazīzüm mülket-i dünyā / Baña ḳapuñda ḳulluḳ Mıṣra sulṭān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 3). [ʿazīzüm, -üm ] 

Ḳapusında ḳul olmaḳ ḳadrini sen Yūsuf-ı ḥüsnüñ / ʿAzīzüm mülket-i Mıṣr içre sulṭān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 5). [ʿazīzüm, -üm ] 

ʿAzīzüm dil olaldan müşterī ḥüsnüñ metāʿına / Cihānuñ Yūsufın bir şāhid-i bāzāra ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 3). [ʿazīzüm, -üm ] 

Mıṣr-ı ʿizzetde ʿazīzüm olımaz ṣāḥib-serīr / Çekmeyince bir zemān Yūsuf gibi zindān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 3). [ʿazīzüm, -üm ] 

 

ʿazīz ol-:  

1.Sultan olmak, itibar görmek. 

ʿAzīz ol ḥażret-i Yūsuf gibi Mıṣr-ı saʿādetde / Riʿāyet eylesün ʿizzetle ḫoş gördüñ bu mihmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 2). [ʿazīz ol, ] 

 

2. Değerli, izzetli olmak. 

Her behāsını terāzūda gören ola ʿazīz / Ben esīr-i ʿaşḳuñ iken boynı baġlu ḳul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 5). [ʿazīz ola, -a ] 
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ʿazm: Kasıt, niyet, karar. 

Ġam-ı dildārı cemʿ it maḥzen-i ḫāṭırda ḥıfẓ eyle / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa ʿazmüñ var ise zād-ı firāvān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 2). [ʿazmüñ, -üñ ] 

ʿAzmüñ Raḥīmī merḥale-i rāh-ı ʿaşk ise / Eyle sefer yaraġını ḳıl iḫtiyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
26, Beyit 7). [ʿazmüñ, -üñ ] 

 

ʿazm eyle-: Yönelmek; bir menzile ulaşmak için engelleri yenmeye uğraşmak, çabalamak. 

Sensin ṣalābetiyle zemānuñ Sikenderi / ʿAzm eyle her diyāra yüri Ḫıżrvār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 6). [ʿazm eyle, ] 

Ne ḫoşdur rūzgār ola muvāfıḳ ey şeh-i ʿādil / Ḳapuñdan cānibe ʿazm eyleyem ben ʿāşıḳ-ı bī-dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 1). [ʿazm eyleyem, -yem ] 

 

ʿazm ḳıl-: Yönelmek. 

Var iken luṭf u kerem ḳılma sitem semtine ʿazm / Eyleme imsāke meyli var iken imkān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 4). [ʿazm ḳılma, -ma ] 

 

ʿazm-i diyār: Memlekete ( doğru ) yola çıkma, hareket etme. 

Esīr-i bend-i ġurbetdür göñül ʿazm-i diyār ister / Ciger mecrūḥ-ı tīġ-i hecrdür vaṣl-ı nigār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 1). [ʿazm-i diyār, ] 

Uṣandı dār-ı ġurbetden göñül ʿazm-i diyār ister / Vefā şehrinde bir ʿālī-mürüvvet şehriyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 1). [ʿazm-i diyār, ] 

 

ʿazm-i ferendūş it-: Ferenduş (Ferdinand-Avusturya) yola çıkmak, hareket etmek. 

Zülfinüñ pīçi Budin mülkine ṣalarsa aḳın / Ḳayd-ı bend idüp anı ʿazm-i ferendūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 3). [ʿazm-i ferendūş idelüm, -elüm ] 

 

ʿazm-i ḫoten it-: Hoten'e yönelmek. 

ʿĀrıż u zülfüñ ġamından bī-ḳarār olmış ṣabā / Gāhi geşt-i gülşen eyler gāh ider ʿazm-i Ḫoten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 4). [ʿazm-i ḫoten ider, -er ] 

 

ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem it-: Yokluk diyarına yola çıkmak. 

Lebüñden gelmedi cān derdine bir nuṭḳ-ı em bir gün / Bu ġamdan ġam mı itsem ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 1). [ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem itsem, -sem ] 
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ʿazm-i kūy it-: Mahalleye yönelmek. 

Dil-i maḥzūnı ṣanma itdi ʿazm-i kūy ol ġamlı / Ḳarārı yoḳ nedür kūyuñdan āḫir kūy ol ġamlı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 1). [ʿazm-i kūy itdi, -di ] 

 

ʿazm-i kūy-ı yār eyle-: Sevgilinin mahallesine doğru yola düşmek. 

Çoḳ rūzgār baḥr ü berüñ seyrin eyledük / Ey dil demidür eyleyelüm ʿazm-i kūy-ı yār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 5). [ʿazm-i kūy-ı yār eyleyelüm, -yelüm ] 

 

B 
bāb:  

1.Bir kitabın bölümlerinden her biri. 

Çihrem Raḥīmī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam beyān ider / Her bāb bir kitāb gözüm aña bāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 7). [bāb, ] 

 

2.Kapı. 

Faṣl-ı ḥüsnüñ baña keşf it rūstāyı añlamaz / Gülsitānuñ bābını yine kitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 6). [bābını, -ını ] 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [bābından, -ından ] 

 

baba: Peder, baba. 

Babanuñ cānısın ḳaçma benüm ḳoynuma girmekden / Ḳuzucaġum beni ḳurtar elinden gürg-i hicrānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 6). [babanuñ, -nuñ ] 

 

baba ḥamza: Hamza Baba; Hâce Bektaş-ı Veli’nin Sulucakarahöyük’te kurduğu dergâhta yetiştirdiği 360 
halifesinden birisidir. Hünkar Hâce Bektaş’tan el ve icazet alan Hamza Baba, Ege bölgesini irşad ile 
görevlendirilmiştir. Ahmet Yesevi soylu ve Horasan erenlerinden Hâce İlyas oğlu Pir Hamza Baba, Alevî öğretisini 
yayar ve halkın her türlü derdine çözüm üretir. 

Sensin şeh-i iḳlīm-i velāyet Baba Ḥamza / Ḳapuñdan olur feyż-i kerāmet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 1). [baba ḥamza, ] 

Ey ravża-i pāküñden eser ravża-i cennet / Ravżañdan eser ravża-i rāḥat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 2). [baba ḥamza, ] 

Ṭapuña gelüp şāh-ı Selīm Ḫān-ı ʿālī-şān / İḫlāṣ ile ʿarż itdi irādet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 287, Beyit 3). [baba ḥamza, ] 

Ṣıdḳıyla muhibbüñ durur ol şāh-ı şerīʿat / Göster umaruz sende ṣadāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 4). [baba ḥamza, ] 
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Ol ḥākim-i muṭlaḳdan anı eyle tevaḳḳuʿ / Maḥkūm ola ḥükmine velāyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 5). [baba ḥamza, ] 

Her neye ṣunarsañ irişür dest-i şerīfüñ / Virmiş elüñe Ḥaḳḳ yed-i ṭāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 6). [baba ḥamza, ] 

Ḳapuña gelüp ḳalb-i selīm ile Raḥīmī / Himmet demidür eyle ʿināyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 7). [baba ḥamza, ] 

 

bāb-ı ʿadālet: Adalet kapısı. 

Felek naḳḳāşı ḳapuñ ṣūretin ṭāḳ-ı muḳarnesde / Yazar ʿunvān virüp dir budur ol bāb-ı ʿadālet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 4). [bāb-ı ʿadālet, ] 

 

bāb-ı feraḥ: Eğlence, mutluluk kapısı. 

Ḫayli gündür ḫār-ı ġamla baġludur bāb-ı feraḥ / Gül yüzüñle ḫāṭır-ı maḥzūnumı gel ey gül ac (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 2). [bāb-ı feraḥ, ] 

 

bāb-ı ḥikmet: Hikmet kapısı. 

Ne yazmış ṣafḥa-i eşcāra gör kim ḫāme-i ḳudret / Sebaḳ al bāb-ı ḥikmetdür ʿaceb dīvānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 4). [bāb-ı ḥikmetdür, -dür ] 

 

bāb-ı murād: İstek kapısı. 

Fetḥ-i bāb olsun Raḥīmī dir iseñ bāb-ı murād / Ḥalḳa gibi aç gözüñ gel bu der-i ʿulyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 7). [bāb-ı murād, ] 

 

bāb-ı şeref: Şeref kapısı. 

Yolum var devlete irsem n’ola ey şāh-ı kişver-gīr / Selīmü’l-bāl ile bāb-ı şeref derbānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 4). [bāb-ı şeref, ] 

 

bāb-ı sürḫ: Kırmızı kapı || Başlık. 

Çihrem Raḥīmī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam beyān ider / Her bāb bir kitāb gözüm aña bāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 7). [bāb-ı sürḫ, ] 

 

bāc: Vergi. 

Būy-ı çīn-i zülfüñe virür Ḫıṭā ḫānı ḫarāc / Dişlerüñüñ n’ola olursa ʿAdende bācıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 4). [bācıdur, -ıdur ] 
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bād: Rüzgar. 

Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [bād, ] 

Bāda ṭabşırdum hevāñ ile vücūdum ḫırmenin / Ṣanma ʿömrüm ḥāṣılı ʿömrüm benüm bād-ı hevā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 4). [bāda, -a ] 

Raḥīmī baḫt-ı hümāyūn bu ṭāliʿi Ferruḫ / Esīr-i zülf ü ruḫ itdi seni mübārek bād (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 36, Beyit 5). [bād, ] 

Ḫusrevā gül-gūn-ı eşküm āh-ı şeb-rengüm yeter / Āb u bāda ṣanma kim minnet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 3). [bāda, -a ] 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [bād, ] 

Ne ġam esse vücūdum yelkeninüñ bādı yapraḳdan / Müyesser ola ʿömr-i Nūḥ tek sen verd-i raʿnāya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 6). [bādı, -ı ] 

 

bāda eyle-: Yele vermek. 

Döne döne pīr-i ʿaşḳuñ pendi budur kendüme / Bāda eyle ḥāṣılı ġam ḫırmenin ber-bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 4). [bāda eyle, -a ] 

 

bāda vir-: Savurmak, boşuna harcamak. 

Bāda virdi ḫırmen-i ʿömrüm hevā-yı zülf-i yār / Bilmezem bād-ı hevā mı ṣanur ol dildār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 5). [bāda virdi, -di ] 

Bāde-i ʿaşḳıyla ter ḳıl cism-i ḫāk-ālūdeñi / Virmeye devrān mebādā bir muḫālif bāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 2). [bāda virmeye, -meye ] 

Devr-i zemāne bāḳī degüldür dem idegör / Bādī naẓarda bāda virür taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 4). [bāda virür, -ür ] 

 

bādām: Badem. 

Ṭoġrulın meclise cān nuḳlin ider anı revān / Serv-ḳadd beste dehen gözleri bādāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 3). [bādāmlara, -lara ] 

 

bāde: Şarap. 

Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler / Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 1). [bādesin, -sin ] 

Niçe ṭāḳat getürsin bu şeh-i laʿl-i leb-i yāre / Maḥabbet bādesinden maḥv olur āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 2). [bādesinden, -sinden ] 
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Laʿlüñe hem-meşreb olduġın işitmiş bādenüñ / Mā-ḥaṣal cānā ṣu idi kendüden āb-ı zülāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 4). [bādenüñ, -nüñ ] 

Ḳan uġud oldum ġubār-ı ġuṣṣadan / Sāḳiyā cām-ı lebüñden bāde ṣun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 3). [bāde, ] 

 

bāde-i ʿaşḳ: Aşk şarabı. 

Bāde-i ʿaşḳıyla ter ḳıl cism-i ḫāk-ālūdeñi / Virmeye devrān mebādā bir muḫālif bāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 2). [bāde-i ʿaşḳıyla, -ıyla ] 

Sāḳiyā bize lebüñ cāmını ṣun nūş idelüm / Bāde-i ʿaşḳ ile cān u dili ser-ḫoş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 1). [bāde-i ʿaşḳ, ] 

 

bāde-i bezm-i ezel: Yaratılış meclisinin şarabı. 

Bāde-i bezm-i ezel birle leb-ā-leb ṭoludur / Ṣūfiyā nūş ide gör cām-ı muṣaffādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 4). [bāde-i bezm-i ezel, ] 

 

bāde-i gül-reng: Gül renkli şarap. 

Pür itmiş bāde-i gül-rengi nūş-ā-nūş remz eyler / Ṣafā bezminde ehl-i ʿişrete sāġar ṣunar lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 2). [bāde-i gül-rengi, -i ] 

 

bāde-i ḥamrā: Kırmızı şarap. 

Ḫayāl-i laʿl-i cānānumla mestem sāḳiyā ṣunma / Benem ḫod baña yetmişdür ne lāzım bāde-i ḥamrā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 3). [bāde-i ḥamrā, ] 

 

bāde-i ṣāf: Saf şarap. 

Ṣūfiye ḳarşu Raḥīmī içeyüm bāde-i ṣāf / Mest-i dād-kār olayın ʿāşıḳ-ı bī-bāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 7). [bāde-i ṣāf, ] 

 

bād-ı āh: Ah rüzgarı. 

Viṣālüñ māhına gördüm seḥāb-ı hecr olur māʾil / Hemān dem bād-ı āhum günbed-i devvāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 4). [bād-ı āhum, -um ] 

 

bād-ı ecel: Ecel rüzgârı. 

Gel vücūdum ḫākini maḥv eyle ey bād-ı ecel / Ḳonmasun ol dāmen-i pākīzeye benden ġubār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 3). [bād-ı ecel, ] 
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bād-ı fiġān: Feryat rüzgarı. 

Binüp keştīye sen meh gün gibi ḳılduḳca seyrānı / Ṭoḳuz ḳat ṭolanur bād-ı fiġānum çerḫ-i gerdānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 1). [bād-ı fiġānum, -um ] 

 

bād-ı ḫazān: Sonbahar rüzgarı. 

Girmesün dirseñ vücūduñ bāġına bād-ı ḫazān / Sebzezār-ı ʿāleme servi gibi āzāde gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 3). [bād-ı ḫazān, ] 

 

bād-ı hevā: Arzu ve heves yeli. 

Bāda ṭabşırdum hevāñ ile vücūdum ḫırmenin / Ṣanma ʿömrüm ḥāṣılı ʿömrüm benüm bād-ı hevā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 4). [bād-ı hevā,] 

Bāda virdi ḫırmen-i ʿömrüm hevā-yı zülf-i yār / Bilmezem bād-ı hevā mı ṣanur ol dildār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 5). [bād-ı hevā, ] 

Kiştzār-ı dünyede bād-ı hevādur ḥāṣıluñ / Sen göñül ġulāt-ı zecr-i miḥnete meşġūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 2). [bād-ı hevādur, -dur ] 

 

bād-ı ṣabā: Sabah rüzgarı. 

Ḳoşılsa eblaḳ-ı āfāḳa ṭañ mı āh-ı şeb-rengüm / Ḳoyup yollarda geçdi ḫayli dem bād-ı ṣabā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 5). [bād-ı ṣabā, ] 

 

bād-ı şimāl: Kuzey rüzgarı. 

Hecrüñ şebinde āhuma hem-dem bulunmadı / Gönderdi ṣubḥ bād-ı şimāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 133, Beyit 5). [bād-ı şimāli, -i ] 

 

bād-ı ṣubḥ: Sabah rüzgarı. 

Kuḥl-ı ḫāk-i maḳdemüñ irgürdügiçün çeşmüme / Bād-ı ṣubḥa muştılıḳ virdüm Ṣıfāhān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 2). [bād-ı ṣubḥa, -a ] 

 

bādī: İlk. 

Devr-i zemāne bāḳī degüldür dem idegör / Bādī naẓarda bāda virür taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 4). [bādī, ] 

 

bād-pāyā: Rüzgar ayaklı. 

Semend-i ṭabʿuma yügrük geçenler hem-ʿinān olmaz / Maʿārif sāḥasında ögdül almış bād-pāyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 4). [bād-pāyāyam, -yam ] 
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bāġ: Bahçe. 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [bāġuñ, -uñ ] 

Ümīdüm devḥası bāġ-ı murādum āsitānuñdur / Cihān bāġında anuñ bāġ hezārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 5). [bāġ, ] 

Ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı gülşen-i kūyuñsuz ey ḥūrī / Görinür dūzaḫāsā gözüme bāġ u cinān sensüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 4). [bāġ, ] 

Ṭolmış idi gülşene āvāze-i zāġ u zaġan / Ḥāli ayruḳsıdı bāġuñ işidenlerden ıraġ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 130, Beyit 4). [bāġuñ, -uñ ] 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [bāġa, -a ] 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [bāġı, -ı ] 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [bāġında, -ında ] 

Girmesün dirseñ vücūduñ bāġına bād-ı ḫazān / Sebzezār-ı ʿāleme servi gibi āzāde gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 3). [bāġına, -ına ] 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [bāġuñ, -uñ ] 

Bāġa varup serviler seyrān iderse ṭañ degül / Bu Raḥīmī şīve-i reftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 5). [bāġa, -a ] 

Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını / Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle sulṭān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 1). [bāġında, -ında ] 

Ḳanlu yaşum ʿAşılu ırmaġınuñ mānendidür / Ter dutar her dem aḳup ol verd-i ḫandān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 2). [bāġını, -ını ] 

Laʿl-i sīr-ābuña teşne olalı cānā kirās / Ḥabbeye bir kimse almaz oldı mercān bāġını (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 317, Beyit 3). [bāġını, -ını ] 

Bunca gün āh eylerem kūyına bir kez ṭoġrılup / Gezmedüm bir kez ben ol serv-i ḫırāmān bāġını 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 4). [bāġını, -ını ] 

Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [bāġını, -ını ] 

 

bāġ u bahār: Bahçe ve bahar. 

Şitā faṣlından āfetdür cemāl-i yārsuz nev-rūz / Raḥīmī gülşenüm bāġ u bahārum ḫadd-i yārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 5). [bāġ u bahārum, -um ] 
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bāġ u rāġ: Bahçe ve çimenlik. 

Hem-dem olalı cihān şāhum bahār-ı vaṣluña / Reşk-i firdevs yirin olaydı hemān dem bāġ u rāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 6). [bāġ u rāġ, ] 

 

bāġbān: Bahçıvan. 

Hezār-ı ʿāşıḳ olursa ġam degül dildār ṣaġ olsun / Ḳayırma bülbüli ey bāġbān gülzār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 1). [bāġbān, ] 

 

baġdād: Bağdat şehri. 

Şehā şād-āb iden kūyuñ sirişk-i çeşm-i ʿāşıḳdur / Bilürsin şöhreti Şaṭdur şehā dünyāda Baġdāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 4). [baġdāduñ, -uñ ] 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [baġdād, ] 

İrüp Baġdād kūyına olınca vaṣluña mevṣıl / Gözümüñ ḳara ḳanlu yaşı ġarḳ itdi Ḳaramanı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 2). [baġdād, ] 

 

bāġ-ı ʿadn: Cennet bağı. 

Ruḫ-ı yāre naẓar ḳıl bāġ-ı ʿadni ʿaynuña alma / Ne seyrān ḳayısı ayva hemān ḫaṭṭ şimdi naruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 2). [bāġ-ı ʿadni, -i ] 

 

bāġ-ı ʿālem: Dünya bahçesi. 

Hemīşe bāġ-ı ʿālemde şehā sen ḫurrem ü şād ol / Raḥīmī bülbülāsā aġlasun sen ġonca gibi gül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 7). [bāġ-ı ʿālemde, -de ] 

Raḥīmī bāġ-ı ʿālemde naṣībüñ bildüm ayvadır / Anuñçün reng-i ruḫsāruñ bu gün līmūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 5). [bāġ-ı ʿālemde, -de ] 

 

bāġ-ı cennet: Cennet bahçesi. 

Sen ol ẓıll-i Ḫudāsın ey nihāl-i devḥa-i devlet / Özüñ gibi idemez bāġ-ı cennet bir semer peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 3). [bāġ-ı cennet, ] 

 

bāġ-ı cinān: Cennet bahçesi. 

Heves-i kūyuñ ile bāġ-ı cināndan geçdüm / Naẓar it ʿāşıḳ-ı dīdāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 3). [bāġ-ı cināndan, -dan ] 

 

bāġ-ı cinānveş: Cennet bahçesi gibi. 
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Güle baḳduñ gülşene var ise ey ferḫunde-rū / Ḥaşre dek bāġ-ı cinānveş nev-bahār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 5). [bāġ-ı cinānveş, ] 

 

bāġ-ı ḫuld: Cennet bahçesi. 

Almazam ḥabbeye ṭūbāsını bāġ-ı ḫuldüñ / Hüner oldur saña bir serv-i ḫırāmān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 3). [bāġ-ı ḫuldüñ, -üñ ] 

 

bāġ-ı ḥüsn: Güzellik bahçesi. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde femüñ ser-çeşme-i āb-ı ḥayāt / Ḫaṭṭ-ı Ḫıżr ābuñla gūyā oldı Ḫıżr-āsār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 4). [bāġ-ı ḥüsnüñde, -üñde ] 

Bāġ-ı ḥüsne ʿārıżuñ gül mīve-i cān leblerüñ / Sensin ey rūḥ-ı revān var ise berg ü bār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 3). [bāġ-ı ḥüsne, -e ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñsüz cinān bāġına dil dil baġlamaz / Ṣu gibi ṣāfi-nihāduz seyr-i dīdār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 3). [bāġ-ı ḥüsnüñsüz, -üñsüz ] 

Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [bāġ-ı ḥüsnüñ, -üñ ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ ben ıraḳdan seyr idem nergis-misāl / Bī-tekellüf geşt ide her rū-siyeh kākül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 3). [bāġ-ı ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

bāġ-ı merām: İstek bahçesi. 

Dil İrem bāġında dīdāruñsuz ārām eylemez / Kākülüñsüz mürġ-i cāna dām-ı ġam bāġ-ı merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 2). [bāġ-ı merām, ] 

 

bāġ-ı miḥnet: Üzüntü, dert bahçesi. 

Elifler servlerdür dāġlar gül yāreler ġonca / Vücūdum bāġ-ı miḥnet āh eşküm cüst u cūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 2). [bāġ-ı miḥnet, ] 

 

bāġ-ı murād: Arzu, istek bağı. 

Ümīdüm devḥası bāġ-ı murādum āsitānuñdur / Cihān bāġında anuñ bāġ hezārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 5). [bāġ-ı murādum, -um ] 

 

bāġ-ı vaṣl: Kavuşma bağı. 

Olup dil ṣu gibi sen serve māʾil / Velī yoḳ bāġ-ı vaṣla yol ne ḥāṣıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 
1). [bāġ-ı vaṣla, -a ] 

Öte ṭursun bāġ-ı vaṣluñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Bülbül oldı çāre yoḳ mı ḳış gidüp yaz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 2). [bāġ-ı vaṣluñdan, -uñdan ] 



246 
 

 

baġla-: Peydâ etmek, hâsıl etmek, oluşturmak, tutmak. 

Cān lebüñ cāmın görüp mestāne şeklin baġladı / Yandı şemʿ-i şevḳe dil pervāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 1). [baġladı, -dı ] 

Ḥasret-i laʿlüñle cānā bezm-i ġamda gözlerüm / Döne döne ḳan ṭolup peymāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 2). [baġladı, -dı ] 

Mihr bir sūret döner ālıyla rengīn naḳş ider / Cevr-i resminde felek cānāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 3). [baġladı, -dı ] 

Laʿl-i Şīrīnüñ ġamından yine cān Ferhādınuñ / Ser-güẕeşti Ḫusrevā efsāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 4). [baġladı, -dı ] 

Ṭolaşaldan bir perīşānuñ ṣaçı zencīrine / Ey Raḥīmī dil yine dīvāne şeklin baġladı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 308, Beyit 5). [baġladı, -dı ] 

 

baġlan-: Tutulmak, kapılmak, âşık olmak. 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [baġlandı, -dı ] 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [baġlanduñ, -duñ ] 

Ḫ˅ābda gördüm ṣaçuñ bendine baġlanmış ṣabā / Ṣubḥ-dem kūyuñda gördükde didüm uşbu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 4). [baġlanmış, -mış ] 

 

baġlu: Kapalı. 

Ḫayli gündür ḫār-ı ġamla baġludur bāb-ı feraḥ / Gül yüzüñle ḫāṭır-ı maḥzūnumı gel ey gül ac (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 2). [baġludur, -dur ] 

 

baġr:  

1.Göğüs, sine. 

Āblar sehm-i sinānuñdan zırıh-pūş oldılar / Tāb-ı tīġüñden ṣalupdur āteşüñ baġrına tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 4). [baġrına, -na ] 

Ne ḳanlar yutduġın her dem Raḥīmī dest-i hicrāndan / Anı sāġar gibi baġrı ṭolu ḳan olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 7). [baġrı, -ı ] 

Baḥr-i ḫaddüñle görelden āteşüm ey yār şemʿ / Baġrınuñ yaġın yaḳup aġlar baña her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 1). [baġrınuñ, -ınuñ ] 

Ḫūn iderseñ baġrumı sāġar gibi ben rāżıyam / Yār olup aġyār ile çifte ṭolular içme tek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 160, Beyit 5). [baġrumı, -umı ] 
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Baġrumuñ başında ʿaynı ile buldum başını / Bilürem ḳandan gelür her dem bu eşk-i ḫūn-feşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 5). [baġrumuñ, -umuñ ] 

Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [baġrum, -um ] 

İdelden başlu baġrum tīr-i müjgāna nişān ebrū / Büküp ey ḳaşı ya oḳ ḳaddümi eyler kemān-ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 1). [baġrum, -um ] 

Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [baġrum, -um ] 

Baġruñı ḫūn it çerāgāh-ı vefāda niçe dem / Nāfeveş tā giresin bir yār-i raʿnā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 4). [baġruñı, -uñı ] 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [baġruñuñ, -uñuñ ] 

Hecr odı yaḳdı sīnemi baġrum kebāb idüp / Dutdı çevirdi başumı biñ pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 5). [baġrum, -um ] 

Yüregüm ṭaşı n’idem aġladum ol baġrı ṭaşumdan / Göyündi içi ṭaġuñ ṭaşa geldi gözleri yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 3). [baġrı, -ı ] 

Seng-i hecrüñle göñül sāġar-ṣıfat oldı şikest / Cürʿaveş pāy-māl olup ḳan oldı baġrum mül gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 6). [baġrum, -um ] 

 

2.Gönül. 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [baġrum, -um ] 

Şarābum eşk-i ḥasret hem-demüm ġam / Kebāb itdi bu baġrum nār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 23, Beyit 2). [baġrum, -um ] 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [baġrumuñ, -umuñ ] 

Firāḳ odıyla yanan baġrumuñ ḳanlu kebābından / Tenūr-ı ġamda döne döne biryān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 3). [baġrumuñ, -umuñ ] 

Bī-ḳarār ʿāşıḳ gibi üstüñe dir dir titreyüp / Baġrı ġamdan pāre pāre dāʾimā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 5). [baġrı, ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [baġrum, -um ] 

Raḥīmī baġrumuñ başında buldum yaşumuñ başın / Ṣubaşı idüp ol demde sipāh-ı ʿaşḳa baş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 7). [baġrumuñ, -umuñ ] 

Dāġ-ı ġam yaḳdı dile bir verd-i ḫandān sīnelü / Ġoncaveş ḫūn itdi baġrum ol gülistān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 1). [baġrum, -um ] 
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baġrı kebābī:Bağrı yanık olanlar || Çok acı çekenler. 

Laʿlüñüñ keyfiyyetin cām-ı şarābīler bilür / Nār-ı ʿaşḳuñ sūzişin baġrı kebābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 1). [baġrı kebābīler, -ler ] 

 

baġrı yanıḳ: Çok ıztırap çekmiş, acı görmüş, dertli, kederli, bağrı kara. 

Yoluñda tīġ-i hicrānuñla ben ḳurbānuñı yād it / Tenevvür ġamda bu baġrı yanıḳ biryānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 1). [baġrı yanıḳ, ] 

 

baġrına baṣ-: Kucağına almak, kollarıyla sıkıca sarmak, sevgiyle kucaklamak. 

Ṭaş işigüñ Raḥīmī gibi baṣdı baġruma / Şimdi açıldı ḥalḳa gibi ḫātemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 312, Beyit 5). [baġruma baṣdı, -dı ] 

Yaşumla baḥr-i dehrüñ şimdi terdür ḳatı mā-beyni / Baṣaldan baġrına kān gibi sen laʿl-i dür-efşānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 4). [baġrına baṣaldan, -aldan ] 

 

baġru yan-: Bağrı yanmak; üzüntü çekmek, çok acı duymak. 

Ḳan uġud atdı ġubār-ı ġam şarāb ister göñül / Yandı baġrum ey ciger kūşem kebāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 1). [baġrum yandı, -um, -dı ] 

 

baġruma geç-: Bağrına/ yüreğine batmak. 

Bükdi bilümi fürḳat-i bār-ı cefā meded / Cevr oḳı geçdi baġruma ey ḳaşı yā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 1). [baġruma geçdi, -di ] 

 

baġruna ṭaşlar baṣ-: Sesini çıkarmaksızın her türlü acıya katlanmak. 

Baġruma ṭaşlar baṣup ġamdan ḫam oldı ṭāḳatüm / Ḫātem-i laʿlüñle maḥremdür bir aḫıryān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 2). [baġruma ṭaşlar baṣup, -up ] 

 

baġru delin-: Yüreği parçalanmak, delik delik olmak. 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [baġruñ delinmişdür, -uñ-uñ , -mişdür ] 

 

bahār: Bahar mevsimi. 

Gülüp gül gibi ṣun ġonca-lebüñ maḥzūn-ı hicrāna / Şitānuñ şiddeti gitdi dem-i ʿişret bahāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 4). [bahāruñdur, -uñdur ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören dehrüñ bahārın istemez / Seyr iden ḫaddüñ bu deştüñ lālezārın istemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 1). [bahārın, -ın ] 
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Ey felek ḫoş gör bu devrānuñ bahārı şevḳini / Her dem el virmez bu demler arayup yaḳsañ çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 3). [bahārı, -ı ] 

Aġlamaḳdan dehr gülmezdi açılmazdı bahār / Şimdi görür gözi nergis her semen çeşm ü çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 5). [bahār, ] 

Giceyi gündüze ḳatup irişdi yine bahar / Ṣafā-yı ʿişreti biz daḫi ṣubḥ u şām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 6). [bahar, ] 

Açılmaz ol gül-i ġoncam bahārı n’eyleyeyin / Ṣalınmaz ol boyı servüm kenārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 1). [bahārı, -ı ] 

Ḫūn oldı eşk-i çeşmüm ol gül-ʿiẕāra ḳarşu / Ṣular bulanıḳ aḳar evvel bahāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 1). [bahāra, -a ] 

Yine gül gibi ʿīş it ġonca-leblerle bahār içre / Söz aç bülbül gibi gel gül gibi bir murġzār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 1). [bahār, ] 

 

bahār ir-: Baharın gelmesi. 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [bahār irdi, -di ] 

 

bahār-ı bāġ-ı dünyā: Dünya bahçesinin baharı. 

Heves ḳılmaz behiştāsā bahār-ı bāġ-ı dünyāya / Ruḫuñsuz ey gül-i ter ṣanma seyr-i bāġ u rāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 2). [bahār-ı bāġ-ı dünyāya, -ya ] 

 

bahār-ı dil-güşā ol-: İç açıcı bahar olmak. 

Raḳibe ṣoḥbetüm gerçi şitā faṣlından āfetdür / Göz aç nergis gibi gör bir bahār-ı dil-güşā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 6). [bahār-ı dil-güşā oldum, -dum ] 

 

bahār-ı germiyān: Germiyan'ın baharı. 

Maḳdemüñden ḫurrem olmışdur bahār-ı Germiyān / Berf ṣanma yüzin aġartdı diyār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 1). [bahār-ı germiyān, ] 

 

bahār-ı ḥüsn: Güzelliğin baharı. 

Güzellik çaġı gibi ey bahār-ı ḥüsn gel gitme / Gözüme gülleri gil gülsitānı külḫan eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 2). [bahār-ı ḥüsn, ] 

Döne döne yaşını itdüñ Raḥīmīnüñ revān / Bir bahār-ı ḥüsne ḳarşu cūy-bār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 5). [bahār-ı ḥüsne, -e ] 

 

bahār-ı vaṣl: Kavuşma baharı. 
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Hem-dem olalı cihān şāhum bahār-ı vaṣluña / Reşk-i firdevs yirin olaydı hemān dem bāġ u rāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 6). [bahār-ı vaṣluña, -uña ] 

 

bahāristān-ı luṭf: İyilik bahçesi. 

Bahāristān-ı luṭfuña Raḥīmī ölmeden girse / Oḳumaz idi Saʿdīye cenābuñda Gülistānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 320, Beyit 5). [bahāristān-ı luṭfuña, -uña ] 

 

baḥr: Deniz. 

Kān-ı iḥsān-ı mürüvvetsin eyā Ḫātem vücūd / Keff-i feyż-ı cūduñ ile düşdi baḥre ıżṭırāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 5). [baḥre, -e ] 

Baḥr ile mā-beyni terdür yaşumuñ / Çeşmüme ḳan yaġıdur Nīl ü Aras (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 3). [baḥr, ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā / Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 4). [baḥr, ] 

Ey Raḥīmī ben maʿārif baḥrinüñ ġavvāṣıyam / Dehr ṣarrāfına ṣatam n’ola ʿirfān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 7). [baḥrinüñ, -inüñ ] 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [baḥr, ] 

Kef-i luṭfuñla dil cān ẕātuñ ile olalı hem-dem / ʿAceb ḥālet virür cūş u ḫurūşum dehre geh baḥre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 4). [baḥre, -e ] 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [baḥr, ] 

 

baḥr ü ber: Kara ve deniz || bütün varlık âlemi; kâinat. 

Çoḳ rūzgār baḥr ü berüñ seyrin eyledük / Ey dil demidür eyleyelüm ʿazm-i kūy-ı yār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 5). [baḥr ü berüñ, -üñ ] 

 

baḥr [u] kān: (bir şeyin) kaynağı. 

Baḥr [u] kān bulmaz idi olmasa kefüñe şebīh / Kūh-ı kūyuña sücūd itmese bulmazdı vaḳār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 3). [baḥr [u] kān, ] 

 

baḥr-i ʿaṭā: Cömertlik denizi. 

Gel ṭoġrudalum biz dümeni baḥr-i ʿaṭāya / Almaḳ bizüm ü virmek o sulṭāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 3). [baḥr-i ʿaṭāya, -ya ] 

 

baḥr-i dehr: Dünya denizi. 
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Yaşumla baḥr-i dehrüñ şimdi terdür ḳatı mā-beyni / Baṣaldan baġrına kān gibi sen laʿl-i dür-efşānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 4). [baḥr-i dehrüñ, -üñ ] 

 

baḥr-i ezel: Ezel denizi. 

Gevher-i ʿaşḳuña tā baḥr-i ezelde ṭālibüz / Āşināyuz dostum itme bize bī-gāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 66, Beyit 3). [baḥr-i ezelde, -de ] 

 

baḥr-i fürḳat: Ayrılık denizi. 

Baḥr-i fürḳatde ḳaldı dil yād it / Varṭa-i ġamda āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 3). 
[baḥr-i fürḳatde, -de ] 

Ġarḳ itdi baḥr-i fürḳat fülk-i vücūdı yā Rab / Olmadı ḳaṭre ʿavni sen Ḫıżr-ı dīdebānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 6). [baḥr-i fürḳat, ] 

 

baḥr-i ḫadd: Yanak denizi. 

Baḥr-i ḫaddüñle görelden āteşüm ey yār şemʿ / Baġrınuñ yaġın yaḳup aġlar baña her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 1). [baḥr-i ḫaddüñle, -üñle ] 

 

baḥr-i ḥüsn: Güzellik denizi. 

Gevher-i vaṣluma ṭālibsin didi ol baḥr-i ḥüsn / Ġarḳa vir yaşuñla dehri ser-be-ser dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 6). [baḥr-i ḥüsn, ] 

 

baḥr-i ʿizzet: Kıymet denizi. 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [baḥr-i ʿizzetde, -de ] 

 

baḥr-i kerremnāya: "... biz Adem oğullarını üstün kıldık. Onlara karada ve denizde taşıyacak vasıtalar verdik.” 

Baḥr-i kerremnāya ġarḳ itdüñ bu cismüñ cevherin / Āşinā-yı ḳulzüm-i ʿaşḳuz kerāmāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 3). [baḥr-i kerremnāya, -ya ] 

 

baḥr-i ḳudret: Kudret denizi. 

Beglige reşk itme birdür kān-ı luṭf ʿilmüñ muḥīṭ / Baḥr-i ḳudretde vücūduñ cevheri bir dānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 4). [baḥr-i ḳudretde, -de ] 

 

baḥr-i luṭf: İhsan, iyilik denizi. 
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Muḥīṭ-ı ʿāleme ey baḥr-i luṭf ol gevher-i pāke / Ḫudānuñ birligi ḥaḳḳı Ḫudā yek dāne gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 7). [baḥr-i luṭf, ] 

 

baḥr-i mihr: Sevgi denizi. 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [baḥr-i mihr, ] 

 

baḥr-ṣıfat: Deniz gibi. 

Āşinā oldı bize ol güher-i ḳulzüm-i cūd / Ey Raḥīmī demidür baḥr-ṣıfat cūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 5). [baḥr-ṣıfat, ] 

 

baḥrveş: Deniz gibi. 

Laʿl-i cān-baḫşuñla cānā āşinālıḳ kesb iden / Baḥrveş her sū revān itsün revān cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 4). [baḥrveş, ] 

 

baḫş: İkram, iltifat. 

Ey Raḥīmī ḫ˅ān-ı Ḥaḳdan ḫod nevāleñ baḫşıdur / Bī-nevāyāne ṭamaʿ itme yime dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 5). [baḫşıdur, -ıdur ] 

 

baḫt: Kader, şans, talih. 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [baḫtum, -(u)m ] 

Ḳaçan bir māha mihr itsem seḥāb-ı hecr olur ḥāʾil / ʿAceb ser-geşte baḫtum ṭāliʿ-i nā-sāzkārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 2). [baḫtum, -um ] 

ʿÖmr-i müstaʿcil felek ġaddār u nā-hemvāra baḫt / Mihr-i meh-rū ġayr-ı vāḳiʿ cāy-ı ḥırmān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 3). [baḫt, ] 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [baḫtuñ, -uñ ] 

Nā-müsāʿid ṭāliʿum baḫtum siyeh ḳalbüm ḥazīn / Ṭañ mı ey gül-çihre bülbül gibi eylersem enīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 1). [baḫtum, -um ] 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [baḫt, ] 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [baḫtuma, -uma ] 

 

baḫt-ı dūn: Alçak, aşağı baht veya talih. 
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Raḥīmīnüñ ne ṭañ tār olsa başına cihān mülki / Benüm ol ey meh ü ḫūrşīd-i ʿāriż baḫt-ı dūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 4). [baḫt-ı dūnumdur, -umdur] 

 

baḫt-ı hümāyūn: Kutlu talih. 

Raḥīmī baḫt-ı hümāyūn bu ṭāliʿi Ferruḫ / Esīr-i zülf ü ruḫ itdi seni mübārek bād (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 36, Beyit 5). [baḫt-ı hümāyūn, ] 

 

baḫtı ḳara: Kara bahtlı, kötü talihli. 

Bu baḫtı ḳaranuñ yaşını ırmaġ itme kūyuñdan / Bu şehre şehriyāra Aḳca ṣu virmiş durur revnaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 4). [baḫtı ḳaranuñ, -nuñ ] 

 

baḫt-ı saʿīd: Uğurlu baht. 

Baʿīd olsun nüḫūset ey ḳamer baḫt-ı saʿīdüñdür / Şeref viren cihāna mihr-i ḥüsn-i bā-kemālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 6). [baḫt-ı saʿīdüñdür, -üñdür ] 

 

baḫt-ı siyāh: Kötü talih, kara yazı. 

Ḫaṭṭ gelince ḫadd-i yāre gün mi gösterdi baña / Ey Raḥīmī bu perīşān ṭāliʿ ü baḫt-ı siyāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 5). [baḫt-ı siyāh, ] 

 

baʿīd ol-: Uzak olmak. 

Şād iden şāhum hevā īd-i viṣālüñdür beni / Yoḫsa çekmem ġam olursam ḳurbet-i ʿīda baʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 5). [baʿīd olursam, -ursam ] 

Baʿīd olsun nüḫūset ey ḳamer baḫt-ı saʿīdüñdür / Şeref viren cihāna mihr-i ḥüsn-i bā-kemālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 6). [baʿīd olsun, -sun ] 

 

bāḳ: Korku, havf. 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [bāküm, -üm ] 

 

baḳ-:  

1.İtibar etmek. 

İşigüñde gözüm yaşına baḳmaz / ʿAḳīḳa raġbet olmazmış ʿAdende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
4). [baḳmaz, -maz ] 

 

2.İlgilenmek. 
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Āfitābum yücedür gerçi felekden menzilüñ / Sāye ṣal ben ẕerre-i nāçīz ü bī-miḳdāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 4). [baḳ, ] 

 

3. Dikkat etmek. 

ʿAyn-ı idrākiyle gel mirʾāt-ı dehre ḳıl naẓar / Vech-i maʿnā gösterür her ṣūret-i eşyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 3). [baḳ, ] 

Ḥikmetine nāẓır ol ol ḥākim-i pür-ḥikmetüñ / Yuḥyi baʿde’l-mevti gör fe’nẓur ilā āsār a baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 2). [baḳ, ] 

 

4. Seyretmek. 

Ḳaddüñe ṭoġru baḳamaz egri / ʿAyn-ı aʿmā içinde yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 6). 
[baḳamaz, -amaz ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ṣūfī ruḫ-ı zībāya baḳ / Gör ne şekl iẓhār ider ol ṣūret-i maʿnāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 1). [baḳ, ] 

Ḥüsn-i yāra ḳıl naẓar mihr itme ʿālem mihrine / Dimezem māhum saña var bir ṭolınġın aya baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 2). [baḳ, ] 

ʿÖmr uzunluġından isterseñ temettuʿ dil-berā / Şehr-i Kütāhiyyede bir ḳāmet-i bālāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 4). [baḳ, ] 

Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger / Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 5). [baḳ, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [baḳ, ] 

Fetḥ-i bāb olsun Raḥīmī dir iseñ bāb-ı murād / Ḥalḳa gibi aç gözüñ gel bu der-i ʿulyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 7). [baḳ, ] 

Göñlüñ āyīnesini ṣāf it ruḫ-ı dildāra baḳ / Gör ne ṣūret gösterür ol maẓhar-ı envāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 1). [baḳ, ] 

Mā-cerā-yı eşk-i çeşmüm bilmek isterseñ eger / Ey perī-rū ʿaynıdur her dem revān enhāra baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 2). [baḳ, ] 

Ḫusrevā ṣan tāze berg üstinde sebz-cāmedür / Ter-i teb Ferhāda beñzer bīşe-i kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 3). [baḳ, ] 

Göñlüñüñ āyīnesi kesb eylesün dirseñ ṣafā / Ḳo Raḥīmī ṣūret-i aġyārı vech-i yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 139, Beyit 5). [baḳ, ] 

Gün bu gündür aç gözüñ nergis gibi gülzāra baḳ / Māʾil-i dīdār iseñ ṣu gibi ḫadd-i yāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 1). [baḳ, ] 

Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [baḳamaduñ, -amaduñ ] 
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Temāşā eyledüm taṣvīrüñi dībā-yı ḥüsn üzre / Gözüm çıḳsun baḳarsam ġayra ger cevr-i cinān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 5). [baḳarsam, -arsam ] 

Raḳībā baḳamazsın sen ṣafāyıla ruḫ-ı yāre / Baḳarsañ gösterür şekl-i ḳabīḥuñ saña āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 5). [baḳamazsın, -amazsın ] 

Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [baḳmasın, -masın ] 

 

5. Görmek, anlamak, idrak etmek. 

Hecr-i laʿlüñle tenümde ḳaldı cāndan bir ramaḳ / Ṣun lebüñ cānum yirine gelsün öldüm işte baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 1). [baḳ, ] 

Gör ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle ne keyfiyyetde ben / Ḥālüme raḥm it beni ḥayrān iden esrāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 4). [baḳ, ] 

 

6.Nazar etmek. 

Maʿārif Būstānında bu gün Saʿdī-i vaḳtem ben / Yüzüme güle baḳ ben de idüm bir Gülsitān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 4). [baḳ, ] 

Güle baḳduñ gülşene var ise ey ferḫunde-rū / Ḥaşre dek bāġ-ı cinānveş nev-bahār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 5). [baḳduñ, -duñ ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [baḳ, ] 

Ey Raḥīmī seyr-i dīdār ise dāʾim ārzū / Maʾil olma her yaña ṣu gibi sūy-ı yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 143, Beyit 5). [baḳ, ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [baḳmaz, -maz ] 

Şehā oḳ ḳaddüñüñ hecriyle bir ḳaddi kemānum ben / Baña ṭoġrı naẓar ḳıl egri baḳma nā-tüvānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 1). [baḳma, -ma ] 

Göñül mirʾātınuñ ḥāli mükedder jeng-i fürḳatle / Ṣafā himmetle baḳ anı mücellā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 6). [baḳ, ] 

 

bāḳī: Ebedî, sonsuz. 

Dil hevā-yı ʿaşḳa hem-dem her nefes / Baña bu yoluñda bes bāḳī heves (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 1). [bāḳī, ] 

Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [bāḳī, ] 

Devr-i zemāne bāḳī degüldür dem idegör / Bādī naẓarda bāda virür taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 4). [bāḳī, ] 
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Esīr-i bend-i zülfüñdür dil-i şūrīde raḥm eyle / Güzellik ḫod bilürsin kimseye ʿömrüm degül bāḳī 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 3). [bāḳī, ] 

 

bal:  

1.Bal, arının yaptığı tatlı madde. 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [balüm, -üm ] 

 

2. Arının yaptığı tatlı madde || Dünya nimetleri. 

Matbaḫ-ı ḫūn-ı tevekkülde idenler iʿtikāf / Çekmedi balın belāsın yimedi loḳma ġamın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 256, Beyit 3). [balın, -ın ] 

 

bālā: Uzun. 

Rāstī bir tāze revnaḳ virdi cism-i ʿāleme / Ḫılʿat-i şāhı şehā sen ḳāmeti bālāyıla (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 290, Beyit 2). [bālāyıla, -yıla ] 

 

bālī: Eski, eskimiş, köhne. 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [bālī, ] 

 

bāl-i himmet: İhsan kanadı. 

Raḥīmī bāl-i himmetle hümāyūn vaṣluña irdi / Benüm şeh-bāzum almaz bu şikārı böyle her şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 7). [bāl-i himmetle, -le ] 

 

bālīn: Yastık. 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [bālīnüm, -üm ] 

Güneş gibi bülend olurdı ḳadrüm çerḫ-i aʿlāda / Eger bālinem olsa bir gice iç eşügi ṭaşı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 342, Beyit 2). [bālinem, -em ] 

 

baña: 

1. Birinci teklik şahıs zamirinin yönelme eki almış hali. 

Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi / Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 3). [baña, ] 
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N’ola insāniyyet itseñ ey melek-ṭalʿat baña / Bir perīşān-ḫāṭırum raḥm it ḳılup şefḳat baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 1). [baña, ] 

Rā ḳaşuñ peyveste çatma müşterüñe incinüp / Ey ʿuṭārid rā buradur kūşe-i rāḥat baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 2). [baña, ] 

Ġayrı vechinden göñül mirʾātını ṣāf eyledüm / Şāhid-i ḥüsnüñ niçün ʿarż eylemez ṣūret baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 3). [baña, ] 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [baña, ] 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [baña, ] 

Ben Raḥīmīyem ʿaṭā ʿaynıyla raḥm it vaḳtidür / Ḳıl kerem ey şāh-ı ʿālem himmet it himmet baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 6). [baña, ] 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [baña, ] 

Ḫūn-ı dil yād-ı leb-i laʿlüñle şerbetdür baña / Tende ġamzeñ yāresi āsār-ı ṣıḥḥatdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 1). [baña, -üñle ] 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [baña, ] 

Ḳırmızı kisvet degül çıḳdı depemden nār-ı dil / Sūz-ı şevḳ-ı ʿaşḳdan şāhum ʿalāmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 3). [baña, ] 

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri / Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 6, Beyit 4). [baña, ] 

Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [baña, ] 

Ḫayāl-i laʿl-i cānānumla mestem sāḳiyā ṣunma / Benem ḫod baña yetmişdür ne lāzım bāde-i ḥamrā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 3). [baña, ] 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [baña, ] 

Ġam yeter cānā dile gönderme şādı gelmesün / Maḥrem olmaz baña ol nā-cinsidür virür ʿaẕāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 6). [baña, ] 

Ey şeker-güftār acırsañ baña raḥm it acı kim / Ṭatlu cānumdan uṣandurdı beni efgār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 6). [baña, ] 

Der-i cānāna yüz sürdüm ḳoyup başum ayāġına / Bi-ḥamdillāh Raḥīmī baña el virdi yine devlet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 7). [baña, ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dermānde ḳaldum / Meded yā Rabb baña bir yār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
23, Beyit 4). [baña, ] 

Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem / Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 5). [baña, -dur ] 
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Ben mübtelā-yı mīm-i fem ü dāl-i zülfüñem / Yoḳ yire baña ʿömrüm idersin cefā meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 33, Beyit 3). [baña, ] 

Lebi kālāsını ser-māye-i cānıyla meded / Baña ey ḫ˅āce alı vir saña ḥelvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 46, Beyit 3). [baña, ] 

Baña hecrüñde ġam vaṣluñla şādān olmadan yegdür / Dili bīmār-ı ḫoş-derdüñle dermān olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 1). [baña, ] 

Senüñ olsun saʿādetle ʿazīzüm mülket-i dünyā / Baña ḳapuñda ḳulluḳ Mıṣra sulṭān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 3). [baña, ] 

Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [baña, ] 

Sāyeñüm ẕerrece baña mihr it / Āfitāba żiyā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 5). 
[baña, ] 

Artırursın vefāñı ġayrılara / Mihrüñ ey meh baña mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 6). 
[baña, ] 

Ṣanma yārüñ şerbet-i derd ü ġamı cān acıdur / Baña ānsız ṭatlu dirilmek ṭabībā acıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 1). [baña, ] 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [baña, ] 

Baña ey çerḫ her gün mihr-i ʿālem-tāb ʿarż itme / Benüm āyīne-i ruḫsāra yāra ḫod nigāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 2). [baña, ] 

Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [baña, ] 

Nev-rūz bende ben baña zülf ü ruḫuñ yeter / Ānsız berāber oldı Yemende şeb ü nehār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 4). [baña, ] 

Bükdi hecr müjeñ ile oḫ ḳaddüm / Daḫi bu devr baña yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 2). 
[baña, ] 

Girmez oldı ünüm ḳulaġına / İtlerüñ uluyup baña n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 4). [baña, 
] 

Cevrini döne döne çekdürdi / Daḫi devrān baña şehā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 9). 
[baña, ] 

Faṣl-ı ḥüsnüñ baña keşf it rūstāyı añlamaz / Gülsitānuñ bābını yine kitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 6). [baña, ] 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [bana, ] 

Şeb-i fürḳatde ḫalḳa ḳarşu ḳaddüm dāle döndürdi / Baña bend eyleyen hep ʿıḳd-ı zülf-i tābdāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 6). [baña, ] 

Esīr-i zülfüñ olduġumı rüsvā eyledi ḫalḳa / Baña bu bendi geçmeklik yine ol nābe-kāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 8). [baña, ] 
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Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [baña, ] 

Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 4). [baña, ] 

Secde vācibdür baña gördüm ḳaşuñ miḥrābını / Ḳāmetüñ göstermege ṭoġrul ki farż oldı namāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 3). [baña, ] 

Dil hevā-yı ʿaşḳa hem-dem her nefes / Baña bu yoluñda bes bāḳī heves (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 1). [baña, ] 

Rāżıyam her kime eylerseñ vefā / Cevrüñ ey bī-mihr yanam baña bes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 2). [baña, ] 

Ṣūfiyā seyr-i ruḫı baña nigāruñ yürisin / Naḳş-ı bī-cān gibi var ṣūret-i dīvāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 3). [baña, ] 

Zülfi zencīrine ḳarşu aṣılup ṭurma rakīb / Baña bend itdi anı sen resen-i dāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 4). [baña, ] 

Örnek olsun kim nigārā āline aldanmayam / Döne döne naḳşlar geçdi baña ʿayyār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 2). [baña, ] 

Dem-i ġamda baña hem-dem bu çeşm-i ḫūn-feşān ḳalmış / Hevādār olup üstüme döner āh u fiġān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 1). [baña, ] 

Baḥr-i ḫaddüñle görelden āteşüm ey yār şemʿ / Baġrınuñ yaġın yaḳup aġlar baña her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 1). [baña, ] 

Baña sen māh-rū eksüklügin göstermesin Mevlā / Senüñ ḳapuñdan artıḳ bir daḫi şehr ü diyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 5). [baña, ] 

Baña mihr itmeyüp ġamzeñ geçer ḫāṭır nişānumdur / Bilümi ey hilāl-ebrū kemāna yana döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 4). [baña, ] 

Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi / Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 2). [baña, ] 

Ben senüñ Yaʿḳūbuñum ey Yūsuf-ı gül-pīrehen / Nükhet-i cān-baḫş olur būyı baña pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 4). [baña, ] 

N’ola insāniyyet itse baña çeşmüñ ey melek / Ṭaña ḳalup mihr ider mihrüm görüp māh-ı felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 1). [baña, ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [baña, ] 

Yilüp yildürmege ʿaşḳuñ yolında / Ṣabā olmaz baña hem-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 5). [baña, ] 

Ḳadüm yā itdi dil-ber cevr eliyle / Baña raḥm eyle yā Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 2). [baña, ] 

Götürdüm bezm-i kesretden ayaġı lāleveş sāḳī / Baña vaḥdet meyinden cürʿa ṣun dildāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 3). [baña, ] 
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Ey Raḥīmī baña bu şādī yeterdi dünyede / Ġuṣṣa-i ʿaşḳı göñül şehrine mihmān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 7). [baña, ] 

Ey lebi ʿḬsā baña ḳarşu ne ḫoş nāz idesin / Cevr ile öldüresin cān ile bīmāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 4). [baña, ] 

Şükrülillāh şimdi ġam ġam-ḫ˅ār u mūnisdür baña / Fāriġ ol cānāna ḥācet mūnis ü ġam-ḫ˅ār hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 209, Beyit 2). [baña, ] 

Ey Raḥīmī şāyiʿ itdi mā-cerā-yı eşkümi / Baña kerīm yā Rab ez-īn dīde-i ḫūn-bār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 7). [baña, ] 

Dostlar nā-geh olursam ġarḳa-i baḥr-i firāḳ / Baña ḥayf oldı deñiz ol āşināyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 3). [baña, ] 

Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb / Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 6). [baña, ] 

Ḳana ġarḳ itdi ruḫ-ı zerdüm sirişk-i lāle-gūn / Vechi var dilerse şāhum baña mīr-i ʿāşıḳān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 6). [baña, ] 

Şehā oḳ ḳaddüñüñ hecriyle bir ḳaddi kemānum ben / Baña ṭoġrı naẓar ḳıl egri baḳma nā-tüvānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 1). [baña, ] 

Gün yüzüñsüz ey hilāl-ebrū bu gün / Baña mātem ḫalḳa bayram u dügün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
267, Beyit 1). [baña, ] 

Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī anı / Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 3). [baña, ] 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni / Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 5). [baña, ] 

Baña ʿunnāb-ı laʿlinsüz ne cānum ḳayısı ayva / Doyamam nārveş ben kāse-i hicrāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 6). [baña, ] 

Ḫalāṣ eyle dil-i bī-ṭāliʿi ṣavm-ı nuḥūsetden / Şeref vir ey hilāl-ebrū baña ʿīd-i cemālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 5). [baña, ] 

Ḫaṭṭ gelince ḫadd-i yāre gün mi gösterdi baña / Ey Raḥīmī bu perīşān ṭāliʿ ü baḫt-ı siyāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 5). [baña, ] 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [baña, ] 

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [baña, ] 

Buradan gitmeden ey ḳaşı rā ölmek baña rāciḥ / Elif-ḳaddümi derdüñle büküp dāl idüp ad itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 2). [baña, ] 

Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [baña, ] 

Meẕāḳ-ı ḫūn-ı viṣālüñle muġtenem herkes / Baña şarāb-ı ġamuñ ḳısmet-i ezeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 6). [baña, ] 
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Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [baña, ] 

ʿAceb bir pest-i murġ-i bī-per ü pervāzısın vāʿiẓ / Ḳoyup kūyını yārüñ medḥ idersin baña uçmaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 6). [baña, ] 

Raḥīmī bend-i ʿaşḳıyla giriftār olduġum gördi / Anuñ içün ṭolaşur baña o ḳara zülfinüñ aġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 7). [baña, ] 

Ol meh-liḳayı gör baña ne işler işledi / Dönderdi yüzini beni āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
316, Beyit 2). [baña, ] 

Bilmezem ol ruḫı alum baña ne āl itdi / Ḳanlu yaşumla ṣarı çihremi hep al itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 1). [baña, ] 

Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [baña, ] 

Zülfüñe dolanmış işitdüm raḳībi dün gice / Eksük olmaz baña bir sevdā ḳara ḳaygu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 328, Beyit 6). [baña, ] 

Kenār-ı vaṣlı sen şehvāre dürle olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı deryā baña min-baʿd añmañuz anı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 2). [baña, ] 

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [baña, ] 

Meh-cemālüñe ne noḳṣān irişür ey yüzi gül / Şemʿveş bir gice olsañ baña mihmān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 4). [baña, ] 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı / Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 1). [baña, ] 

Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [baña, ] 

Baña vācib olupdur secde gördüm ḳāmet-i yāri / Uzatma vāʿiẓā gel ḳıṣṣayı vaḳt-i namāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 4). [baña, ] 

 

2.Benim için. 

İtmedüm bülbül gibi ey yüzi gül gülzār seyr / Baña kūyuñ pes ne lāzım eyleyem tekrār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 1). [baña, ] 

 

bāng-i ceres: Çan sesi. 

Bāng-i ceres fiġān u metāʿum belā vü derd / Ḳıldum diyār-ı ʿaşḳa bu gün ḫ˅ācevār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 2). [bāng-i ceres, ] 

 

bāng-i nāy: Ney sesi. 
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Semāʿ it istimāʿ it bāng-i nāyı gūş-ı hūşıyla / Maḳām-ı naġme-i ʿuşşāḳı nālān olmayan bilmez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 6). [bāng-i nāyı, -ı ] 

 

bār: Yük ‖ keder, ıztırap. 

Firāḳuñ bārına gördüm taḥammül eylemez ṭaġlar / Çeküp ol yüki ben bu cism-i bī-miḳdāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 2). [bārına, -ına ] 

 

bār eyle-: Müsâade etmek. 

Rıḥlet deminde cürmini ʿafv it Raḥīmīnüñ / Bār-ı girānla eyleme yā Rab bār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 7). [bār eyleme, -me ] 

 

bārān-ı eşk: Gözyaşı yağmuru. 

Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña / Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 4). [bārān-ı eşkümden, -ümden ] 

 

bārān-ı ʿīd: Bayram yağmuru. 

Feyż-ı iḥsānuñ göñül bāġını sīr-āb eyledi / Ser-be-ser būstān-ı dehri nitekim bārān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 8). [bārān-ı ʿīd, ] 

 

bārgāh: Çadır. 

Görinen çerḫ-i pür-encüm degül ey māh üstümde / Bu ṭāḳ-ı zer-nigār-ı lājiverdī bārgāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 3). [bārgāhumdur, -umdur ] 

 

bārgāh-ı cem: Cem'in çadırı. 

Birdür yanında cürʿa gibi cām-ı ʿaşḳuñuñ / Her bir ḥabāb-ı bāde ile bārgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 2). [bārgāh-ı cem, ] 

 

bār-ı ʿaşḳ: Aşkın yükü. 

Sālik-i hicrāna ṣor şehr-i viṣālüñ menzilin / Bār-ı ʿaşḳıyla olupdur reh-güẕār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 2). [bār-ı ʿaşḳıyla, -ıyla ] 

 

bār-ı cevr: Eziyet yükü. 

İki ḳat itmiş Raḥīmī tīr-i ḳaddüñ bār-ı cevr / Bu fenā bāzārı içre yaya beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 5). [bār-ı cevr, ] 
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bār-ı cevr-i devr: Zamanın eziyetinin yükü. 

Bār-ı cevr-i devri çekmekden bükildi ḳāmetüm / Bāri ġam çekdürme ey meh mihri yoḳ aġyārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 6). [bār-ı cevr-i devri, -i ] 

 

bār-ı girān: Ağır yük. 

Rıḥlet deminde cürmini ʿafv it Raḥīmīnüñ / Bār-ı girānla eyleme yā Rab bār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 7). [bār-ı girānla, -la ] 

 

bāri: Hiç olmazsa, en azından. 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [bāri, ] 

Her dem sürerdi başını itün ayaġına / Bāri ġubār olaydı Raḥīmī yoluñda kāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 7). [bāri, ] 

Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [bāri, ] 

Sürmedüm yüzümi gül-dāmenüñe sebze-misāl / Rāżıyam bāri bu yolda ḫas u ḫāşāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 2). [bāri, ] 

Bār-ı cevr-i devri çekmekden bükildi ḳāmetüm / Bāri ġam çekdürme ey meh mihri yoḳ aġyārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 6). [bāri, ] 

Nihān olur dehānuñla miyānuñ ey perī benden / Anuñ ḥaḳḳında ḳāl u ḳīl ḳılaydum bāri kem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 2). [bāri, ] 

İtdügi ẓulmi Raḥīmī mūra luṭf it āṣafā / Bāri bir gün ʿarż ḳıl sulṭān Süleymān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 5). [bāri, ] 

 

bāri: Hâlık, Cenabıhak. 

Ṣaḳlasun kāḫ-ı vücūdını ḫalelden Bārī / Dil-i vīrānemi bir yapıcı miʿmārum var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 73, Beyit 4). [bārī, ] 

 

baş-:  

1.Ayakla çiğnemek, ayakaltına almak. 

Pehlevānıdur bu meydānuñ ṣurāḥı ser-firāz / Bir ayaġıyla baṣar biñ Rüstemi rūz-ı maṣāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 3). [baṣar, -ar ] 

Yüz virme ḫāra ṣalınup ey gül budacıġı / Baṣ çihrem üzre pāyuñ odur ḫod ṭuracıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 1). [baṣ, ] 

 

2. Basmak, bir şeyin üzerine ayak koymak. 
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Aṣlā ne ġam çeker aṣılan dār-ı zülfüñe / Ṭaşdan yire baṣar mı feraḥdan ayacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 3). [baṣar, -ar ] 

 

baṣar: Göz. 

Mihr eylemedi māha Raḥīmī ruḫuñ özler / Göz göre çıḳarsın mı o nūrı baṣarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 7). [baṣarından, -ından ] 

 

baṣīret: Anlayış, ileri görüşlülük. 

Ruḫuñ seyr iden ey ġonca çemende / Baṣīret yoḳ durur gül isteyende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, 
Beyit 1). [baṣīret, ] 

 

baṣīret ehli: Kalp gözü açık kimse, ileri görüşlü, sezgisi kuvvetli 

Şimdi kuḥl oldı gözüm nūrı baṣīret ehline / Ḫāk-i pāyuñdan bulup raġbet ġubār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 7). [baṣīret ehline, -ne ] 

 

baṣīret üzre ol-: Anlayışlı olmak. 

Ṣaḳın gül-gūn yaşuñdan reng aluram dem revān itme / Baṣīret üzre ol ey dīde ol gül-berg-i ter terdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 4). [baṣīret üzre ol, ] 

 

baş:  

1.Kişinin kendi şahsı, zâtı. 

Ey Raḥīmī başuma ter düşdi deryā acıdı / Düşeli dildār ile mā-beynüme bu mā-cerā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 3, Beyit 7). [başuma, -uma ] 

Görmesem meh yüzüñ ey meh eger aḫşama degin / Teng ü tar olur o gün başuma meydān-ı ferāḫ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 4). [başuma, -uma ] 

Raḥīmīnüñ ne ṭañ tār olsa başına cihān mülki / Benüm ol ey meh ü ḫūrşīd-i ʿāriż baḫt-ı dūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 4). [başına, -ına ] 

Ayaġuña yüz sürer her gün Raḥīmī sāyeveş / Şükr-i lillāh kim şehā başında devlet var imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 7). [başında, -ında ] 

Bir neşʾeñ ile başına Cemşīd olur gedā / Ey pīr-i mey-fürūş ayaġuñ destgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 6). [başına, -ına ] 

Öpüp yüzüme sürdüm gözlerüme tūtiyā ḳıldum / Başumda devletüm varmış ġubār-ı maḳdemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 2). [başumda, -umda ] 

Eksük olmaz zülf ü ḳaddüñden hevālar başuma / Veh bu sevdādan gelür āhir belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 1). [başuma, -uma ] 
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Ḳaṣd-ı cān idüp niçün dāʾim ḳabālar başuma / Laʿlüñ öpsem ġamze ḫışım eyleyüp ḫançer çeker 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 2). [başuma, -uma ] 

Nigāruñ sāye ṣalaldan berü zülf-i semen-sāsı / Başumdan eksük olmadı cihānuñ şūr u ġavġāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 1). [başumdan, -umdan ] 

 

2.Kafa, ser. 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [başdan, -dan ] 

Başum seng-i cefāyıyla yarup ḳan eyleyüp yaşum / Ḳanı ol demlerüm añ luṭf-ı bī-pāyānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 3). [başum, -um ] 

Her dem sürerdi başını itün ayaġına / Bāri ġubār olaydı Raḥīmī yoluñda kāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 7). [başını, -ını ] 

Sūy-ı kūyuñdan yaşum ırmaġını ırmaġ ile / Kūzenüñ göz ʿaynı ser-gerdān başum dolābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 3). [başum, -um ] 

Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur / Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 1). [başum, -um ] 

Belā meydānınuñ ben ʿāşıḳ-ı ser-bāzıyam gerçek / Ḳadem çevgān-ı ġam başum maḥabbet gūyı gūyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 3). [başum, -um ] 

Sāyebān-ı devletüñden ayru ey ʿālī-cenāb / Ḫayme-i gerdūn dūn oldı başuma teng-tār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 71, Beyit 4). [başuma, -uma ] 

Başumda şuʿle-i sūzum dilümde dūd-ı āhum var / Belā iḳlīminüñ sulṭānıyum zerrīn-külāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 1). [başumda, -umda ] 

Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı müraṣṣaʿ tāca reşküm yoḳ / Elüñden başuma yara iren seng ü meder yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 4). [başuma, -uma ] 

Başum ṭop eyledüm ayaġuña meydān-ı ʿaşḳuñda / Ümīd-i dest-būsuñla ḳadüm çevgāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 3). [başum, -um ] 

Çevirdi başumı çerḫ atdı noḳṭa gibi ortaya / Ḳıyı çizmekde gūyā kendü bir pergāra dönmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 3). [başumı, -umı ] 

Yoluñda cān virendür başa altın ṣanʿat-ı ʿaşḳuñ / Vefā ehlini şāhum ṣanma ḳayd-ı kār-bār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 4). [başa, -a ] 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [başum, -um ] 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [başdan, -dan ] 

Ey gözüm yaşı yetiş dāmen-i dildāra yapış / Başuñı ayaġına ḳo ara ṭut ara yapış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 120, Beyit 1). [başuñı, -uñı ] 

Ṣıdum seng-i ġam ile kāse-i mecnūn-ṣıfat başum / Ḫaṭā ṭaşı irüp tā kim ser-i dildāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 2). [başum, -um ] 
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Çekme baş āteş gibi ḫāk ol hevā-yı ʿaşḳ ile / Ṣu gibi dīdāra ṭālibseñ ne lāzım baş ayaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 140, Beyit 3). [baş, ] 

Ey dil ne içün her dem bu zāra neden düşdüñ / Başum gibi ser-gerdān āvāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 1). [başum, -um ] 

O mehden ayru yaşum ey felek ʿummāna döndürdüñ / Çevirdüñ başumı ṭolab-ı ser-gerdāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 1). [başumı, -umı ] 

Bilini ḳoç kemerveş var ise iki başuñ / Ḳıl leblerin temennā tende ikise cānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 2). [başuñ, -uñ ] 

Kimseye meyl eylemezsin bir ʿacūz-ı naḥssın / Ṭaşa çaldı başını Ferhād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 2). [başını, -ını ] 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [başında, -ında ] 

Ṣunma ol ġonca lebüñ pāyına ey ḫār u ḫas el / Yoḳ yire başuñ içün cāna kesel virme kes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 1). [başuñ, -uñ ] 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [başuñ, -uñ ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Rāh-ı ʿaşḳuñda bular olmadı yoldaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 2). [başdan, -dan ] 

Ḳaşlaruñ ḳoyup idelden secde-i miḥrāba baş / Cürm-bārından dü-tā oldı iki ḳaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 4). [baş, ] 

Başumda yaralar açdum yüzüm yir yir ḫırāş itdüm / Ḫaṭ-ı nāmūsı başdan tīġ ü tīrüñle tırāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 1). [başumda, -umda, başdan,-dan ] 

Dāġlar yaḳdı dile bir lāle-ruḫ nāzük-beden / Başumı cū eyledi bir serv-i ḫoş-reftār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 5). [başumı, -umı ] 

Başumı iltür vefā meydānına nāḳıṣ ḳadem / Ben erenlerle bu gün ġayret semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 2). [başumı, -umı ] 

Raḥīmī ḫāk-i pāyuñda anuñçün başı ser-keşdi / Görüp taḥsīn idüp şāhum hemān sābāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 5). [başı, -ı ] 

Fidā-yı cān idüp şīrāne ġamzeñ ṣaydgāhında / Elümle başumı āvīze-i fitrāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 3). [başumı, -umı ] 

Ḳoluñdan ṣalma yabana diyü devletlü başuñçün / Ayaġuña düşüp yalvaruban destüñ öper şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 3). [başuñçün, -uñçün ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [başdan, -dan ] 

Mihr ü māh öpmege virmem ayaġuñ ṭopraġın / Günde ger bir efser-i zerrīn ḳoyalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 3). [başuma, -uma ] 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [başuma, -uma ] 
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Ḳan mıdur ol ki ṣu gibi ḳapuñda aḳmaya / Baş mıdur ol ayaġuña ġalṭānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 2). [baş, ] 

Hecr odı yaḳdı sīnemi baġrum kebāb idüp / Dutdı çevirdi başumı biñ pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 5). [başumı, -umı ] 

Göñül Nīş ḳalʿasıdur ṣan ḫarāb olmış içi ṭaşı / Başum ṭāġ-ı ʿinā ʿaynıyla çeşmümdür bıñarbaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 1). [başum, -um ] 

Başumı der-miyān idüben girdüm ortaya / Çeküp kenāra ḳoçmaġa bilüñ kemer gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 2). [başumı, -umı ] 

 

3.Yara. 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [başı, -ı ] 

Raḥīmī baġrumuñ başında buldum yaşumuñ başın / Ṣubaşı idüp ol demde sipāh-ı ʿaşḳa baş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 7). [başında, -ında ] 

Baġrumuñ başında ʿaynı ile buldum başını / Bilürem ḳandan gelür her dem bu eşk-i ḫūn-feşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 5). [başında, -ında ] 

 

4. Bir şeyin başlangıç noktası. 

Çeşme-i çeşmümden aḳar dem-be-dem yaşum benüm / Menbaʿ-ı seyl-āb-ı miḥnet başıdur yaşum 
benüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 1). [başıdur, -ıdur ] 

Raḥīmī baġrumuñ başında buldum yaşumuñ başın / Ṣubaşı idüp ol demde sipāh-ı ʿaşḳa baş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 7). [başın, -ın ] 

Baġrumuñ başında ʿaynı ile buldum başını / Bilürem ḳandan gelür her dem bu eşk-i ḫūn-feşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 5). [başını, -ını ] 

Gözümüñ bilmezem ḳandan gelürdi dem-be-dem yaşı / Ciger dāġında ʿaynıyla bulandı varımış başı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 1). [başı, -ı ] 

 

5. Üzeri. 

Her gün başına mihr-i şeref ṭoġsa ṭañ mıdur / Meʾvā idindi dergehüñ ey şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 3). [başına, -ına ] 

Ṭāliʿ-i naḫsı ḫarāba virdi Saʿd-ābādını / Başa tozlar ḳoparuban Iṣfahānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 3). [başa, -a ] 

Çatlasa düşmen n’ola ḳopdı terāḳa başına / Āsumānī bir ḳażādur aña bu esmā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 4). [başına, -ına ] 

Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi / Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 6). [başuma, -uma ] 
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Bī-ḳarār olur Ḳaraman başına tozlar ḳopar / Rāst tā sen serv-ḳadd ḳılduñ ḳarār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 4). [başına, -ına] 

Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [başına, -ına ] 

 

6.İktidar, yönetim. 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [başuña, -uña ] 

 

baş aç-:  

1.Başını açmak (İnsanların dua ederken samimiyetlerini ifade etmek için başlarındaki serpuşu çıkarmaları 
bağlamında). 

Ey Raḥīmī el götür baş aç yüzüñ dergāha ṭut / Ḳıl duʿāyı devlet-i sulṭān Selīm Ḫāna şitāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 7). [baş aç, ] 

 

2. Bir işi yapmaya büyük bir istekle koşmak, can atmak. 

Göñül senden olupdur āteş-i ʿaşḳa beni çaḳmaḳ / Baş açup yanayın senden şeh-i devrāna ḥālüm çaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 1). [baş açup, -up ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [başum açup, -um, -up ] 

 

baş açuḳ: Korkusuz pervasız. 

Baş açuḳ biz muḳīm-i tekyegāh-ı vaḥdetüz ṣūfī / Ġubār-ı ʿaşḳ ile vālih dil-i ḥayrānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 3). [baş açuḳ, ] 

Derd-i serdür tācı terk it şāhuñ ayaġına düş / Ey Raḥīmī baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳ ol bir zemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 7). [baş açuḳ, ] 

Göñül ḥayrān u ʿuryān baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳuñdur / Maḥabbet tekyesinde yoḳdur anuñ şimdi Bekdaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 5). [baş açuḳ, ] 

 

baş açuḳ abdāl ol-: Korkusuz bir abdal olmak. 

Ṭālib-i genc-i beḳā oldum fenādan çekdüm el / Baş açuḳ abdāl olup tāc u ḳabādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 1). [baş açuḳ abdāl olup, -up ] 

 

baş bir: Birbirine denk, eşit olmak. 

Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [baş bir, ] 
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baş çek-: Baş kaldırmak, buyruk dinlememek, isyan etmek. 

Çekme baş āteş gibi ḫāk ol hevā-yı ʿaşḳ ile / Ṣu gibi dīdāra ṭālibseñ ne lāzım baş ayaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 140, Beyit 3). [baş çekme, -me ] 

 

baş eg-: 

1. Boyun eğmek, itaat etmek. 

Şimdi Raḥīmī egmez gerdūn-ı dūna başı / Kemter ḳulı olupdur bir yüce āşinānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 5). [başı egmez, -ı, -mez ] 

Ṭaʿna ḳılmasun żahīr ü destgīr oldum diyü / Müttekāya egmezem başum ʿaṣādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 4). [başum egmezem, -um, -mezem ] 

Manṣıba manṣūbadur dehrüñ Raḥīmī cāyı çāh / Cāhile baş egmezem ben bu recādan çekdüm el 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 5). [baş egmezem, -mezem ] 

Göreli ḳadd-i bülendüñ müntehādur himmeti / Sidrede ṭūbāya baş egmez dil ey nāzük-nihāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 3). [baş egmez, -mez ] 

Laʿlüñden ayru cām-ı cihān ṣunsa Cem göre / Ayaġına ṣürāḥi gibi baş eger miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 3). [baş eger, -er ] 

Baş egüp tīġüñ gibi bekler kesilmez yanuñı / Çalışur bir kes Raḥīmī gibi yoḳ ḳaṭʿā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 7). [baş egüp, -üp ] 

Egmez Raḥīmī başını ṭūbā-yı sidreye / Ṭoġrusı söz budur ḳad-i mevzūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 5). [başını egmez, -ını, -mez ] 

Faḫr-i āl-i Aḥmedüz biz kārımuz ḥubb-i ʿAlī / Egmişüz baş ol ʿÖmer ʿadl issi ʿOsmān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 2). [baş egmişüz, -üz ] 

Emrüñe boyın urdı vü baş egdi ḳalemvār / Tīġüñ ḫaberi şāh-ı Ḫorāsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 6). [baş egdi, -di ] 

 

2.Saygı göstermek. 

Ḳapuñdan ġayra baş egmez Raḥīmī / Teraḥḥum ḳıl aña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 7). [baş egmez, -z ] 

Ḳapuña baş egmeyen ḳalbüm Ṣafā-yı ḳalb ile / Görmesün ol Merve ḥaḳḳı Kaʿbe-i ʿulyā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 6). [baş egmeyen, -meyen ] 

 

baş it-: Başa çıkmak, gücü yetmek, mağlup etmek. 

Raḥīmī baġrumuñ başında buldum yaşumuñ başın / Ṣubaşı idüp ol demde sipāh-ı ʿaşḳa baş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 7). [baş itdüm, -düm ] 

 



270 
 

baş ḳaldır-:  

1.Kendini göstermek, ortaya çıkmak. 

Teraḥḥum eylemez baş ḳaldırup ben ḫāksārına / Meger ben ẕerreden ʿār eyler ol ḫūrşīd-i raḫşānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 4). [baş ḳaldırup, -up  

 

2.Başını yukarı kaldırmak. 

Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [baş ḳaldurma, -ma ] 

 

baş ḳoş-: Rekabet etmek, kıskanmak. 

Baş ḳoşaldan ġamze-i ḫūn-rīz-i yāre çeşm-i yār / Cān u ser virmek içün gökce nice server yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 4). [baş ḳoşaldan, -aldan ] 

 

baş u cān fidā it-: Başını ve canını feda etmek. 

Murād-ı cān murāduñdur ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Vefā yolında baş u cān fidā idici cānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 3). [baş u cān fidā idici, -ici ] 

 

baş u cān oyna-: Canını feda etmeye hazır olmak. 

Sen ḳaçan nāz eyler iseñ baş u cān oynar göñül / Cāna ḳılmaz öyle ser-bāzuñdur ol cān-bāz nāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 4). [baş u cān oynar, -r ] 

 

baş üzere: Baş üstünde, saygıdeğer. 

Ey Raḥīmī baş üzere pīrüm olsun dir iseñ / Ol ġubār-ı ḫāk-i pāy-ı reh-güẕār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 12). [baş üzere, ] 

 

baş üzre yir idin-: Baş üstünde yer edinmek, saygı görmek. 

Baş üzre yir idindi Raḥīmī ġazelleri / Sen şāhuñ ayaġına olalı güher-nisār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 7). [baş üzre yir idindi, -di ] 

 

başdan çıḳar-: Ayartmak, doğru yoldan çıkarmak, kötü yola sürüklemek. 

Şīşe micmer olsa n’ola meskenüm misl-i gül-āb / Nār-ı ġam başdan çıḳarmışdur beni ey gül-ʿiẕār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 2). [başdan çıḳarmışdur, -mışdur ] 

Bir ḳalīle bend ider geh biñ perīşān-ḫāṭır / Gāh olur başdan çıḳarur ʿāşıḳı bu kār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 6). [başdan çıḳarur, -ur ] 
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başına gün ṭoġ-: Tâlihi rast gidip sonu kendisi için çok iyi olabilecek olaylarla karşılaşmak, eline büyük bir fırsat 
geçmek. 

Murāda irdi Aydın Tirenüñ başına gün ṭoġdı / Şehirde olalı sen devlet-i devr-i ḳamer peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 4). [başına gün ṭoġdı, -dı ] 

Senüñ devrüñde ṭañ mı başuma gün ṭoġsa ey meh-rū / Zevāl irmez göñülde mihr-i ḫadduñ āfitābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 2). [başuma gün ṭoġsa, -sa ] 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [başuña gün ṭoġmaḳ, -maḳ-uña ] 

Başına kebkebīrüñ (?) gün ṭoġarsa ṭañ mı sen māhuñ / Ḳurıldı ebrveş üstine bir jengār otaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 2). [başına gün ṭoġarsa, -arsa-ına ] 

 

başına od yaḳ-: Başına ateş yakmak. 

Müddeʿīler cemʿ olup başına odlar yaḳdılar / İtmedi bir dem hevā-yı ʿaşḳuñı inkār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 6). [başına odlar yaḳdılar, -dılar ] 

Şām-ı fürḳatde görelden āteşüm ey yār şemʿ / Od yaḳup başına yanup ṣubḥa dek aġlar şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 1). [başına od yaḳup, -up ] 

 

başına ṭokınmayan: Herhangi bir olayla ilgili olarak onu yaşamayanlar. 

Zaḫm-ı seng-i fürḳatüñ benden suʾāl it ġayrı ḳo / Ser-güẕeştümden ne bilsün başına ṭokınmayan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 4). [başına ṭokınmayan, -mayan ] 

 

başını ayaġına ḳo-: Başını ayağına koymak, ayağına kapanmak, teslim olmak, itaat etmek. 

Der-i cānāna yüz sürdüm ḳoyup başum ayāġına / Bi-ḥamdillāh Raḥīmī baña el virdi yine devlet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 7). [başum ayāġına ḳoyup, -up ] 

Ḳomaz Raḥīmī başını ġayruñ ayaġına / Üftādeñ oldı ṭut elin ey şāh-ı ehl-i dīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 5). [başını ayaġına ḳomaz, -maz ] 

 

başını ḳaṭʿ it-: Başını kesmek, öldürmek, canını almak. 

ʿĀşıḳa rūşen-dil oldur şemʿ gibi yanmadan / Başını ḳaṭʿ itseler döndürmeye aṣlā yüzin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 246, Beyit 4). [başını ḳaṭʿ itseler, -ını-seler ] 

 

başḳa: Diğer, farklı. 

Ḫaddüñe perde oldı ḫaṭṭ-ı lebüñ / Cānuma başḳa bu da ḳayġudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
8). [başḳa, ] 

Ḳul olmaz dergehüñden ġayra istiġnāsı ʿālīdür / Şehā mülk-i cünūnuñ başḳa bir sulṭānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 3). [başḳa, ] 
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Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [başḳa, ] 

 

başla-: Bir işi yapmak üzere harekete geçmek, bir işe girişmek. 

Şeh nāza başlıyaldan feryād u āh-ı ʿuşşāḳ / Ṭoldurdı her maḳāmı ṣavt-ı nevā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 4). [başlıyaldan, -yaldan ] 

Ḳaddümi bükdükce zülfüñ laʿlüñi ḳıldum ṭaleb / Pīrlikde başladum çenberde cān-bāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 3). [başladum, -dum ] 

Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [başladum, -dum ] 

 

başlar üzre yiri var: Baş üstünde yeri olmak. 

Gerçi kim ḫāk-i reh-i maḳdem-i cānānem ben / Başlar üzre yiri var efser-i sulṭānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 1). [başlar üzre yiri var,] 

 

başlu: Yaralı. 

İdelden başlu baġrum tīr-i müjgāna nişān ebrū / Büküp ey ḳaşı ya oḳ ḳaddümi eyler kemān-ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 1). [başlu, ] 

 

başum ele al-: Ölümü göze alarak bir işe girişmek. 

Başum aldum ele meydānuña ṣoñra ḳadem baṣdum / Ḥayātum defteri erḳāmına evvel ḳalem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 2). [başum ele aldum, -dum-um ] 

 

başum göge ir-: Çok istediği bir şeye kavuşmaktan veya bir iltifattan dolayı çok sevinmek, büyük bir sevinç 
duymak. 

Beni ḳapuñda ḳo pāyuña düşüp ḫāk olayum / Gün gibi başum irüp göge feraḥnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 1). [başum göge irüp, -üp ] 

 

başum üzre: Başımın üzerinde, başımda. 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [başum üzre, ] 

 

başuma gel-: Kötü bir durumla karşı karşıya kalmak. 

Eksük olmaz zülf ü ḳaddüñden hevālar başuma / Veh bu sevdādan gelür āhir belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 1). [başuma gelür, -ür ] 
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Alnına yazmış meger kim kātib-i ḳudret ezel / Ey Raḥīmī gelmegi bunca belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 5). [başuma gelmegi, -megi ] 

 

başumı kes-: Canını almak, canına kıymak, öldürmek. 

Rāżıyam kes başumı kesme elümden etegüñ / Başdan eyler mi Raḥīmī ġam-ı ser-pā heves el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 5). [başumı kes, ] 

 

başumı vir-: Kendini feda etmek, bir amaç uğruna ölmek. 

Virmez isem başumı şevḳüñ hevāsıyla senüñ / Küll-i eczāmı kül it ey şemʿ-i rūşen oda yaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 2). [başumı virmez, -umı, -mez ] 

 

başumuza çıḳ-: Birinden yüz bulup ona karşı pek şımarıkça davranmak. 

Laʿlüñe beñzeyeli başumuza çıḳdı şarāb / Bulsavuz ḳanın içerdük biz anuñ tenhāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 3). [başumuza çıḳdı, -dı ] 

 

başuñ ağrıt-: Başını ağrıtmak, sıkıntıya sokmak. 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ olan şifā ummaz budur Ḳānūn / Yüri var başuñ aġrıtma yeter söyle ṭabībā ṭabʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 6). [başuñ aġrıtma, -uñ, -ma ] 

Ṭabībā başuñ aġrıtma ʿilāc olmaz aña şerbet / Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ṣanma nūş ider dārū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 4). [başuñ aġrıtma, -uñ, -ma ] 

 

başuñ ortaya ḳoy-: Ölümü göze almak, canını tehlikeye atmak. 

Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [başuñ ortaya ḳoyup, -uñ-, -up ] 

 

başuña devlet kelāmı ḳon-: Beklemediği büyük bir nimeti ele geçirmek. 

Ey dil ġubār-ı pāyını şāh itdi saña tāc / Devlet kelāmı ḳondı başuña gözüñi ac (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 1). [başuña devlet kelāmı ḳondı, -dı ] 

 

bat-:  

1.Bir şeyin içine girmek. 

Nūş itmeyince cām-ı lebini piyālenüñ / Batmaya ḳala cānda ġam-ı zaḫmı nālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 1). [batmaya, -maya ] 

 

2. Kötüleşmek. 
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Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [batmışdur, -mışdur ] 

 

3.Gömülmek. 

Göñül hecr-i ruḫ u zülfüñle batdı ḳara ḳayġuya / Dügüne varmaludur aña nisbet şimdi mātemli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 4). [batdı, -dı ] 

 

bāṭıl: Boş, esassız. 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [bāṭıl, ] 

 

bāṭın: İç. 

Şu bāṭın kim müberrā olmadı jeng-i ʿalāyıḳdan / Ne maʿnā ẓāhir itdi aña bir āyīne-i ṣūret (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 3). [bāṭın, ] 

Ṭoludur bāṭını ḥırṣ u ḥased zāhir-perest olmış / Ḳoyup dīdār-ı ḳūyuñ cennet añar vāʿiẓ-i aḥmaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 3). [bāṭını, -ı ] 

Derūn-ı sīnede ḫūn-ı ciger çeşmümde āb-ı ġam / Bilinmedük nem ola bāṭın u ẕāhirde nem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 3). [bāṭın, ] 

 

bay u gedā: Zengin ve fakir. 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [bay u gedā, ] 

 

baydaḳ: Piyon. 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [baydaḳ, ] 

Ṣadranc-ı ġuṣsa at ṣalup māt iderdi ger / Şāhuñ ʿaṭāsı baydaḳı ferzāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 6). [baydaḳı, -ı ] 

 

bāyezīd beg: Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olan oğullarından birisidir. Babasına saltanat 
iddiasıyla isyan etmiştir. 

Leblerüñde bilse bu deñlü kerāmet n’eydügin / Rehn iderdi ḫırḳasın cām-ı meye Beg Bāyezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 7). [bāyezīd beg, ] 

 

bayram: Bayram ‖ çok mutlu olunan gün ve zaman. 
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Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [bayrāmı, -ı ] 

Gün yüzüñsüz ey hilāl-ebrū bu gün / Baña mātem ḫalḳa bayram u dügün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
267, Beyit 1). [bayram, ] 

 

bāzār: Çarşı, pazar. 

Müşteriyem leb-i cān-baḫşına biñ cān ile ben / Yoḳ ziyānum yine bir aṣṣılu bāzārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 2). [bāzārum, -um ] 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [bāzārum, -um ] 

Müşteriyüz naḳd-i cān ile lebüñ kālāsına / Yoḳ dime āzār ile ey ġonca bāzār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 4). [bāzār, ] 

İki ḳat itmiş Raḥīmī tīr-i ḳaddüñ bār-ı cevr / Bu fenā bāzārı içre yaya beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 5). [bāzārı, -ı ] 

 

be: Seslenme ünlemi. 

Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi / Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 2). [be, ] 

Ḫudānuñ ʿafv-ı ḫūnī üstümüzden / Be ṣūfī eylemez ikrāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
5). [be, ] 

 

be-çeşm: Gözüm üstüne, başım gözüm üstüne deyimi, bir işin, isteğin içtenlikle yapılacağını belirtmek için 
kullanılan bir söz. 

Yār didi ġayrdan ḳaṭʿ it naẓar dīdem be-çeşm / Didi ḳıl çehreñ ḳapumda hāk-i der dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 1). [be-çeşm, ] 

Didi seyr itdükce ben sen gözlerüñden dem-be-dem / Pāyuma dāmenle īsār it güher dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 2). [be-çeşm, ] 

Didi ben pāy-māline ol şeh-süvār-ı esb-i nāz / Ayaġum ṭopraġını ḳıl tāc-ser dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 3). [be-çeşm, ] 

ʿİzzet eyle didi geldükce ġam-ı mihmānına / Ḥāżır it hem ḫūn çün ḫūn-ı ciger dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 4). [be-çeşm, ] 

Ġaflet itme aç gözüñ varın ayaġum tozıdur / Didi ol nūr-ı baṣar ḳıl aña yer dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 5). [be-çeşm, ] 

Gevher-i vaṣluma ṭālibsin didi ol baḥr-i ḥüsn / Ġarḳa vir yaşuñla dehri ser-be-ser dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 6). [be-çeşm, ] 

Ey Raḥīmī seyr-i ṣubḥ-ı ʿīd-i aḍḥā eyleme / Gün yüzüme didi ḳıl rūşen naẓar dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 7). [be-çeşm, ] 
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bedaḫşān: Bedahşan; bugün bir kısmı Afganistan, bir kısmı da Rusya sınırları içinde yer alan yukarı Sind ve 
Horasan bölgesinde, Kâbil ile Yarkent arasında dağlık bir memlekettir. Çok eski zamanlardan beri burada “bedahş” 
denilen yakut madeni çıkarılır. Edebiyatta daima, kırmızı bir cins yakut olan “la'l” ile birlikte anılır. 

Çeşm-i mestüñdür ḫarāb iden dil ü cān illerin / Laʿl-i nābuñdur kesād iden Bedaḫşān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 1). [bedaḫşān, ] 

Ṭālib olan sen lebi laʿl ü dişi dür-dāneye / Ḥabbeye almaz ʿAden dürrin Bedaḫşān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 2). [bedaḫşān, ] 

 

bed-bīn: Her şeyi fena gören, karamsar. 

Ḫāk-i miḥnet çeşmine ol dūn bed-bīnüñ müdām / Tūtiyā bilmezse ḫāk-i dergehüñ ʿayne’l-yaḳīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 3). [bed-bīnüñ, -üñ ] 

 

bedel: Karşılık, denk, eş. 

Cihān bāġında ey ġonca cemāl-i vaṣf-ı ruḫsāruñ / Raḥīmī Şeyḫ Saʿdīye bedel bir gülsitān itmiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 5). [bedel, ] 

Naḳd-i cān vire idüm rūz-ı viṣāline bedel / Bir gice girse Raḥīmī ele ʿuryān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 5). [bedel, ] 

 

beden: Gövde, cisim, ten. 

Dem-i hecrüñde yaşum içre ḫırāşīde beden / Beñzer ol ḳalʿaya deryāda temāşālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 2). [beden, -ya ] 

Raḥīmī hecr-i kūyuñla beden mülkin ḫarāb itdi / Felek burcını yıḳmaġa döküpdür ṭop-ı efġānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 7). [beden, ] 

 

bed-hūy: Kötü huylu, huysuz. 

Çü kişi-zādesin işüñ ḫayırdur niyyetüñ ḫayra / Saña bed-ḫᵛāh olanlardur ḳamu bed-ḫūy bed-kīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 3). [bed-ḫūy, ] 

 

bed-ḫ˅āh ol-: Yan gözle bakan, kötü gözle bakan kişi olmak. 

Ẕātuña bed-ḫ˅āh olanlar olalar mātem-zede / Āsitānuñ ʿabde geh cān ola geh melcā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 5). [bed-ḫ˅āh olanlar, -anlar ] 

Çü kişi-zādesin işüñ ḫayırdur niyyetüñ ḫayra / Saña bed-ḫᵛāh olanlardur ḳamu bed-ḫūy bed-kīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 3). [bed-ḫᵛāh olanlardur, -anlardur ] 

 

bedīd ol-: Görünür olmak. 
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Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [bedīd oldı, -dı ] 

 

bed-kīş: Kötü karakterli. 

Çü kişi-zādesin işüñ ḫayırdur niyyetüñ ḫayra / Saña bed-ḫᵛāh olanlardur ḳamu bed-ḫūy bed-kīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 3). [bed-kīşān, -ān ] 

 

bed-nām: Kötü şöhretli. 

ʿĀşıḳ-ı pāk-dilüz ṭālib-i dünyā degülüz / Sen Raḥīmī bizi beñzetme o bed-nāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 5). [bed-nāmlara, -lara ] 

 

bedr: Dolunay. 

Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [bedr, ] 

 

bedr-i cemāl: Ayın on dördü gibi güzel yüz. 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [bedr-i cemālüñ, -üñ ] 

 

bedr-i ḥüsn: Güzelliğin dolunayı. 

Ey şehen-şāh-ı bülend aḫter sipihr-i ʿāleme / Bedr-i ḥüsnüñle hilāl-ebruñ olur bürhān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 3). [bedr-i ḥüsnüñle, -üñle] 

 

bedr-i münīr:  

1.Parlak ay. 

Güneş yüzüñe muḳābil olursa bedr-i münīr / Ṭutalum eksigin ey meh işin temām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 5). [bedr-i münīr, ] 

 

2. Parlak ay II sevgili. 

Geh bozar gāh düzer ṣafḥasını bedr-i münīr / Viremez defter-i ḥüsnüñe beyāż üzere nāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 6). [bedr-i münīr, ] 

ʿĀşıḳ-ı ṣādıḳ degül mihrüñde ey bedr-i münīr / Bilmeyen devrüñde devr-i vuṣlat u hicrānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 4). [bedr-i münīr, ] 

 

beg: Bey, efendi. 
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Söz bir olur beg didüm vāʿiẓ uzatma ḳıṣṣayı / Meyl-i firdevs-i berīn itmez iden dīdār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 4). [beg, ] 

Yine beg virdi Raḥīmī ḫālüñe dil-murġını / Himmetüñ gibi bülend olur hücūm-ı şāh-bāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 7). [beg, ] 

Ehl-i ʿirfānuñ alayı begidür şimdi şehā / Āsitānuñda Raḥīmī n’ola çekse sancaḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 138, Beyit 7). [begidür, -idür ] 

Oldum Raḥīmī şimdi nöker bir beg oġlına / Eyyām-ı devletinde bu gün şāh-ı ʿālemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 5). [beg, ] 

 

beg ol-: Bey, efendi olmak. 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [beg oldı, -dı ] 

 

beg yüzlü: Bey yüzlü. 

Dil yine ḳul oldı bir beg yüzlü Türkmān oġlına / Ġamzesi yaġmacıdur beñzer Tatar Ḫān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 1). [beg yüzlü, ] 

 

be-ġāyet: Ziyadesiyle, haylice, gayet, pek çok, son derece. 

Maḥbūb ile Raḥīmī şarāb-ı nihānı gör / Nāşīnuñ ehl-i ʿaşḳa be-ġāyet yasaġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 9). [be-ġāyet, ] 

Ḫamīde zülfümi yā Rabb o şāh-bāz-ı cemāl / Dil-āver oldı be-ġāyet şebinde tüldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 3). [be-ġāyet, ] 

 

beglig: Beylik, efendilik. 

Oldum istiġnā-yı ḳalbiyle gedā-yı kūy-ı ʿaşḳ / ʿĀrifāne begligüm var ḳullanup şāhāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 2). [begligüm, -üm ] 

Beglige reşk itme birdür kān-ı luṭf ʿilmüñ muḥīṭ / Baḥr-i ḳudretde vücūduñ cevheri bir dānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 4). [beglige, -e ] 

Cihānuñ pādişāhum ben gedāya begligin virseñ / Ḳabūl eylersem anı kāfer olayın bir ān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 5). [begligin, -in ] 

 

behā: 

1. Güzellik, zarafet. 

Her behāsını terāzūda gören ola ʿazīz / Ben esīr-i ʿaşḳuñ iken boynı baġlu ḳul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 5). [behāsını, -sını ] 
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2. Paha, karşılık, ücret. 

İki ʿālem kim behā bir kez bilüñ ḳoçmaġıçun / Laʿlüñüñ bir būsesi erzān eger biñ cānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 3). [behā, ] 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [behāsın, -sın ] 

 

behā vir-: Değer vermek. 

Vücūdum dürrinüñ ṣarrāf-ı ʿālem ḳıymetin bilmez / Cihānuñ cevherin virseñ behā ne bī-behāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 2). [behā virseñ, -señ ] 

 

be-ḥaḳḳ-ı āyete’l-kürsī: Ayet'el Kürsi hakkı için. 

Vücūdum gerçi bir kem-ḳaṭre dil mānend-i deryādur / Be-ḥaḳḳ-ı āyete’l-kürsī muḥīṭ-ı ʿarş-ı aʿlādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 1). [be-ḥaḳḳ-ı āyete’l-kürsī, ] 

 

be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı fettāḥ: Allah'ın nuru hakkı için. 

Be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı fettāḥı cemālüñ fetḥ-i bābumdur / Ḳapuñı ḳoyuban ġayra benüm varmaḳ ne bābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 1). [be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı fettāḥı, -ı ] 

 

behiştāsā: Cennet gibi. 

Heves ḳılmaz behiştāsā bahār-ı bāġ-ı dünyāya / Ruḫuñsuz ey gül-i ter ṣanma seyr-i bāġ u rāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 2). [behiştāsā, ] 

 

behre: Kısmet, nasip. 

Ḫudā ḫ˅ān-ı ezelde sen Süleymānuñ ḳapusından / Muḳadder eylemiş ben mūr-ı bī-miḳdāra bir behre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 3). [behre, ] 

 

bekā: Sonsuzluk, ölümsüzlük. 

Bekā ṭurdum fenāsın fehm idüp bu mülk-i maʿmūruñ / Anuñçün būmveş terk-i ʿimārāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 2). [bekā, ] 

Tekye-i dehrüñ beḳā derdüm Raḥīmī Ḥaḳḳ bilür / Bir senüñ tek ʿāşıḳ-ı fānī gedāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 5). [beḳā, ] 

Fenā kuhsārda her lāleye cānā beḳā ṭurdum / Ki eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan dökülmiş ḫūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 2). [beḳā, ] 

 

be-kām it-: İsteğine kavuşturmak, mesut etmek. 
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Ġamuñ yeter bize añma feraḥ didüklerini / Bu ġamla göñlümüze ānide be-kām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 2). [be-kām idelüm, -elüm] 

 

beḳā-yı ʿummān: Okyanusun ebediliği. 

Yaşum raḳībi geçid virmez idi ḳapuñdan / Kef-i ʿaṭāñ ile bulmış beḳā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 6). [beḳā-yı ʿummānı, -ı] 

 

bekdaş:  

1.Eş, benzer. 

Ṣabāveş cū-be-cū kendüm dolandum ḫırmen-i dehri / Bulınmaz ḫālüñüñ bekdaşı ḫod bir dāne fülfülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 4). [bekdaşı, -ı ] 

 

2.Bektaş || Eş, benzer. 

Şimdi meyl-i cān u dil şol bir şehe ḫūbāñedür / Ḥüsnde Bekdaşi yoḳdur ḫālveş bir dānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 1). [bekdaşi, -i ] 

Ḫuld-ı berīnde bitmeye ḫaṭṭuñ gibi giyāh / Bekdaşı ḫālüñüñ daḫi bir dāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 5). [bekdaşı, -ı ] 

Göñül ḥayrān u ʿuryān baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳuñdur / Maḥabbet tekyesinde yoḳdur anuñ şimdi Bekdaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 5). [bekdaşı, -ı ] 

 

bekle-: Beklemek, durmak. 

Baş egüp tīġüñ gibi bekler kesilmez yanuñı / Çalışur bir kes Raḥīmī gibi yoḳ ḳaṭʿā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 7). [bekler, -r ] 

 

belā: Felaket, musibet, dert, gam, keder. 

Dil-rubādan cefā mı eksük olur / ʿĀşıḳa hīç belā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 1). 
[belā, ] 

Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur / Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 1). [belā, ] 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [belādur, -dur ] 

Melāmet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıdur göñlüm / Belā kāşānesinüñ vālih ü ḥayrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 1). [belā, ] 

Matbaḫ-ı ḫūn-ı tevekkülde idenler iʿtikāf / Çekmedi balın belāsın yimedi loḳma ġamın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 256, Beyit 3). [belāsın, -sın ] 
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Eksük olmaz zülf ü ḳaddüñden hevālar başuma / Veh bu sevdādan gelür āhir belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 1). [belālar, -lar ] 

Alnına yazmış meger kim kātib-i ḳudret ezel / Ey Raḥīmī gelmegi bunca belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 5). [belālar, -lar ] 

 

belā iḳlīmi: Dert, sıkıntı ülkesi. 

Başumda şuʿle-i sūzum dilümde dūd-ı āhum var / Belā iḳlīminüñ sulṭānıyum zerrīn-külāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 1). [belā iḳlīminüñ, -nüñ ] 

 

belā meydānı: Aşk meydanı. 

Belā meydānınuñ ben ʿāşıḳ-ı ser-bāzıyam gerçek / Ḳadem çevgān-ı ġam başum maḥabbet gūyı gūyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 3). [belā meydānınuñ, -nuñ ] 

 

belā vü derd: Bela ve dert. 

Bāng-i ceres fiġān u metāʿum belā vü derd / Ḳıldum diyār-ı ʿaşḳa bu gün ḫ˅ācevār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 2). [belā vü derd, ] 

 

belā-ālūde: Belaya bulaşmış. 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [belā-ālūde, ] 

 

belā-yı bende: Kölenin/ Aşığının derdi. 

Belā-yı bendeñi bende giriftār olmayan bilmez / Fiġān u zārını ben ḫastanuñ zār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 1). [belā-yı bendeñi, -ñi ] 

 

belek: Ok ve yay kuburu, sadak. 

Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar ürer ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [belek, ] 

 

beli di-: Kabul etmek, tasdik etmek. 

Dimişem ḳālu belā ʿaşḳuña cān ile belī / Ben ol ʿahdi güderüm dīnüm ü īmānımsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 3). [beli dimişem, -mişem ] 

 

belki: Hatta, bile, üstelik. 
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Güneş yüzlüm beni mihrüñde ṣādıḳ belki sīnemde / Görinen dāġ-ı daʿvā-yı maḥabbetde güvāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 4). [belki, ] 

Bu gün ʿuryān-ı ʿaşḳ oldı Raḥīmī / İdinmez ölicek belki kefende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
5). [belki, ] 

Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [belki, ] 

 

ben: Birinci teklik şahıs zamiri.  

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [ben, ] 

Bāda ṭabşırdum hevāñ ile vücūdum ḫırmenin / Ṣanma ʿömrüm ḥāṣılı ʿömrüm benüm bād-ı hevā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 4). [benüm, ] 

Ben Raḥīmīyem ʿaṭā ʿaynıyla raḥm it vaḳtidür / Ḳıl kerem ey şāh-ı ʿālem himmet it himmet baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 6). [ben, ] 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [ben, ] 

Maʿārif Būstānında bu gün Saʿdī-i vaḳtem ben / Yüzüme güle baḳ ben de idüm bir Gülsitān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 4). [ben, ] 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [ben, ] 

Ḫayāl-i laʿl-i cānānumla mestem sāḳiyā ṣunma / Benem ḫod baña yetmişdür ne lāzım bāde-i ḥamrā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 3). [benem, -em ] 

Kitāb-ı ʿaşḳı ben ḫatmetmiş iken mekteb-i ġamda / Henüz Mecnūn ey ḫ˅āce oḳurdı sūre-i Leylā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 4). [ben, ] 

Kendi kūyuñda benümle hem-dem olmadı raḳīb / Bülbül-i ḫoş-naġme ile imtizāc itmez ġurāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 6). [benümle, -ümle ] 

Nār-ı şevḳüñle senüñ ben şemʿveş sūzān iken / Daḫi nā-peydā idi ḳandīl-i nūr-ı māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 5). [ben, ] 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Sen ḳadem baṣduḳca ḫāke ben sürüp yüz yirdeyüz / Günde yüz biñ kez dirüm yā leytenī künti türāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 5). [ben, ] 

Teşne-cāna ṣunmadı bir dem ṣulu şeftālusın / Gösterür ayva bu ben maḥzūra ammā nār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 5). [ben, ] 

Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü / Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 2). [ben, ] 

Yoluñda tīġ-i hicrānuñla ben ḳurbānuñı yād it / Tenevvür ġamda bu baġrı yanıḳ biryānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 1). [ben, ] 
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Dil-i pür-derdi perverde ḳılurduñ cevr ü nāz ile / Yine ol niʿmete ḳāniʿ bu ben şükrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 5). [ben, ] 

Genc-i ḥüsnüñ ṣadaḳası būsedür bir ümmīd / Müstaḥaḳḳum ben faḳīrüñden dirīġ itme zekāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 2). [ben, ] 

Sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ ben faḳīr ü aca ac / Ey lebi senbūse-i şekker yañāġı ter gülāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 1). [ben, ] 

Tenden ġamuñla itdi dil-i bī-ḳarār göc / Ārām ider mi bende ide şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 1). [bende, -de ] 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [ben, ] 

Tā ki ʿaşḳuñ ḥalḳa ḥalḳa boynuma ṭaḳdı kemend / Ṭutmaz olmışdur bu ben dīvāneyi zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 1). [ben, ] 

Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend / Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 2). [ben, ] 

ʿAşḳ daḳmışdur benüm boynuma zāhid bir kemend / Pend girmez gūşuma ṭutmaz beni zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Teşneyem ḳand-ı zülāl-i laʿlüñe ben ḫastayı / Zāʾil itmez ʿaṭşumı cānā benüm cüllāb-ı ḳand (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 4). [ben, ] 

Ben senüñ çoḳdan giriftārum müselsel zülfüñe / Yoluña cānum fidā lāzım degül ḳayd u kemend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 6). [ben, ] 

Ben mübtelā-yı mīm-i fem ü dāl-i zülfüñem / Yoḳ yire baña ʿömrüm idersin cefā meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 33, Beyit 3). [ben, ] 

Tāb-ı düşmenden ḥarāret ḥāṣıl itdüm dostum / Çoḳ demidür eyle ben mehcūra āb-efşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 5). [ben, ] 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [benem, -em ] 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [ben, ] 

Ḥālet-i ʿaşḳ içre aḥvālüm görüp ḳan aġladı / Ey benüm çeşm-i güher-bārum yaşuñ olsun mezīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Ḥālet-i ʿaşḳ içre aḥvālüm görüp ḳan aġladı / Ey benüm çeşm-i güher-bārum yaşuñ olsun mezīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Nev-ʿarūs-ı ʿāleme bir ẕerrece mihr itmedüm / Pādişāhum ben gedāñuñ cünbişi merdānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 5). [ben, ] 

Benden dehānı cān gibi pinhān olur ḳalur / Esrārum añlayan kişi ḥayrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 1). [benden, -den ] 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [bende, -de ] 
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Ġam-ı ḫaṭṭuñ hevā-yı zülfüñ āh / Ben perīşāna ḳara yazudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 5). 
[ben, ] 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Ben oldum olacaġum gel ṭabībā zaḥmete girme / Dil elden gitmeden bir çāre ḳıl bī-çāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 6). [ben, ] 

Göz ucıyla bir naẓar ḳıl gözle ben dil-ḫastayı / Mūcib-i ṣıḥḥat olur ḳılsa ḳaçan bīmār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 5). [ben, ] 

Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [ben, ] 

Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Cihān bāġına yoḳ meylüm benüm gülzār-ı ḥüsn içre / Ḳıyāmet serv-ḳāmet ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Şol dem itmişdüm leb-i cānān ile ben cānı bir / Dü cihān yoġidi bir bilürdi cān cānānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 1). [ben, ] 

Be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı fettāḥı cemālüñ fetḥ-i bābumdur / Ḳapuñı ḳoyuban ġayra benüm varmaḳ ne bābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Temennā-yı viṣālüñ eylemekden özge yoḳ cürmüm / Benem ol ey ʿaṭā-baḫşem ḫaṭā-pūşem sevābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 4). [benem, -em ] 

Unutma añ Raḥīmī ḳuluñı düşnām-ı laʿlüñden / Benem ol ey mürüvvet kānı vird-i müstecābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 5). [benem, -em ] 

Belā meydānınuñ ben ʿāşıḳ-ı ser-bāzıyam gerçek / Ḳadem çevgān-ı ġam başum maḥabbet gūyı gūyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 3). [ben, ] 

Gel vücūdum ḫākini maḥv eyle ey bād-ı ecel / Ḳonmasun ol dāmen-i pākīzeye benden ġubār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 3). [benden, -den ] 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül / Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 5). [ben, ] 

Müşteriyem leb-i cān-baḫşına biñ cān ile ben / Yoḳ ziyānum yine bir aṣṣılu bāzārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 2). [ben, ] 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Baña ey çerḫ her gün mihr-i ʿālem-tāb ʿarż itme / Benüm āyīne-i ruḫsāra yāra ḫod nigāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Ol nihāl-i tāzenüñ iġmāż u nāz u şīvesin / Şimdi bildüm rāstī ben sāyesinden ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 78, Beyit 3). [ben, ] 

Nev-rūz bende ben baña zülf ü ruḫuñ yeter / Ānsız berāber oldı Yemende şeb ü nehār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 4). [bende, -de ] 
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Göñlümi şeydā benüm bu zülf-i ʿanber-bār ider / ʿAḳlumı yaġma şehā ol çeşm-i pür-seḥḥār ider 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Görüp bī-ṣabr olur her şūḫ-ı şīrīn-kār-ı şehr-āşūb / Benüm ṭumār-ı eşʿārum bu gün ḥırz-ı füsūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Raḥīmīnüñ ne ṭañ tār olsa başına cihān mülki / Benüm ol ey meh ü ḫūrşīd-i ʿāriż baḫt-ı dūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Ben şikeste-ḥāli ṣorma ḫāṭır-ı maʿmūreden / Dest-i cevriyle yıḳıḳ ḳalb-i ḫarābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 2). [ben, ] 

ʿĀrıżuñ ben ẕerreye ʿarż eyle ey rūşen-żamīr / Lemʿa-i āsār-ı mihri āfitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 4). [ben, ] 

Mürīd-i her mürāyı olma ḥāl-i bī-riyā kesb it / Bu ben oñara pendi böyle pīr-i mey-fürūş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 2). [ben, ] 

Raḥīmī muʿciz-i ʿḬsāya beñzer bir kerāmetdür / Dil-i bīmārını ben derdmendüñ ol ki ḫoş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 5). [ben, ] 

Firāḳa düşmeyen bilmez nedür keyfiyyet-i ḥālüm / Benüm esrāruma vāḳıf olan ḥayrāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Nihān oldı gözümden laʿl-i nābuñ niçe demlerdür / Yaḳar ġam cāmı ben mest-i ḫarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 1). [ben, ] 

Lebüñ esrārınuñ cānıyla ben ḥayrānıyam cānā / Anuñçün añmazam adın şarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 2). [ben, ] 

Şeb-i ḳadri bu ben Mecnūnuñuñ Leylā-yı zülfüñdür / Mübārek ʿīd-ı ferḫundem mevāʿīd-i viṣālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 4). [ben, ] 

Ḳapuñsuz ġayrınuñ ġayrı diyārı var benüm yoḳdur / Olaruñ senden özge özge yārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Benüm gözümde göñlümde ḫayāl-i cām-ı laʿlüñdür / Velī ġayruñ şarāb-ı ḫoş-güvārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Ümīdüm devḥası bāġ-ı murādum āsitānuñdur / Cihān bāġında anuñ bāġ hezārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [benüm, -üm ] 

Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [benüm, -üm ] 
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Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [benüm, -üm ] 

Raḥīmīyem benem ʿālemde senden ġayrı kimsem yoḳ / Olaruñ niçe şāh-ı bī-şümārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 9). [benem, -em ] 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [ben, ] 

Ṭopṭoludur vāʿiẓ benüm gūşumda ġaflet penbesi / Ḥaḳdur sözüñ hep bilürem yādumdadur ez-berdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 6). [benüm, -üm ] 

Bir senüñ gibi benüm ġonca-dehānum yoḳdur / Var senüñ gülşen-i ʿālemde benüm gibi hezār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Raḥīmī dü cihāna dergehüñ virmez benüm ḫānum / Anı vallāhi ṣanma bir daḫi dār u diyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 7). [benüm, -üm ] 

Cihānuñ pādişāhum ben gedāya begligin virseñ / Ḳabūl eylersem anı kāfer olayın bir ān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 5). [ben, ] 

Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [ben, ] 

Nālesine raḥm idüp ben bülbül-i āşüftenüñ / Açılup gül gibi ol ġonca-dehānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 2). [ben, ] 

Söyleşür aġyār ile ḳarşumda ol şīrīn-zebān / Cānum acıtdı benüm rūḥ-ı revānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Ben ġubārından mükedderdür meger āyīnesi / Yoḫsa n’oldı ṭūṭī-i şekker-zebānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 4). [ben, ] 

Ol kerem kānı işitmiş āhuma raḥm eylemiş / Ben hevā-ḫ˅āhuñ muḫālif rūzgārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 6). [ben, ] 

Acı acı sögdügine ben duʿālar ḳılduġum / Ṭatlu ṭatlu ol şeker-güftārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 2). [ben, ] 

Belā-yı bendeñi bende giriftār olmayan bilmez / Fiġān u zārını ben ḫastanuñ zār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 1). [ben, ] 

Saña kim bildürür ben ʿāşıḳ-ı miskīnüñ aḥvālin / Benüm sevdāmı zülfüñle perīşān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 2). [ben, ] 

Ġamum ṣorma benüm mesrūr dil-i maʿmūra ḫāṭırdan / Yıḳıḳ göñlüm benüm cevriyle vīrān olmayan 
bilmez (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz / Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 1). [ben, ] 

Cān lebüñden em recā itdükce ġamzeñ ḫışm ider / Ben niyāz u nāzdan oldum meded ey çāre-sāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 4). [ben, ] 

Rūy-ı kūy-ı yārsuz ben bülbüle / Gül diken gülzār olur oddan ḳafes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 5). [ben, ] 
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Mihr ider her gün döner ṣandum murādum üstine / Bilmedüm bir ṣūret ile ol beni aldar imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 3). [beni, -i ] 

Hevā-yı ḳadd-i dildāra hevādār olmış ol servüm / Gözüm yaşı yaşın yaşın benüm rūḥum revān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Nār-ı ġam sen şehden ayru leẕẕetin telḫ eylemiş / Zerd ü zār olup benüm gibi ṭurup aġlar şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Tāb-ı zülf ü ḫadduñ añup tāb-ı nār-ı ġuṣṣada / Dün gice ey meh benümle yandı bir miḳdār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 2). [benümle, -ümle ] 

Bī-tekellüf seyr ide her ḫār-ı bāġ-ı ḥüsnüñi / Ben Raḥīmī ʿandelibüñe niçün ola yasaġ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 130, Beyit 7). [ben, ] 

Zülfüñ ḫayāli ruḫlaruñ alı ṭaraf ṭaraf / Ben ḳula itdi bend ile alı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
133, Beyit 1). [ben, ] 

Ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet dāmeninde dest-i ḫār / Gül gibi ben yaḳamı ġayretden itdüm çāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 3). [ben, ] 

Āfitābum yücedür gerçi felekden menzilüñ / Sāye ṣal ben ẕerre-i nāçīz ü bī-miḳdāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 4). [ben, ] 

Leblerüñ vaṣfında cān-baḫş olsa eşʿārum n’ola / Almışam ey Ḫıżr-leb ben Rūḥ-ı ḳudsīden sebaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 6). [ben, ] 

Ḳaṣr-ı ʿaşḳuñ Ḫusrevā ṭarḥında ben üstād iken / Ṭaş ṭaşurdı ḫıdmete Ferhād idüp ırġadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 3). [ben, ] 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [bende, -de ] 

Senüñ gülzār-ı ʿālemde benüm gibi hezāruñ var / Senüñ gibi benüm ey ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Lebüñsüz āb-ı ḥayvān nūş idersem nīş-i cān olsun / Bütün dünyāda yārümsin benüm bir daḫi varum 
yoḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Gör ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle ne keyfiyyetde ben / Ḥālüme raḥm it beni ḥayrān iden esrāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 4). [ben, ] 

Yaşum deryāsı her dem mevc ururmış sūy-ı kūyında / Benüm nemsin anı girdāb-ı bī-pāyāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [ben, ] 

Benüm ḳalbüm ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānuñdan / Emīrü’l-müʾminisin ḳāṭıʿu’l-burhāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Bu ben ʿāṣī ḳuluña ey ʿÖmer-ḫaṣlet şefīʿolup / Muḥammed-ḫūy āl-i ḥażret-i ʿOsmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 3). [ben, ] 
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Saʿādetlü serüñüñ ṣıdḳı içün pāy-ı taḫtuñdan / Selīmü’l-bāl ben mūrı Süleymān ḫāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 4). [ben, ] 

İçüp cām-ı maḥabbet olmışam mestānesi ʿaşḳuñ / Bu gün zencīr-i şevḳiyle benem dīvānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 1). [benem, -em ] 

Ḳadeḥ cerrār oldum küb düşüp mey-ḫāne mey-ḫāne / Benem mest-i melāmet şevḳ ile mey-ḫ˅āresi 
ʿaşḳuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 3). [benem, -em ] 

Ben senüñ Yaʿḳūbuñum ey Yūsuf-ı gül-pīrehen / Nükhet-i cān-baḫş olur būyı baña pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 4). [ben, ] 

Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi / Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 6). [ben, ] 

Ben yıḳıldum olmadum ābād elüñden ey felek / Olmadum devrüñde bir dem şād elüñden ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 1). [ben, ] 

Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm / Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 4). [ben, ] 

Ḫūn iderseñ baġrumı sāġar gibi ben rāżıyam / Yār olup aġyār ile çifte ṭolular içme tek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 160, Beyit 5). [ben, ] 

İşigüñ ehl-i diller Kaʿbesi ṣāḥīb-Ṣafā ẕātuñ / Anuñçün ben de yüzüm sürmege Saʿy eylerüm anuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 4). [ben, ] 

Babanuñ cānısın ḳaçma benüm ḳoynuma girmekden / Ḳuzucaġum beni ḳurtar elinden gürg-i hicrānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 6). [benüm, -üm ] 

Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [ben, ] 

Göñül pervānesin ben sen ruḫı gül-nāra yandurdum / Benümle kimse ṭutuşmaz meger ya şemʿ ya 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 6). [ben, ] 

Raḥīmī nār-ı ʿaşḳa ben delīl oldum çerāġumdur / Benüm bu tef-i tābumdan bulupdur rūşenā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 8). [ben, ] 

Hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı dildārıyla ben / Fāriġum faġfūrdan cām-ı ṣafādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 2). [ben, ] 

Bu riyādur zāhidā cismüñde naḳş bu riyā / Bī-riyā bir ʿāşıḳam ben bu riyādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 3). [ben, ] 

Manṣıba manṣūbadur dehrüñ Raḥīmī cāyı çāh / Cāhile baş egmezem ben bu recādan çekdüm el 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 5). [ben, ] 

Meşḳ-i ʿaşḳuñ ḳaralarken ben senüñ daḫi ḳalem / Levḥa yazmamış idi Leylā vü Mecnūndan misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 3). [ben, ] 

Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş / Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 6). [benüm, -üm ] 

Kibriyā kūhında yā Rabb ḳılma gürg-i tīz-ceng / Rāzıyam ben meskenet rāhında bir rūbāh ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 175, Beyit 3). [ben, ] 
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Yā İlāhī sen beni benden bu gün āgāh ḳıl / Ḳıl ʿaṭā rāh-ı ḍalāletde yeter gümrāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 1). [benden, -den ] 

Ne ḫoşdur rūzgār ola muvāfıḳ ey şeh-i ʿādil / Ḳapuñdan cānibe ʿazm eyleyem ben ʿāşıḳ-ı bī-dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 1). [ben, ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [ben, ] 

Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Efendi ḳarşu añup ben ḳuluña düşnām it / Duʿā-yı devleti biz de ʿale’d-devām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 3). [ben, ] 

Çeşme-i çeşmümden aḳar dem-be-dem yaşum benüm / Menbaʿ-ı seyl-āb-ı miḥnet başıdur yaşum 
benüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Rāh-ı ʿaşḳuñda bular olmadı yoldaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Ṭañ mıdur pür-nūr-ı cā eylerse ṭabʿumdan güneş / Ṭoludur gün gibi şevḳüñle içüm ṭaşum benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Ḳaşlaruñ ḳoyup idelden secde-i miḥrāba baş / Cürm-bārından dü-tā oldı iki ḳaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Yād-ı laʿlüñle Raḥīmī ḫūn-ı dil içer müdām / Gelmedi cānā bu devre bir ayaḳdaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Ben bezmgāh-ı derdüñüñ ol dürd-nūşıyam / Cān naḳdi ile cām-ı lebüñ mey-fürūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 1). [ben, ] 

Ben ey Raḥīmī bir yüzi gül çeşmi nergisüñ / Her kūşe cüst u cū idici çeşm ü gūşıyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 5). [ben,] 

ʿAşḳuña ey perī-ruḫ pinhān-ı ṭāḳatüm yoḳ / Sen var selāmet ol ben kendüm melāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 3). [ben, ] 

Didi seyr itdükce ben sen gözlerüñden dem-be-dem / Pāyuma dāmenle īsār it güher dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 2). [ben, ] 

Didi ben pāy-māline ol şeh-süvār-ı esb-i nāz / Ayaġum ṭopraġını ḳıl tāc-ser dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 3). [ben, ] 

Elif ḳaddüñ ile lām zülf ü hem mīm-i dehānuñçün / Reh-i hecrüñde ancaḳ ben bilürüm ne elem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 3). [ben, ] 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [bende, -de ] 

Gerekmez ravża-i rıḍvān-ı ġılmān-ı ḳamer-ṭalʿat / Saña erzānı ey ṣūfī benüm ol yāredür meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Serv-ḳaddüñ ḥasretinden gözde ābum var benüm / Lāle-ruḫsāruñ ġamıyla dilde tābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 1). [benüm, -üm ] 
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Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Faḫr idüp ey çeşmi āhū ger olursam ṭañ mıdur / Āsitānuñ itleriyle intisābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker / Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Bir fenā ābdālıyam ben tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ / Nāle vü feryāddan nāy u rebābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 6). [ben, ] 

Ey Raḥīmī āh kim oldum yolında ḫāk-i pāy / Meyli yoḳ ednāya bir ʿālī-cenābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 7). [benüm, -üm ] 

Beni ḥālümde ḳoñ ben özge ḥālet iḫtiyār itdüm / Veraʿ ehlin ḳoyup kūy-ı ḫarābāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 1). [beni,-i,ben, ] 

Mürüvvet ḫatm olup ṣāḥīb-kerem ṭayy-ı mekān itmiş / Cüvānā ben de bir pīr-i kerāmāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 3). [ben, ] 

Vaḥşet-ābād-ı ġamuñla olalı dil āşinā / Dostlar yād oldı ol benden ṣafāsın görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 195, Beyit 4). [benden, -den] 

Ṣalınma her pelīd ile benüm serv-i ḫırāmānum / Açılma virme yüz her ḫāra ey gül-berg-i ḫandānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Teraḥḥum eylemez baş ḳaldırup ben ḫāksārına / Meger ben ẕerreden ʿār eyler ol ḫūrşīd-i raḫşānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 4). [ben, ] 

Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [ben, ] 

Umaram işügüñi maṭlab-ı aʿlā ide Ḥāḳ / Her zemān pādişehüm ben de ṭalebnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 4). [ben, ] 

Nev-bahār irdi benefşeyle güle ḳarşu yine / Ben de yelken ṭorıda bir yaḳası çāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 5). [ben, ] 

Ben senüñ bende-i ser-bāz u ṭaleb-kāruñ olam / Serv-ḳaddüñe hevā-ḫ˅āh u hevādāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 1). [ben, ] 

Ey boyı servi bu ben sāyeden ʿār itme neden / Ṭoġrusı sāye gibi ʿāşıḳ-ı bī-ʿāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 2). [ben, ] 

Şol ḳadar çekdi cefāñuñ yükini cān u göñül / Ben senüñ cān u göñül birle emekdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 5). [ben, ] 

Ser-i zülfüñ gibi ayaḳlama gel ben ḳuluña / Bu gün ey Yūsuf-ı gül-çihre ḫırīdāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 6). [ben, ] 

Ben Raḥīmīye ṣaçuñ bendini bend itmeyesin / ʿĀşıḳ-ı dil-şude Mecnūn-ı dil-i āzāduñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 7). [ben, ] 

İmtiḥān itsem ġam-ı ʿaşḳı eger Mecnūn ile / Ey ṣaçı Leylī benüm efzūn geleydi ḥayretüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 2). [benüm, -üm ] 
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Menzilüñde ben senüñ himmet semendin ḳoşmışam / Hem-ʿinānuñ olmaġa devlet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 1). [ben, ] 

Başumı iltür vefā meydānına nāḳıṣ ḳadem / Ben erenlerle bu gün ġayret semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 2). [ben, ] 

Efendi seni sevdügümdür ṣuçum / Bu cürmiyle bende güneh-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 6). [bende, -de ] 

Kuḥl eyledüm gözüme görince izüñ tozın / Görince ben ḳuluñ hele ṣāḥib-naẓar mıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 2). [ben, ] 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Ṭabʿ-ı güher-feşān ile ben ol Raḥīmīyem / Sen şāh ayaġına nice dürler döker miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 7). [ben, ] 

İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [ben, ] 

Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [ben, ] 

Bi-ḥamdillāh şehā ben ne ġamuñ ne mātemüñ gördüm / Serīr-i sūr-ı devletde cemāl-i ḫurremüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 1). [ben, ] 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [ben, ] 

Rikābuñdan cüdā olmaḳ revā mı çihre-i ḫāküm / Güneş yüzlüm senüñ mihrüñde ḫod ben ẕerreveş 
ḫāküm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 1). [ben, ] 

Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [ben, ] 

Raḥīmī gün gibi tenhā gezer āh ol gözi āhū / Niçün benden ḳaçarsın ṭālib-i āvīz-i fitrāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 7). [benden, -den ] 

Şu dem ʿaşḳuñ hevāsın ben dil-i pür-zāra ṭabşurdum / Yaşum deryāya ṣaldum āhumı kuhsāra 
ṭabşurdum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 1). [ben, ] 

Firāḳuñ bārına gördüm taḥammül eylemez ṭaġlar / Çeküp ol yüki ben bu cism-i bī-miḳdāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 2). [ben, ] 

Ṣabāyā āhdan ġayrı bu dem benden eser umma / Vücūdum ḫākini ben reh-güẕār-ı yāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 5). [ben, ] 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [ben, ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [benden, -den ] 

Ben senüñle fürḳatüm vuṣlat bulursam söyleşem / Ey gözi bīmār ger ṣıḥḥat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 1). [ben, ] 
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Yāremüñ aġzına tīġüñ dil ṣoḳar ikide bir / Ben anuñla ġamzeden himmet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 3). [ben, ] 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi / Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 5). [ben, ] 

ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından / ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 4). [ben, ] 

Gerçi kim ḫāk-i reh-i maḳdem-i cānānem ben / Başlar üzre yiri var efser-i sulṭānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 1). [ben, ] 

Teng ü lālüm dehen ü luṭfını şerḥ eylemede / Ṭabʿ-ı dür-bārum ile gerçi süḫan-dānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 2). [ben, ] 

Gül gül itmiş ruḫını tāb-ı şarāb-ı gül-fām / Didi gögsin açuban gör ne gülistānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 3). [ben, ] 

Bu ben āşüfte-dile ey şeh-i ʿālī naẓar it / Zülfüñüñ ẓulmi ile ḥāl-i perīşānem ben (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 225, Beyit 4). [ben, ] 

Yārüñ esrār-ı ḫayāl-i leb-i mey-gūnı ile / Ey Raḥīmī gehi mest ü gehi ḥayrānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 5). [ben, ] 

Ben gedāña āsitānuñdur şehā meʾvā bu gün / Ger ṭurur ger ṭurmasın nemdür benüm dünyā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 1). [ben, benüm,-üm] 

Yoluma itdi benüm bir ḳanludur dürr yaşuma / Ter düşerdi yār ile mā-beyni ol deryā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet / Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 6). [ben, ] 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [ben, ] 

İşüm bitürdi benüm derd-i dāġ-ı ḫūn-ālūd / Şaḳāyıḳı n’ideyin lālezārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Dimişem ḳālu belā ʿaşḳuña cān ile belī / Ben ol ʿahdi güderüm dīnüm ü īmānımsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 3). [ben, ] 

N’ola öldürmege ḳaṣd eyler ise ġamzelerüñ / Sen benüm laʿl-i revān-baḫşuñ ile cānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Eyleme ṭoġrı hevādāruñı yanuñdan ıraḳ / Ben senüñ sāyeñü sen serv-i ḫırāmānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 5). [ben, ] 

Şehā oḳ ḳaddüñüñ hecriyle bir ḳaddi kemānum ben / Baña ṭoġrı naẓar ḳıl egri baḳma nā-tüvānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 1). [ben, ] 

Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [ben, ] 

Murād-ı cān murāduñdur ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Vefā yolında baş u cān fidā idici cānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 3). [ben, ] 
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Liyāḳat yoḳ ġulām-ı dergehüñden dimege bende / Yiter bu ulu raġbet uşda ser-ḫayl-i sükkānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 4). [ben, ] 

Dil ü cān gördi laʿlüñle miyānuñ mübtelā oldı / Añılmaz şimdi adım āh bī-nām u nişānum ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 5). [ben, ] 

Benüm zāġ u zaġanveş cīfe-i dünyāya yoḳ meylüm / Ġıdā-yı rūḥdur bir ṭāʾir-i heft āsmānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 6). [benüm, -üm, ben, ] 

Raḥīmī ḥüsn-i ẓann ile selīmü’l-bāl ile şimdi / Maḥabbet-ḫānedān-ı şeh Selīm Ḫān-ı zemānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 7). [ben, ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Daḫi nem var yanuma saʿy eylerem arada ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 3). [ben, ] 

Zaḫm-ı seng-i fürḳatüñ benden suʾāl it ġayrı ḳo / Ser-güẕeştümden ne bilsün başına ṭokınmayan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 4). [benden, -den ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [ben, ] 

Faḳīrem gerçi kim ednādan ednā bir gedāyam ben / Ḳanāʿat ehli dervīşem şehā ṣāḥib-ġınāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 1). [ben, ] 

Vücūdum dürrinüñ ṣarrāf-ı ʿālem ḳıymetin bilmez / Cihānuñ cevherin virseñ behā ne bī-behāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 2). [ben, ] 

Gülistān-ı ezelde Şeyḫ Saʿdīden sebaḳ aldum / Bu gün Būstān-ı ʿaşḳa bülbül-i dāstān-serāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 3). [ben, ] 

Semend-i ṭabʿuma yügrük geçenler hem-ʿinān olmaz / Maʿārif sāḥasında ögdül almış bād-pāyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 4). [ben, ] 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablamdur ʿalem āhum / Diyār-ı ġamda şimdi pādişāhum pādişāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 5). [ben, ] 

Daḫi bilmezdi nāyuñ n’eydügin ʿuşşāḳ ey sāḳī / Maḥabbet meclisinde nāle ḳılmış bī-nevāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 6). [ben, ] 

Raḥīmī pister-i zer-beft-i ʿāriden muʿarrāyum / Muḳīm-i būriyāyum ḫayli demdür bī-riyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 7). [ben, ] 

Raḥīmī bāl-i himmetle hümāyūn vaṣluña irdi / Benüm şeh-bāzum almaz bu şikārı böyle her şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 7). [benüm, -üm ] 

Ṭabībā zaḥmete girüp benümçün hīç ʿilāc itme / Ben oldum olacaġum ol gözi bīmār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 4). [ben, ] 

Cān virürsem ḥasret-i ḫaddüñle ey gül-pīrehen / İdesin ben mübtelāya lāleveş ḫūnīn-kefen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 1). [ben, ] 

Benüm yanumda ey şāh-ı bülend ol pest-i himmetdür / Yüce görmese ʿālī-dergehüñ ṭāḳ-ı muʿallādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Ḥaḳdan ümmīd iderem cevrüñe pāyān virsün / Yaḫu ben çākerüñe ṣabr-ı firāvān virsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 251, Beyit 1). [ben, ] 
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Ey Raḥīmī ben maʿārif baḥrinüñ ġavvāṣıyam / Dehr ṣarrāfına ṣatam n’ola ʿirfān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 7). [ben, ] 

Ḳaddüñi ḳo ben ḫāke ḫırāmāna ṣalınsun / Hecr āteşine niceyedek yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 1). [ben, ] 

Şevḳ-ı leb ü zülfüñle bu ben ʿāşıḳı cānā / Mey-ḫāne-i mihrüñde ḳo mestāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 3). [ben, ] 

Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [ben, ] 

Zülfüñ resenin ḳoyup olan ġayra giriftār / Tizcek göreyin ben anı urġana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 5). [ben, ]  

Yelkenüñi ḳullanma eyā serv ṭorudan / Ben ḫāk-i hevā-ḫ˅āha ḫırāmāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 11). [ben, ] 

Ḫayli dem ben teşne-dil çekdüm leb-i cānān ġamın / Çekmedüm ʿömrümde bir gün çeşme-i ḥayvān 
ġamın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 1). [ben, ] 

Būse-i laʿl-i lebüñe cān virüp meʾnūs olan / Bir nefes çekmez benüm rūḥ-ı revānum cān ġamın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Benüm gül yüzlü ġoncam ḫande-rūlıḳla işigüñde / Raḥīmī virdi cānın itmedi ihmāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 7). [benüm, -üm ] 

ʿAşḳuñ hevāsı ile geh aġlar geh iñlerin / Nem var benüm eser senüñ ortada ben neyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 4). [benüm, -üm; ben, ] 

Ben mübtelāyı ḥasret iden seyr-i ḥüsnüñe / Eylük yüzini göre misin yavuzın eyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 5). [ben, ] 

Sulṭān-ı mülk-i maʿrifetüm ben Raḥīmiyā / Ammā Selīm-i şāh-ı süḫan-dāna bendeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 7). [ben, ] 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Gül gibi sen mey içüp her ḫāra hem-dem olalı / Ġoncaveş ben ḳan yudup bülbül gibi itdüm fiġān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 6). [ben, ] 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [ben, ] 

Benüm yanup yaḳılan şemʿ gibi nār-ı ʿaşḳuñla / Yine her encüminde meclis-ārā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [benüm, -üm ] 

Seyr ider her ḫār-ı ḥüsnüñ gülşenin ben lāleveş / Giñ yaḳadan gözlerüm ya dāmen-i kuhsārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 3). [ben, ] 

Nihān olur dehānuñla miyānuñ ey perī benden / Anuñ ḥaḳḳında ḳāl u ḳīl ḳılaydum bāri kem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 2). [benden, -den ] 
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Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā ḳılsañ / Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben usanam 
bir gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 4). [ben, ] 

Ġālibem himmetde ben ey Ḫıżr-dem İskendere / Ṭālib-i cān oldı ol ben beẕl-i cān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 4). [ben, ] 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [ben, ] 

Ẕerreveş yoluñda pā-mālem didüm / Yüz çevirdi āh kim benden o gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 4). [benden, -den ] 

Ben Raḥīmī pāk-meşreb māsivādan fāriġam / Bir Ḥüseynī-meẕhebüm olsa ne ġam yārum Ḥasan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 7). [ben, ] 

Ḫastanuñ ḥālin ne bilsün ṣaġlar göñlüm benüm / Ol sebepden nergis-i bīmāruñ eyler ārzū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 273, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Ṭālib-i laʿl-i nigārum añma āb-ı kevseri / Zāʾil itmez ʿaṭşum ey vāʿiẓ benüm ol güft-gū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 275, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Gözlerin ser-mest ḳılmışdur şarāb-ı cām-ı nāz / Anuñ içün ben ayaḳda cürʿaya ḳılmaz nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 5). [ben, ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Hemān bir ben degül lāle daḫi çāk-i girībānuñ / Müselsel zülfüñüñ āşüftesidür şimdi sünbülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 3). [ben, ] 

Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh / Şehādet itme nā-ḥaḳ yere girme ḳana ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 4). [ben, ] 

Baña ʿunnāb-ı laʿlinsüz ne cānum ḳayısı ayva / Doyamam nārveş ben kāse-i hicrāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 6). [ben, ] 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [ben, ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [ben, ] 

Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [ben, ] 

Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [ben, ] 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Hem-demüm yoḳ eşk-i çeşmümden biraz ḳan aġlasam / Ter düşürmişdür benüm mā-beynümi deryāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 6). [benüm, -üm ] 

Raḥīmīyem vefā cemʿinde bir tābende şemʿum ben / Çerāġın şuʿle-i sūz-ı derūnumdan yaḳar lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 7). [ben, ] 
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Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp / Çoḳ degül ʿavf it efendi ben ḳuluña bir günāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 2). [ben, ] 

Cemʿüñde şemʿveş ṭutuşup nār-ı şevḳ ile / Yanmaḳda bir benüm gibi pervāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [ben, ] 

Tīġüñ üstine düşüp ben yılmayup cānlar virem / Āh kim ġamzeñ ucıyla bir kez itmezsin nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 3). [ben, ] 

Naḳd-i maḳṣūdum vücūduñ genc-i ümmīdüm ḳapuñ / Gözüme dünyā vü mā-fihā benüm berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 6). [benüm, -üm ] 

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [benem, -em; ben, ] 

Ḫudā ḫ˅ān-ı ezelde sen Süleymānuñ ḳapusından / Muḳadder eylemiş ben mūr-ı bī-miḳdāra bir behre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 3). [ben, ] 

Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [benüm, -üm ] 

Döne döne yaşını itdüñ Raḥīmīnüñ revān / Bir bahār-ı ḥüsne ḳarşu cūy-bār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 5). [beni, -i ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [bende, -de ] 

Bunca gün āh eylerem kūyına bir kez ṭoġrılup / Gezmedüm bir kez ben ol serv-i ḫırāmān bāġını 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 4). [ben, ] 

Der-miyān olmadı dirīġ ol serv / Ḳaçdı benden kenāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
6). [benden, -den ] 

Lebüñ devrinde ben pür-derd-i rūz u şām-ı hicrānam / Şarāb-ı cām-ı vaṣluñ ile sürer kişi devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 3). [ben, ] 

Benüm dīvāne göñlüm genc-i ʿuzlet iḫtiyār itdi / Selāmet kūşesin ḳoyup melāmet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

Selāmet semtine luṭf eyle taḥrīk itme ey ṣūfi / Ḫarābāt ehliyem nūş eyledüm ben cām-ı bed-nāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 3). [ben, ] 

Bu gün ben hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı yāriyle / Gerekmez kāse-i faġfūrı almam ʿaynuma cāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 4). [ben, ] 

Hevā-ḫ˅āhuñ olup her gūşede sābit-ḳadem olur / Bulunmaz şāh-bāzum bir benümle şāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 4). [benümle, -ümle ] 

Benümle hem-dem olan yaşuma suʾāl itsün / Ḳatı derin bilür ol mā-cerā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 2). [benümle, -ümle ] 

Neme yarardı yaşum yanmadı yanumda bu dem / Getürdi dergehüñe ben giyā-yı ʿummānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 326, Beyit 3). [ben, ] 
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Yetiş Ḫıżır gibi yaşumı itmeden İlyās / Getür kenāra bu ben mübtelā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 5). [ben, ] 

Secde mi ḳılur benüm ḳıblem Raḥīmī ġayrıya / Ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīmüñ alnına yazu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 7). [benüm, -üm ] 

Efendi ben ḳulın sen şāh-ı ʿālī-şāna gönderdi / Gedā-yı āsitānın yaʿni sen sulṭāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 1). [ben, ] 

Ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānından benüm ḳıblem / Emīrü’l-müʾminīn ḳāṭıʿu’l-bürhāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Laʿlüñ benüm idince yaşıyla cānı ṣatdum / Ser-māyeden ziyānum yoḳ yine māya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 4). [benüm, -üm ] 

Efendi ben ḳuluñ fürḳatde dil endūh-ı ḥayretde / İkimizde ʿaceb ḥāletdeyüz ben ġamlı ol ġamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 2). [ben, ] 

Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler / Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 3). [benüm, -üm ] 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [ben, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ ben ıraḳdan seyr idem nergis-misāl / Bī-tekellüf geşt ide her rū-siyeh kākül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 3). [ben, ] 

Ben benefşe gibi boynumı egüp yalvaruram / Ḫaṭṭ u ḫālüñ görmeyem bir dānesin fülfül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 4). [ben, ] 

Her behāsını terāzūda gören ola ʿazīz / Ben esīr-i ʿaşḳuñ iken boynı baġlu ḳul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 5). [ben, ] 

İrişmez semʿine feryād u āhum Lala Paşanuñ / O cevr-i ġoncadan ʿayyūḳa irgürdüm ben efġānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 5). [ben, ] 

Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [benüm, -üm ] 

Ölürsem ārzū-yı kūy-ı yār ile benem Mevlā / İder maḥşer güninde cennet-i meʾvāyı meʾvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 2). [benem, -em ] 

Benüm yoḳ biñ hevādārum fiġān u āhdan ġayrı / Döner yoḳ üstüme bu ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 1). [benüm, -üm ] 

 

ben: Yüzde ve vücutta bulunan tabiî ufak ve siyah noktalar. 

Nev-rūz bende ben baña zülf ü ruḫuñ yeter / Ānsız berāber oldı Yemende şeb ü nehār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 4). [ben, ] 

 

bend:  

1.Kıvrım, bağ, düğüm. 
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Esīr-i zülfüñ olduġumı rüsvā eyledi ḫalḳa / Baña bu bendi geçmeklik yine ol nābe-kāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 8). [bendi, -i ] 

Ben Raḥīmīye ṣaçuñ bendini bend itmeyesin / ʿĀşıḳ-ı dil-şude Mecnūn-ı dil-i āzāduñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 7). [bendini, -ini ] 

Dili bir bend ile göz göre ḳoşdum ʿaşḳ-ı dildāra / Yine yıllarla meʾnūs eyledüm bir āşinā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 6). [bend, ] 

Raḥīmī ṣanma şāhum şād olup bir ġayra yār oldı / Vefā bendinde bendeñdür muḳayyeddür melālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 7). [bendinde, -inde ] 

Ḫ˅ābda gördüm ṣaçuñ bendine baġlanmış ṣabā / Ṣubḥ-dem kūyuñda gördükde didüm uşbu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 4). [bendine, -ine ] 

 

2.Sevgilinin saçının kıvrımı. 

Belā-yı bendeñi bende giriftār olmayan bilmez / Fiġān u zārını ben ḫastanuñ zār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 1). [bende, -e ] 

Göñlümi bir bend ile bend ideli ʿayyār-ı zülf / Ḳıldı ʿaḳlum kārvānın tār-mār efkār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 1). [bend, ] 

 

bend bend: Bağ bağ. 

Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend / Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 2). [bend bend, ] 

 

bend eyle-: Bağlamak, zincirlemek, tutsak etmek. 

Şeb-i fürḳatde ḫalḳa ḳarşu ḳaddüm dāle döndürdi / Baña bend eyleyen hep ʿıḳd-ı zülf-i tābdāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 6). [bend eyleyen, -yen ] 

 

bend it-: Bağlamak, tutsak etmek. 

Raḥīmī bendeñi gibi vefā zencīri bend itmiş / Ṭapuña boynı baġlu çākerüñdür bī-gümān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 7). [bend itmiş, -miş ] 

Zülfi zencīrine ḳarşu aṣılup ṭurma rakīb / Baña bend itdi anı sen resen-i dāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 4). [bend itdi, -di ] 

Göñlümi bir bend ile bend ideli ʿayyār-ı zülf / Ḳıldı ʿaḳlum kārvānın tār-mār efkār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 1). [bend ideli, -eli ] 

Bir ḳalīle bend ider geh biñ perīşān-ḫāṭır / Gāh olur başdan çıḳarur ʿāşıḳı bu kār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 6). [bend ider, -er ] 

Zülfüñ ḫayāli ruḫlaruñ alı ṭaraf ṭaraf / Ben ḳula itdi bend ile alı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
133, Beyit 1). [bend itdi, -di ] 
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Ben Raḥīmīye ṣaçuñ bendini bend itmeyesin / ʿĀşıḳ-ı dil-şude Mecnūn-ı dil-i āzāduñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 7). [bend itmeyesin, -meyesin ] 

Zülfüñle ġamze bend ider oldı uġrılayın / Miskīn-dilümi ḳıldı bu sevdā ayın bayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 1). [bend ider, -er ] 

 

bend ol-: Bağlanmak. 

Bī-nevā dervīşüñem ḫūn-ı keremden ḳıl ʿaṭā / Tā nevālüñden nevāle bend olam ey ḫān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 3). [bend olam, -am ] 

Ṣaçuñ bendiyle bend olmış esīr-i ḳayd-ı bend olmış / Dil-i āşüfte dirler bir ġarīb ü ḫor u zārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 3). [bend olmış, -mış ] 

 

bende: Kul, köle. 

Raḥm ile ṣāfi naẓar eyle Raḥīmī bendeñe / Ṭabʿınuñ mirʾātıdur anuñ medār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 11). [bendeñe, -ñe ] 

Raḥīmī bendeñüñ ḥālin ṣorarsañ / Esīr-i bend-i miḥnetdār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 6). [bendeñüñ, -ñüñ ] 

Raḥīmī bendeñi gibi vefā zencīri bend itmiş / Ṭapuña boynı baġlu çākerüñdür bī-gümān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 7). [bendeñi, -ñi] 

Cennet ü ṭūbāya virmez ḳāmet ü dīdāruñı / Himmeti şāhum Raḥīmī bendeñüñ ġāyet bülend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 7). [bendeñüñ, -ñüñ ] 

Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [bendeñe, -ñe ] 

Raḥīmī bendeñi mülk-i süḫanda Ḫusrev eyledüm / Ḫayāl-i vaṣf-ı laʿlüñ ʿāḳıbet Şīrīn-kelām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 5). [bendeñi, -ñi ] 

Raḥīmī bendeñüñ telḫ itdi Şīrīn zindegānısın / Bu kār-ı bī-meẕāḳ ey Ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 7). [bendeñüñ, -ñüñ ] 

Ḥāl-i erkāna vuḳūfı var Raḥīmī bendeñüñ / Gāh paşayı gehi ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 8). [bendeñüñ, -ñüñ ] 

ʿArż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe ey serv-ḳad / Yollar üzre muntaẓırdur çeşm-i giryān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 6). [bendeñe, -ñe ] 

Yūsufāsā ḫ˅āce-i dehri ṣarasın ḳul gibi / Olmadı şāh u gedā bendeñden āzād ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 150, Beyit 2). [bendeñden, -ñden ] 

Bu ednā bendeñi bir şāh-ı ʿālī-şāna gönderseñ / Gedāñı bir mürüvvet ṣāḥibi sulṭāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 1). [bendeñi, -ñi ] 

Ḥāʾil olur vaḳt-i vuṣlatda Raḥīmī bendeñe / Oda yansun itdügin aña bula pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 7). [bendeñe, -ñe ] 
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Gün bu gündür ʿarż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe / Gel yeter ol derdmendi vaʿde-i ferdāya ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 5). [bendeñe, -ñe ] 

Raḥīmī bendeñüñ düşmen sözüyle ḫāṭırın yıḳma / Ḫalīlüm Kaʿbe ḥaḳḳı ḳıble-i Raḥmānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 7). [bendeñüñ, -ñüñ ] 

Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [bendeyi, -yi ] 

Sulṭān-ı mülk-i maʿrifetüm ben Raḥīmiyā / Ammā Selīm-i şāh-ı süḫan-dāna bendeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 7). [bendeyin, -yin ] 

Gül yüzüñ hecriyle feryādın Raḥīmī bendeñüñ / Ṣubḥ-dem işitdi bülbül fāriġ oldı zārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 7). [bendeñüñ, -ñüñ ] 

Ṣubḥ-ı vaṣluñla müşerref ḳıl Raḥīmī bendeñi / Leyl-i fürḳatde yiter geçdi güni ey yüzi māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 7). [bendeñi, -ñi ] 

Raḥīmī pür-ḫaṭā bendeñdür ey şāh-ı ʿaṭā-baḫşum / Naẓardan dūr idüp ol pīri luṭf it şermsār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 7). [bendüñdür, -üñdür ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde şehā şiʿri Raḥīmī bendeñüñ / Mihr-i ʿālem-tāb gibi çavı ṭoldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 286, Beyit 6). [bendeñüñ, -ñüñ ] 

Hecr ile öldüm meded depret lebüñ ṣor ḥālümi / Zinde eyle bendeñüm bir cām-ı rūḥ-efzāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 3). [bendeñüm, -ñüm ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde Raḥīmī bendeñüñ her bir sözi / Ḥaḳḳ budur ḳıymetde birdür gevher-i vālāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 7). [bendeñüñ, -ñüñ ] 

Raḥīmī ṣanma şāhum şād olup bir ġayra yār oldı / Vefā bendinde bendeñdür muḳayyeddür melālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 7). [bendeñdür, -ñdür ] 

Āşinālıḳ ḳıl Raḥīmī bendeñi ey kān-ı cūd / Ṭopṭoludur gevher-i ʿirfān ile deryā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 5). [bendeñi, -ñi ] 

Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [bendeñüñ, -ñüñ ] 

Ḥarīm-i muḥteremüñde eyā şeh-i ḫurrem / Daḫi bu bendeñe ḫıdmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 340, Beyit 4). [bendeñe, -ñe ] 

 

bende çek-: Bağlamak. 

Niçe miskīni çeküpdür bende müşkīn-sünbülüñ / Bende itmişdür cihānı serv-i āzāduñ senüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 3). [bende çeküpdür, -üpdür ] 

 

bende it-: Köle etmek. 

Niçe miskīni çeküpdür bende müşkīn-sünbülüñ / Bende itmişdür cihānı serv-i āzāduñ senüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 3). [bende itmişdür, -mişdür ] 
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bende ol-: Kul, köle olmak, hizmet etmek. 

Bende olmaz degme sulṭāna denāʾet ʿarż idüp / Bir senüñ gibi şeh-i ʿālī-cenāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 4). [bende olmaz, -maz ] 

Ḳapuñda bende olduġına ʿālem itmesün minnet / Umūrına mufavvıżdur ne şübhe ḫıdmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 5). [bende olduġına, -duġına ] 

Ḳaddüñe bende olup ṭoġrı hevādāruñ olan / Ḳayd-ı ġamdan olur ol serv gibi āzāde (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 5). [bende olup, -up ] 

Raḥīmī bendesi olalı ol şāh-ı süḫan-dānuñ / Sözi gevherlerin ṣandūḳa-i ʿirfāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 6). [bendesi olalı, -si -alı ] 

 

bende-i fermān: Emir kulu. 

Raḥīmī dostum bī-gāne ṣanma āşinālıḳ ḳıl / Ḳadīmī cān nisāruñ bende-i fermānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 7). [bende-i fermānuñı, -uñı ] 

 

bende-i maḳbūl: Padişah tarafından kabul edilmiş, beğenilmiş köle. 

Ey Raḥīmī ġam yime ġamzına her nā-ḳābilüñ / Sen cenāb-ı devletinde bende-i maḳbūlsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 5). [bende-i maḳbūlsun, -sun ] 

 

bende-i ser-bāz u ṭaleb-kār ol-: İstekli ve korkusuz kul olmak. 

Ben senüñ bende-i ser-bāz u ṭaleb-kāruñ olam / Serv-ḳaddüñe hevā-ḫ˅āh u hevādāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 1). [bende-i ser-bāz u ṭaleb-kāruñ olam, -am ] 

 

bend-i ʿaşḳ: Aşk bağı. 

Raḥīmī bend-i ʿaşḳıyla giriftār olduġum gördi / Anuñ içün ṭolaşur baña o ḳara zülfinüñ aġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 7). [bend-i ʿaşḳıyla, -ıyla ] 

 

bend-i perīşān: Dağınık kıvrım. 

Bī-ḳarār eyleyesin bu dil-i sevdā-zedemi / Zülfüñüñ bend-i perīşānı giriftāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 3). [bend-i perīşānı, -ı ] 

 

bend-i zülf: Saçın kıvrımı. 

Raḥm ḳıl miskīn Raḥīmī bend-i zülfüñde şehā / Nice demlerdür perīşān-rūzgār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 7). [bend-i zülfüñde, -üñde ] 

Ḳosun bend-i zülfüñ giriftāruñum / Boyuñ ḥaḳḳı ṭoġru hevādāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 1). [bend-i zülfüñ, -üñ ] 
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bend-i ẓulmet: Karanlık bağı. 

Ḳılmasa ey mīm-fem bu dāl-zülfeynüñ meded / Bend-i ẓulmetde olurdı cān giriftār-ı ebed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 1). [bend-i ẓulmetde, -de ] 

 

benefşe: Menekşe, baharın müjdecisi olan, dağlarda, taşlık yerlerde, çalı ve duvar diplerinde yetişen, mor renkli 
bir çiçek. 

Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [benefşe, ] 

Nev-bahār irdi benefşeyle güle ḳarşu yine / Ben de yelken ṭorıda bir yaḳası çāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 5). [benefşeyle, -yle ] 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen 
eylersin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [benefşe, ] 

Ben benefşe gibi boynumı egüp yalvaruram / Ḫaṭṭ u ḫālüñ görmeyem bir dānesin fülfül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 4). [benefşe, ] 

 

beng: Esrar, afyon. 

Velī miḥnetden āzād eylemekdür / İçüp cāmı yiyüp ṣūfi gehi beng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 2). [beng, ] 

 

bengi ol-: Esrarkeş olmak. 

Niçe bir olalum sāḳi ġubār-ı ġuṣṣadan bengi / Pey-ā-pey ʿaşḳuñı nūş idelüm ṣun cām-ı gül-rengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 1). [bengi olalum, -alum ] 

 

beni: Birinci teklik şahıs zamirinin yükleme durum eki almış hali.  

Beni āniden anıñ ḥüsni anuñçün helāk itdi / Be-şarṭ-ı ān ki hīç olmaya bu rāz-ı nihān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 3). [beni, -i ] 

Ẕerreveş maḥv eyledi mihr-i dehānuñ varlıġum / Yoḳ yire niçün ider cāndan beni bī-zār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 2). [beni, -i ] 

Ey şeker-güftār acırsañ baña raḥm it acı kim / Ṭatlu cānumdan uṣandurdı beni efgār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 6). [beni, ] 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [beni, ] 

Şol demde yine nāle viren ḳādir-i ḳuddūs / Bu bezme beni eyledi dem-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 5). [beni, -i ] 

Şād iden şāhum hevā īd-i viṣālüñdür beni / Yoḫsa çekmem ġam olursam ḳurbet-i ʿīda baʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 5). [beni, -i ] 
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Nār-ı hecre yaḳan beni her şeb / Bir yalıñ yüzlü yār-ı meh-rūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
6). [beni, -i ] 

Dīvāne-i ser-ḫalḳa-i zencīr-i maḥabbet / Āşüfte-i ʿaşḳ ister iseñ işte beni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 2). [beni, -i ] 

Şīşe micmer olsa n’ola meskenüm misl-i gül-āb / Nār-ı ġam başdan çıḳarmışdur beni ey gül-ʿiẕār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 2). [beni, -i ] 

Güneş yüzlüm beni mihrüñde ṣādıḳ belki sīnemde / Görinen dāġ-ı daʿvā-yı maḥabbetde güvāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 4). [beni, -i ] 

Beni şeydā ḳılan her dem nesīm-i caʿd-ı gīsūdur / Ḫarāb iden göñül şehrin firīb-i çeşm-i cādūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 1). [beni, -i ] 

Beni ṣaḥrāya ṣalan ṣu gibi ḫadduñ ḫayālidür / Vefā ṭaġında ser-mest eyleyen çeşm-i ġazālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 5). [beni, -i ] 

Mest ü şeydā eyleyen ʿaşḳuñ şarābıdur beni / Ṣanma sen keyfiyyetüm afyon u ya esrār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 6). [beni, -i ] 

Şemsveş devrüñde bir rūşen-çerāġ eyle beni / Meh gibi her kūşede yaḳduñ kevākibvār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 4). [beni, -i ] 

Ġamzeñüñ otlu degülken bir içim ṣuyından / Beni öldürmege geh tīġ çeker gāh bıçaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 3). [beni, -i ] 

Göñül senden olupdur āteş-i ʿaşḳa beni çaḳmaḳ / Baş açup yanayın senden şeh-i devrāna ḥālüm çaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 1). [beni, -i ] 

Yanar dil ten döner żaʿfıyla fānūs-ı ḫayāl oldı / Beni sen şemʿuña pervāne-i sūzāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 2). [beni, -i ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [beni, -i ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [beni, -i ] 

Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi / Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 2). [beni, -i ] 

Beni ġarḳ itdi ey kān-ı kerem ʿummānı iḥsānuñ / Vücūdum ḳaṭresin maḥv itdi hem cūd-ı firāvānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 1). [beni, -i ] 

Babanuñ cānısın ḳaçma benüm ḳoynuma girmekden / Ḳuzucaġum beni ḳurtar elinden gürg-i hicrānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 6). [beni, -i ] 

Ey pīr-i meygede beni mest eyle ḥürmet it / Ṣāfi-keşān ü ṣūfiveşān delḳ-pūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 3). [beni, -i ] 

Nergis-i mestüñ ḫayālidür beni bī-ḫod iden / Ḥayret olmışdur özüm ṣanma ki ḫ˅ābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 4). [beni, -i] 

Beni ḳapuñda ḳo pāyuña düşüp ḫāk olayum / Gün gibi başum irüp göge feraḥnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 1). [beni, -i ] 



304 
 

Kerem ü luṭfuñ ile ḫurrem idüp ġayrıları / Beni ḳahruñla revā görme ki ġamnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 3). [beni, -i ] 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni / Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 3). [beni, -i ] 

Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [beni,-i ] 

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [beni, -i ] 

Daʿvet itseñ ḥalvete bir gün beni aʿdām ile / Ey perī maʿlūm olurdı ara yirde merd ü zen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 6). [beni, -i ] 

İncinür ṣanma beni cevr ü cefā-yı yārdan / Ṣandı dil āyīnesi senüñ ġam-ı aġyārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 1). [beni, -i ] 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [beni, -i ] 

Raḳīb-i rū-siyāh ile beni bir görme ḫıdmetde / Bir olmaz zāġ-ı nā-cins ile ey ṣāḥib-hüner şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 6). [beni, -i ] 

Zindān-ı ġam-ı hecre beni eyleme maḥbūs / Cān Yūsufın emr eyle zeneḫdāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 2). [beni, -i ] 

Egnine ṣalupdur beni bu ṭabʿ-ı güher-bār / Şimden girü sen şāh-ı ḫıżır-şāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 15). [beni, -i ] 

Beni bir ḥālete irgürdi hecrüñ ʿālī bir yüzden / Bu ḥāle vāḳıf olmazsañ olur aḥvāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 1). [beni, -i ] 

Müdām ʿaşḳuñ şarābıyla beni şeydā iden sensin / Ḫarābāt ehline ser-dār idüp rüsvā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 1). [beni, -i ] 

Gehi ʿaşḳuñ beni Ferhādveş ṭaġlara düşürdi / Gezüp Mecnūn gibi geh sākin-i ṣaḥrā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 2). [beni, -i ] 

Beni ʿaşḳuñ meyiyle mest ü şeydā eyleyen sensin / Nihānī sırrumı ifşā vü rüsvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 1). [beni, -i ] 

Ḥasret itdüñ sen beni dildāra ey aʿdā bu gün / Ḥaḳḳ seni dūr ide yarın devlet-i dīdārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 5). [beni, -i ] 

Şöyle denk itdi beni keyfiyyet-i maʿcūn-ı ʿaşḳ / Ṭoptoludur cürʿadān-ı dilde esrārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 4). [beni, -i ] 

Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür / Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 5). [beni, -i ] 

Uluyup iftiḫār itsem ʿaceb mi iʿtibār idüp / Seg-i kūyına beñzetmiş beni ol gözleri āhū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 272, Beyit 6). [beni, -i ] 

Beni hecrüñle ey gül-çihre bülbül gibi zār itme / Yüzüñden gözüm ırmaġla yaşum cūy-bār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 1). [beni, -i ] 
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Ġam-ı hicrān-ı çeşm-i ṣāduñ ile dāl-i zülfüñle / Beni ṣıḥḥatde ṣanma ṣayruyam bu ṣad ḫayālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 1). [beni, -i ] 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme / Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 1). [beni, -i] 

Ey felek ol mehden ayru bī-ḳarār itdüñ beni / Ḫāke urduñ sāyeveş bī-iʿtibār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 1). [beni, -i ] 

Būy-ı zülfinsiz ṣabāveş yoḳ ḳarārı dem-be-dem / Ṭaġıdup ʿaḳlum perīşān rūzgār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 2). [beni, -i ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [beni, -i ] 

Ḫal ü ḫaddınsız yaḳup eczāyı çeşmüm gül gibi / Lāle gibi dāġ-ı ġamda dāġdār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 4). [beni, -i ] 

Ol meh-liḳayı gör baña ne işler işledi / Dönderdi yüzini beni āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
316, Beyit 2). [beni, -i ] 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni / Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 4). [beni, -i ] 

Cān mürde dil-şikeste ciger ḫūn ten ḫarāb / Devrān döne döne beni çār-pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 6). [beni, -i ] 

Beni ḳoyup raḳībe yüz virdi / Ol güli gör ki ḫāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 4). [beni, 
-i ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūdın yandırur yoḳdur / Beni söylerler ey meh bir daḫi şemʿ-i şebistānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 4). [beni, -i ] 

Çaġırup ġayrılara ṣatdı metāʿ-ı vaṣlı / Āh kim ḫ˅āce-i hicrān beni dellāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 3). [beni, -i ] 

Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı / Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 1). [beni, -i ] 

 

benimse-: Kendine yakın saymak, yakınlık duymak, kabul etmek. 

Gördüm bu ḥüsn ü ānuña ḫaṭṭuñ benimsedüm / Aldum ol iki şāhid ile bir Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 2). [benimsedüm, -düm ] 

 

benlik: Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet. 

Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni / Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 2). [benlik, ] 

Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni / Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 2). [benligi, -i ] 
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bennā: Mimar. 

Sen leb-i mey-gūn ġamdan cān virürsem ḳurbuñ / Eylesün bennā bināsı vażʿını mey-ḫāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 2). [bennā, ] 

 

bennā-yı ferāset: İleri görüşlü mimar. 

Gördi bennā-yı ferāset ʿahdinüñ bünyādı yoḳ / Ṭarḥ idüp bünyādını hem ḫanedānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 2). [bennā-yı ferāset, ] 

 

benümçün: Benim için. 

Ṭabībā zaḥmete girüp benümçün hīç ʿilāc itme / Ben oldum olacaġum ol gözi bīmār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 4). [benümçün, ] 

 

beñz: Yüz rengi. 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [beñzüm, -üm ] 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [beñzüm, -üm ] 

Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [beñzi, -i ] 

Zer gibi zerd eyledi beñzüm bu gün iksīr-i ʿaşḳ / Bilmez ol sīmīn-beden daḫi dirīġā ḳıymetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 4). [beñzüm, -üm ] 

Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [beñzüm, -üm ] 

 

beñze-:  

1.İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak. 

Ġarrā ḳaşuña beñzemeyeydi vü ger hilāl / Burc-ı şerefde olmaz idi şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 4). [beñzemeyeydi, -meyeydi ] 

Dem-i hecrüñde yaşum içre ḫırāşīde beden / Beñzer ol ḳalʿaya deryāda temāşālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 2). [beñzer, -r ] 

Ḳaṭre-i eşküm binüp müjgāna her sū yügrişür / Çūbe binmiş ṭıfla beñzer kim ḳılur her bār seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 3). [beñzer, -r ] 

Raḥīmī muʿciz-i ʿḬsāya beñzer bir kerāmetdür / Dil-i bīmārını ben derdmendüñ ol ki ḫoş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 5). [beñzer, -r ] 

Ḫusrevā ṣan tāze berg üstinde sebz-cāmedür / Ter-i teb Ferhāda beñzer bīşe-i kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 3). [beñzer, -r ] 
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Ġırre olma ol ḳaşı ġarrāya kendüñ beñzedüp / Ey hilāl eksüklügüñ bil ʿöẕr ḳıl tenhāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 4). [beñzedüp, -üp ] 

Göñül Aḳşehre beñzer gerçi seyrüme cemālüñle / Ḳara bulut gibi ḥāʾil olur gāhi ġam-ı kākül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 4). [beñzer, -r ] 

Didüm beñzer ʿiẕāruñ āfitāba / Bu mı eksüklügüm ey māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
3). [beñzer, -r ] 

Ḳapuñda bir ışıḳ olduġına rūşen-delīlüm var / Yüzüñe beñzedürdüm şemʿi istidlāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 5). [beñzedürdüm, -ürdüm ] 

Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [beñzer, -r ] 

Laʿlüñe beñzeyeli başumuza çıḳdı şarāb / Bulsavuz ḳanın içerdük biz anuñ tenhāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 3). [beñzeyeli, -yeli ] 

Serv-ḳaddüñ cüst u cū itmekde her sū gözlerüm / Beñzer ol seyl-āb aḳar ḫūnīn-ḥabābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 2). [beñzer, -r ] 

Dil yine ḳul oldı bir beg yüzlü Türkmān oġlına / Ġamzesi yaġmacıdur beñzer Tatar Ḫān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 1). [beñzer, -r ] 

ʿĀrıżında ẓāhir olmış lemʿa-i nūr-ı Nebī / Ḥüsn içinde beñzemiş çoḳ pīr-i Kenʿān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 3). [beñzemiş, -miş ] 

Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [beñzer, -r ] 

 

2. … gibi görünmek, öyle olduğu zannını uyandırmak. 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [beñzer, -r ] 

 

beñzet-: Benzetmek; iki şey arasında ortak yön bulma. 

Seni gördüm görelden ey göñül Mecnūna beñzetdüm / Ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār ile meftūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 1). [beñzetdüm, -düm ] 

Fenā kuhsārda her lāleye cānā beḳā ṭurdum / Ki eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan dökülmiş ḫūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 2). [beñzetdüm, -düm ] 

Kerem ḳıl ṭoġrı söyle ḳanḳı gülzāruñ nihālisin / Seni ey serv billāh bir ḳad-i mevzūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 3). [beñzetdüm, -düm ] 

Sebātuñ yoġ imiş mihr ü vefā ḳılmaḳda ey meh-rū / Hemān cevr eylemekde gerdiş-i gerdūna 
beñzetdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 4). [beñzetdüm, -düm ] 

Raḥīmī bāġ-ı ʿālemde naṣībüñ bildüm ayvadır / Anuñçün reng-i ruḫsāruñ bu gün līmūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 5). [beñzetdüm, -düm ] 



308 
 

Uluyup iftiḫār itsem ʿaceb mi iʿtibār idüp / Seg-i kūyına beñzetmiş beni ol gözleri āhū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 272, Beyit 6). [beñzetmiş, -miş ] 

ʿĀşıḳ-ı pāk-dilüz ṭālib-i dünyā degülüz / Sen Raḥīmī bizi beñzetme o bed-nāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 5). [beñzetme, -me ] 

Özini gāh olurmış beñzedürmiş ẓıll-i ḳaddüñe / Yıḳılsın görmiyeyin bir daḫi serv-i ḫırāmānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 4). [beñzedürmiş, -ürmiş ] 

Ey göñül Ferhād-ı ġam-fersāya beñzetdüm seni / ʿĀşıḳ-ı āşüfte vü şeydāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 1). [beñzetdüm, -düm ] 

Dāġ-ı derdüñ sūzişüñden bildüm ey ḫūnīn-ciger / Lālezār-ı dāmen-i ṣaḥrāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 2). [beñzetdüm, -düm ] 

Añladum göyneklerüñ bildüm ne şehden sen cüdā / ʿĀlem içre şemʿ-i bezm-ārāya beñzetdüm seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 3). [beñzetdüm, -düm ] 

Yile virmiş varını ṣabr u ḳarārı ḳalmamış / Ḫānḳāh-ı ʿālem içre nāba beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 4). [beñzetdüm, -düm ] 

İki ḳat itmiş Raḥīmī tīr-i ḳaddüñ bār-ı cevr / Bu fenā bāzārı içre yaya beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 5). [beñzetdüm, -düm ] 

 

ber ü baḥr: Kara ve deniz( Bütün alem,dünya). 

Dem-i fürḳatde sūzān göñli giryān çeşmümi görüp / Yanup aġlar yanumca ber ü baḥrüñ ḳurusı yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 2). [ber ü baḥrüñ, -üñ ] 

 

berāber ol-: Bir olmak, aynı olmak. 

Nev-rūz bende ben baña zülf ü ruḫuñ yeter / Ānsız berāber oldı Yemende şeb ü nehār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 4). [berāber oldı, -dı ] 

Ruḫsār u kākülüñüz şimdi berāber oldı / Yanumda ey yüzi gül ṣubḥ u mesā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 5). [berāber oldı, -dı ] 

 

berāt: 

1. Ferman, buyruk. 

Ḥüsn-i ḫaṭṭ ḫaddüñde ḫaṭṭ  ṭuġrā-yı ġarrādur ḳaşuñ / Ḫūblıḳ mülkine sensin şeh müsellem ol berāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 4). [berāt, ] 

 

2.Kurtuluş. 

Gören dībāce-i ebrūña dir senüñ berātında / Budur var ise ol ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 2). [berātında, -ında ] 
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ber-bād it-: Bozmak, harap etmek, dağıtmak. 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [ber-bād idüp, -üp ] 

 

ber-bād ḳıl-: Havaya savurmak II Harap etmek. 

Döne döne pīr-i ʿaşḳuñ pendi budur kendüme / Bāda eyle ḥāṣılı ġam ḫırmenin ber-bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 4). [ber-bād ḳıl, ] 

 

berf: Kar 

Maḳdemüñden ḫurrem olmışdur bahār-ı Germiyān / Berf ṣanma yüzin aġartdı diyār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 1). [berf, ] 

 

berg: Yaprak. 

Ḫusrevā ṣan tāze berg üstinde sebz-cāmedür / Ter-i teb Ferhāda beñzer bīşe-i kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 3). [berg, ] 

 

berg ü bār-ı ʿömr: Ömrün meyvesi ve yaprağı. 

Bāġ-ı ḥüsne ʿārıżuñ gül mīve-i cān leblerüñ / Sensin ey rūḥ-ı revān var ise berg ü bār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 3). [berg ü bār-ı ʿömr, ] 

 

berg-i gāh: Zaman yaprağı. 

Yelüp yil gibi gezdüm cū-be-cū bu ḫırmen-i dehri / Görünmez ḥāṣılı bir dāne berg-i gāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 2). [berg-i gāhdan, -dan ] 

 

berg-i giyāh: Ot yaprağı. 

Gül yüzüñ ḫaṭṭuñ ġamıyla geşt-i gülzār eylesem / Reng-i ḫākister görinür gözüme berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 2). [berg-i giyāh, ] 

Naḳd-i maḳṣūdum vücūduñ genc-i ümmīdüm ḳapuñ / Gözüme dünyā vü mā-fihā benüm berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 6). [berg-i giyāh, ] 

 

berg-i gül: Gül yaprağı. 

Ḳāmetüñ serv ü lebüñ ġonca yañaġuñ berg-i gül / Sebze-i bāġ-ı leṭāfetdür ḫaṭuñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 3). [berg-i gül, ] 

 

berg-i ḫazān: Sonbaharda sararıp düşen veya düşmek üzere olan yaprak. 
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Rūy-ı zerdümdür ṣanasın sebzede berg-i ḫazān / Yaz müreddefveş üzere zer-nisār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 3). [berg-i ḫazān, ] 

Ser-i kūyuñda ḳaddüm üzre zer-çihrem görenler dir / Vefā bāġınuñ öz şāḫında bir berg-i ḫazān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 3). [berg-i ḫazān, ] 

Her serv-i hevā-baḫşa ṣu gibi olup māʾil / Her berg-i ḫazān gibi yollara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 4). [berg-i ḫazān, ] 

 

berg-i ḫazānveş: Sonbahar yaprağı gibi. 

Raḥīmī ḳomadı ser-keşligin ol serv-ḳad hergiz / Ayaġına düşüp berg-i ḫazānveş ḫāk-i pā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 7). [berg-i ḫazānveş, ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [berg-i ḫazānveş, ] 

 

ber-hevā: Kaybolmuş, havaya gitmiş. 

Rāh-ı ʿaşḳuñda ṣabāāsā yiler göñlüm gibi / Rūzgāra tābiʿ olmış ber-hevāyı görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 217, Beyit 6). [ber-hevāyı, -yı ] 

 

ber-ḫūrdār-ı ʿömr it-: Ömründen mesut olmak. 

Ḫudāvendā cihān bāġında ber-ḫūrdār-ı ʿömr idüp / Murādum taḫt-ı şāhide şeh-i fermān revān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 6). [ber-ḫūrdār-ı ʿömr idüp, -üp ] 

 

ber-ḫurdār-ı ʿömr ol-: Ömrü, hayatı mesut olmak. 

Cānuma cānā lebüñdür ġonca-i gül-nār-ı ʿömr / Ol bu ḥüsniyle cihān bāġında ber-ḫurdār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 1). [ber-ḫurdār-ı ʿömr ol, ] 

 

ber-i ġam: Gam meyvesi. 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [ber-i ġam, ] 

 

berḳ: Işık. 

Ġınā-yı ḳalb taḥṣīl eyleyen naḳd-i cemālüñle / Ḳabūl itmez eger berḳ ursa mihr-i ʿālem-ārādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 3). [berḳ, ] 

 

berḳ-ı ʿālem-tāb: Dünyayı aydınlatan şimşek. 

Şāyiʿ olur şuʿle-i şemşīr-i āhum sīneden / Berḳ-ı ʿālem-tāba ey meh-rū olur mı hīç ġılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 5). [berḳ-ı ʿālem-tāba, -a ] 
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ber-murād: Isteğine kavuşan. 

Raḥīmī pādişāhum dergehüñde ber-murād iken / Anı şimdi murādından ayırup nā-murād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 5). [ber-murād, ] 

 

ber-murād eyle-: Arzusuna kavuşturmak, dileğine eriştirmek. 

Gözi yaşlu Raḥīmīyi demidür ber-murād eyle / Revān olsun yanuñca ey sehī-ḳad ṣu gibi her sū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 7). [ber-murād eyle, ] 

 

ber-ṭaraf ḳıl-: Gidermek, ortadan kaldırmak. 

Bir yaña ümmīd-i vuṣlat bir yaña bīm-i firāḳ / Ber-ṭaraf ḳıl ey ecel ḳaldum iki arada gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 6). [ber-ṭaraf ḳıl, ] 

 

berü: Bu tarafa, bu yana. 

ʿĀlem-i lāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem / Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 6). [berü, ] 

Nigāruñ sāye ṣalaldan berü zülf-i semen-sāsı / Başumdan eksük olmadı cihānuñ şūr u ġavġāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 1). [berü, ] 

 

berü gel: Yaklaş!, beriye gel!, bu tarafa gel!. 

Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [berü gel, ]  

 

bes:  

1.Kâfi, yeter, yetişir. 

Ey Raḥīmī bildi bes şāh-ı hümāyūn menzilet / Būm-ı nekbetdür anuñçün āşiyānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 7). [bes, ] 

Dil hevā-yı ʿaşḳa hem-dem her nefes / Baña bu yoluñda bes bāḳī heves (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 1). [bes, ] 

Rāżıyam her kime eylerseñ vefā / Cevrüñ ey bī-mihr yanam baña bes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 2). [bes, ] 

Hevādār olma her bir sāyesinden ʿār iden serve / Cihān bāġında besdür ʿārif iseñ seyr-i şimşāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 3). [besdür, -dür ] 

 

2.Çok. 
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Ẕerre deñlü mihrüñ ey meh dilde bes peydā olur / Ṣubḥ-ı rūşen gibi rāzı ʿāleme ifşā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 1). [bes, ] 

 

3. Doğrusu, hakikatte. 

Şevḳ-ı cemʿ-i ʿömrüñ iḳbālini bildüm lā-beḳā / Ehl-i ḥāle bes yiter rūşen delīl āsār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 3). [bes, ] 

 

be-şarṭ-ı ān ki: Şu şartla ki. 

Beni āniden anıñ ḥüsni anuñçün helāk itdi / Be-şarṭ-ı ān ki hīç olmaya bu rāz-ı nihān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 3). [be-şarṭ-ı ān ki, ] 

 

beşer: İnsan. 

Revān oldı yine ol serv seyr-i sūy-ı deryāya / Beşer ey dīdesinde meyli yoḳ ḳurı temāşāya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 1). [beşer, ] 

 

beşīr-i nükhet-i zülf: Saçın güzel kokusunun habercisi. 

Ey beşīr-i nükhet-i zülfin irişdür çın seher / Gülşen-i firdevse dönsün beytü’l-aḥzānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 2). [beşīr-i nükhet-i zülfin, -in ] 

 

besle-: Kuvvetlendirmek, güçlendirmek, takviye etmek. 

Ḫūn-ı cigerle besler merdüm yaşımı eşküm / Olsun demi ziyāde bu çeşm-i ḫūn-feşānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 157, Beyit 4). [besler, -r ] 

 

beste: Musiki eseri, nağme. 

Ḫayāl-i çeşm-i ṣād u dāl-i zülfüñ iftirāḳından / Şikeste beste ṣad endūh-ı ġamla nā-tüvān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 8). [beste, ] 

 

beste: Kapalı, bağlı. 

Ṭoġrulın meclise cān nuḳlin ider anı revān / Serv-ḳadd beste dehen gözleri bādāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 3). [beste, ] 

Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [beste, ] 

 

beter: Daha kötü. 
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Ḫavf it güzelüm ehl-i ġamuñ eşk-i terinden / Ḫaṭṭuñ bitirür ṣaḳlasun Allāh beterinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 1). [beterinden, -inden ] 

 

be-vech-i kilk-i fıṭrat: Yaratılış kaleminin vesilesiyle. 

Vefā resmin recā itme raḳīb-i zişt-i ṣūretden / İdüpdür sīreti şeklin be-vech-i kilk-i fıṭrat naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 6). [be-vech-i kilk-i fıṭrat, ] 

 

beyābān: Sahra, çöl. 

ʿAceb dīvānedür kim itmedi insāna ünsiyet / Beyābānlarda vaḥşīlerle ülfet iḫtiyār itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 321, Beyit 5). [beyābānlarda, -larda ] 

 

beyān eyle-: Anlatmak, açıklamak. 

Fürḳatiyle biñ ġamum var eylemem bir bir beyān / Vuṣlatıyla şād olup dildārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 3). [beyān eylemem, -mem ] 

 

beyān it-: Bildirmek; anlatmak; açıklamak. 

Çihrem Raḥīmī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam beyān ider / Her bāb bir kitāb gözüm aña bāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 7). [beyān ider, -er ] 

Pāyuña ey serv-ḳāmet bir dem-i fırṣat bulup / Mā-cerā-yı eşkümi bir bir beyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 5). [beyān itsem, -sem ] 

 

beyāż: Beyaz || Sevgilinin yüzü. 

Geh bozar gāh düzer ṣafḥasını bedr-i münīr / Viremez defter-i ḥüsnüñe beyāż üzere nāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 6). [beyāż, ] 

 

beyt-i maʿmūr: Kutsal bina. 

Ṣaçuñçün maṭlaʿ-ı şiʿrüm eyā ḥūr / Ṣafā-keş Kaʿbe gibi beyt-i maʿmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 1). [beyt-i maʿmūr, ] 

 

beytü’l-aḥzān: Gam evi. 

Ey beşīr-i nükhet-i zülfin irişdür çın seher / Gülşen-i firdevse dönsün beytü’l-aḥzānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 2). [beytü’l-aḥzānum, -um ] 

 

beẕl: Bol bol, acımadan verme, saçma. 



314 
 

Ḳudūm-ı şehriyāra beẕl içün laʿlīn-ṭabaḳlarda / Degüldür jāle iḥżār eylemiş bī-ʿadd durur lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 3). [beẕl, ] 

Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [beẕl, ] 

 

beẕl eyle-: Saçmak, dağıtmak, bol bol vermek. 

Ṭālib olan būse-i mey-gūn-ı laʿl-i dil-bere / Meclis-i ʿaşḳ içre cān beẕl eylesün peymāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 3). [beẕl eylesün, -sün ] 

 

beẕl it-: Esirgemeden bol bol vermek, saçmak, dağıtmak. 

Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü / Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 2). [beẕl it, ] 

Laʿlüñe cān beẕl ider cānā Raḥīmī şüphesüz / Daʿvī-i lāf itmez ʿāşıḳ ʿaşḳ hem olmaz güẕāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 7). [beẕl ider, -er ] 

Āh kim sāġar ṣunarsın mest olup her sifleye / Laʿl-i nābuñ beẕl idersin rāḥ-ı rūḥ-efzā gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 2). [beẕl idersin, -ersin ] 

 

beẕl-i cān: Canını ortaya atmak. 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [beẕl-i cān, ] 

 

beẕl-i cān it-: Canını feda etmek, ölmek. 

Sen Raḥīmī beẕl-i cān it yolına umma ʿivaż / Ol kerīmü’ş-şāndur iḥsāndan itmez ictināb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 7). [beẕl-i cān it, ] 

Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [beẕl-i cān itmez, -mez ] 

Yoluñda beẕl-i cān itmek meẕāḳın ey şeker-ḫande / Metāʿ-ı laʿlüñe cāndan ḫarīdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 3). [beẕl-i cān itmek, -mek ] 

Ġālibem himmetde ben ey Ḫıżr-dem İskendere / Ṭālib-i cān oldı ol ben beẕl-i cān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 4). [beẕl-i cān itsem, -sem ] 

 

bezm: Meclis, dergâh, divan. 

Bezm gülşen ġonca leb bir yār-ı cānumdur şarāb / Serv ḳadd sāḳī ṣurāḥi naġme-i bülbül rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 1). [bezm, ] 

Şol demde yine nāle viren ḳādir-i ḳuddūs / Bu bezme beni eyledi dem-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 5). [bezme, -e ] 
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Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [bezminde, -inde ] 

Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [bezmüñ, -üñ ] 

Ten-i ḫāşākini nār-ı maḥabbet ġarḳ-ı nūr eyler / Vefā bezminde şevḳıyla yanar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 3). [bezminde, -inde ] 

Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem / Görüp ānide reng aldum gülinden 
sünbülinden hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 1). [bezminden, -inden ] 

Bezminde gerçi sāġar-ı çeşmüm ṭolar müdām / Niçün bu ḳan olasıya itmez nigāh-ı Cem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 216, Beyit 3). [bezminde, -inde ] 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi / Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 5). [bezminde, -inde ] 

Lebüñ bezminde ey ġonca şarāb-ı nāba ʿaşḳ olsun / Ümīd-i nuḳl-i laʿlüñle yinen ʿunnāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 1). [bezminde, -inde ] 

Pür itmiş bāde-i gül-rengi nūş-ā-nūş remz eyler / Ṣafā bezminde ehl-i ʿişrete sāġar ṣunar lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 2). [bezminde, -inde ] 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [bezminüñ, -inüñ ] 

 

bezmgāh-ı derd: Dert meclisi. 

Ben bezmgāh-ı derdüñüñ ol dürd-nūşıyam / Cān naḳdi ile cām-ı lebüñ mey-fürūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 1). [bezmgāh-ı derdüñüñ, -üñüñ ] 

 

bezm-i ʿālem: Dünya meclisi. 

Fāriġ olduḳ nāy u nūşından bu bezm-i ʿālemüñ / ʿĀlem-i ġurbetde bulduḳ yār-ġār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 8). [bezm-i ʿālemüñ, -üñ ] 

Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [bezm-i ʿālemde, -de ] 

 

bezm-i ʿaşḳ: Aşk meclisi. 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [bezm-i ʿaşḳuñda, -uñda ] 

Peşmīne-pūş cürʿa gibi bezm-i ʿaşḳuñuñ / Birdür yanında cāme-i dībā külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 2). [bezm-i ʿaşḳuñuñ, -uñuñ ] 

 

bezm-i bahār: Bahar meclisi. 
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Bezm-i bahār olursa şitādan eşedd olur / Bir ġonca sāḳī ruḫları gül-gūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 4). [bezm-i bahār, ] 

 

bezm-i belā: Gam, keder meclisi. 

Āvān-ı ġamda ġuṣṣa ile şād u ḫurremem / Bezm-i belāda nāle-i ʿuşşāḳa hem-demem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 1). [bezm-i belāda, -da ] 

 

bezm-i cām: Kadeh meclisi. 

Dem bu demdür jeng-i ġamla ḳılma ḳalbüñ münkesir / Bezm-i cām encāmını ḫod gösterür her cām-ı ṣāf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 2). [bezm-i cām, ] 

 

bezm-i çemen: Çimenlik meclisi. 

Bezm-i çemende lāle degül görinen bu dem / Yirden gehi çıḳar daḫi bir odlu āh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 5). [bezm-i çemende, -de ] 

 

bezm-i dünyā: Dünya meclisi. 

Mest olan cānā ḫayāl-i laʿl-i nābuñla müdām / Bezm-i dünyānuñ şarāb-ı ḫoş-güvārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 2). [bezm-i dünyānuñ, -nuñ ] 

Raḥīmī cürʿaveş devrān ayaġa düşürür bir gün / Ṭutalum bezm-i dünyāda nice dem cām-ı cem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 5). [bezm-i dünyāda, -da ] 

 

bezm-i ezel: Ezel meclisi. 

Sāḳiyā bezm-i ezel peymānesin nūş eyleyüp / Cām-ı ʿaşḳuñla dilüm ser-mest ü ḥayrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 4). [bezm-i ezel, ] 

Ṭolular nūş it Raḥīmī bir leb-i mey-gūn ile / Olmadan bezm-i ezelden kāse-i ʿömrüñ ṭolu (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 5). [bezm-i ezelden, -den ] 

 

bezm-i fürḳat: Ayrılık meclisi. 

Ḫayāl-i laʿl-i mey-gūnuñla cānā bezm-i fürḳatde / Raḥīmī mest olup dāʾim ider ḫūn-ı ciger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 7). [bezm-i fürḳatde, -de ] 

 

bezm-i ġam: Gam, keder meclisi. 

Bezm-i ġamda ey Raḥīmī ḥālüme raḥm eyleyüp / Ḳanlar aġladı ḳadeḥler nāleler toldı rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 5). [bezm-i ġamda, -da ] 

Laʿl-i mey-gūnuñdan ayru bezm-i ġamda dem-be-dem / Ḫūn-ı ḥasretdür yidügüm içdügüm hūn-ābdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 2). [bezm-i ġamda, -da ] 



317 
 

Raḥīmī bezm-i ġamda cām-ı ḥasret nūş ider dāʾim / Görelden ʿaks-i laʿl-i cān-fezāñı sāġar-ı mülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 5). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [bezm-i ġamda, -da ] 

Bezm-i ġamuñda ney gibi nālān olam senüñ / Cevr eylemek çü ʿāşıḳa ḳānūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 2). [bezm-i ġamuñda, -uñda ] 

Ḥasret-i laʿlüñle cānā bezm-i ġamda gözlerüm / Döne döne ḳan ṭolup peymāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 2). [bezm-i ġamda, -da ] 

 

bezm-i ḫurrem: Mutluluk meclisi. 

Yār hem-dem bezm-i ḫurrem mevsim-i ʿıyş u ṭarab / Sāḳiyā mey ṣun ele girmez bu demler her zemān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 3). [bezm-i ḫurrem, ] 

 

bezm-i kesret: Çokluk toplantısı. || Dünya meclisi. 

Götürdüm bezm-i kesretden ayaġı lāleveş sāḳī / Baña vaḥdet meyinden cürʿa ṣun dildāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 3). [bezm-i kesretden, -den ] 

Götürdi bezm-i kesretden ayaġı cümle el çekdi / Ḥarīm-i vaḥdet-ābād içre ḫalvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 2). [bezm-i kesretden, -den ] 

 

bezm-i kuhsār: Dağ meclisi. 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [bezm-i kuhsārı, -ı ] 

 

bezm-i leb: Dudağın meclisi. 

Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi / Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 2). [bezm-i lebinde, -inde ] 

 

bezm-i maḥabbet: Aşk meclisi. 

Cānımuz bezm-i maḥabbetde bu dem mest eyledüñ / Ṣundı bir cām-ı şarāb-ı ḫoş-güvār-ı evliyā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 9). [bezm-i maḥabbetde, -de ] 

 

bezm-i ṣafā: Neşe, zevk, eğlence meclisi. 

Bezm-i ṣafāda sāḳī ṣun sāġar-ı revāḳı / Gitsün bu dem nifāḳı devr-i ġam-ı zamānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 2). [bezm-i ṣafāda, -da ] 

 

bezm-i ʿuşşāḳ: Âşıklar meclisi. 
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Yüzüm deff şīvenüm nāyum fiġān u nāle ʿūdumdur / Pür itdüm naʿra-i ʿaşḳuñla şimdi bezm-i ʿuşşāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 2). [bezm-i ʿuşşāḳı, -ı ] 

 

bıçaḳ: Bir sap ve kesici bir mâdenî kısımdan meydana gelen kesme âleti. 

Ġamzeñüñ otlu degülken bir içim ṣuyından / Beni öldürmege geh tīġ çeker gāh bıçaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 3). [bıçaḳ, ] 

 

bıñar: Pınar, yerden kaynarak çıkan suyun yeri. 

Sen boyı servi kenār itmek içün leyl ü nehār / Yetmiş iki dereden ṣu getürür ḳırḳ bıñar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 1). [bıñar, ] 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [bıñārum, -um ] 

 

bıñarbaşı: Pınarbaşı. 

Göñül Nīş ḳalʿasıdur ṣan ḫarāb olmış içi ṭaşı / Başum ṭāġ-ı ʿinā ʿaynıyla çeşmümdür bıñarbaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 1). [bıñarbaşı, ] 

 

bıraḳ-:  

1.Düşürmek. 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [bıraḳdı, -dı ] 

 

2.Bırakmak, koymak. 

Çoḳ furtına ṣavurdı hevā-yı ġam-ı zülfüñ / Lenger bıraġup ḳomadı bir yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 10). [bıraġup, -up ] 

 

bıṭṭīḫ: Kavun. 

Mā-ḥaṣal emrūd ya ḫarbūz u ya bıṭṭīḫ u sīb / Ḳanḳısın iḥsān iderseñ olurum şādān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 8). [bıṭṭīḫ, ] 

 

bī- ʿahd: Vefasız. 

Āh kim oldum ġam-ı ʿaşḳuñla ser-gerdān ḥayf / Ḥayf ey bī-merḥamet bī- ʿahd ü bī-peymān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 1). [bī- ʿahd, ] 

 

bī-āb: Susuz. 
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Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [bī-āb, ] 

 

bī-ʿadd: Sayısız. 

Ḳudūm-ı şehriyāra beẕl içün laʿlīn-ṭabaḳlarda / Degüldür jāle iḥżār eylemiş bī-ʿadd durur lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 3). [bī-ʿadd, ] 

 

bī-bāl ü per: Kolsuz kanatsız. 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [bī-bāl ü per, ] 

 

bī-bedel: Eşsiz, benzersiz. 

Güzelsin bī-bedelsin müntehāsın sidre ḥaḳḳıçün / Ruḫuñ cennet lebüñ kevser dişüñ lüʾlüʾ ḳadüñ ṭūbā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 6). [bī-bedelsin, -sin ] 

Meh-i sipihr-i leṭāfet şehi diyār-ı ḥüsn / Raḥīmī sūduñuñ ol bī-bedel güzeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 7). [bī-bedel, ] 

 

bī-behā: Kıymetsiz, değersiz 

Vücūdum dürrinüñ ṣarrāf-ı ʿālem ḳıymetin bilmez / Cihānuñ cevherin virseñ behā ne bī-behāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 2). [bī-behāyam, -yam ] 

 

bī-çāre: Çaresiz, düşkün, zavallı. 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [bī-çāre, ] 

Dile ġamzeñ uralı yāre Meḥemmed Çelebi / Olmışam ḫasta vü bī-çāre Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 348, Beyit 1). [bī-çāre, ] 

 

bī-çāre düş-: Çaresiz kalmak, çıkar yolu bulamamak. 

Ben oldum olacaġum gel ṭabībā zaḥmete girme / Dil elden gitmeden bir çāre ḳıl bī-çāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 6). [bī-çāre düşmişdür, -mişdür ] 

 

bī-çāre eyle-: Çaresiz bırakıp perişan etmek. 

Ġam tīri pāre pāre idüp deldi sīnemi / Dil şerḥa şerḥadur teni bī-çāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 3). [bī-çāre eyledi, -di ] 
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bī-dād: Zulüm, işkence. 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [bī-dād, ] 

 

bī-dār-ı ʿömr: Ömrün uykusuzu. 

Ey Raḥīmī ḳadd ü zülf-i yār ise sevdā-yı cān / Ṣubḥa dek yılduz ṣayup her gice ol bī-dār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 7). [bī-dār-ı ʿömr, ] 

 

bīdārlıḳ: Uyanıklık, uykusuzluk. 

Ḫoş gör dem-i bīmārlıġı bīdārlıḳdur ḫurrem ol / Derdi olanuñdur devā dermāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 4). [bīdārlıḳdur, -dur ] 

 

bī-dil: Âşık. 

İşidüp raḥm eylemez nālişlerin bī-dillerüñ / Bilmezüz kim n’eylerüz yā Rabb dil-i nālānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 4). [bī-dillerüñ, -lerüñ ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [bī-dillere, -lere ] 

Laʿl-i sīr-ābuñ ġamından cān viren bī-dillerüñ / Tūtiyā ider ʿuyūn-ı cāna aʿyān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 5). [bī-dillerüñ, -lerüñ ] 

 

big: Bey. 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [big, ] 

 

bī-gāne: Yabancı, kayıtsız, umursamaz. 

Raḥīmī dostum bī-gāne ṣanma āşinālıḳ ḳıl / Ḳadīmī cān nisāruñ bende-i fermānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 7). [bī-gāne, ] 

Gevher-i ʿaşḳuña tā baḥr-i ezelde ṭālibüz / Āşināyuz dostum itme bize bī-gāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 66, Beyit 3). [bī-gāne, ] 

Mürīdüñ olmayan ḥaḳḳā senüñ merdūd-ı ʿālemdür / Muḥibb ü muḫliṣ olmışdur saña bī-gāne vü ḫ˅īşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 4). [bī-gāne, ] 

 

bīgāne ol-: Kayıtsız, umursamaz, yabancı olmak. 

Şol dil ki mihr-i ḥüsnüñe bīgāne olmaya / Sen māhı göricek nice dīvāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 1). [bīgāne olmaya, -maya ] 
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bī-gümān: Şüphesiz. 

Raḥīmī bendeñi gibi vefā zencīri bend itmiş / Ṭapuña boynı baġlu çākerüñdür bī-gümān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 7). [bī-gümān, ] 

 

bī-güneh: Günahsız, masum. 

Bī-güneh ḳanlar döker bu çeşm-i cellāduñ senüñ / Ḳanḳı ẓālimdür bu fende bilsem üstāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 1). [bī-güneh, ] 

 

bī-ḫaber: Habersiz. 

İksīr-i ʿaşḳ çehremi zerd itdi zer gibi / Daḫi o yād-ı sīm-beden bī-ḫaber gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 1). [bī-ḫaber, ] 

 

bī-ḥad: Sonsuz. 

Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [bī-ḥaddür, -dür ] 

 

bī-hādī: Rehbersiz. 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [bī-hādī, ] 

 

bi-ḥamdillāh: Allah'a şükürler olsun. 

Der-i cānāna yüz sürdüm ḳoyup başum ayāġına / Bi-ḥamdillāh Raḥīmī baña el virdi yine devlet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 7). [bi-ḥamdillāh, ] 

Bi-ḥamdillāh bu gün sen Ḫüsrev-i mülk-i meʿānīsin / Yoluñda düşmenüñ Ferhādveş bī-pā u ser yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 3). [bi-ḥamdillāh, ] 

Yüzüñ gördüm bi-ḥamdillāh didüm / Hemīşe yarıcuñ Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 1). [bi-ḥamdillāh, ] 

Bi-ḥamdillāh şehā ben ne ġamuñ ne mātemüñ gördüm / Serīr-i sūr-ı devletde cemāl-i ḫurremüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 1). [bi-ḥamdillāh, ] 

Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [bi-ḥamdillāh, ] 

 

biḥār-ı hecr: Ayrılık denizi. 

Kenār-ı vaṣluña dil āşināsı ṭālibdür / Biḥār-ı hecre ṣalın rūzgārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 7). [biḥār-ı hecre, -e ] 
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bī-ḥisāb-ı sürḫ: Hesapsız kanlı gözyaşı. 

Gözüm yüzüm sürince o māhuñ rikābına / Dökdüm şu deñlü aḳçaya vir bī-ḥisāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 5). [bī-ḥisāb-ı sürḫ, ] 

 

bī-ḫod itmek: Kendinden geçmiş, bilinçsiz hale getirmek, şuursuz yapmak. 

Nergis-i mestüñ ḫayālidür beni bī-ḫod iden / Ḥayret olmışdur özüm ṣanma ki ḫ˅ābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 4). [bī-ḫod iden, -en ] 

 

bī-iḫtiyār: Gayriihtiyârî, elinde olmadan, iradesi dışında. 

Seni bir yaña devletle ḳosañ bir yaña dünyāyı / Mübārek ola saña dil seni bī-iḫtiyār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 3). [bī-iḫtiyār, ] 

 

bī-iştibāh: Şüphesiz. 

Ḳāmetüñ serv ü lebüñ ġonca yañaġuñ berg-i gül / Sebze-i bāġ-ı leṭāfetdür ḫaṭuñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 3). [bī-iştibāh, ] 

Gāh gāh emr eyle yüz sürsün rikābuña şehā / Ḫāk-i rāhuñdur Raḥīmī ḫod senüñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 7). [bī-iştibāh, ] 

 

bī-iʿtibār it-: İtibarsız hale getirmek, itibarsızlaştırmak. 

Ey felek ol mehden ayru bī-ḳarār itdüñ beni / Ḫāke urduñ sāyeveş bī-iʿtibār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 1). [bī-iʿtibār itdüñ, -düñ ] 

 

bī-ḳarār: Karasız, huzursuz, tedirgin. 

Bī-ḳarār ʿāşıḳ gibi üstüñe dir dir titreyüp / Baġrı ġamdan pāre pāre dāʾimā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 5). [bī-ḳarār, ] 

Ḫayāl-i ẕevḳ-ı lebüñle iderdi cān ārām / Göñül didükleri şol bī-ḳarārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 4). [bī-ḳarārı, -ı ] 

 

bī-ḳarār eyle-: Kararsız duruma düşürmek. 

Bī-ḳarār eyleyesin bu dil-i sevdā-zedemi / Zülfüñüñ bend-i perīşānı giriftāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 3). [bī-ḳarār eyleyesin, -yesin ] 

 

bī-ḳarār it-: Kararsız kılmak; rahatsız etmek. 

Ey felek ol mehden ayru bī-ḳarār itdüñ beni / Ḫāke urduñ sāyeveş bī-iʿtibār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 1). [bī-ḳarār itdüñ, -düñ ] 
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bī-ḳarār ol-: Kararsız olmak. 

ʿĀrıż u zülfüñ ġamından bī-ḳarār olmış ṣabā / Gāhi geşt-i gülşen eyler gāh ider ʿazm-i Ḫoten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 4). [bī-ḳarār olmış, -mış ] 

Bī-ḳarār olur Ḳaraman başına tozlar ḳopar / Rāst tā sen serv-ḳadd ḳılduñ ḳarār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 4). [bī-ḳarār olur, -ur ] 

 

bī-kes: Kimsesiz, zavallı, yalnız. 

Ġarīb ü bī-kes ü dermānde ḳaldum / Meded yā Rabb baña bir yār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
23, Beyit 4). [bī-kes, ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dil ḫastayum bu dār-ı miḥnetde / Uyarmaz kimse şemʿüm sīne-i sūzāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 2). [bī-kes, ] 

 

bī-ḳıymet: Kıymetsiz. 

Ṣordum dehenüñ gevheri bī-ḳıymet ü nā-yāb / Biñ cān virelüm yoḳ dime ammā degerinden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 228, Beyit 2). [bī-ḳıymet, ] 

 

bī-ḳıymet ol-: Kıymetsiz, değersiz olmak. 

Luṭf ile güftāra gel bī-ḳıymet olsun laʿl ü dür / Leblerüñ depret nebāt-ı Mıṣra ḳalmasun revāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 3). [bī-ḳıymet olsun, -sun ] 

 

bil: Vücudun orta yeri, bel. 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [bili, -i ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i fettān yol baṣar / Vaṣl ise bir ince bil ġāyet maḥall-i iḥtirāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 2). [bil, ] 

Baña mihr itmeyüp ġamzeñ geçer ḫāṭır nişānumdur / Bilümi ey hilāl-ebrū kemāna yana döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 4). [bilümi, -ümi ] 

Bükdüñ bu ḫalḳa ḳarşu bilümi kemer miyem / Ey serv saña ṭoġrulıḳ itdüm kem-er miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 1). [bilümi, -ümi ] 

Başumı der-miyān idüben girdüm ortaya / Çeküp kenāra ḳoçmaġa bilüñ kemer gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 2). [bilüñ, -üñ ] 

 

bildür-: Anlatmak, ifade etmek. 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [bildürmese, -mese ] 
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Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [bildür, ] 

Tercümānlıḳ eylese ḳarşuñda cānum laʿlüñe / Bildürüp keyfiyyetüm esrārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 4). [bildürüp, -üp ] 

Saña kim bildürür ben ʿāşıḳ-ı miskīnüñ aḥvālin / Benüm sevdāmı zülfüñle perīşān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 2). [bildürür, -ür ] 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni / Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 5). [bildür, ] 

 

bile: Dahi. 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [bile, ] 

 

bilin-:  

1.Belli olmak. 

Yoḳ yire her ġoncaya dil virme bilinmez diyü / Ṣad hezārān bülbül-i şūrīdesi var ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 2). [bilinmez, -mez ] 

 

2. Hakkında bilgi sahibi olunmak, öğrenilmiş bulunmak, malum olmak. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [bilinmedük, -dük ] 

Derūn-ı sīnede ḫūn-ı ciger çeşmümde āb-ı ġam / Bilinmedük nem ola bāṭın u ẕāhirde nem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 3). [bilinmedük, -medük ] 

 

bilini ḳoç-: Belini sarmak. 

İki ʿālem kim behā bir kez bilüñ ḳoçmaġıçun / Laʿlüñüñ bir būsesi erzān eger biñ cānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 3). [bilüñ ḳoçmaġıçun,- maġ -ıçun ] 

Bilini ḳoç kemerveş var ise iki başuñ / Ḳıl leblerin temennā tende ikise cānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 2). [bilini ḳoç, ] 

 

biliş: Tanıdık. Tanışılıp konuşulan (kimse), bildik, tanış. 

Bir şehüñ şimdi Raḥīmī ḳulıdur ḥalḳa biliş / ʿAyn-ı aʿṭāf bu ḥalḳa siper iḥsānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 6). [biliş, ] 

 

billāh: “Allah için, Allah hakkı için” anlamında bir yemin sözü. 
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Cürʿa-i cām-ı lebüñsüz ṣunma billāh sāḳiyā / Acıdupdur cānumı keyfiyyet-i cām-ı şarāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 4). [billāh, ] 

Kerem ḳıl ṭoġrı söyle ḳanḳı gülzāruñ nihālisin / Seni ey serv billāh bir ḳad-i mevzūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 3). [billāh, ] 

 

billāhi: Allah'a yemin olsun ki, inan olsun, inan ki anlamında yemin sözü. 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [billāhi, ] 

Ṭolı ṣanma sāḳiyā billāhi artuḳ būsesüz / Acıdupdur cānımı bu ẓulm-i bī-dāduñ senüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 162, Beyit 2). [billāhi, ] 

Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [billāhi, ] 

 

bil-:  

1.İdrak etmek, kavramak. 

Leblerüñde bilse bu deñlü kerāmet n’eydügin / Rehn iderdi ḫırḳasın cām-ı meye Beg Bāyezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 7). [bilse, -se ] 

Ey Raḥīmī bildi bes şāh-ı hümāyūn menzilet / Būm-ı nekbetdür anuñçün āşiyānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 7). [bildi, -di ] 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül / Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 5). [bildiler, -diler ] 

Ol nihāl-i tāzenüñ iġmāż u nāz u şīvesin / Şimdi bildüm rāstī ben sāyesinden ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 78, Beyit 3). [bildüm, -düm ] 

Būselik ʿarż iderek ʿuşşāḳa ol şeh nāz ider / Nālemüzden rāst bildi ki maḳāmāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 6). [bildi, -di ] 

Belā-yı bendeñi bende giriftār olmayan bilmez / Fiġān u zārını ben ḫastanuñ zār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 1). [bilmez, -mez ] 

Ṣurāḥi gibi ser-keşler ne bilsün derd ü derdümden / Ayaḳlarda ḳalup cürʿa gibi ḫ˅ār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 2). [bilmez, -mez ] 

Yoluñda beẕl-i cān itmek meẕāḳın ey şeker-ḫande / Metāʿ-ı laʿlüñe cāndan ḫarīdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 3). [bilmez, -mez ] 

Niçe fehm eylesün nā-dān ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ / Gören ḥayrāndur anı ṣāḥib-esrār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 4). [bilmez, -mez ] 

Şikeste-ḫātırum luṭf eyle bir ḳalbi ṣınıḳdan ṣor / Vücūdı seng-i cevriyle zaḫmdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 6). [bilmez, -mez ] 

Raḥīmī ḫasta dil-beste şikeste-ḥāl-i bendeñdür / Anuñ derdin ġam-ı hecrüñle bīmār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 7). [bilmez, -mez ] 
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Ġubār-ı ḫaṭṭuñ esrārını ḥayrān olmayan bilmez / Meẕāḳ-ı nuṭḳ-ı laʿlüñ hem-dem-i cān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 1). [bilmez, -mez ] 

Saña kim bildürür ben ʿāşıḳ-ı miskīnüñ aḥvālin / Benüm sevdāmı zülfüñle perīşān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 2). [bilmez, -mez ] 

Firāḳ odıyla yanan baġrumuñ ḳanlu kebābından / Tenūr-ı ġamda döne döne biryān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 3). [bilmez, -mez ] 

Ġamum ṣorma benüm mesrūr dil-i maʿmūra ḫāṭırdan / Yıḳıḳ göñlüm benüm cevriyle vīrān olmayan 
bilmez (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 4). [bilmez, -mez ] 

Ḳapusında ḳul olmaḳ ḳadrini sen Yūsuf-ı ḥüsnüñ / ʿAzīzüm mülket-i Mıṣr içre sulṭān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 5). [bilmez, -mez ] 

Semāʿ it istimāʿ it bāng-i nāyı gūş-ı hūşıyla / Maḳām-ı naġme-i ʿuşşāḳı nālān olmayan bilmez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 6). [bilmez, -mez ] 

Ne ḳanlar yutduġın her dem Raḥīmī dest-i hicrāndan / Anı sāġar gibi baġrı ṭolu ḳan olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 7). [bilmez, -mez ] 

Şevḳ-ı cemʿ-i ʿömrüñ iḳbālini bildüm lā-beḳā / Ehl-i ḥāle bes yiter rūşen delīl āsār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 3). [bildüm, -düm ] 

Ḫār elinden āh kim bildüm alınmaz dāmenüñ / Hem-dem-i aġyārsın ey ġonca-i ḫandān ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 3). [bildüm, -düm ] 

Ḫayli muġber ḫāṭıruz ḫaṭṭ-ı ġubār-ı yārdan / Bilseñ esrārum eger ḥayrān ḳalurduñ pür-melāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 6). [bilseñ, -señ ] 

Raḥīmī bāġ-ı ʿālemde naṣībüñ bildüm ayvadır / Anuñçün reng-i ruḫsāruñ bu gün līmūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 5). [bildüm, -düm ] 

Vefā ummañ bu dünyā derd-i bī-pāyānımış bildüm / Ṣoñı maʿmūre-i dehrüñ yine vīrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 1). [bildüm, -düm ] 

Zemāne ḫaṭṭını ancaḳ gedā-yı ʿaşḳ olan añlar / Cihānda derd-i ser-efser çeken sulṭānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 2). [bildüm, -düm ] 

Çıḳarsa mūze-i ḳayd-ı ṭarīḳ-ı şehr-i vuṣlatdur / İren ser-menzile ser-pā yaluñ ʿuryānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 3). [bildüm, -düm ] 

Ne yazmış ṣafḥa-i eşcāra gör kim ḫāme-i ḳudret / Sebaḳ al bāb-ı ḥikmetdür ʿaceb dīvānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 4). [bildüm, -düm ] 

Cihān ālāyişinden gel taʿalluḳ riştesin ḳaṭʿ it / Zemāne devleti şāhā hemān bir ānımış bildüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 5). [bildüm, -düm ] 

Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [bildüm, -düm ] 

Ne ġam çek şām-ı hecr içün ne şād ol rūz-ı vaṣl içün / Raḥīmī her viṣālüñ āḫiri hicrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 7). [bildüm, -düm ] 

Nice deryā-yı ḳudret ḳaṭresidür bilmezem yā Rab / Ne ḥikmet mevcinüñ seyl-āb-ı bī-pāyānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 6). [bilmezem, -mezem ] 
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Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñla ḥayrān olmayan bilmez / Bu gün esrār-ı ʿaşḳıyla nedür keyfiyyet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 2). [bilmez, -mez ] 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [bilmem, -mem ] 

Raḥīmī murġ-i cāna ol hümā bildüm şikār olmaz / ʿAceb vaḥşet idüp yüksek uçar ol kebg-i kuhsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 5). [bildüm, -düm ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [bildi, -di ] 

 

2.Bilmek, bilgi sahibi olmak. 

Bilür dil dostı iẓhār-ı mihr itmek degül lāzım / ʿAdū-yı dīve insāniyyet itme ey melek-ḫaṣlet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 6). [bilür, -ür ] 

İltifātuñdur ġaraż ey mīve-i bāġ-ı ʿaṭā / Bilürüz memlū durur envāʿıla būstān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 10). [bilürüz, -ürüz ] 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [bilmez, -mez ] 

Çerḫ-i ḥüsn içre göñül gün yüzüñi māh bilür / Güneşe ẕerrece mihr itmezin Allāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 1). [bilür, -ür ] 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [bilür, -ür ] 

Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā / Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 7). [bilür, -ür ] 

Cinān bāġında mı ādem anuñçün cān ḳarār itmez / Bilür mecmūʿ-ı insān bir perīşān kākülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 4). [bilür, -ür ] 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [bilmezem, -mezem ] 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [bilmezem, -mezem ] 

Ben şikeste-ḥāli ṣorma ḫāṭır-ı maʿmūreden / Dest-i cevriyle yıḳıḳ ḳalb-i ḫarābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 2). [bilür, -ür ] 

Hīçe ṣayarsın gözümüñ bir yumup bil dökdügin / Bilesin ʿadn-i dem-i maḥşer ḥisābīler bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 89, Beyit 5). [bilür, -ür ] 

Faṣl-ı ḥüsnüñ baña keşf it rūstāyı añlamaz / Gülsitānuñ bābını yine kitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 6). [bilür, -ür ] 

Ḥālet-i laʿlüñ Raḥīmī cām-ı sāġardan ṣorar / Ol meẕāḳ-ı cām-ı cānı kām-yābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 7). [bilür, -ür ] 

Nūr-ı nār-ı ʿaşḳdan bir lemʿa taḥṣīl eyleyen / Yanmaġa pervāne olur bilmez ol pervā nedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 3). [bilmez, -mez ] 
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Ṭopṭoludur vāʿiẓ benüm gūşumda ġaflet penbesi / Ḥaḳdur sözüñ hep bilürem yādumdadur ez-berdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 6). [bilürem, -ürem ] 

İşidüp raḥm eylemez nālişlerin bī-dillerüñ / Bilmezüz kim n’eylerüz yā Rabb dil-i nālānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 4). [bilmezüz, -mezüz ] 

Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [bilmezem, -mezem ] 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [bilmezem, -mezem ] 

Şehā şād-āb iden kūyuñ sirişk-i çeşm-i ʿāşıḳdur / Bilürsin şöhreti Şaṭdur şehā dünyāda Baġdāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 4). [bilürsin, -ürsin ] 

Bilmezem senden Raḥīmī kime yansun ḥālini / Dād elüñden ey felek feryād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 7). [bilmezem, -mezem ] 

Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür / Ṣanma idrāke ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 5). [bilür, -ür ] 

Elif ḳaddüñ ile lām zülf ü hem mīm-i dehānuñçün / Reh-i hecrüñde ancaḳ ben bilürüm ne elem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 3). [bilürüm, -ürüm ] 

Tekye-i dehrüñ beḳā derdüm Raḥīmī Ḥaḳḳ bilür / Bir senüñ tek ʿāşıḳ-ı fānī gedāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 5). [bilür, -ür ] 

Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [bilmezem, -mezem ] 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ḥaẓẓ itmez müdāvādan / Ne derdüñ var ṭabībüm sen yüri dermānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 4). [bilmezsin, -mezsin ] 

Baġrumuñ başında ʿaynı ile buldum başını / Bilürem ḳandan gelür her dem bu eşk-i ḫūn-feşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 5). [bilürem, -ürem ] 

Daḫi bilmezdi nāyuñ n’eydügin ʿuşşāḳ ey sāḳī / Maḥabbet meclisinde nāle ḳılmış bī-nevāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 6). [bilmezdi, -mezdi ] 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [bilür, -ür ] 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [bilmedüñ, -medüñ ] 

Gör bu çerḫ-i vuṣlata nevbet degirmendür daḫi / Dönmişem kendüm bilelden āsiyābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 4). [bilelden, -elden ] 

Geh kenār-ı cūyda ʿīş it gehi germ-ābede / Ey boyı serv-i revān irmez bilürsin dem deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 5). [bilürsin, -ürsin ] 

Bilmezem ol ruḫı alum baña ne āl itdi / Ḳanlu yaşumla ṣarı çihremi hep al itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 1). [bilmezem, -mezem ] 

Benümle hem-dem olan yaşuma suʾāl itsün / Ḳatı derin bilür ol mā-cerā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 2). [bilür, -ür ] 
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Raḳīb-i rū siyāhuñdan kesil ey āfitābum gel / Bilürsin görmedi kimse melek ḳatında sulṭānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 6). [bilürsin, -ürsin ] 

Gözümüñ bilmezem ḳandan gelürdi dem-be-dem yaşı / Ciger dāġında ʿaynıyla bulandı varımış başı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 1). [bilmezem, -mezem ] 

Esīr-i bend-i zülfüñdür dil-i şūrīde raḥm eyle / Güzellik ḫod bilürsin kimseye ʿömrüm degül bāḳī 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 3). [bilürsin, -ürsin ] 

Raḥīmī bir cefākāruñ elinden çekdügüm cevri / Kime diyem bilür yoḳ ḥālümi Allāhdan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 5). [bilür, -ür ] 

 

3.Öğrenmek. 

Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var / Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 1). [bildi, -di ] 

Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger / Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 5). [bilmek, -mek ] 

Mā-cerā-yı eşk-i çeşmüm bilmek isterseñ eger / Ey perī-rū ʿaynıdur her dem revān enhāra baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 2). [bilmek, -mek ] 

Bī-güneh ḳanlar döker bu çeşm-i cellāduñ senüñ / Ḳanḳı ẓālimdür bu fende bilsem üstāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 1). [bilsem, -sem ] 

Ẓuhūr-ı ṭabʿ-ı şerīfüñ güherlerin gördi / Raḥīmī bildi nedür muḳteżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 7). [bildi, -di ] 

Bilmedüm vuṣlatına ḫasta Raḥīmī çāre / İntiẓār-ı ġam-ı hicrān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 5). [bilmedüm, -medüm ] 

Añladum göyneklerüñ bildüm ne şehden sen cüdā / ʿĀlem içre şemʿ-i bezm-ārāya beñzetdüm seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 3). [bildüm, -düm ] 

 

4.Farkına varmak. 

Hīçe ṣayarsın gözümüñ bir yumup bil dökdügin / Bilesin ʿadn-i dem-i maḥşer ḥisābīler bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 89, Beyit 5). [bil; bilesin, -esin ] 

Mihr ider her gün döner ṣandum murādum üstine / Bilmedüm bir ṣūret ile ol beni aldar imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 3). [bilmedüm, -medüm ] 

Zaḫm-ı cānum gördi müjgānuñ duz ekmek bilmedi / Leblerüñle niçe demdür var iken ḥaḳ-ı nemek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 2). [bilmedi, -medi ] 

Ġırre olma ol ḳaşı ġarrāya kendüñ beñzedüp / Ey hilāl eksüklügüñ bil ʿöẕr ḳıl tenhāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 4). [bil, ] 

Şehr içinde dün gice daʿvā-yı ḥüsn eylerdi māh / Gün yüzüñ gördi bu gün eksükligin bildi temām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 4). [bildi, -di ] 
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Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr itmedesin anı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [bilmezsin, -mezsin ] 

ʿAşḳuñı bir ẕerre dilde ḥıfẓa yoḳdur ṭāḳatüm / Bildiler sen şāha mihrüm gün gibi ḫalḳ-ı cihān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 5). [bildiler, -ler ] 

Bilmemiş noḳṣānını meh-rūña meyl itmiş ḳamer / Her gice şehrüñde anuñçün gezer uġrı gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 5). [bilmemiş, -memiş ] 

 

5.Tanımak. 

ʿĀrıżuñ ben ẕerreye ʿarż eyle ey rūşen-żamīr / Lemʿa-i āsār-ı mihri āfitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 4). [bilür, -ür ] 

Gün olmaz yanmaya dem var mı ḳan dökmezdi yoluñda / Dil-i biryānı bilmez dīde-i giryānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 4). [bilmez, -mez ] 

Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr itmedesin anı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [bilmezsin, -mezsin ] 

Murāduñ üzre dönmişken döner ʿaksine devr eyler / Sebātı yoḳ bu çerḫüñ sen bu kec-gerdānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 2). [bilmezsin, -mezsin ] 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [bilmezsin, -mezsin ] 

Hemān dem cān virür kim keşf-i esrār itse laʿlüñden / Ne keyfiyyetdedür sen bu dil-i ḥayrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 5). [bilmezsin, -mezsin ] 

Raḥīmīnüñ dilinde genc-i ʿaşḳun mesken itmişdür / Unutduñ pāy-mālüñdür sen ol vīrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 7). [bilmezsin, -mezsin ] 

Ḫāk-i miḥnet çeşmine ol dūn bed-bīnüñ müdām / Tūtiyā bilmezse ḫāk-i dergehüñ ʿayne’l-yaḳīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 3). [bilmezse, -mezse ] 

Dāġ-ı derdüñ sūzişüñden bildüm ey ḫūnīn-ciger / Lālezār-ı dāmen-i ṣaḥrāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 2). [bildüm, -düm ] 

 

6.Anlamak. 

Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [bilmem, -mem ] 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [bilürdi, -ürdi ] 

Bildi kim ten cümleten tennūr-ı ġam biryānıdır / Pāre pāre olup aġlar ḥālüme yanup kebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 4). [bildi, -di ] 

Ne bilür āh-ı derūnum eserin ehl-i hevā / Reviş-i āh yine hem-nefesi āh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 5). [bilür, -ür ] 
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Bāda virdi ḫırmen-i ʿömrüm hevā-yı zülf-i yār / Bilmezem bād-ı hevā mı ṣanur ol dildār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 5). [bilmezem, -mezem ] 

Laʿlüñüñ keyfiyyetin cām-ı şarābīler bilür / Nār-ı ʿaşḳuñ sūzişin baġrı kebābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 1). [bilür, -ür ] 

Āh kim iġmāż ʿayn ile ʿitābın ʿāşıḳuñ / ʿAyn-ı tāb içre ʿanā çeken ʿaẕābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 89, Beyit 3). [bilür, -ür ] 

Firāḳa düşmeyen bilmez nedür keyfiyyet-i ḥālüm / Benüm esrāruma vāḳıf olan ḥayrāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 2). [bilmez, -mez ] 

Dehānuñla miyānuñ rāzını keşf itme aġyāra / Bunı her sırr-ı maḫfīden ḫaberdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 5). [bilmez, -mez ] 

Şimdi bildüm nev-ʿarūs-ı dehr bir seḥḥār imiş / Niçe erden arta ḳalmış bir zen-i bāzār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 1). [bildüm, -düm ] 

Āşinādur gerçi kim ol dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz / Ara yirde dostlar bilmem nedür bu yadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 4). [bilmem, -mem ] 

Kime söylersin dilüñ bilmez dilegüñ añlamaz / Dād-ı āh ey dādger bir dāver-i dil-ḫ˅āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 2). [bilmez, -mez ] 

Zer gibi zerd eyledi beñzüm bu gün iksīr-i ʿaşḳ / Bilmez ol sīmīn-beden daḫi dirīġā ḳıymetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 4). [bilmez, -mez ] 

İçersin ḳana ḳana mey yirine ʿāşıḳuñ ḳanın / Velī ey çeşm-i mestüm ḳāniʿ olmaz ḳanı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 6). [bilmezsin, -mezsin ] 

 

7.Sanmak. 

Çerḫ-i ḥüsn içre göñül gün yüzüñi māh bilür / Güneşe ẕerrece mihr itmezin Allāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 1). [bilür, -ür ] 

Hem-demüm yoḳ ki diyem ʿaşḳ-ı ġamın neyleyeyin / Giceler nālişümi āh-ı seḥergāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 2). [bilür, -ür ] 

Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [bilür, -ür ] 

 

8.Karar vermek. 

Bir ḫaṭāyla ṣaçı çīnine dolaşdı bu göñül / Kerem ü ʿafv-ı gedāyı yine ol şāh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 3). [bilür, -ür ] 

 

bilümi bük-: Belini iki kat etmek || çaresizlik içinde bırakmak. 

Bilümi bükdi derd-i yār-ı ġurbet / Dilüm ṣad çāk itdi ḫār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, Beyit 
1). [bilümi bükdi, -di ] 
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Bükdi bilümi fürḳat-i bār-ı cefā meded / Cevr oḳı geçdi baġruma ey ḳaşı yā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 1). [bilümi bükdi, -di ] 

 

bīmār: Hasta. 

Göz ucıyla bir naẓar ḳıl gözle ben dil-ḫastayı / Mūcib-i ṣıḥḥat olur ḳılsa ḳaçan bīmār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 5). [bīmār, ] 

Ben senüñle fürḳatüm vuṣlat bulursam söyleşem / Ey gözi bīmār ger ṣıḥḥat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 1). [bīmār, ] 

Ṭabībā zaḥmete girüp benümçün hīç ʿilāc itme / Ben oldum olacaġum ol gözi bīmār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 4). [bīmār, ] 

Vücūd-ı nāzüküñde ṣıḥḥat ü emn ü emān olsun / Marīż u renc ü bīmārı naṣīb-i düşmenān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 1). [bīmārı, -ı ] 

 

bīmār ol-: Hasta olmak. 

Raḥīmī ḫasta dil-beste şikeste-ḥāl-i bendeñdür / Anuñ derdin ġam-ı hecrüñle bīmār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 7). [bīmār olmayan, -mayan ] 

Ey lebi ʿḬsā baña ḳarşu ne ḫoş nāz idesin / Cevr ile öldüresin cān ile bīmāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 4). [bīmāruñ olam, -uñ , -am ] 

 

bīmār-ı ʿaşḳ: Aşk hastası, âşıklık. 

Dil-āşüfte vü bīmār-ı ʿaşḳum / Ṭabībā derdümüñ dermānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
3). [bīmār-ı ʿaşḳum, -um ] 

 

bīmār-ı ḫoş-derd: Derdinden memnun hasta. 

Baña hecrüñde ġam vaṣluñla şādān olmadan yegdür / Dili bīmār-ı ḫoş-derdüñle dermān olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 1). [bīmār-ı ḫoş-derdüñle, -üñle ] 

 

bī-merām: İsteğine kavuşamamış. 

Bulupdur ey yüzi gül her kesi maḳṣūdı būstānın / Ḳapuñda bī-merām ancaḳ Raḥīmī nā-tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 7). [bī-merām, ] 

 

bī-merḥamet: Merhametsiz, zalim. 

Āh kim oldum ġam-ı ʿaşḳuñla ser-gerdān ḥayf / Ḥayf ey bī-merḥamet bī- ʿahd ü bī-peymān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 1). [bī-merḥamet, ] 

 

bīm-i firāḳ: Ayrılık korkusu. 
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Bir yaña ümmīd-i vuṣlat bir yaña bīm-i firāḳ / Ber-ṭaraf ḳıl ey ecel ḳaldum iki arada gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 6). [bīm-i firāḳ, ] 

 

bī-mihr: Sevgisiz, muhabbetsiz. 

Rāżıyam her kime eylerseñ vefā / Cevrüñ ey bī-mihr yanam baña bes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 2). [bī-mihr, ] 

 

bī-miḳdār: Değeri olmayan, değersiz. 

Āfitābum yücedür gerçi felekden menzilüñ / Sāye ṣal ben ẕerre-i nāçīz ü bī-miḳdāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 4). [bī-miḳdāra, -a ] 

 

biñ: Binlerce, pek çok. 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [biñ, ] 

İki ʿālem kim behā bir kez bilüñ ḳoçmaġıçun / Laʿlüñüñ bir būsesi erzān eger biñ cānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 3). [biñ, ] 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [biñ, ] 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [biñ, ] 

Bir degül biñ cān fidā eyler Raḥīmī yoluña / Līk ḫūra geçmez ey ebrū kemān ḳurbānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 7). [biñ, ] 

Fürḳatiyle biñ ġamum var eylemem bir bir beyān / Vuṣlatıyla şād olup dildārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 3). [biñ, ] 

Pehlevānıdur bu meydānuñ ṣurāḥı ser-firāz / Bir ayaġıyla baṣar biñ Rüstemi rūz-ı maṣāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 3). [biñ, ] 

ʿĀşıḳa yüz dürlü biñ nāz itdügüñ gerçek ola / Bir de māʾilsin cefāya bu da bir sūy-ı ḫılāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 4). [biñ, ] 

Bir ḳalīle bend ider geh biñ perīşān-ḫāṭır / Gāh olur başdan çıḳarur ʿāşıḳı bu kār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 6). [biñ, ] 

Gösterür ehl-i dile aynada biñ şekl-i ṣuver / Maʿnīde āyīne-i ġayb-nümādur dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 168, Beyit 2). [biñ, ] 

Eger zīr-i nigīnüm olsa biñ mülk-i Süleymānı / Dehānuñdan nihān bir kez aña ṣanma nigāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 4). [biñ, ] 

ʿAdūdan döndi devlet ṭapuña vālihe yüz ṭutdı / Saña biñ kez didüm üstüñe düşdi ġayret-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 3). [biñ, ] 
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Ṣordum dehenüñ gevheri bī-ḳıymet ü nā-yāb / Biñ cān virelüm yoḳ dime ammā degerinden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 228, Beyit 2). [biñ, ] 

Hevā-yı ḫāl ü zülfüñe düşelden oḳıya gelmez / Biñ altun āşyānına iñen yüksek uçar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 2). [biñ, ] 

Biñ cān ile cān cevherini itdi revāna / Ḳapuñda Raḥīmīyi ḳo yek-dāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 5). [biñ, ] 

Āyīne gibi ḫūrşīd bir ṣūret uġrısıdur / Biñ naḳş iderse durmaz ḫadd-i nigāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 4). [biñ, ] 

Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [biñ, ] 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [biñ, ] 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [biñ, ] 

Leb-i cānāneye biñ cān ile sen cānı teslīm it / Raḥīmī çıḳ aradan yiter olduñ ortada nāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 7). [biñ, ] 

Benüm yoḳ biñ hevādārum fiġān u āhdan ġayrı / Döner yoḳ üstüme bu ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 1). [biñ, ] 

 

biñ-:  

1.(Bir şeyin veya bir hayvanın üzerine çıkıp) Ayakları sarkıtarak oturmak. 

Ḳaṭre-i eşküm binüp müjgāna her sū yügrişür / Çūbe binmiş ṭıfla beñzer kim ḳılur her bār seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 3). [binüp, -üp ] 

Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına / Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 4). [binmege, -mege ] 

Binüp nefs atına terk it Raḥīmī ʿörf-i maʿrūfı / Licām-ı şerʿi urup ḳāḍıdan ḳullan hevā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 7). [binüp, -üp ] 

 

2. (Kara, hava ve deniz taşıtlarına) Yolculuk yapmak üzere yer almak, girmek. 

Binüp keştīye sen meh gün gibi ḳılduḳca seyrānı / Ṭoḳuz ḳat ṭolanur bād-ı fiġānum çerḫ-i gerdānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 1). [binüp, -üp ] 

 

biñ başlu: Binlerce başı olan. 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [biñ başlu, ] 
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biñ biñ: Binlerce, pek çok. 

Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker / Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 5). [biñ biñ, ] 

 

biñ cān ile: Gönülden, bütün varlığı ve gücü ile. 

Müşteriyem leb-i cān-baḫşına biñ cān ile ben / Yoḳ ziyānum yine bir aṣṣılu bāzārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 2). [biñ cān ile, ] 

 

biñ cān vir-: Binlerce kez canını verecek kadar çok istemek. 

Būse-i cānāneye biñ cān virür bir ʿāşıḳuz / Biz faḳīr üftādeyüz ammā mükāfāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 5). [biñ cān virür, -ür ] 

 

biñ kez: Bin kez, pek çok kere. 

Didi biñ kez Raḥīmī vallāhi / Sen şeh-i kām-yāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 5). [biñ 
kez, ] 

 

biñ pāre eyle-: Bin parçaya bölmek. 

Hecr odı yaḳdı sīnemi baġrum kebāb idüp / Dutdı çevirdi başumı biñ pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 5). [biñ pāre eyledi, -di ] 

 

biñ ṣafāyıla: Zevkle, mutlulukla. 

Merve ḥaḳḳı Kaʿbe kūyuñda Raḥīmī serverā / Biñ Ṣafāyıla ḳılupdur cānını ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 12). [biñ ṣafāyıla, -yıla ] 

 

binā: Bina, yapı. 

Ḳıldı cevr-i yār-ı dil maʿmūresin vīrāne ṭavr / Seng-i mihnetle binā ṭarḥ itdi üstādāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 1). [binā, ] 

Sen leb-i mey-gūn ġamdan cān virürsem ḳurbuñ / Eylesün bennā bināsı vażʿını mey-ḫāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 2). [bināsı, -sı ] 

Göñlüm ḫazāna sen de maʿmūre-i ḫayālüñ / Bir kār-gīr-i ʿālī şāhī bināya döndi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 331, Beyit 6). [bināya, -ya ] 

 

bī-nām u nişān: İsimsiz ve esersiz, adı sanı duyulmamış. 

Dil ü cān gördi laʿlüñle miyānuñ mübtelā oldı / Añılmaz şimdi adım āh bī-nām u nişānum ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 5). [bī-nām u nişānum, -um ] 
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binā-yı ʿaşḳ: Aşk binası, muhabbet evi. 

Yire geçse yıḳılsa ṭāḳ-ı eflāk / Binā-yı ʿaşḳuñ olmaz dilde zāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 4). 
[binā-yı ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Binā-yı ʿaşḳuñı eşküm gidermedi dilden / Ḳadīmi ḳaṣr-ı felek gibi bir temeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 5). [binā-yı ʿaşḳuñı, -uñı ] 

 

binā-yı muḥkem: Sağlam bina. 

Yıḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ʿaşḳ u maḥabbet dirler adına / Raḥīmīnüñ dilinde bir binā-yı muḥkemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 7). [binā-yı muḥkemüñ, -üñ ] 

 

biñde biri: Bin tanede bir tanesi, çok azı. 

Çoġuñ çoġ olur pādişehüm lāf u güzāfı / Biñde biri yoḳdur ola ser-bāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 6). [biñde biri, ] 

Zülfüñ ucından Raḥīmīnüñ perīşān ḳıṣṣasın / Biñde birini anuñ mümkin midür ʿömrüm dimek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 7). [biñde birini, -ni ] 

 

bī-nevā: Nasipsiz, çaresiz,  zavallı. 

Bī-nevā dervīşüñem ḫūn-ı keremden ḳıl ʿaṭā / Tā nevālüñden nevāle bend olam ey ḫān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 3). [bī-nevā, ] 

Daḫi bilmezdi nāyuñ n’eydügin ʿuşşāḳ ey sāḳī / Maḥabbet meclisinde nāle ḳılmış bī-nevāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 6). [bī-nevāyam, -yam ] 

 

bī-nevāyān: Nasipsizler. 

Ey Raḥīmī ḫ˅ān-ı Ḥaḳdan ḫod nevāleñ baḫşıdur / Bī-nevāyāne ṭamaʿ itme yime dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 5). [bī-nevāyāne, -e ] 

 

bī-pā u ser: Ayaksız ve başsız. 

Bi-ḥamdillāh bu gün sen Ḫüsrev-i mülk-i meʿānīsin / Yoluñda düşmenüñ Ferhādveş bī-pā u ser yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 3). [bī-pā u ser, ] 

 

bī-perde: Perdesiz, açık, aşikar. 

Neyden ṣoragör n’eydügin āvāz-ı maḥabbet / Bī-perde saña keşf ola tā rāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 1). [bī-perde, ] 
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bī-peymān: Yeminsiz. 

Āh kim oldum ġam-ı ʿaşḳuñla ser-gerdān ḥayf / Ḥayf ey bī-merḥamet bī- ʿahd ü bī-peymān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 1). [bī-peymān, ] 

 

bī-pür-şīşe: Dolu şişesiz. 

Raḥīmī gerçi bī-pür-şīşe bir ʿaṣfūr-ı bī-ferdür / Ḳılupdur āsitānuñda hümāyūn āşiyān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 5). [bī-pür-şīşe, ] 

 

bir:  

1.Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren sayı, belgisiz sıfat. 

Sen ol ẓıll-i Ḫudāsın ey nihāl-i devḥa-i devlet / Özüñ gibi idemez bāġ-ı cennet bir semer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 3). [bir, ] 

Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [bir, ] 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [bir, ] 

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [bir, ] 

N’ola insāniyyet itseñ ey melek-ṭalʿat baña / Bir perīşān-ḫāṭırum raḥm it ḳılup şefḳat baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 1). [bir, ] 

Genc-i ḥüsnüñ ṣadaḳası būsedür bir ümmīd / Müstaḥaḳḳum ben faḳīrüñden dirīġ itme zekāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 2). [bir, ] 

Şu bāṭın kim müberrā olmadı jeng-i ʿalāyıḳdan / Ne maʿnā ẓāhir itdi aña bir āyīne-i ṣūret (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 3). [bir, ] 

Bir cevāb irdi seḥer dārü’ş-şifā-yı ġaybdan / Derdmend olsun devā isterse ger bir derdmend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 5). [bir, ] 

Öpem diyü mübārek elüñ bir ṭarīḳ ile / Şiʿr-i güher-nisārumı ḳıldum şiʿār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 9). [bir, ] 

Aġladup alma ey perī āhum / Gözlerüm yaşı bir ılı ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 9). [bir, ] 

Şikeste-ḫātırum luṭf eyle bir ḳalbi ṣınıḳdan ṣor / Vücūdı seng-i cevriyle zaḫmdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 6). [bir, ] 

Murādum bu şu gerçekler ḥaḳı yalancı dünyāda / Ḫaṭardan ṣaḳla dergāhından artuḳ bir murādum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 7). [bir, ] 

Tekye-i ʿālemde n’eyler bir kişi āh eyleyüp / Gūşuña girmez senüñ efġān u feryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 5). [bir, ] 

Kārbān-ı ʿaşḳuña bir gün ola menzil ola / Göñlümi yā Rabb ḥaḳīḳat şehrine bir rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 2). [bir, ] 



338 
 

Tire oldı zülf ü ḳaddüñsüz Ḳarasi sancaġı / Ay yüzüñsüz Aydın olmış bir arayı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 2). [bir, ] 

Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [bir, ] 

Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [bir, ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [bir, ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [bir, ] 

 

2.Bir, sayı sıfatı. 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [bir, ] 

Gözüm Yūsuf-cemālüñ ḥasretiyle şāh-rāhuñda / Züleyḫā gibi eyler ʿāḳıbet bir reh-güẕer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 3). [bir, ] 

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [bir, ] 

Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā / Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 1). [bir, ] 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [bir, ] 

Ḥarāret irmesün tāb-ı güneşden deyü ol māha / Duḫān-ı āh-ı dilden eyledüm bir sāyebān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 2). [bir, ] 

Maʿārif Būstānında bu gün Saʿdī-i vaḳtem ben / Yüzüme güle baḳ ben de idüm bir Gülsitān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 4). [bir, ] 

Raḥīmī gerçi bī-pür-şīşe bir ʿaṣfūr-ı bī-ferdür / Ḳılupdur āsitānuñda hümāyūn āşiyān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 5). [bir, ] 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [bir, ] 

Göñlümi ḳaddüñ hevāsından ayırmam bir nefes / Rāstī bir ṭoġrı yoldur itdügüm irşād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 4). [bir, ] 

Perde-i nāmūs-ı dīni ṣaḳladuñ pencgāhda / Bir maḳām-ı rāstdur ḳılduñ ḳarār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 4). [bir, ] 

Dāmen-i pākīzeñe kimdür ki bir toz ḳondura / Münkirüñ çeşmine ṭoldurdı ġubār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 5). [bir, ] 

Cānımuz bezm-i maḥabbetde bu dem mest eyledüñ / Ṣundı bir cām-ı şarāb-ı ḫoş-güvār-ı evliyā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 9). [bir, ] 
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Meger bir mihr-i ʿālem-tāba ey meh müşteri olduñ / Düşersin titreyüp üstine ṣanurlar ki dutdı teb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 2). [bir, ] 

Cānuma bir būse iḳrār eyledi o laʿl-i nāb / Māʾil oldı ṣandı ṣudur teşne-dil gördi serāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 12, Beyit 1). [bir, ] 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [bir, ] 

Luṭf ile yap yap Raḥīmīnüñ yıḳıḳ göñlin hemān / Bir velāyet ẓāhir it ey kām-kār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 13). [bir, ] 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [bir, ] 

Bezm gülşen ġonca leb bir yār-ı cānumdur şarāb / Serv ḳadd sāḳī ṣurāḥi naġme-i bülbül rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 1). [bir, ] 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [bir, ] 

Bir ṣafā kesb eyledüm mirʾāt-ı ʿaşḳ-ı yārdan / Gün gibi rūşen müşāhid gözüme cümle ṣıfāṭ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 5). [bir, ] 

Ḳo māżī ġuṣṣasın efkār-ı istiḳbāli terk eyle / Naẓar ḳıl ḥālüñe gör ḥāliyā kesb eyle bir ḥālet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 4). [bir, ] 

Ṣayd itdi Raḥīmī dilini bir gözi ḫūn-rīz / Şāhāne hücūm eyledi şehbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 7). [bir, ] 

Ümīd-i vuṣlatıyla şād olurdum / Eger olsaydı bir ġam-ḫ˅ār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 3). [bir, ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dermānde ḳaldum / Meded yā Rabb baña bir yār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
23, Beyit 4). [bir, ] 

Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [bir, ] 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [bir, ] 

Gün gördi gün yüzüñ ḳızarup oldı şermsār / Ṣanmañ şafaḳ yüzine dutar bir niḳāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 3). [bir, ] 

Dil pādişāh-ı ʿaşḳuña bir çetr-i pür-ḫayāl / Yir yir fürūġ-ı āteş-i āhum ṭınāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 6). [bir, ] 

Çihrem Raḥīmī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam beyān ider / Her bāb bir kitāb gözüm aña bāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 7). [bir, ] 

Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend / Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 2). [bir, ] 

ʿAşḳ daḳmışdur benüm boynuma zāhid bir kemend / Pend girmez gūşuma ṭutmaz beni zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 3). [bir, ] 



340 
 

Bir cevāb irdi seḥer dārü’ş-şifā-yı ġaybdan / Derdmend olsun devā isterse ger bir derdmend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 5). [bir, ] 

Midḥatüñ gülzārınuñ bir bülbül-i ḫoş-ṭabʿıdur / Bu Raḥīmī çākerüñ ey gülşen-i ʿirfān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 9). [bir, ] 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [bir, ] 

Bir ser-i mevce ʿadem rāhında gümrāh olmadı / Mīm aġzuñ dāl zülfeynüñden umanlar meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 2). [bir, ] 

Ḳalbümi jeng-i taʿalluḳdan muṣaffā eyleyüp / Geydüm ey rūşen-liḳā āyīne gibi bir nemed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 6). [bir, ] 

Şād it Raḥīmī ḳuluñı bir merḥabā ile / Olsun ḳabūl-i luṭfuñ ile kām-kār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 8). [bir, ] 

Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [bir, ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi ʿālemde bir kān-ı ṭarab / Sūr-ı sāʾildür ḳapuñda dāʾimā derbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 9). [bir, -de ] 

Şimdi meyl-i cān u dil şol bir şehe ḫūbāñedür / Ḥüsnde Bekdaşi yoḳdur ḫālveş bir dānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 1). [bir, ] 

İki ʿālem kim behā bir kez bilüñ ḳoçmaġıçun / Laʿlüñüñ bir būsesi erzān eger biñ cānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 3). [bir, -üñüñ ] 

Ey Raḥīmī vaṣlın umma ol gözi mestüñ müdām / Bir ḫayāl-i ḫūb ol bir devlet-i nā-yābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 5). [bir, ] 

Bir ḫaṭāyla ṣaçı çīnine dolaşdı bu göñül / Kerem ü ʿafv-ı gedāyı yine ol şāh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 3). [bir, ] 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [bir, ] 

Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā / Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 7). [bir, ] 

Leb ü dendānuñ añıcaḳ gözümüñ / İçi bir laʿl gāh lüʾlüʾdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 4). [bir, 
] 

Nār-ı hecre yaḳan beni her şeb / Bir yalıñ yüzlü yār-ı meh-rūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
6). [bir, ] 

Ehl-i ʿaşḳa Raḥīmī cevr-i ʿitāb / Ḫūb-rūlarda bir güzel-ḫūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 10). 
[bir, ] 

Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [bir, ] 

Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur / Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 1). [bir, ] 
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Dem-i ġamda çeker gūşum kebāb eksük degül dilde / Gözümde ḫūn-ı dil-perver ü bir rengīn-mülüm 
vardur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 2). [bir, ] 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [bir, ] 

Cinān bāġında mı ādem anuñçün cān ḳarār itmez / Bilür mecmūʿ-ı insān bir perīşān kākülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 4). [bir, ] 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [bir, ] 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [bir, ] 

Ben oldum olacaġum gel ṭabībā zaḥmete girme / Dil elden gitmeden bir çāre ḳıl bī-çāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 6). [bir, ] 

Ruḫ-ı zerdiyle her gün muntaẓırdur şāh-rāhuñda / Raḥīmī bir ḫazān yapraġıdur yollara düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 7). [bir, ] 

Göz ucıyla bir naẓar ḳıl gözle ben dil-ḫastayı / Mūcib-i ṣıḥḥat olur ḳılsa ḳaçan bīmār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 5). [bir, ] 

Bir ṣanemde ṣūretā naḳşuñ nażīrin görmedüm / Gerçi ḳıldum deyr-i dünyāda der ü dīvārı seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 3). [bir, ] 

Dem-i hecrüñde yaşum āh dile hem-demdür / Ḫoş olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 1). [bir, ] 

Dil ḳarār u hūşı çeşmüñden anuñçün ḥıfẓ ider / Naḳdi tārāc eyler ol Tātār bir yaġmacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 3). [bir, ] 

Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr / Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 6). [bir, ] 

Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [bir, ] 

Vücūdum gerçi bir kem-ḳaṭre dil mānend-i deryādur / Be-ḥaḳḳ-ı āyete’l-kürsī muḥīṭ-ı ʿarş-ı aʿlādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 1). [bir, ] 

Vefā baḥrinde her bir ḳaṭre bir ʿummān-ı ḥikmetdür / Maḥabbet pertevinde ẕerre mihr-i ʿālem-ārādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 3). [bir, ] 

Raḥīmī himmeti ʿālī umar şānı bülendüñden / Ḳapuñda pādişāhum gerçi bir ednādan ednādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 5). [bir, ] 

Bir ruḫı şemʿuñ inandum ḫandesine germ olup / Külli eczāmı kül itdi yandurup pervāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 4). [bir, ] 

Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [bir, ] 

Ḳaçan bir māha mihr itsem seḥāb-ı hecr olur ḥāʾil / ʿAceb ser-geşte baḫtum ṭāliʿ-i nā-sāzkārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 2). [bir, ] 
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Ṣaçuñ bendiyle bend olmış esīr-i ḳayd-ı bend olmış / Dil-i āşüfte dirler bir ġarīb ü ḫor u zārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 3). [bir, ] 

Cihān bāġına yoḳ meylüm benüm gülzār-ı ḥüsn içre / Ḳıyāmet serv-ḳāmet ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 4). [bir, ] 

Şeş cihetden ejder-i nefsi ṭılısmāt eyleyüp / Kendüye gencīne itdi işbu çār erkānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 6). [bir, ] 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [bir, ] 

Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur / Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 1). [bir, ] 

Ḫayāl-i zaḫm-ı tīġüñ yarası ol yaradan ḥaḳḳā / Dil-i mecrūḥumuñ bir dil-rubā-yı sāde-rūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 4). [bir, ] 

Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var / Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 1). [bir, ] 

Müşteriyem leb-i cān-baḫşına biñ cān ile ben / Yoḳ ziyānum yine bir aṣṣılu bāzārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 2). [bir, ] 

Ṣaḳlasun kāḫ-ı vücūdını ḫalelden Bārī / Dil-i vīrānemi bir yapıcı miʿmārum var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 73, Beyit 4). [bir, ] 

Cemālüñ ḥaḳḳı ey ġonca İrem bāġına yoḳ müslim / Ser-i kūyuñ gibi dünyāda bir ārāmgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 4). [bir, ] 

Raḥīmī gerçi ḫāk oldı ümīd-i pāy-ı būseñle / Görüp bir gün dimezsin raḥm idüp bir ḫāksārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 5). [bir, ] 

Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [bir, ] 

Sevād-ı levḥ-i dīdem içre ʿaks-i kākül ü ḳaddüñ / Leb-i deryā-yı Hind içre hemān bir serv-i dil-cūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 2). [bir, ] 

Dehānı sırrını ṣordum leb-i laʿl-i şekerhādan / Didi mülk-i ʿademde varı ancaḳ bir ser-i mūdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 3). [bir, ] 

Dimāġ-ı cāna irdi ṣubḥ-dem bir nükhet-i cān-baḫş / Raḥīmī ol muʿaṭṭar zülf-i ʿanber varsa būdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 4). [bir, ] 

Viṣāl-i şehriyār-ı yāra şemʿ-i encüm olmazdı / Hemān kendü özin yanmaġa tenhā bir ocaġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 3). [bir, ] 

Teraḥḥum ḳıl Raḥīmī cürʿaveş pāy-māl-i devrāndur / Senüñ ey sāḳī-i gül-ruḫ elüñden bir ayāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 5). [bir, ] 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh / Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 3). [bir, ] 

Şehā bir ṭulb-i dervīşüz bu tende cānımuz vardur / Muḳīm-i tekye-i ʿaşḳuz saña ḳurbānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 1). [bir, ] 
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Mecāzı maḥv idüp rāz içdük esrār-ı ḥaḳīḳatden / Ṭarīḳatda şerīʿat gibi bir bürhānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 2). [bir, ] 

Misāfir-ḫāne-i dilde iḳāmet iḫtiyār itdi / Ḫalīlüm ġam dinür bir maḥrem-i mihmānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 4). [bir, ] 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [bir, ] 

Ḳuluyuz ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı / Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 7). [bir, ] 

Raḥīmī muʿciz-i ʿḬsāya beñzer bir kerāmetdür / Dil-i bīmārını ben derdmendüñ ol ki ḫoş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 5). [bir, ] 

Çatlasa düşmen n’ola ḳopdı terāḳa başına / Āsumānī bir ḳażādur aña bu esmā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 4). [bir, ] 

Beglige reşk itme birdür kān-ı luṭf ʿilmüñ muḥīṭ / Baḥr-i ḳudretde vücūduñ cevheri bir dānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 4). [bir, ] 

Gördüm bu ḥüsn ü ānuña ḫaṭṭuñ benimsedüm / Aldum ol iki şāhid ile bir Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 2). [bir, ] 

Maʿnā-yı dil-peẕīr ile şiʿrüm Raḥīmīyā / Bir sāde-rū güzel gibidür şūḫ u şīvekār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 8). [bir, ] 

Rikābuñdan Raḥīmī sāye gibi bir gün ayrılmaz / Vefā yolında ol sābit-ḳadem bir ḫāksāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 9). [bir, ] 

Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [bir, ] 

Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [bir, ] 

Çevirdi başumı çerḫ atdı noḳṭa gibi ortaya / Ḳıyı çizmekde gūyā kendü bir pergāra dönmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 3). [bir, ] 

Raḥīmī ḥasret-i mey-gūn-ı laʿl-i yār ile dāʾim / Ciger pür-ḫūn cān bir sāġar-ı devvāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 8). [bir, ] 

Dil ser-i sevdā-yı zülfüñle ġubār olmış yatur / Bir şeh-i ṣāḥib-külehdür ḫāksār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 1). [bir, ] 

Uṣandı dār-ı ġurbetden göñül ʿazm-i diyār ister / Vefā şehrinde bir ʿālī-mürüvvet şehriyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 1). [bir, ] 

Bir gedāyuz bir de māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñla şehā / Mesken-i genc-i maḥabbetdür dil-i vīrānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 6). [bir, ] 

Bir degül biñ cān fidā eyler Raḥīmī yoluña / Līk ḫūra geçmez ey ebrū kemān ḳurbānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 7). [bir, ] 

Ārzū-yı gül ḳılup gülşen recāsın itmezüz / Gül gibi bir ḫande-rū ferḫunde-dīdār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 5). [bir, ] 
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Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [bir, ] 

Bir servi çek kenāra gülşende ʿālem eyle / Ey pādişāh-ı ʿālem budur rıżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 6). [bir, ] 

Būse-i cānāneye biñ cān virür bir ʿāşıḳuz / Biz faḳīr üftādeyüz ammā mükāfāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 5). [bir, ] 

Ey Raḥīmī göge aġsa ṭañ mı ṭopum gün gibi / Bir mehüñ eflākveş şehr ü ḥiṣārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 7). [bir, ] 

Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz / Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 1). [bir, ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i fettān yol baṣar / Vaṣl ise bir ince bil ġāyet maḥall-i iḥtirāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 2). [bir, ] 

Çāk çāk itdi yaḳasın ṣubḥ-dem gülşende gül / Ġanc-ı laʿlüñden meger ḳılmış ṣabā bir keşf-i rāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 5). [bir, ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñda laʿl-i ʿanberīn / Ṣanki ḳonmış ḳanda bir miskīn-meges (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
119, Beyit 7). [bir, ] 

Şāʿir-i bī-meze eşʿārımuza ḫarf çoġ olur / Sen Raḥīmī gibi bir ṭabʿ-ı güher-bāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 7). [bir, ] 

Şimdi bildüm nev-ʿarūs-ı dehr bir seḥḥār imiş / Niçe erden arta ḳalmış bir zen-i bāzār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 1). [bir, ] 

Sözüñ ṭoġrusı budur ḳadd-i mevzūnuñ gibi anı / Yazamaz öyle ḫoş-reftār u bir serv-i ḳıyāmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 3). [bir, ] 

Cihān bāġında ey ġonca cemāl-i vaṣf-ı ruḫsāruñ / Raḥīmī Şeyḫ Saʿdīye bedel bir gülsitān itmiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 5). [bir, ] 

Ser-i kūyuñda ḳaddüm üzre zer-çihrem görenler dir / Vefā bāġınuñ öz şāḫında bir berg-i ḫazān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 3). [bir, ] 

Bir yaluñ yüzlü ışıḳ meh-rūsıdur pır pır yanar / Şehrde olmış zebān-ı cerr ile cerrār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 3). [bir, ] 

Şemsveş devrüñde bir rūşen-çerāġ eyle beni / Meh gibi her kūşede yaḳduñ kevākibvār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 4). [bir, ] 

Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [bir, ] 

Pehlevānıdur bu meydānuñ ṣurāḥı ser-firāz / Bir ayaġıyla baṣar biñ Rüstemi rūz-ı maṣāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 3). [bir, ] 

ʿĀşıḳa yüz dürlü biñ nāz itdügüñ gerçek ola / Bir de māʾilsin cefāya bu da bir sūy-ı ḫılāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 4). [bir, ] 

Göñlümi bir bend ile bend ideli ʿayyār-ı zülf / Ḳıldı ʿaḳlum kārvānın tār-mār efkār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 1). [bir, ] 
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Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn / Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 2). [bir, ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i āfet yol baṣar / Ḳayd-ı rāh-ı zāhide ṣad sāledür zünnār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 3). [bir, ] 

Bir ḳalīle bend ider geh biñ perīşān-ḫāṭır / Gāh olur başdan çıḳarur ʿāşıḳı bu kār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 6). [bir, ] 

Baġruma ṭaşlar baṣup ġamdan ḫam oldı ṭāḳatüm / Ḫātem-i laʿlüñle maḥremdür bir aḫıryān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 2). [bir, ] 

Ḥüsn-i yāra ḳıl naẓar mihr itme ʿālem mihrine / Dimezem māhum saña var bir ṭolınġın aya baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 2). [bir, ] 

ʿÖmr uzunluġından isterseñ temettuʿ dil-berā / Şehr-i Kütāhiyyede bir ḳāmet-i bālāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 4). [bir, ] 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [bir, ] 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [bir, ] 

Senüñ gülzār-ı ʿālemde benüm gibi hezāruñ var / Senüñ gibi benüm ey ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 3). [bir, ] 

Ḥālimüzden āh kim ʿālemde bir āgāh yoḳ / Münḫaṣır mesʾele manṣıb ḥasbeten lillāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 1). [bir, ] 

Kime söylersin dilüñ bilmez dilegüñ añlamaz / Dād-ı āh ey dādger bir dāver-i dil-ḫ˅āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 2). [bir, ] 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [bir, ] 

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [bir, ] 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [bir, ] 

Bir çeşm-i ġazāl içün bir ḳaşı hilāl içün / Dīvāne degülseñ ger ṭaġlara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 6). [bir, ] 

Nice bir laʿl-i nāb-ı ḫamla dil teng / Demidür sāḳiyā ṣun cām-ı gül-reng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
149, Beyit 1). [bir, ] 

Fiġānum bir maḳāma irdi şimdi / Dutar göklerde ey meh zühre āheng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 3). [bir, ] 

Bu ednā bendeñi bir şāh-ı ʿālī-şāna gönderseñ / Gedāñı bir mürüvvet ṣāḥibi sulṭāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 1). [bir, ] 

İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne / ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana gönderseñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 5). [bir, ] 
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Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [bir, ] 

Güneş gibi ḳılurdı ʿālemi envāra müstaġraḳ / Ṭulūʿ itse Raḥīmī ẕerrece bir pāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 5). [bir, ] 

Şimdi Raḥīmī egmez gerdūn-ı dūna başı / Kemter ḳulı olupdur bir yüce āşinānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 5). [bir, ] 

Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [bir, ] 

Kimseye meyl eylemezsin bir ʿacūz-ı naḥssın / Ṭaşa çaldı başını Ferhād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 2). [bir, ] 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [bir, ] 

Ḫ˅āce-i dehri mezād idüp ṣatarsın ḳul gibi / Olmadı bir kimsene āzād elüñden ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 159, Beyit 6). [bir, ] 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [bir, ] 

Ḫaṭṭ-ı cān ise Raḥīmī kāmrānlıḳdan murād / Var özüñ bir Ḫusrev [ü] Şīrīn lebe Ferhād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 7). [bir, ] 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [bir, ] 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil / Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 1). [bir, ] 

Bende olmaz degme sulṭāna denāʾet ʿarż idüp / Bir senüñ gibi şeh-i ʿālī-cenāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 4). [bir, ] 

Bu riyādur zāhidā cismüñde naḳş bu riyā / Bī-riyā bir ʿāşıḳam ben bu riyādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 3). [bir, ] 

Her gül-i pür-ḫār içün zār olma zinhār ey göñül / Gülşen-i ʿālemde yoḳ bir verd--i bī-ḫār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 1). [bir, ] 

Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [bir, ] 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [bir, ] 

Bāde-i ʿaşḳıyla ter ḳıl cism-i ḫāk-ālūdeñi / Virmeye devrān mebādā bir muḫālif bāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 2). [bir, ] 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [bir, ] 

Kibriyā kūhında yā Rabb ḳılma gürg-i tīz-ceng / Rāzıyam ben meskenet rāhında bir rūbāh ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 175, Beyit 3). [bir, ] 
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Ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ ḥācibine bir gün ıṣmarla / Göñül şehrinde bir şeb eylesün ey māh-rū menzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 2). [bir, ] 

Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ / Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 3). [bir, ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [bir, ] 

Ḳudūmüñden feraḥ-efzā olaldan sīne-i ṣaḥrā / Gözüm yaşı gül oldı ey yüzi gül ṣan boyum bir pül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 3). [bir, ] 

Görünmez ey göñül sen bir gül-i raʿnāya ʿāşıḳsın / İrişmez semʿine anuñ hezār āvāze-i bülbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 6). [bir, ] 

Bir ḫaṭā ile dolaşdum çīn-i zülfeynüñ görüp / Yay idüp çekdüñ çevirdüñ ḳāmetüm ṭuġrā-misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 2). [bir, ] 

Yād-ı laʿlüñle Raḥīmī ḫūn-ı dil içer müdām / Gelmedi cānā bu devre bir ayaḳdaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 5). [bir, ] 

Ben ey Raḥīmī bir yüzi gül çeşmi nergisüñ / Her kūşe cüst u cū idici çeşm ü gūşıyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 5). [bir, ] 

Pervāne gibi bir şeb şevḳum ḥikāyet itsem / Sen şemʿa yana yana sūzum şikāyet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 1). [bir, ] 

Görüp ḳaddüñ düşüp pāyuña çihrem ḫāk-i rāh itdüm / Yine bir cāy-ı ʿālīde bu gün bir tekyegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 1). [bir, ] 

Aḳıtdum yaşumı ṣu gibi ey ḳadd-i revān her sū / Maḥabbet sebzesin şād-āb idüp bir seyrgāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 2). [bir, ] 

Mebādā dāmen-i pāküñe bir toz ḳonduram diyü / Dem-ā-dem cism-i ḫāk-ālūdemi yaşumla yaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 5). [bir, ] 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [bir, ] 

Ne cennet isterem ne ḥūri ne enhāradur meylüm / Ki bir dervīş-i ṣāḥib-himmetüm dīdāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 1). [bir, ] 

Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa / ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 4). [bir, ] 

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [bir, ] 

Ey Raḥīmī āh kim oldum yolında ḫāk-i pāy / Meyli yoḳ ednāya bir ʿālī-cenābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 7). [bir, ] 

Bir fenā ābdālıyam ben tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ / Nāle vü feryāddan nāy u rebābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 6). [bir, ] 

İşigüñde seg-i kūyuñla hem-dem bir gedā oldum / Ulu ʿizzet bulup gūyā ki ṣandum pādişā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 1). [bir, ] 
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Zebānum şemʿveş ḳaṭʿ eyledüm miḳrāż-ı ṣamṭıyla / Ṣafā ehline bir Rūşen-delīl ü reh-nümā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 4). [bir, ] 

Raḳibe ṣoḥbetüm gerçi şitā faṣlından āfetdür / Göz aç nergis gibi gör bir bahār-ı dil-güşā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 6). [bir, ] 

Mürüvvet ḫatm olup ṣāḥīb-kerem ṭayy-ı mekān itmiş / Cüvānā ben de bir pīr-i kerāmāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 3). [bir, ] 

Görinen dāġlar yir yir ḳurılmış şāh-ı serviçün / Ḫıyām-ı sīmdür ya nūrdan bir sāyebān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 3). [bir, ] 

Kerem ḳıl ṭoġrı söyle ḳanḳı gülzāruñ nihālisin / Seni ey serv billāh bir ḳad-i mevzūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 3). [bir, ] 

Māt eyler idi at ṣalup üstüme şāh-ı ġam / Bir luʿb ile piyāde olaldan müsellemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 3). [bir, ] 

Oldum Raḥīmī şimdi nöker bir beg oġlına / Eyyām-ı devletinde bu gün şāh-ı ʿālemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 5). [bir, ] 

Ḳul olmaz dergehüñden ġayra istiġnāsı ʿālīdür / Şehā mülk-i cünūnuñ başḳa bir sulṭānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 3). [bir, ] 

Nev-bahār irdi benefşeyle güle ḳarşu yine / Ben de yelken ṭorıda bir yaḳası çāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 5). [bir, ] 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni / Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 3). [bir, ] 

Bir emeldür cennet ü ṭūbā ġamı ṭūl u dırāz / Kūy-ı ḳadd-i yāre irmekdür Raḥīmī himmetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 5). [bir, ] 

Ṣanma bir müflis gedāyam ʿaşḳ-ı istiġnā yeter / Sīmdür eşk-i revānum rūy-ı zerdümdür zerüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 3). [bir, ] 

Ṣūretā didüm zebān-ı kibriyādan bir ġazel / Maʿnīde rāh-ı ḥaḳīḳatde özüm ḫāk iderüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 7). [bir, ] 

Dāġlar yaḳdı dile bir lāle-ruḫ nāzük-beden / Başumı cū eyledi bir serv-i ḫoş-reftār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 5). [bir, ] 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [bir, ] 

Bezm-i çemende lāle degül görinen bu dem / Yirden gehi çıḳar daḫi bir odlu āh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 5). [bir, ] 

Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [bir, ] 

İrişdürdi cenāb-ı vuṣlatuña ey perī-peyker / Çoḳ insāniyyet itdi bir melek-rū ādemüñ gördüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 4). [bir, ] 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [bir, ] 
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Yıḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ʿaşḳ u maḥabbet dirler adına / Raḥīmīnüñ dilinde bir binā-yı muḥkemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 7). [bir, ] 

Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [bir, ] 

ʿAzīzüm dil olaldan müşterī ḥüsnüñ metāʿına / Cihānuñ Yūsufın bir şāhid-i bāzāra ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 3). [bir, ] 

Ḫarābāta ḳadem baṣdum Raḥīmī ehl-i dillerle / Göñül peymānesin bir ḫāne-i ḫammāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 7). [bir, ] 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi / Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 5). [bir, ] 

Ḫārdan zaḫm-ı ġamın cānumda laʿl-i yār içün / Bülbülā bir ġonca-i nüzhet bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 6). [bir, ] 

ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından / ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 4). [bir, ] 

Raḥīmī bir gedādur dergeh-i devlet-penāhuñda / Unutduñ çoḳ zemāndur sen anı sulṭānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 5). [bir, ] 

Yoluma itdi benüm bir ḳanludur dürr yaşuma / Ter düşerdi yār ile mā-beyni ol deryā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 5). [bir, ] 

Gün olur ay yüzini görmezem geçer bir yıl / Bu ḫurd [u] ḫ˅āb ya leyl ü nehārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 2). [bir, ] 

Şehā oḳ ḳaddüñüñ hecriyle bir ḳaddi kemānum ben / Baña ṭoġrı naẓar ḳıl egri baḳma nā-tüvānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 1). [bir, ] 

Benüm zāġ u zaġanveş cīfe-i dünyāya yoḳ meylüm / Ġıdā-yı rūḥdur bir ṭāʾir-i heft āsmānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 6). [bir, ] 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz yeldirür ṣubḥ u mesā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [bir, ] 

Dili bir bend ile göz göre ḳoşdum ʿaşḳ-ı dildāra / Yine yıllarla meʾnūs eyledüm bir āşinā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 6). [bir, ] 

Şevḳ-ı ruḫsāruñla ḳıldum bir ġazel inşā Ḥüseyn / Maṭlaʿıdur maṭlaʿ-ı mihr-i cihān-ārā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 1). [bir, ] 

Faḳīrem gerçi kim ednādan ednā bir gedāyam ben / Ḳanāʿat ehli dervīşem şehā ṣāḥib-ġınāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 1). [bir, ] 

Ḫāric ez-defterde yoḳ idüñ görildi ey raḳīb / Āsitān-ı yārdan ifrāz bu bir maḥlūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 3). [bir, ] 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [bir, ] 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar / Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 3). [bir, ] 
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Seng-i cevrüñ cemʿ idüp sīnemde cānā cān ile / Bir maḥabbet-ḫāne yapdum bu dil-i nā-şād içün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 4). [bir, ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā / Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 4). [bir, ] 

Naẓardan degme bir ednānuñ ilḳāsıyla devr itme / Seni gördi gözini açdı ey ʿālī-naẓar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 5). [bir, ] 

Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it / Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 6). [bir, ] 

Yıldan artuḳ oldı gerçi kim bu gün bir haftadur / Ey Raḥīmi görmeyelden ol meh-i raʿnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 7). [bir, ] 

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger / Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 5). [bir, ] 

Hevā-yı ḳadd-i dil-cūsıyla bir serv-i gül-endāmuñ / Kenār-ı cūy-ı çeşmümden aḳan ḫūn-āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 4). [bir, ] 

Almazam ḥabbeye ṭūbāsını bāġ-ı ḫuldüñ / Hüner oldur saña bir serv-i ḫırāmān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 3). [bir, ] 

Beni bir ḥālete irgürdi hecrüñ ʿālī bir yüzden / Bu ḥāle vāḳıf olmazsañ olur aḥvāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 1). [bir, ] 

Ḳapuñda bir ışıḳ olduġına rūşen-delīlüm var / Yüzüñe beñzedürdüm şemʿi istidlāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 5). [bir, ] 

Vefā şeklini bu dehr-i ʿabūsü’l-vechden ummā / Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 6). [bir, ] 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [bir, ] 

Lebüñden gelmedi cān derdine bir nuṭḳ-ı em bir gün / Bu ġamdan ġam mı itsem ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 1). [bir, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmī bir gedā-yı ġam-güsāruñdur / Anı luṭfuñla şād eyle gel ey şāh-ı kerem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 7). [bir, ] 

Pāyuña ey serv-ḳāmet bir dem-i fırṣat bulup / Mā-cerā-yı eşkümi bir bir beyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 5). [bir, ] 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [bir, ] 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [bir, ] 

Lāibālī tekye-i ʿaşḳuñda bir abdāluñam / Dilde efgārum Ḥasan göñlümde eẕkārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 5). [bir, ] 

Ben Raḥīmī pāk-meşreb māsivādan fāriġam / Bir Ḥüseynī-meẕhebüm olsa ne ġam yārum Ḥasan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 7). [bir, ] 
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Ḳanı ẕāt-ı şerīfüñ gibi bir dervīş-i ʿālī-şān / Özüñ şāhāne dervīş añılan ey şāh-ı dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 1). [bir, ] 

Dāġ-ı ġam yaḳdı dile bir verd-i ḫandān sīnelü / Ġoncaveş ḫūn itdi baġrum ol gülistān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 1). [bir, ] 

Ṭañ mıdur gögsin görüp pür-şevḳ olursa āsmān / Gice pehlūsındadur bir māh-ı tābān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 3). [bir, ] 

Yire urmasın dir iseñ arḳañı rūbāh-ı dehre / Şīr-i merd ol olıgör ḳurdum bir arslan sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 4). [bir, ] 

Āyīne gibi ḫūrşīd bir ṣūret uġrısıdur / Biñ naḳş iderse durmaz ḫadd-i nigāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 4). [bir, ] 

Ṭolular nūş it Raḥīmī bir leb-i mey-gūn ile / Olmadan bezm-i ezelden kāse-i ʿömrüñ ṭolu (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 5). [bir, ] 

Görinen ḳavs-i felekde māh-ı nev ṣanmañ felek / Degdi āhum oḳına ḳarşu nişān bir şeb-külāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 3). [bir, ] 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [bir, ] 

Geh ġam-ı hecr Raḥīmī vü geh ümmīd-i viṣāl / Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 7). [bir, ] 

Hemān bir ben degül lāle daḫi çāk-i girībānuñ / Müselsel zülfüñüñ āşüftesidür şimdi sünbülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 3). [bir, ] 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [bir, ] 

Yine gül gibi ʿīş it ġonca-leblerle bahār içre / Söz aç bülbül gibi gel gül gibi bir murġzār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 1). [bir, ] 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [bir, ] 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [bir, ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ görüp bir neşʾe taḥṣīl eylemiş / Raḳṣ urur cāna meger gelmiş zebānuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 5). [bir, ] 

Āsitānuñsuz cihān maʿmūresin ey genc-i ḥüsn / Gelmeye bir ḥabbe bu ḳalb-i ḫarābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 6). [bir, ] 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [bir, ] 

Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [bir, ] 

Baġruñı ḫūn it çerāgāh-ı vefāda niçe dem / Nāfeveş tā giresin bir yār-i raʿnā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 4). [bir, ] 
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Ey Raḥīmi āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / ʿAynına bir ḳaṭre gelmez girse deryā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 7). [bir, ] 

Degül deryā felek ḳapuña bir māvi ḳumāşıyla / Elüñ öpmege gelmiş bulmaġa devrüñde bir pāye 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 3). [bir, ] 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [bir, ] 

Rāstī bir tāze revnaḳ virdi cism-i ʿāleme / Ḫılʿat-i şāhı şehā sen ḳāmeti bālāyıla (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 290, Beyit 2). [bir, ] 

Hecr ile öldüm meded depret lebüñ ṣor ḥālümi / Zinde eyle bendeñüm bir cām-ı rūḥ-efzāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 3). [bir, ] 

Raḥīmīyem vefā cemʿinde bir tābende şemʿum ben / Çerāġın şuʿle-i sūz-ı derūnumdan yaḳar lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 7). [bir, ] 

Raḥīmī ṣanma şāhum şād olup bir ġayra yār oldı / Vefā bendinde bendeñdür muḳayyeddür melālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 7). [bir, ] 

Bir şehüñ şimdi Raḥīmī ḳulıdur ḥalḳa biliş / ʿAyn-ı aʿṭāf bu ḥalḳa siper iḥsānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 6). [bir, ] 

Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp / Çoḳ degül ʿafv it efendi ben ḳuluña bir günah 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 2). [bir, ] 

Cemʿüñde şemʿveş ṭutuşup nār-ı şevḳ ile / Yanmaḳda bir benüm gibi pervāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 2). [bir, ] 

Ḫuld-ı berīnde bitmeye ḫaṭṭuñ gibi giyāh / Bekdaşı ḫālüñüñ daḫi bir dāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 5). [bir, ] 

Mey yirine Raḥīmī anuñ ḳanın içesin / ʿḬş ide sāḳī bir gözi mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
297, Beyit 8). [bir, ] 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [bir, ] 

Bezm-i bahār olursa şitādan eşedd olur / Bir ġonca sāḳī ruḫları gül-gūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 4). [bir, ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [bir, ] 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [bir, ] 

Ṣafā-yı ʿaşḳ ile göñlüm iletdüm kūy-ı dildāra / Maḥabbet cāmiʿine yine ʿarż itdüm bir āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 4). [bir, ] 

Ḫudā ḫ˅ān-ı ezelde sen Süleymānuñ ḳapusından / Muḳadder eylemiş ben mūr-ı bī-miḳdāra bir behre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 3). [bir, ] 

Raḥīmī ʿāḳıbet aydınlıġına bir işāretdür / Çıḳup Aydın ol ay yüzlüyle geldüñ Aḳşehre (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 304, Beyit 5). [bir, ] 



353 
 

İşigüñden cüdā olmazdı ey ʿḬsī-nefes ʿāşıḳ / Bir üni yirde gökde bir üni eyler fiġān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 3). [bir, ] 

İşigüñden cüdā olmazdı ey ʿḬsī-nefes ʿāşıḳ / Bir üni yirde gökde bir üni eyler fiġān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 3). [bir, ] 

Dil yine ḳul oldı bir beg yüzlü Türkmān oġlına / Ġamzesi yaġmacıdur beñzer Tatar Ḫān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 1). [bir, ] 

Binā-yı ʿaşḳuñı eşküm gidermedi dilden / Ḳadīmi ḳaṣr-ı felek gibi bir temeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 5). [bir, ] 

Mihr bir sūret döner ālıyla rengīn naḳş ider / Cevr-i resminde felek cānāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 3). [bir, ] 

Ṭolaşaldan bir perīşānuñ ṣaçı zencīrine / Ey Raḥīmī dil yine dīvāne şeklin baġladı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 308, Beyit 5). [bir, ] 

Döne döne yaşını itdüñ Raḥīmīnüñ revān / Bir bahār-ı ḥüsne ḳarşu cūy-bār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 5). [bir, ] 

Gün yüzin ʿarż idegör bir şeb o māh-ı şāmı / Şevḳden şarḳa dönüp ṣubḥ ola devrüñ şāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 310, Beyit 1). [bir, ] 

Başına kebkebīrüñ (?) gün ṭoġarsa ṭañ mı sen māhuñ / Ḳurıldı ebrveş üstine bir jengār otaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 2). [bir, ] 

ʿAceb bir pest-i murġ-i bī-per ü pervāzısın vāʿiẓ / Ḳoyup kūyını yārüñ medḥ idersin baña uçmaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 6). [bir, ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [bir, ] 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [bir, ] 

Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını / Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle sulṭān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 1). [bir, ] 

Cihānuñ çıḳdı fāḫir cāmesinden terk-i tāc itdi / Geyüp şāl-ı fenā bir ṭurfe kisvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 3). [bir, ] 

Raḥīmī tekye-i ʿālemde bir abdāl-ı ʿaşḳ olup / Diyār-ı ġamda şāhum dār-ı ġurbet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 7). [bir, ] 

Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [bir, ] 

Ne ġavġāsında ne ṣulḥındayum şāhum velī dehrüñ / Naṣīb olmadı bir tenhā maḥal hengāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 2). [bir, ] 

Hevā-ḫ˅āhuñ olup her gūşede sābit-ḳadem olur / Bulunmaz şāh-bāzum bir benümle şāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 4). [bir, ] 

Çeşme-i dilden aḳar ḳanlu sirişküm ṣu gibi / Dem-be-dem ṭurmaz bulanur bir deliḳanlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 1). [bir, ] 
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Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [bir, ] 

Zülfüñe dolanmış işitdüm raḳībi dün gice / Eksük olmaz baña bir sevdā ḳara ḳaygu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 328, Beyit 6). [bir, ] 

Raḥīmī bir mürüvvetlü kerīmü’ş-şāna ḳul oldı / Yime ġam devletinde ʿālemüñ sulṭānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 6). [bir, ] 

Bir ṭoġrı rāh-ı rūşen ḳadd ü ḫaduñ ḫayāli / Ey şāh-ı ehl-i dil dil ḳıble-nümāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 5). [bir, ] 

Göñlüm ḫazāna sen de maʿmūre-i ḫayālüñ / Bir kār-gīr-i ʿālī şāhī bināya döndi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 331, Beyit 6). [bir, ] 

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [bir, ] 

Felek farḳ eylemez bir ḳaḥbe-zendür merdi nā-merdi / Hemīşe şād ider nā-merdi her dem aġladur 
merdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 1). [bir, ] 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [bir, ] 

İnanmaz saña gerçek er olan ey ḳaḥbe-zen dünyā / Bu gün mesrūr-ı rūşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 5). [bir, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [bir, ] 

Raḥīmī her ḫasīse iḥtiyāc ʿarż itme ʿālemde / Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı kerem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 5). [bir, ] 

Dutar dāmānumı ḳarşu gelür kūyına varduḳca / Bu gün bir mihribānum yoḳ seg-i cānāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 3). [bir, ] 

Perīşān olduġum sevdā-yı zülfüñle görenler dir / Bu bir dīvānedür Mecnūn-ı ser-gerdāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 4). [bir, ] 

Raḥīmī rūy-ı zerdiyle egerçi sikke-ṣūretdür / Velī bir aḳçesi yoḳ eşk-i sīm-efşāndan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 5). [bir, ] 

Leṭāfet gülşeninde yine bir gül-berg-i nāz irdi / Hezārān bülbül-i gūyāsı var bir ʿaşḳ-bāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 1). [bir, ] 

Lebin öpmek müyesser olmadı bir şemʿ-i ruḫsāruñ / Velīkin oda yanmış cāna sūzumdan güdāz irdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 2). [bir, ] 

Hümā pervāz ʿālī seyr laçin-i saʿādetdür / Tezervi ʿālemi ṣayd itmege bir şāh-bāz irdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 349, Beyit 5). [bir, ] 

Cülūs itdi göñül taḫtına yārüñ pertev-i ḥüsni / Raḥīmī yine şehre bir şeh-i çāker-nevāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 6). [bir, ] 

Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [bir, ] 
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Raḥīmī bir cefākāruñ elinden çekdügüm cevri / Kime diyem bilür yoḳ ḥālümi Allāhdan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 5). [bir, ] 

 

3.Aynı, ortak. 

Şol dem itmişdüm leb-i cānān ile ben cānı bir / Dü cihān yoġidi bir bilürdi cān cānānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 1). [bir, ] 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [bir; birdür, -dür ] 

Beglige reşk itme birdür kān-ı luṭf ʿilmüñ muḥīṭ / Baḥr-i ḳudretde vücūduñ cevheri bir dānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 4). [birdür, -dür ] 

Ey Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ʿāşıḳa / Ṭālib-i Ḥaḳḳ olmuşuz her yirde ṭāʿāṭ ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 7). [birdür, -dür ] 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [bir, ] 

Ruḫ-ı zerdüm rikābuñ tā başından tābdār itdüm / Görüp gün müşteri oldı ser-ā-ser bir ḳumāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 3). [bir, ] 

Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ṭālib-i Ḥaḳḳa / Ḥużūr-ı ḳalb ile her yirde ṭāʿāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 7). [birdür, -dür ] 

Peşmīne-pūş cürʿa gibi bezm-i ʿaşḳuñuñ / Birdür yanında cāme-i dībā külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 2). [birdür, -dür ] 

Birdür yanında cürʿa gibi cām-ı ʿaşḳuñuñ / Her bir ḥabāb-ı bāde ile bārgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 2). [birdür, -dür ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde Raḥīmī bendeñüñ her bir sözi / Ḥaḳḳ budur ḳıymetde birdür gevher-i vālāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 7). [birdür, -dür ] 

Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [birdür, -dür ] 

 

4.Başka. 

Bir senüñ gibi benüm ġonca-dehānum yoḳdur / Var senüñ gülşen-i ʿālemde benüm gibi hezār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 4). [bir, ] 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [bir, ] 

Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [bir, ] 

 

5.Bir kez, bir defa. 
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Söz bir olur beg didüm vāʿiẓ uzatma ḳıṣṣayı / Meyl-i firdevs-i berīn itmez iden dīdār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 4). [bir, ] 

Hīçe ṣayarsın gözümüñ bir yumup bil dökdügin / Bilesin ʿadn-i dem-i maḥşer ḥisābīler bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 89, Beyit 5). [bir, ] 

Nūr-ı nār-ı ʿaşḳdan bir lemʿa taḥṣīl eyleyen / Yanmaġa pervāne olur bilmez ol pervā nedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 3). [bir, ] 

Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker / Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 5). [bir, ] 

Mihr ü māh öpmege virmem ayaġuñ ṭopraġın / Günde ger bir efser-i zerrīn ḳoyalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 3). [bir, ] 

 

6.Birlikte, beraber. 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [bir, ] 

Bu devr-i dūna gel ey dil bir intiḳām idelüm / Müdām mest olalum ʿişret-i müdām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 1). [bir, ] 

 

7.Sadece, yalnızca. 

Tekye-i dehrüñ beḳā derdüm Raḥīmī Ḥaḳḳ bilür / Bir senüñ tek ʿāşıḳ-ı fānī gedāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 5). [bir, ] 

Bir neşʾeñ ile başına Cemşīd olur gedā / Ey pīr-i mey-fürūş ayaġuñ destgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 6). [bir, ] 

Ḫayāl-i nergisüñ ki laʿl-i cān-baḫşuñ temennāsı / Dirīġā ʿömri żāyiʿ eyledüm bir ḫurd u ḫ˅āb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 6). [bir, ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [bir, ] 

 

8.Bir tane, tek. 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [bir, ] 

Gel raḳībüñden ıraġ ol didüm ol ġonca didi / Var mıdur bir gül cihān bāġında terk-i ḫār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 4). [bir, ] 

 

9.Öyle bir. 

Vücūdum bir seḫāvet kesb idüpdür żaʿf-ı fürḳatle / Ḥarāret ġālib olup cānda ne tāb u tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 4). [bir, ] 
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bir ān: Çok kısa süre. 

Cihānuñ pādişāhum ben gedāya begligin virseñ / Ḳabūl eylersem anı kāfer olayın bir ān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 5). [bir ān, ] 

Cihān ālāyişinden gel taʿalluḳ riştesin ḳaṭʿ it / Zemāne devleti şāhā hemān bir ānımış bildüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 5). [bir ānımış, -ımış ] 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [bir ān, ] 

 

bir bil-: Aynı kabul etmek. 

Şol dem itmişdüm leb-i cānān ile ben cānı bir / Dü cihān yoġidi bir bilürdi cān cānānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 1). [bir bilürdi, -ürdi ] 

ʿĀşıḳ-ı ṣādıḳ degül mihrüñde ey bedr-i münīr / Bilmeyen devrüñde devr-i vuṣlat u hicrānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 4). [bir bilmeyen, -meyen ] 

 

bir bir: Birer birer, teker teker. 

Fürḳatiyle biñ ġamum var eylemem bir bir beyān / Vuṣlatıyla şād olup dildārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 3). [bir bir, ] 

Pāyuña ey serv-ḳāmet bir dem-i fırṣat bulup / Mā-cerā-yı eşkümi bir bir beyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 5). [bir bir, ] 

 

bir daḫi:  

1.Bir daha, artık, bundan sonra. 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūdın yandırur yoḳdur / Beni söylerler ey meh bir daḫi şemʿ-i şebistānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 4). [bir daḫi, ] 

 

2. Bir daha, yeniden, tekrar. 

Dergeh-i ʿizzet-nümāña bir daḫi yüz sürmege / Her zemān taʿcīl ider ʿömrüm gibi evān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 5). [bir daḫi, ] 

Özini gāh olurmış beñzedürmiş ẓıll-i ḳaddüñe / Yıḳılsın görmiyeyin bir daḫi serv-i ḫırāmānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 4). [bir daḫi, ] 

 

3. Bundan başka. 

Raḥīmī dü cihāna dergehüñ virmez benüm ḫānum / Anı vallāhi ṣanma bir daḫi dār u diyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 7). [bir daḫi, ] 
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Lebüñsüz āb-ı ḥayvān nūş idersem nīş-i cān olsun / Bütün dünyāda yārümsin benüm bir daḫi varum 
yoḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 4). [bir daḫi, ] 

Baña sen māh-rū eksüklügin göstermesin Mevlā / Senüñ ḳapuñdan artıḳ bir daḫi şehr ü diyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 5). [bir daḫi, ] 

 

bir dāne: Bir tane, bir tek. 

Ṣabāveş cū-be-cū kendüm dolandum ḫırmen-i dehri / Bulınmaz ḫālüñüñ bekdaşı ḫod bir dāne fülfülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 4). [bir dāne, ] 

Ben benefşe gibi boynumı egüp yalvaruram / Ḫaṭṭ u ḫālüñ görmeyem bir dānesin fülfül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 4). [bir dānesin, -sin ] 

Yelüp yil gibi gezdüm cū-be-cū bu ḫırmen-i dehri / Görünmez ḥāṣılı bir dāne berg-i gāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 2). [bir dāne, ] 

 

bir de: Bir de; bunun yanında; bununla birlikte. 

Bir gedāyuz bir de māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñla şehā / Mesken-i genc-i maḥabbetdür dil-i vīrānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 6). [bir de, ] 

ʿĀşıḳa yüz dürlü biñ nāz itdügüñ gerçek ola / Bir de māʾilsin cefāya bu da bir sūy-ı ḫılāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 4). [bir de, ] 

 

bir dem:  

1.Bir nefeslik zaman, bir an. 

Teşne-cāna ṣunmadı bir dem ṣulu şeftālusın / Gösterür ayva bu ben maḥzūra ammā nār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 5). [bir dem, ] 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [bir dem, ] 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [bir dem, ] 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [bir dem, ] 

Dīdeden bir dem degül ḫālī ḫayāli ḥüsnüñüñ / Ṣan deñiz yüzinde eyler ḥażret-i ḫünkār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 2). [bir dem, ] 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [bir demde, -de ] 

Āh kim şu deñlü āh itdüm seḥer / Āh bir dem bulmadum feryād-res (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 6). [bir dem, ] 

Müddeʿīler cemʿ olup başına odlar yaḳdılar / İtmedi bir dem hevā-yı ʿaşḳuñı inkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 6). [bir dem, ] 
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Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [bir dem, ] 

Ḫārlarla açılur ol verd-i ḫandān her ṭaraf / Bir dem olmaz kim gözümden aḳmaya ḳan her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 1). [bir dem, ] 

Ben yıḳıldum olmadum ābād elüñden ey felek / Olmadum devrüñde bir dem şād elüñden ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 1). [bir dem, ] 

Dem-i vaṣluñ Raḥīmī añsa bir dem / Hemān dem cūş ider deryā gibi dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 5). [bir dem, ] 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [bir dem,  

Vefā ehline āsāndur yoluñda cān fidā itmek / Velī bir dem ḳapuñdan ayru olmaḳ dil-berā müşkil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 6). [bir dem, ] 

Aġlamaḳdan gözlerümde ḳalmadı nūr-ı baṣar / Bir dem ol gül-çihrenüñ ḫurrem-liḳāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 2). [bir dem, ] 

Vücūdum ḫākini bir dem iletmez kūy-ı cānāna / Ṣabāya yalvarup çoḳ cān-feşān geldüm yolından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 4). [bir dem, ] 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [bir dem, ] 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen 
eylersin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [bir dem, ] 

Seg-i kūyuñla bir dem hem-sifāl olsam deger şāhum / Cihān bezminde itmezem recā-yı cām-ı Cem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 5). [bir dem, ] 

Ḳadd-i dil-cūyı hevāsıyla yaşum cūy eyledüm / Āh bir dem gelmez ol ʿālī-cenābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 3). [bir dem, ] 

Göz midür ol ki ġayrıya bir dem naẓar ḳıla / Dil midür ol ki ḥüsnüñe ḥayrānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 3). [bir dem, ] 

Yoluñda öl disem şu ki bir dem nizāʿ ide / Ḳul mıdur ol ki emrüñe fermanuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 4). [bir dem, ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir dem irem diyü / Gözümüñ ey boyı servi revān her sū aḳar yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 4). [bir dem, ] 

Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı / Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 1). [bir dem, ] 

Bir dem ṣu gibi irmedi dīdār seyrine / Şol tünd-revi saḫt-ı dil olan ḥacer gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 4). [bir dem, ] 

 

2. Azıcık, birazcık. 

Āşināyāne Raḥīmīye naẓar ḳıl dostum / Şāyed ol kem-ḳaṭrenüñ bir dem yaşı deryā olur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 63, Beyit 5). [bir dem, ] 
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bir dem ola: Bir zaman gelir ki. 

Ṣu gibi ṣāf ol derūnuñda küdūret ḳalmasun / Bir dem ola ṣu gibi tā ḳılasın dīdārı seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 55, Beyit 4). [bir dem ola, ] 

Kendi düşen aġlamaz ṣabr eyle pervāne-dil / Bir dem ola üstüñe pertev ṣala envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 6). [bir dem ola, -a ] 

Ḳanına girme Raḥīmī ḳuluñuñ nā-ḥaḳ yire / Bir dem ola diyesin ey āṣaf-ı devrān ḥayf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 135, Beyit 5). [bir dem ola, -a ] 

 

bir gice: Bir gecelik, bir geceliğine, sadece bir gece. 

Ṭālib-i nūr-ı tecellīdür Raḥīmī şevḳ ile / Vādī-i ʿaşḳ içre ḳılmış bir gice dīdār seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 54, Beyit 7). [bir gice, ] 

Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [bir gice, ] 

Bir gice mūy-ı miyānını kenāra çeküben / Ol mehi hāle gibi biz de der-āġūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 4). [bir gice, ] 

Meh-cemālüñe ne noḳṣān irişür ey yüzi gül / Şemʿveş bir gice olsañ baña mihmān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 4). [bir gice, ] 

Naḳd-i cān vire idüm rūz-ı viṣāline bedel / Bir gice girse Raḥīmī ele ʿuryān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 5). [bir gice, ] 

Güneş gibi bülend olurdı ḳadrüm çerḫ-i aʿlāda / Eger bālinem olsa bir gice iç eşügi ṭaşı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 342, Beyit 2). [bir gice, ] 

 

bir gör-: Aynı seviyede görmek, değerlendirmek, iki şeyi bir tutmak. 

Raḳīb-i rū-siyāh ile beni bir görme ḫıdmetde / Bir olmaz zāġ-ı nā-cins ile ey ṣāḥib-hüner şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 6). [bir görme, -me ] 

Maḥabbet ḳulların bir görme aġyār ile ḳapuñda / Ṣadāḳat ehlini ʿaddeyleme ey dost aʿdādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 5). [bir görme, -me ] 

 

bir gün:  

1.Tek bir gün, yalnızca bir kez. 

Ṣubḥa dek yılduz ṣayar yıllar geçer göz yummazuz / Ayda bir gün görinür āh ol meh-i tābānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 2). [bir gün, ] 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [bir gün, ] 
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Ḫayliden müştāḳıyuz göster cemāl-i ḫurremüñ / Ḫāṭır-ı maḥzūnumuz luṭf eyle bir gün şād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 3). [bir gün, ] 

Ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ ḥācibine bir gün ıṣmarla / Göñül şehrinde bir şeb eylesün ey māh-rū menzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 2). [bir gün, ] 

Lebüñden gelmedi cān derdine bir nuṭḳ-ı em bir gün / Bu ġamdan ġam mı itsem ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 1). [bir gün, ] 

Nihān olur dehānuñla miyānuñ ey perī benden / Anuñ ḥaḳḳında ḳāl u ḳīl ḳılaydum bāri kem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 2). [bir gün, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmī bir gedā-yı ġam-güsāruñdur / Anı luṭfuñla şād eyle gel ey şāh-ı kerem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 7). [bir gün, ] 

Gözgüde bir gün o meh ḥüsnini görmiş sāde / Şimdi Yūsuf gibi kendin ṣatar istiġnāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 1). [bir gün, ] 

Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp / Çoḳ degül ʿafv it efendi ben ḳuluña bir günah 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 2). [bir gün, ] 

İtdügi ẓulmi Raḥīmī mūra luṭf it āṣafā / Bāri bir gün ʿarż ḳıl sulṭān Süleymān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 5). [bir gün, ] 

Meh-rūma cānlar virür cām olmaġa germ-ābuña / Tek temāşā itsün ʿuryān bir gün ey meh-rū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 6). [bir gün, ] 

Server-i vuṣlat-ı dildār çün ġam çekmedi bir gün / ʿAceb ʿāḳil imiş Mecnūn ki fürḳat iḫtiyār itdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 6). [bir gün, ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir gün irem diyü / Vücūdum çerḫ urur dolābveş çeşmüm döker yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 3). [bir gün, ] 

 

2. Sonra, ilerde, eninde sonunda, mutlaka. 

Raḥīmī cürʿaveş devrān ayaġa düşürür bir gün / Ṭutalum bezm-i dünyāda nice dem cām-ı cem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 5). [bir gün, ] 

Āh kim bir gün büker ḳavs-i ḳuzaḥveş ḳaddüñi / Merḥamet umma Raḥīmī çerḫ-i kec-reftārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 5). [bir gün, ] 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [bir gün, ] 

 

3.Günün birinde. 

İki gözüm felek sürme iderdi ḫāk-i rāhumdan / Eger bir gün düşerse sen mehüñ dergāhına rāmum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 3). [bir gün, ] 

Daʿvet itseñ ḥalvete bir gün beni aʿdām ile / Ey perī maʿlūm olurdı ara yirde merd ü zen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 6). [bir gün, ] 
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Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā ḳılsañ / Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben usanam 
bir gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 4). [bir gün, ] 

Saña āvāze-i ṭanbūra her dem dem bu dem durur / Dem it kim arayup bulunmaya şāyed bu dem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 6). [bir gün, ] 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [bir gün, ] 

 

4.Hiçbir zaman. 

Raḥīmī gerçi ḫāk oldı ümīd-i pāy-ı būseñle / Görüp bir gün dimezsin raḥm idüp bir ḫāksārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 5). [bir gün, ] 

Ḫasta göñlümi ṣormaduñ bir gün / Derdüm ile o mübtelā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
7). [bir gün, ] 

Rikābuñdan Raḥīmī sāye gibi bir gün ayrılmaz / Vefā yolında ol sābit-ḳadem bir ḫāksāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 9). [bir gün, ] 

Ārzū-yı pertev-i mihrüñle oldum ḫāk ḥayf / Baḳmaduñ bir gün yüzüme ey meh-i bī-bāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 1). [bir gün, ] 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [bir gün, ] 

Ḫayli dem ben teşne-dil çekdüm leb-i cānān ġamın / Çekmedüm ʿömrümde bir gün çeşme-i ḥayvān 
ġamın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 1). [bir gün, ] 

Lebüñden gelmedi cān derdine bir nuṭḳ-ı em bir gün / Bu ġamdan ġam mı itsem ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 1). [bir gün, ] 

Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [bir gün, ] 

Seg-i kūyuñla bir dem hem-sifāl olsam deger şāhum / Cihān bezminde itmezem recā-yı cām-ı Cem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 5). [bir gün, ] 

 

bir gün ol-: Bir gün olur, bir gün gelir, gün gelir. 

Ey Raḥīmī yaşuñı sen de revān it yolına / Raḥm ide bir gün ola şāyed o dürr-i şehvār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 5). [bir gün ola, -a ] 

Kārbān-ı ʿaşḳuña bir gün ola menzil ola / Göñlümi yā Rabb ḥaḳīḳat şehrine bir rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 2). [bir gün ola, ] 

İtdügüñ ẓulmi Raḥīmī ḳuluña bir gün ola / Diyeler şāh-ı cihāndāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 5). [bir gün ola, ] 

 

bir içim ṣu: 

1. Bir yudum su. 
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Yalmanur teşne-dil görüp laʿlüñ / Ḫastadur ṣandı bir içüm ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
3). [bir içüm, ] 

Ġamzeñüñ otlu degülken bir içim ṣuyından / Beni öldürmege geh tīġ çeker gāh bıçaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 3). [bir içim ṣuyından, -yından ] 

 

2.Bir yudum su || çok güzel, çok hoş. 

Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm / Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 4). [bir içim ṣu, ] 

 

bir iki gün: Kısa bir zaman dilimini ifade etmek için kullanılır. 

Yurd-ı fenāda bir iki gün oturaḳ iden / Mülk-i beḳāya lābüd ider ey nigār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 3). [bir iki gün, ] 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür / Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 5). [bir iki gün, ] 

 

bir it-: Eşit saymak, eşit görmek. 

Şol dem itmişdüm leb-i cānān ile ben cānı bir / Dü cihān yoġidi bir bilürdi cān cānānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 1). [bir itmişdüm, -mişdüm ] 

 

bir ḳaṭrece: Bir damla kadar. 

Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi / Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 5). [bir ḳaṭrece, ] 

 

bir kerre: Bir defa, bir kez. 

Murādum üstine bir kerre dönmedi devrān / Yüzin çevirdi meger kim bu çerḫ-i bī-bünyād (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 36, Beyit 4). [bir kerre, ] 

 

bir kes: Tek bir kimse. 

Baş egüp tīġüñ gibi bekler kesilmez yanuñı / Çalışur bir kes Raḥīmī gibi yoḳ ḳaṭʿā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 7). [bir kes, ] 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı / Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 1). [bir kes, ] 

 

bir kez: Bir defa, bir kerecik, bir defa olsun. 

İki ʿālem kim behā bir kez bilüñ ḳoçmaġıçun / Laʿlüñüñ bir būsesi erzān eger biñ cānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 3). [bir kez, ] 
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Eger zīr-i nigīnüm olsa biñ mülk-i Süleymānı / Dehānuñdan nihān bir kez aña ṣanma nigāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 4). [bir kez, ] 

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [bir kezin, ] 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin / Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 1). [bir kez, ] 

Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [bir kez, ] 

Tīġüñ üstine düşüp ben yılmayup cānlar virem / Āh kim ġamzeñ ucıyla bir kez itmezsin nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 3). [bir kez, ] 

Bunca gün āh eylerem kūyına bir kez ṭoġrılup / Gezmedüm bir kez ben ol serv-i ḫırāmān bāġını 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 4). [bir kez, ] 

 

bir kimse: Hiçbir kimse. 

Laʿl-i sīr-ābuña teşne olalı cānā kirās / Ḥabbeye bir kimse almaz oldı mercān bāġını (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 317, Beyit 3). [bir kimse, ] 

Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı / Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 1). [bir kimse, ] 

 

bir laḥẓa: Bir an. 

Fehm it fiġān kösi ki derisine sen dögüp / Nevbet Sikender eyleme bir laḥẓa var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 4). [bir laḥẓa, ] 

Olmadı bir laḥẓa sen ṭāvūs-ı ḥüsne cilvegāh / Ġayrı naḳşından göñül mirʾātın itdüm pāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 2). [bir laḥẓa, ] 

 

bir miḳdār: Biraz. 

Tāb-ı zülf ü ḫadduñ añup tāb-ı nār-ı ġuṣṣada / Dün gice ey meh benümle yandı bir miḳdār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 2). [bir miḳdār, ] 

 

bir miḳdār-ı ʿömr: Ömrün bir miktarı. 

Vaʿde-i vaṣl-ı leb ü zülfüñ ḫayāliyle bu cān / Ṣabr iderdi fürḳate ṣabr itse bir miḳdār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 4). [bir miḳdār-ı ʿömr, ] 

 

bir nefes: Bir an. 

Göñlümi ḳaddüñ hevāsından ayırmam bir nefes / Rāstī bir ṭoġrı yoldur itdügüm irşād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 4). [bir nefes, ] 
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Gitmez idi bir nefes āyīne-i dilden ġubār / Merḥabālarla lebin ṣunmasa meh-rūyān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 10). [bir nefes, ] 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [bir nefes, ] 

Ḫayli demdür dil hevā-yı ḳaddüñe oldı esīr / İstemez ammā efendi bir nefes āzādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 2). [bir nefes, ] 

Būse-i laʿl-i lebüñe cān virüp meʾnūs olan / Bir nefes çekmez benüm rūḥ-ı revānum cān ġamın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 2). [bir nefes, ] 

Raḥīmī ḫāṭır-ı ġamnāküñe ur ṣayḳal-ı cāmı / Götürmez key ṣaḳın mirʾāt-ı ṣāfuñ bir nefes jengi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 5). [bir nefes, ] 

 

bir nice gün: Bir çok gün, pek çok zaman. 

Görmeyelden ey ṣanem ruḫsār u zülfüñ ġuṣṣadan / ʿĀlemüñ bir nice gün aġ u ḳarasın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 3). [bir nice gün, ] 

 

bir ol-: Aynı, benzer, eş olmak. 

Māniʿ olmaz fikr ü ẕikrüñe bu kesret ʿālemi / ʿĀrif-i tevḥīdüñ olur ẓāhir ü pinhānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 5). [bir olur, -ur ] 

Raḳīb-i rū-siyāh ile beni bir görme ḫıdmetde / Bir olmaz zāġ-ı nā-cins ile ey ṣāḥib-hüner şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 6). [bir olmaz, -maz ] 

 

bir ramaḳ ḳal-: Olmasına çok az bir şey kalmış olmak, az kalsın olacak durumda olmak. 

Hecr-i laʿlüñle tenümde ḳaldı cāndan bir ramaḳ / Ṣun lebüñ cānum yirine gelsün öldüm işte baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 1). [bir ramaḳ ḳaldı, -dı ] 

 

bir söz ile: Bir sözle, bir kelimeyle || sevgilinin aşığa bahş ettiği sözle. 

Raḥīmī ḳuluña emr eyle olsun sākin-i kūyuñ / ʿAzīzüm ol gedāyı bir söz ile Mıṣra sulṭān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 7). [bir söz ile, ] 

 

bir ṣūret ile: Bir şekil ile. 

Mihr ider her gün döner ṣandum murādum üstine / Bilmedüm bir ṣūret ile ol beni aldar imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 3). [bir ṣūret ile, ] 

 

bir yaña: 

1. Bir tarafa. 
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Kaʿbe ḳapuña şol ki Ṣafāyıla sürer yüz / Ey ḫ˅āce anı bir yaña ṣanma sefer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 3). [bir yaña, ] 

Seni bir yaña devletle ḳosañ bir yaña dünyāyı / Mübārek ola saña dil seni bī-iḫtiyār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 3). [bir yaña, ] 

Çoḳ furtına ṣavurdı hevā-yı ġam-ı zülfüñ / Lenger bıraġup ḳomadı bir yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 10). [bir yana, ] 

Firāḳuñ bir yaña bir yaña ġam derd üzre derd oldı / Ölümden cān ḫalāṣ eyleye mi böyle olan ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 5). [bir yaña, ] 

 

2.Bir tarafta. 

Ḥarāretle yanarken nār-ı hecri dün gice şemʿa / Yanumca bir yaña pervāne yandı bir yaña meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 4). [bir yaña, ] 

Bir yaña ümmīd-i vuṣlat bir yaña bīm-i firāḳ / Ber-ṭaraf ḳıl ey ecel ḳaldum iki arada gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 6). [bir yaña, -a ] 

 

bir yıl ol-: Bir yıl olmak, uzun zaman geçmek. 

Gün olur ay yüzüñi seyr idemem bir yıl olur / Göricek göz yaşı māniʿ neme yarar nemdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 58, Beyit 2). [bir yıl olur, -ur ] 

 

bir yüzden:  

1.Bir sebeple. 

Beni bir ḥālete irgürdi hecrüñ ʿālī bir yüzden / Bu ḥāle vāḳıf olmazsañ olur aḥvāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 1). [bir yüzden, -den ] 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [bir yüzden, ] 

 

2.Bu sebeple, bu yüzden. 

Yine faṣl-ı ḫazānıyla nigārā ṣūret-i ʿālem / ʿAceb şekle girüp bir yüzden oldı ṭalʿat-ı ʿālem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 1). [bir yüzden, ] 

Yaşum al itdi göñlüm āl ile aldı ruḫ-ı aluñ / Dönüp taġyīr-i ṣūret itdi şimdi al bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 2). [bir yüzden, ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [bir yüzden, ] 

Ḳapuñda bir ışıḳ olduġına rūşen-delīlüm var / Yüzüñe beñzedürdüm şemʿi istidlāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 5). [bir yüzden, ] 
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Vefā şeklini bu dehr-i ʿabūsü’l-vechden ummā / Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 6). [bir yüzden, ] 

Benüm gül yüzlü ġoncam ḫande-rūlıḳla işigüñde / Raḥīmī virdi cānın itmedi ihmāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 7). [bir yüzden, ] 

 

bir zemān: Bir süre. 

Derd-i serdür tācı terk it şāhuñ ayaġına düş / Ey Raḥīmī baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳ ol bir zemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 7). [bir zemān, ] 

Mıṣr-ı ʿizzetde ʿazīzüm olımaz ṣāḥib-serīr / Çekmeyince bir zemān Yūsuf gibi zindān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 3). [bir zemān, ] 

Dile eksük degüldür ḳara ḳayġu yıḳar illerden / Ṭolaşur zülfi gibi bir zemān ḫaṭṭ bir zemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 4). [bir zemān, ] 

Ne ḥikmetdür şifā-yı vaṣla ḳurbiyyet ṭaleb itsem / Şikeste-ḥāl ider fürḳat ki eyler bir zemān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 6). [bir zemān, ] 

 

bir ẕerre: Zerre kadar, bir parça, çok az. 

ʿAşḳuñı bir ẕerre dilde ḥıfẓa yoḳdur ṭāḳatüm / Bildiler sen şāha mihrüm gün gibi ḫalḳ-ı cihān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 5). [bir ẕerre, ] 

Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur / Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 6). [bir ẕerre, ] 

 

bir ẕerrece: Zerre kadar, azıcık bile. 

Nev-ʿarūs-ı ʿāleme bir ẕerrece mihr itmedüm / Pādişāhum ben gedāñuñ cünbişi merdānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 5). [bir ẕerrece, ] 

 

biraz: Azıcık. 

Hem-demüm yoḳ eşk-i çeşmümden biraz ḳan aġlasam / Ter düşürmişdür benüm mā-beynümi deryāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 6). [biraz, ] 

 

birez: Biraz, azıcık. 

Gelseñ ey bülbül senüñle yāri söyleşsek birez / Ġonca gibi ol gül-i gülzārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 1). [birez, ] 

Acı acı sögdügine ben duʿālar ḳılduġum / Ṭatlu ṭatlu ol şeker-güftārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 2). [birez, ] 

Fürḳatiyle biñ ġamum var eylemem bir bir beyān / Vuṣlatıyla şād olup dildārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 3). [birez, ] 
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Tercümānlıḳ eylese ḳarşuñda cānum laʿlüñe / Bildürüp keyfiyyetüm esrārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 4). [birez, ] 

Meclisüñde şevḳ ile yanup dutuşaḳ şemʿile / Nār-ı ʿaşḳı ʿārıż-ı gül-nārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 5). [birez, ] 

Ḫor geldi ḫor gitdi dergehüñden it gibi / Ḥayret-i endīşe-i aġyārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 6). [birez, ] 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [birez, ] 

Ḥāl-i erkāna vuḳūfı var Raḥīmī bendeñüñ / Gāh paşayı gehi ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 8). [birez, ] 

 

biri: Bir tanesi. 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [biri, ] 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [biri, ] 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [biri, ] 

 

birin: Bir kimse, herhangi bir şahıs. 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [birin, ] 

 

bī-riyā: Riyasız, yalansız. 

Bu riyādur zāhidā cismüñde naḳş bu riyā / Bī-riyā bir ʿāşıḳam ben bu riyādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 3). [bī-riyā, ] 

Raḥīmī pister-i zer-beft-i ʿāriden muʿarrāyum / Muḳīm-i būriyāyum ḫayli demdür bī-riyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 7). [bī-riyāyam, -yam ] 

 

bir’ki gün: Birden çok dörtten az sayıdaki gün, kısa bir süre. 

Ey Raḥīmī ẕerreveş pā-māl ü ser-gerdānıyam / Bir’ki gündür ol meh-i nā-mihribānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 5). [bir’ki gündür, -dür ] 

Bir’ki gündür sen meh-i rūşen-liḳāyı görmedüm / Çerḫ-i devlet dergehi ṭāḳ-ı ʿalāyı görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 1). [bir’ki gündür, -dür ] 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [bir’ki gün, ] 
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Ṭayanma bir’ki gün dönse murāduñ üstine devrān / Ṣoñ ucı nā-murād eyler muḫālif çenberin ḳurdı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 4). [bir’ki gün, ] 

 

birle: İle anlamındaki edat. 

Tenaʿʿum birle ṣıḥḥat pisterinde ḫ˅āb-ı nāzıyla / Ḥużūr-ı pür-sürūrıyla ḳılup ḫoş-istirāḥatler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 2). [birle, ] 

Bāde-i bezm-i ezel birle leb-ā-leb ṭoludur / Ṣūfiyā nūş ide gör cām-ı muṣaffādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 4). [birle, ] 

Żiyāfet ḳılmaġa şāh-ı şitāyı pādişāh-ı serd / Ṭolu pālūdeyi yaḫ birle ṭās-ı kün-fe-kān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 4). [birle, ] 

Şol ḳadar çekdi cefāñuñ yükini cān u göñül / Ben senüñ cān u göñül birle emekdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 5). [birle, ] 

Ġam-ı sevdā-yı hecrüñle perīşān-ḥāldüm ḫayli / Bu gün mecmūʿ-ı ḫāṭır birle zülf-i perçemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 3). [birle, ] 

 

biryān:  

1.Kebap. 

Bildi kim ten cümleten tennūr-ı ġam biryānıdır / Pāre pāre olup aġlar ḥālüme yanup kebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 4). [biryānıdır, -ıdır ] 

Dem-i ġamda lebüñ hecriyle yaşum ḳana dönmişdür / Ciger tennūr-ı fürḳatde yanuḳ biryāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 1). [biryāna, -a ] 

Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [biryān, ] 

 

2. Kebap II Âşık. 

Yoluñda tīġ-i hicrānuñla ben ḳurbānuñı yād it / Tenevvür ġamda bu baġrı yanıḳ biryānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 1). [biryānuñı, -uñı ] 

 

biryān it-: Kebap yapmak. 

Ḫalīlüm ḫāne-i dilde ġam-ı cānānı mihmān it / Tenevvür sīnede ḫūn-ı cigerden aña biryān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 1). [biryān it, ] 

 

biryān ol-: Kebap olmak, kebap gibi yanmak II büyük bir acı duymak, çile çekmek. 

Firāḳ odıyla yanan baġrumuñ ḳanlu kebābından / Tenūr-ı ġamda döne döne biryān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 3). [biryān olmayan, -mayan ] 
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bī-ṣabr ol-: Sabırsız olmak. 

Görüp bī-ṣabr olur her şūḫ-ı şīrīn-kār-ı şehr-āşūb / Benüm ṭumār-ı eşʿārum bu gün ḥırz-ı füsūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 3). [bī-ṣabr olur, -ur ] 

 

bī-sāmān: Züğürt. 

Ġam-ı Leylā-yı zülfüñle Raḥīmī olalı meftūn / Gezüp Mecnūn-ı ser-gerdānı bī-sāmāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 5). [bī-sāmāna, -a ] 

 

bīşe-i kuhsār: Dağın ormanı. 

Ḫusrevā ṣan tāze berg üstinde sebz-cāmedür / Ter-i teb Ferhāda beñzer bīşe-i kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 3). [bīşe-i kuhsāra, -a ] 

 

bī-şümār: Sayısız, pek çok. 

Yār yār aġyār u ʿāşıḳ zār u miḥnet bī-şümār / Vaṣl-ı mesned ṣabr-ı bī-ḥadd dār-ı hicrān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 2). [bī-şümār, ] 

 

bī-sütūn: Ferhat'ın Şirin aşkına deldiği dağ. 

Ḳāniʿ olsa dil n’ola vaṣl-ı ḫayāl-i yār ile / Bī-sütūnda naḳş-ı Şīrīn oldı üns-i Kūh-ken (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 249, Beyit 2). [bī-sütūnda, -da ] 

 

bī-sütūn-ı ʿaşḳ: Aşkın bi-sütun dağı. 

Bī-sütūn-ı ʿaşḳda sen yār-ı Şīrīn-laʿl içün / Çekdügüm endūh-ı hecri Ḫusrev ü Ferhād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 3). [bī-sütūn-ı ʿaşḳda, -da ] 

 

bit-:  

1.Büyümek, yetişmek, ortaya çıkmak. 

Ḫuld-ı berīnde bitmeye ḫaṭṭuñ gibi giyāh / Bekdaşı ḫālüñüñ daḫi bir dāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 5). [bitmeye, -meye ] 

 

2.Sona ermek, tükenmek. 

Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi / Dil ṣoḳup aġzın irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 5). [bitsün, -sün ] 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [bitmedi, -medi ] 
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bī-tāb ol-:  

1.Halsiz kalmak, bitkin duruma gelmek, gücü kalmamak. 

Vücūduña irelden ten bu göñlümde ḳarārum yoḳ / Tenüm bī-tāb olup titrer elümde iḫtiyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 1). [bī-tāb olup, -up ] 

Gül yüzüñden ayru tāb-ı ġamda bī-tāb oldı ḫār / Zerd olup titrer ḫazān yapraġı gibi cümle ten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 2). [bī-tāb oldı, -dı ] 

 

2.Işığı sönmek. 

Güneş yüzüñi taġyīr ideli ey māh-tāb-ı teb / Görüben gökde ṭaña ḳaldı bī-tāb oldı her kevkeb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 1). [bī-tāb oldı, -dı ] 

 

bī-tekellüf: Kolayca, zahmetsizce. 

Bī-tekellüf öpdügiçün laʿl-i mey-gūnuñ şarāb / Ṭaşa çaldı ṣaydı günden ḳatı ter düşdi zücāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 4). [bī-tekellüf, ] 

Ġonca gibi ḳan yudar bülbül ḥarīm-i bāġda / Bī-tekellüf gülşen-i ḥüsnüñ ider her ḫār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 6). [bī-tekellüf, ] 

Bī-tekellüf seyr ide her ḫār-ı bāġ-ı ḥüsnüñi / Ben Raḥīmī ʿandelibüñe niçün ola yasaġ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 130, Beyit 7). [bī-tekellüf, ] 

Maḳṣad-ı maḳṣūdmend-i bāb-ı himmetdür kilīd / Eftaḥullāh bī-tekellüf ṭālibe hīç rāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 7). [bī-tekellüf, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ ben ıraḳdan seyr idem nergis-misāl / Bī-tekellüf geşt ide her rū-siyeh kākül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 3). [bī-tekellüf, ] 

 

bitir-: Yetiştirmek. 

Ḫavf it güzelüm ehl-i ġamuñ eşk-i terinden / Ḫaṭṭuñ bitirür ṣaḳlasun Allāh beterinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 1). [bitirür, -ür ] 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārında / Duḫān-ı āh-ı dil sünbül bitürdi çeşm-i ter lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 5). [bitürdi, -di ] 

 

bī-vefā: Vefasız. 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [bī-vefā, ] 

 

bī-vesīle: Vesilesiz, sebepsiz. 

Çehre-i maḳṣūda yüz gösterse rūḥ olsa ḥicāb / Bī-vesīle ʿārıż-ı cānāna seyrān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 3). [bī-vesīle, ] 
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biz: Birinci çokluk şahıs zamiri. 

Ṣūfiyā ḳorkutma ısınduḳ ʿaẕāb-ı dūzaḫa / Biz ḫaber alduḳ degülmiş hecr-i dil-berden eşed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 6). [biz, ] 

Baş açuḳ biz muḳīm-i tekyegāh-ı vaḥdetüz ṣūfī / Ġubār-ı ʿaşḳ ile vālih dil-i ḥayrānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 3). [biz, ] 

Işıḳlar gibi yanmış ʿāşıḳuz biz nār-ı şevḳıyla / Yaḳar ḳandīl-i āfāḳı dil-i sūzānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 5). [biz, ] 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [bize, -e ] 

Biz mey-i ʿaşḳ ile mestüz kūy-ı ḫammār isterüz / Laʿl-i yāre cürʿa gibi cānı īsār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 1). [biz, ] 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [biz, ] 

Biz muḳīm-i kūy-ı rüsvāyuz ḫarābāt ehliyüz / Ṣāf-dil pākīze-meşreb vecd ü ḥālāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 1). [biz, ] 

Būse-i cānāneye biñ cān virür bir ʿāşıḳuz / Biz faḳīr üftādeyüz ammā mükāfāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 5). [biz, ] 

Perde-i nāmūsı çoḳdan çāk iderdük ġoncaveş / Biz maḳām-ı ʿaşḳuñ ey şeh nāz-ı ʿārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 4). [biz, ] 

Efendi ḳarşu añup ben ḳuluña düşnām it / Duʿā-yı devleti biz de ʿale’d-devām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 3). [biz, ] 

Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [biz, ] 

Giceyi gündüze ḳatup irişdi yine bahar / Ṣafā-yı ʿişreti biz daḫi ṣubḥ u şām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 6). [biz, ] 

Bir gice mūy-ı miyānını kenāra çeküben / Ol mehi hāle gibi biz de der-āġūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 4). [biz, ] 

Gel ṭoġrudalum biz dümeni baḥr-i ʿaṭāya / Almaḳ bizüm ü virmek o sulṭāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 3). [biz; bizüm, üm ] 

Bize kūy-ı yār sen çek cennet-i aʿlā ġamın / Zāhidā biz ibn-i vaḳtüz çekmezüz ferdā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 1). [biz,] 

Biz ser-i kūy-ı melāmetde fenā şālın geyüp / Mülke ṭālib olmazuz hīç çekmezüz dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 2). [biz, ] 

Laʿlüñe beñzeyeli başumuza çıḳdı şarāb / Bulsavuz ḳanın içerdük biz anuñ tenhāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 3). [biz, ] 

Rūzemüz rūz-ı ezelde rūze-i ġamdur bizüm / Ḥamdülillāh ḳāniʿüz bu ṣavm-ı ʿīdāsāyıla (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 290, Beyit 5). [bizüm, -üm ] 
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Faḫr-i āl-i Aḥmedüz biz kārımuz ḥubb-i ʿAlī / Egmişüz baş ol ʿÖmer ʿadl issi ʿOsmān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 2). [biz, ] 

 

bī-zād: Azıksız, yiyeceksiz. 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [bī-zād, ] 

 

bī-zār it-: Bıktırmak. 

Ẕerreveş maḥv eyledi mihr-i dehānuñ varlıġum / Yoḳ yire niçün ider cāndan beni bī-zār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 2). [bī-zār ider, -er ] 

 

bize: Birinci çoğul şahıs zamirinin yönelme eki almıış hali.  

Gevher-i ʿaşḳuña tā baḥr-i ezelde ṭālibüz / Āşināyuz dostum itme bize bī-gāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 66, Beyit 3). [bize, -e ] 

Ġamuñ yeter bize añma feraḥ didüklerini / Bu ġamla göñlümüze ānide be-kām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 2). [bize, -e ] 

Sāḳiyā bize lebüñ cāmını ṣun nūş idelüm / Bāde-i ʿaşḳ ile cān u dili ser-ḫoş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 1). [bize, -e ] 

Āşinā oldı bize ol güher-i ḳulzüm-i cūd / Ey Raḥīmī demidür baḥr-ṣıfat cūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 5). [bize, -e ] 

Bize kūy-ı yār sen çek cennet-i aʿlā ġamın / Zāhidā biz ibn-i vaḳtüz çekmezüz ferdā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 1). [bize, -e] 

 

bizi: Birinci çoğul şahıs zamirinin belirtme durum eki almış hali.  

Nergisāsā göz açup sen gül-ʿiẕārın gözlerüz / ʿĀlemüñ ṣanma bizi faṣl-ı bahārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 1). [bizi, -i ] 

ʿĀşıḳ-ı pāk-dilüz ṭālib-i dünyā degülüz / Sen Raḥīmī bizi beñzetme o bed-nāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 5). [bizi, -i ] 

 

borc: Borç, vazife. 

Cān idi borcumuz lebüñe eyledük edā / Ġamzeñ sebeb ne vire eline ḥavālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 3). [borcumuz, -umuz ] 

 

boy: 

1.Vücut, beden. 
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Ḳudūmüñden feraḥ-efzā olaldan sīne-i ṣaḥrā / Gözüm yaşı gül oldı ey yüzi gül ṣan boyum bir pül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 3). [boyum, -um ] 

 

2. Boy-pos, endâm. 

Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ / Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 1). [boyı, -ı ] 

 

boya-: Renklendirmek. 

Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [boyamış, -mış ] 

 

boyı āzāde: Boyu hür, serbest, uzun boylu. 

Ṭoġrı ḳul olan efendi sen boyı āzādeye / Her kenāruñ sāye-i serv ü çenārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 5). [boyı āzādeye, -ı-ye ] 

 

boyı serv: Boyu servi misali ince ve uzun olan (dilber). 

Hevādāruñ olanı ey boyı serv / Yeter sāye gibi yirden yire ur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 5). 
[boyı serv, ] 

Ṣalınur ol boyı servüm yine raʿnālıġı var / Gül gibi ġanc ider ol ġonca ne zībālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 1). [boyı servüm, -üm ] 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [boyı servüm, -üm ] 

Açılmaz ol gül-i ġoncam bahārı n’eyleyeyin / Ṣalınmaz ol boyı servüm kenārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 1). [boyı servüm, -üm ] 

 

boyı servi: Boyu servi misali ince ve uzun olan (dilber). 

Ḳul oldı sen boyı servi görüp dil-i āzād / Hevā-yı ʿaşḳa düşüp didi her çi bād-ā-bād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 1). [boyı servi, -i ] 

Sen boyı servi kenār itmek içün leyl ü nehār / Yetmiş iki dereden ṣu getürür ḳırḳ bıñar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 1). [boyı servi, -i ] 

Ey boyı servi bu ben sāyeden ʿār itme neden / Ṭoġrusı sāye gibi ʿāşıḳ-ı bī-ʿāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 2). [boyı servi, ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir dem irem diyü / Gözümüñ ey boyı servi revān her sū aḳar yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 4). [boyı servi, ] 

 

boyı serv-i revān: Salınarak yürüyen servi boylu sevgili. 
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Girince sen boyı serv-i revānuñ ḳatı göñline / Döşendüm ṭopraġı yaṣduġumı ṣu gibi ṭaş itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 6). [boyı servi revānuñ, -uñ ] 

Geh kenār-ı cūyda ʿīş it gehi germ-ābede / Ey boyı serv-i revān irmez bilürsin dem deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 5). [boyı serv-i revān, -ı ] 

 

boyın ur-: İtaat etmek. 

Emrüñe boyın urdı vü baş egdi ḳalemvār / Tīġüñ ḫaberi şāh-ı Ḫorāsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 6). [boyın urdı, -dı ] 

 

böyle: Böyle, bu şekilde. 

Ümīd-i vuṣlat-ı cānān ile cān virmek āsāndur / Raḥīmī ara yirde böyle hicrān olmadan yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 5). [böyle, ] 

Pīre-zen dehre Raḥīmī ẕerrece mihr itmedi / Ehl-i cürʾet böyle ḳullanmaḳ gerek merdāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 5). [böyle, ] 

Mürīd-i her mürāyı olma ḥāl-i bī-riyā kesb it / Bu ben oñara pendi böyle pīr-i mey-fürūş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 2). [böyle, ] 

Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [böyle, ] 

Raḥīmī bāl-i himmetle hümāyūn vaṣluña irdi / Benüm şeh-bāzum almaz bu şikārı böyle her şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 7). [böyle, ] 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [böyle, ] 

Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [böyle, ] 

Firāḳuñ bir yaña bir yaña ġam derd üzre derd oldı / Ölümden cān ḫalāṣ eyleye mi böyle olan ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 5). [böyle, ] 

Yaḳam rūy-ı zemīni nār-ı fürḳat böyle ḳalursa / Virem ġarḳ-āba ṭūfān yaşum ile sūy-ı ʿummānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 6). [böyle, ] 

 

boyn: Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi, boyun. 

Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend / Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 2). [boynum, -um ] 

ʿAşḳ daḳmışdur benüm boynuma zāhid bir kemend / Pend girmez gūşuma ṭutmaz beni zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 3). [boynuma, -uma ] 

Müselsel dūd-ı āhum zülf-i dil-ber gibi boynumda / Dil-i āşüfteyem zencīr-i sevdā-yı cünūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 2). [boynumda, -umda ] 
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Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [boynın, -ın ] 

Nev-bahār-ı ḥüsnüñüñ her dem cünūnum artırur / Boynuma zencīr-i zülfüñ vaḳtidür daḳ ṣu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 5). [boynuma, -uma  

 

boynı baġlu: Boynu bağlı, köle. En aşağı seviyede bulunan köle ve tutsaklar için kullanılan bir ifadedir. Bu 
tutsaklar, bir yerden başka bir yere götürülürken boyunlarına hayvan misali ip bağlanırdı. 

Raḥīmī bendeñi gibi vefā zencīri bend itmiş / Ṭapuña boynı baġlu çākerüñdür bī-gümān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 7). [boynı baġlu, ] 

 

boynı baġlu ḳul: Boynu bağlı kul (bende-i gerden beste): En aşağı seviyede bulunan köle ve tutsaklar için 
kullanılan bir ifadedir. Bu tutsaklar, bir yerden başka bir yere götürülürken boyunlarına hayvan misali ip 
bağlanırdı. Bu tabir, sevdiğine bütün benliğiyle bağlanan âşığın da niteliğidir. Âşığın kendisinin veya 

gönlünün bağlandığı ip, sevgilinin zülüfleridir. 

Her behāsını terāzūda gören ola ʿazīz / Ben esīr-i ʿaşḳuñ iken boynı baġlu ḳul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 5). [boynı baġlu ḳul, ] 

 

boynuma kemend ṭaḳ-: Boynuna kement (sevgilinin saçını) takmak. 

Tā ki ʿaşḳuñ ḥalḳa ḥalḳa boynuma ṭaḳdı kemend / Ṭutmaz olmışdur bu ben dīvāneyi zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 1). [boynuma kemend ṭaḳdı, -dı ] 

 

boynumı eg-: Boyun bükmek: Mahzun ve acındıracak bir tavır takınmak. 

Ben benefşe gibi boynumı egüp yalvaruram / Ḫaṭṭ u ḫālüñ görmeyem bir dānesin fülfül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 4). [boynumı egüp, -umı, -üp ] 

 

boyuñ ḥaḳḳı: Boyunun hakkı için. 

Ḳosun bend-i zülfüñ giriftāruñum / Boyuñ ḥaḳḳı ṭoġru hevādāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 1). [boyuñ ḥaḳḳı, ] 

 

boz-: Düzensiz hale getirmek. 

Geh bozar gāh düzer ṣafḥasını bedr-i münīr / Viremez defter-i ḥüsnüñe beyāż üzere nāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 6). [bozar, -ar ] 

 

bozul-: İyi ve değerli niteliğini yitirmek. 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [bozuldı, -dı ] 
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bu:  

1.Bu, işaret zamiri. 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [bu, ] 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ olan şifā ummaz budur Ḳānūn / Yüri var başuñ aġrıtma yeter söyle ṭabībā ṭabʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 6). [budur, ] 

Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem / Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 5). [budur, ] 

Yüzüñi gördükce būse umduġum ʿayb eyleme / Āyet-i Kevser ḥaḳı cānā budur erkān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 7). [budur, ] 

Ümīdüm bu şehā ḥüsnüñ ḫayāli / Gözümden dūr dilden itme mehcūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 6). [bu, ] 

Ḫaddüñe perde oldı ḫaṭṭ-ı lebüñ / Cānuma başḳa bu da ḳayġudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
8). [bu, ] 

Mürde-cisme cān virür laʿl u leb-i güftār-ı yār / Bu ne iʿcāz-ı Mesīḥādur ne rūḥ-efzā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 3). [bu, ] 

Ḳamu eşyāda her vechile vechü’llāhı seyr eyle / Ṣafā ehline ey ṣūfī bu mirʾāt-ı muṣaffādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 2). [bu, ] 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳda hem-rāhum oldı eşk ü āh-ı ġam / Şehā sulṭān-ı ʿuşşāḳum bular ḫayl ü sipāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 2). [bular, -lar ] 

Raḥīmīnüñ budur dārü’ş-şifā-yı ġaybdan derdi / Vücūduña irüp ṣıḥḥat tenüñde gide zaḥmetler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 5). [budur, -dur ] 

Dün ü gün budur Raḥīmīnüñ murādı Ḥaḳḳ bilür / Her şebüñ ola şeb esrār-ı ḥaḳı şebhā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 6). [budur, -dur ] 

Bir servi çek kenāra gülşende ʿālem eyle / Ey pādişāh-ı ʿālem budur rıżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 6). [budur, -dur ] 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [budur, -dur ] 

Dehānuñla miyānuñ rāzını keşf itme aġyāra / Bunı her sırr-ı maḫfīden ḫaberdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 5). [bunı, -nı ] 

Dil hevā-yı ʿaşḳa hem-dem her nefes / Baña bu yoluñda bes bāḳī heves (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 1). [bu, ] 

Gören dībāce-i ebrūña dir senüñ berātında / Budur var ise ol ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 2). [budur, -dur ] 

Felek naḳḳāşı ḳapuñ ṣūretin ṭāḳ-ı muḳarnesde / Yazar ʿunvān virüp dir budur ol bāb-ı ʿadālet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 4). [budur, -dur ] 
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Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [bu, ] 

Murādum bu şu gerçekler ḥaḳı yalancı dünyāda / Ḫaṭardan ṣaḳla dergāhından artuḳ bir murādum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 7). [bu, ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [bu, ] 

Şifā olmaz budur Ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳa / Teraḥḥum idüp Eflāṭūn u ger Loḳmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 8). [budur, -dur ] 

Sīnemdeki elifler sehm-i sitemdür ey dost / Bu ḳaldı yādgārı her bir ḳaşı kemānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 5). [bu, ] 

Döne döne pīr-i ʿaşḳuñ pendi budur kendüme / Bāda eyle ḥāṣılı ġam ḫırmenin ber-bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 4). [budur, -dur ] 

Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [bu, ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Rāh-ı ʿaşḳuñda bular olmadı yoldaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 2). [bular, -lar ] 

Didüm beñzer ʿiẕāruñ āfitāba / Bu mı eksüklügüm ey māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
3). [bu, ] 

Vücūd-ı nāzük-i cānānı yā Rabb ṣaḳla āfetden / Raḥīmī ḫasta-i zārum budur vird-i seḥergāhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 5). [budur, -dur ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [budur, -dur ] 

Raḥīmīnüñ budur dār-ı şifā-yı ġaybdan derdi / Hemān şāhum senüñle Ḥażret-i ḫünkār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 7). [budur, -dur ] 

Budur ümmīdi Raḥīmī ḳuluñuñ devlet-i Ḥaḳ / Ġayrıya müşkil idüp ẕātuña āsān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 5). [budur, -dur ] 

Raḥīmī ḳuluñuñ virdi budur kim dāʾimā ʿömrüñ / Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i bāġ-ı cihān olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 7). [budur, -dur ] 

Nesīmāsā hevā-yı zülf-i yāre hem-dem ol ey dil / Perīşān olma demler içre ġāyet ḫoşca demdür bu 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 3). [bu, ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde Raḥīmī bendeñüñ her bir sözi / Ḥaḳḳ budur ḳıymetde birdür gevher-i vālāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 7). [budur, -dur ] 

Egmez Raḥīmī başını ṭūbā-yı sidreye / Ṭoġrusı söz budur ḳad-i mevzūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 5). [budur, -dur ] 

Gözümde ḫāk-i rehüñ meyl-i cānda laʿl-i lebüñ / Cevāhir oldı bular kīmiyā ʿameldür ola (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 307, Beyit 2). [bular, -lar ] 

Rūşen budur ki çeşm-i çerāġ-ı dü kevn senin / Ey nūr-ı Ḥaḳḳ senüñle görür ʿālemüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 4). [budur, -dur ] 
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Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [bu, ] 

Ḥaḳ budur āfitāb-ı çerḫ-i şeref / Sen şeh-i meh-rikāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 
4). [budur, -dur ] 

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [bu, ] 

Perīşān olduġum sevdā-yı zülfüñle görenler dir / Bu bir dīvānedür Mecnūn-ı ser-gerdāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 4). [bu, ] 

 

2. Bu, işaret sıfatı. 

Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [bu, ] 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [bu, ] 

Ey Raḥīmī başuma ter düşdi deryā acıdı / Düşeli dildār ile mā-beynüme bu mā-cerā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 3, Beyit 7). [bu, ] 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [bu, ] 

Beni āniden anıñ ḥüsni anuñçün helāk itdi / Be-şarṭ-ı ān ki hīç olmaya bu rāz-ı nihān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 3). [bu, ] 

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri / Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 6, Beyit 4). [bu, ] 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [bu, ] 

Fāriġ olduḳ nāy u nūşından bu bezm-i ʿālemüñ / ʿĀlem-i ġurbetde bulduḳ yār-ġār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 8). [bu, ] 

Raḥīmī pür-ḥarāretdür senüñ bu ıżṭırābuñdan / Meger vaṣluñ şarābı defʿ ide ey şāh-ı şekker leb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 7). [bu, ] 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [bu, ] 

Teşne-cāna ṣunmadı bir dem ṣulu şeftālusın / Gösterür ayva bu ben maḥzūra ammā nār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 5). [bu, ] 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [bu, ] 

Şām-ı zülfüñde ḳarār itdi bu şeb miskīn-göñül / Ḳanda kim aḫşām ola lābüdd ider meʾvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 4). [bu, ] 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [bu, ] 
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Yoluñda tīġ-i hicrānuñla ben ḳurbānuñı yād it / Tenevvür ġamda bu baġrı yanıḳ biryānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 1). [bu, ] 

Dil-i pür-derdi perverde ḳılurduñ cevr ü nāz ile / Yine ol niʿmete ḳāniʿ bu ben şükrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 5). [bu, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳuña dil şol zemān vīrān iken / Daḫi maḫfīdi bu çār ʿunṣurda genc-i şeş cihāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 7). [bu, ] 

Bu neyde bu nāleyi bu ẕevḳ u semāʿ yine / ʿUşşāḳa bu eṭvār-ı vefā-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 3). [bu, ] 

Şol demde yine nāle viren ḳādir-i ḳuddūs / Bu bezme beni eyledi dem-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 5). [bu, -en ] 

Şarābum eşk-i ḥasret hem-demüm ġam / Kebāb itdi bu baġrum nār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 23, Beyit 2). [bu, ] 

Yār derdiyle Raḥīmī bu dilinmiş dilimüñ / Göricek yārelerin yār ile düşmedi sūrāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 7). [bu, ] 

Tā ki ʿaşḳuñ ḥalḳa ḥalḳa boynuma ṭaḳdı kemend / Ṭutmaz olmışdur bu ben dīvāneyi zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 1). [bu, ] 

Ey mīm-i fem külāleñüñ ol iki dāline / Virdüm göñül bu cānuma dermān ola meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 4). [bu, ] 

Medḥ it dehānı mīmini hem dāl zülfini / Ḫoşdur Raḥīmī ol ḳaşı rāya bu rā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 7). [bu, ] 

Midḥatüñ gülzārınuñ bir bülbül-i ḫoş-ṭabʿıdur / Bu Raḥīmī çākerüñ ey gülşen-i ʿirfān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 9). [bu, ] 

Murādum üstine bir kerre dönmedi devrān / Yüzin çevirdi meger kim bu çerḫ-i bī-bünyād (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 36, Beyit 4). [bu, -di ] 

Raḥīmī baḫt-ı hümāyūn bu ṭāliʿi Ferruḫ / Esīr-i zülf ü ruḫ itdi seni mübārek bād (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 36, Beyit 5). [bu, ] 

Ḳılmasa ey mīm-fem bu dāl-zülfeynüñ meded / Bend-i ẓulmetde olurdı cān giriftār-ı ebed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 1). [bu, ] 

Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [bu, ] 

Ser-güẕeştem n’ola olursa selefden muʿteber / Ey Raḥīmī bu ḥaḳīḳat ḥāl olur efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 7). [bu, ] 

Derdüm bu derdüñ ile bu dil mübtelā ola / Çoḳ ḫasta var ki ṭālib-i dermān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 6). [bu, ] 

Bu ḳalbüm ḫāliṣ itdi cevher-i ʿaşḳ / Yüzüm gibi tenüm altun olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 2). [bu, ] 

Bir ḫaṭāyla ṣaçı çīnine dolaşdı bu göñül / Kerem ü ʿafv-ı gedāyı yine ol şāh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 3). [bu, ] 
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Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [bu, ] 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [bu, ] 

Bu çeşm-i cürʿaveş pāy-māl-i devrān itseñ incinmem / Lebüñsüz sāġar-ı çeşmüm ṭolu ḳan olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 2). [bu, ] 

Şāhum naẓar it luṭf-ı Raḥīmīyi ziyād it / Ol şāʿir-i nāzükde bu ṭarz-ı Ḥaseni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 5). [bu, ] 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [bu, ] 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [bu, ] 

Pertev-i ḥüsnüñ gören dir bu dil-i pür-sūzda / Ḫażret-i şeh-zādedür girmiş ḳılur gülzārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 2). [bu, ] 

Ey feraḥ gelme senüñle bu dil ülfet idemez / Yār-i dirīnesi bu cān-ı ḥazīnüñ ġamdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 4). [bu, ] 

Cānuma cānā lebüñdür ġonca-i gül-nār-ı ʿömr / Ol bu ḥüsniyle cihān bāġında ber-ḫurdār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 1). [bu, ] 

Vaʿde-i vaṣl-ı leb ü zülfüñ ḫayāliyle bu cān / Ṣabr iderdi fürḳate ṣabr itse bir miḳdār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 4). [bu, ] 

Vaʿde itmişdi bu ʿömr-i nāzenīnüm gelmege / Vaʿde irdi küymedi ol vaʿdeye ey yār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 6). [bu, ] 

Sen eger bu ḳadd-i raʿnā ile reftār eyleseñ / Sebzeveş serv-i revān yoluñda ḫāk-i pā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 4). [bu, ] 

Bu ʿömr-i bī-ḳarāruñ māverāsından revān söyler / İşit semʿ-i ḳabūliyle ṣular her demde gūyādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 4). [bu, ] 

Māniʿ olmaz fikr ü ẕikrüñe bu kesret ʿālemi / ʿĀrif-i tevḥīdüñ olur ẓāhir ü pinhānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 5). [bu, ] 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül / Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 5). [bu, ] 

Görinen çerḫ-i pür-encüm degül ey māh üstümde / Bu ṭāḳ-ı zer-nigār-ı lājiverdī bārgāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 3). [bu, ] 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [bu, ] 

Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [bu, ] 

Sīnemi gül gibi ṣad çāk itdi ḫār-ı intiẓār / Lāle gibi cisme dāġ urdı bu nār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 1). [bu, ] 
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Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [bu, ] 

Göñlümi şeydā benüm bu zülf-i ʿanber-bār ider / ʿAḳlumı yaġma şehā ol çeşm-i pür-seḥḥār ider 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 1). [bu, ] 

Nişānī Beg ḳapuña ʿarż-ı iḫlāṣ-ı ʿubūdiyyet / Ḳaṣāʾid-i Muṭavvelden bu şiʿr-i Muḫtaṣar yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 6). [bu, ] 

Cihān mülkini ġarḳ-āb eyleyen bu eşk--i ḫūnumdur / Semāyı oda uran her gice sūz-ı derūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 1). [bu, ] 

Şimdi mi geldi ḳāfile-i ʿaşḳ her zemān / Bu ḫāne-i göñül ezelīden ḳonaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 2). [bu, ] 

Şehā bir ṭulb-i dervīşüz bu tende cānımuz vardur / Muḳīm-i tekye-i ʿaşḳuz saña ḳurbānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 1). [bu, ] 

Bükdi hecr müjeñ ile oḫ ḳaddüm / Daḫi bu devr baña yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 2). 
[bu, ] 

Dönmedi bu murādum üstine āh / Bunca dem bunca āh vā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
5). [bu, ] 

Mürīd-i her mürāyı olma ḥāl-i bī-riyā kesb it / Bu ben oñara pendi böyle pīr-i mey-fürūş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 2). [bu, ] 

Çatlasa düşmen n’ola ḳopdı terāḳa başına / Āsumānī bir ḳażādur aña bu esmā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 4). [bu, ] 

Ḳulluġını ḳapuñuñ Ḥaḳḳ ḫāyına itmez naṣīb / Bu ḥaḳīḳat destgāhıdur ṣadāḳat-ḫanedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 2). [bu, ] 

Gördüm bu ḥüsn ü ānuña ḫaṭṭuñ benimsedüm / Aldum ol iki şāhid ile bir Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 2). [bu, ] 

Esīr-i zülfüñ olduġumı rüsvā eyledi ḫalḳa / Baña bu bendi geçmeklik yine ol nābe-kāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 8). [bu, ] 

Şeb-i ḳadri bu ben Mecnūnuñuñ Leylā-yı zülfüñdür / Mübārek ʿīd-ı ferḫundem mevāʿīd-i viṣālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 4). [bu, ] 

Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [bu, ] 

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [bu, ] 

Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [bu, ] 

Mihr-i ruḫuñ bu dīde-i Yaʿḳūb-ı devrüñ nūrıdur / Sen Yūsuf-ı Mıṣr-ı kerem sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 3). [bu, ] 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür / Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 5). [bu, ] 
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Bu laʿl-i cān īsār ile bu nergis-i bīmār ile / Cānā sen ādem cānısın insāna ṣıḥḥat yaraşur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 6). [bu, ] 

Bu laʿl-i cān īsār ile bu nergis-i bīmār ile / Cānā sen ādem cānısın insāna ṣıḥḥat yaraşur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 6). [bu, ] 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [bu, ] 

Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [bu, ] 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [bu, ] 

Metāʿ-ı vaṣluña ger dest-res bulmazsa ey ḫ˅āce / Muḥaṣṣal ḫarc-ı zāyiddür bu tende naḳd-i cān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 6). [bu, ] 

Raḥīmī bendeñüñ telḫ itdi Şīrīn zindegānısın / Bu kār-ı bī-meẕāḳ ey Ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 7). [bu, ] 

Baḥr-i kerremnāya ġarḳ itdüñ bu cismüñ cevherin / Āşinā-yı ḳulzüm-i ʿaşḳuz kerāmāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 3). [bu, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören dehrüñ bahārın istemez / Seyr iden ḫaddüñ bu deştüñ lālezārın istemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 1). [bu, ] 

Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 4). [bu, ] 

Zülfi pāyına düşüp utma lebinden tiryāḳ / Gel bu sevdāyı raḳībā ḳo ser-i māra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 5). [bu, ] 

Bu deyr-i dehre yazmadan daḫi naḳḳāş-ı ḳudret naḳş / Nigārā ṣūretüñde olmış idi şekl-i devlet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 1). [bu, ] 

Dem-i ġamda baña hem-dem bu çeşm-i ḫūn-feşān ḳalmış / Hevādār olup üstüme döner āh u fiġān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 1). [bu, ] 

Cefā-yı ġamze cāna geçdi peykānı dil uzatmaz / Ṣorup ḥālüm aġız açar bu zaḫm-ı cān-sitān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 5). [bu, ] 

Bu māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñ n’ola mesken ṭutsa sīnemde / Niçe vīrāne var içinde genc-i şāyegān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 6). [bu, ] 

Ey felek ḫoş gör bu devrānuñ bahārı şevḳini / Her dem el virmez bu demler arayup yaḳsañ çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 3). [bu, ] 

Rūze-i ġamda bu dil her rūz iderken iʿtikāf / ʿḬd-ı vaṣluñçün hilāl ʿarż itdi menşūr-ı muʿāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 1). [bu, ] 

Pehlevānıdur bu meydānuñ ṣurāḥı ser-firāz / Bir ayaġıyla baṣar biñ Rüstemi rūz-ı maṣāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 3). [bu, ] 

Bir ḳalīle bend ider geh biñ perīşān-ḫāṭır / Gāh olur başdan çıḳarur ʿāşıḳı bu kār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 6). [bu, ] 
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Tūtiyā-yı ʿayn-ı ʿālemken ġubār-ı maḳdemüñ / Ẕerre deñlü görmeye bu dīde-i ġamnāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 4). [bu, ] 

N’eyleyüm ḳurtulmadı hercāyī dil-ber sevmeden / Vaḳtidür yansun yaḳılsun bu dil-i sūzān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 4). [bu, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [bu, ] 

Fetḥ-i bāb olsun Raḥīmī dir iseñ bāb-ı murād / Ḥalḳa gibi aç gözüñ gel bu der-i ʿulyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 7). [bu, ] 

Āşinādur gerçi kim ol dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz / Ara yirde dostlar bilmem nedür bu yadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 4). [bu, ] 

Vücūduña irelden ten bu göñlümde ḳarārum yoḳ / Tenüm bī-tāb olup titrer elümde iḫtiyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 1). [bu, ] 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [bu, ] 

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [bu, ] 

Bu baḫtı ḳaranuñ yaşını ırmaġ itme kūyuñdan / Bu şehre şehriyāra Aḳca ṣu virmiş durur revnaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 4). [bu, ] 

Bu baḫtı ḳaranuñ yaşını ırmaġ itme kūyuñdan / Bu şehre şehriyāra Aḳca ṣu virmiş durur revnaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 4). [bu, ] 

Ey dil ne içün her dem bu zāra neden düşdüñ / Başum gibi ser-gerdān āvāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 1). [bu, ] 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [bu, ] 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [bu, ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [bu, ] 

Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi / Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 6). [bu, ] 

Bu ednā bendeñi bir şāh-ı ʿālī-şāna gönderseñ / Gedāñı bir mürüvvet ṣāḥibi sulṭāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 1). [bu, ] 

Bu ben ʿāṣī ḳuluña ey ʿÖmer-ḫaṣlet şefīʿolup / Muḥammed-ḫūy āl-i ḥażret-i ʿOsmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 3). [bu, ] 

Niçe ṭāḳat getürsin bu şeh-i laʿl-i leb-i yāre / Maḥabbet bādesinden maḥv olur āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 2). [bu, ] 

Her şeb ṣaçuñ ġamıyla ṭūl-i emel ḳılardum / Olmasa ger fenāsı bu ʿömr-i bī-beḳānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 4). [bu, ] 
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Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [bu, ] 

Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [bu, ] 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [bu, ] 

Ḫāk olduġı ayaḳda bu cism-i nā-tüvānuñ / Ümmīd-i vuṣlatıdur sen ḳāmeti revānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 1). [bu, ] 

Bezm-i ṣafāda sāḳī ṣun sāġar-ı revāḳı / Gitsün bu dem nifāḳı devr-i ġam-ı zamānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 2). [bu, ] 

Ey nāṣıḥ-ı ecel gel minber saña serümdür / Bu üstüḫ˅āñ-ı sīnem olduḳça nerdübānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 3). [bu, ] 

Ḫūn-ı cigerle besler merdüm yaşımı eşküm / Olsun demi ziyāde bu çeşm-i ḫūn-feşānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 157, Beyit 4). [bu, ] 

Raḥm it Raḥīmīye gel ey ġonca dimesünler / Zār içre ʿandelībi ḳalmış bu gülsitānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 7). [bu, ] 

ʿAzīz ol ḥażret-i Yūsuf gibi Mıṣr-ı saʿādetde / Riʿāyet eylesün ʿizzetle ḫoş gördüñ bu mihmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 2). [bu, ] 

Bī-güneh ḳanlar döker bu çeşm-i cellāduñ senüñ / Ḳanḳı ẓālimdür bu fende bilsem üstāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 1). [bu, ] 

Ṭolı ṣanma sāḳiyā billāhi artuḳ būsesüz / Acıdupdur cānımı bu ẓulm-i bī-dāduñ senüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 162, Beyit 2). [bu, ] 

Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [bu, ] 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [bu, ] 

Ruḫuñ māhın gözetmekden bu çeşmüñ eşḳ-i pervīnin / Görür her gice yılduz ṣayduġum ḳaldı ṭaña 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 2). [bu, ] 

Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [bu, ] 

Raḥīmī nār-ı ʿaşḳa ben delīl oldum çerāġumdur / Benüm bu tef-i tābumdan bulupdur rūşenā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 8). [bu, ] 

Nice keşf ideyin ey ġonca rāzum / Bu dil dem-beste ḫār arada ḥāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 3). [bu, ] 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [bu, ] 

Bu riyādur zāhidā cismüñde naḳş bu riyā / Bī-riyā bir ʿāşıḳam ben bu riyādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 3). [bu, ] 
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Manṣıba manṣūbadur dehrüñ Raḥīmī cāyı çāh / Cāhile baş egmezem ben bu recādan çekdüm el 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 5). [bu, ] 

Rā ḳaşına dil-berüñ cān virmege neẕr eyledüñ / Ey Raḥīmī rāyı rācıḥ eyledüñ bu rāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 7). [bu, ] 

Āh kim sevdā-yı zülfüñle bu dil āşüfte-ḥāl / Ḳalmadı ḳılca ḳarārum oldı ten ẓıll-i ḫayāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 178, Beyit 1). [bu, ] 

Bu devr-i dūna gel ey dil bir intiḳām idelüm / Müdām mest olalum ʿişret-i müdām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 1). [bu, ] 

Ġamuñ yeter bize añma feraḥ didüklerini / Bu ġamla göñlümüze ānide be-kām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 2). [bu, ] 

Yād-ı laʿlüñle Raḥīmī ḫūn-ı dil içer müdām / Gelmedi cānā bu devre bir ayaḳdaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 5). [bu, ] 

Zülfüñ gibi bu ʿömrüñ yoḳdur ḳarārı ʿömrüm / Ger ẓıll-i ḳāmetüñde n’ola iḳāmet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 4). [bu, ] 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [bu, ] 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa zāhidā hep olmaz / Bu yolı añlamaz güm-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 
4). [bu, ] 

Bülbülüñ nālesi ʿuşşāḳa bu dem virdi ṣudāʿ / Naġmesin muṭrib-i ḫoş-lehçelerüñ gūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 2). [bu, ] 

Alınmaz āline bu nev-ʿarūs-ı dehr-i bī-mihrüñ / Yalan dünyāda gerçekler ḥaḳı merd-i Ḫudā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 2). [bu, ] 

Bekā ṭurdum fenāsın fehm idüp bu mülk-i maʿmūruñ / Anuñçün būmveş terk-i ʿimārāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 2). [bu, ] 

Ümīd-i vuṣlatuñ mihrüñ recāsı gitmedi dilden / Bu māl-ḫülyā-yı ʿaşḳıyla muḥālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 4). [bu, ] 

Ey Raḥīmī baña bu şādī yeterdi dünyede / Ġuṣṣa-i ʿaşḳı göñül şehrine mihmān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 7). [bu, ] 

Vefā ummañ bu dünyā derd-i bī-pāyānımış bildüm / Ṣoñı maʿmūre-i dehrüñ yine vīrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 1). [bu, ] 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [bu, ] 

Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [bu, ] 

Sürmedüm yüzümi gül-dāmenüñe sebze-misāl / Rāżıyam bāri bu yolda ḫas u ḫāşāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 2). [bu, ] 

Ey boyı servi bu ben sāyeden ʿār itme neden / Ṭoġrusı sāye gibi ʿāşıḳ-ı bī-ʿāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 2). [bu, ] 
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Bī-ḳarār eyleyesin bu dil-i sevdā-zedemi / Zülfüñüñ bend-i perīşānı giriftāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 3). [bu, ] 

Efendi seni sevdügümdür ṣuçum / Bu cürmiyle bende güneh-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 6). [bu, ] 

Bükdüñ bu ḫalḳa ḳarşu bilümi kemer miyem / Ey serv saña ṭoġrulıḳ itdüm kem-er miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 1). [bu, ] 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [bu, ] 

Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar ürer ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [bu, ] 

Bezminde gerçi sāġar-ı çeşmüm ṭolar müdām / Niçün bu ḳan olasıya itmez nigāh-ı Cem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 216, Beyit 3). [bu, ] 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [bu, ] 

Eger göndermez ise laʿl-i cān-baḫşuñ dile merhem / ʿİlāca ḳābil olmaz bu ten-i mecrūḥ-ı ṣad çāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 6). [bu, ] 

Firāḳuñ bārına gördüm taḥammül eylemez ṭaġlar / Çeküp ol yüki ben bu cism-i bī-miḳdāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 2). [bu, ] 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [bu, ] 

Bu dem cām-ı ḫarābāt ile ol dem dāmen-ālūde / Ḥużūr-ı ḳalb ile ṭāʿāṭı ʿaşḳ-ı pāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 4). [bu, ] 

Hevā-yı ḳāmet-i hecriyle düşdüm sūy-ı ṣaḥrāya / ʿAceb mi ḳan dökerse dem-be-dem bu çeşm-i 
giryānum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 3). [bu, ] 

Bu ben āşüfte-dile ey şeh-i ʿālī naẓar it / Zülfüñüñ ẓulmi ile ḥāl-i perīşānem ben (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 225, Beyit 4). [bu, ] 

Şarāb-ı nāb içün bu çeşm-i ḫūn-efşānum añmazsın / Dem-ā-dem cürʿaveş pā-māl idersin ḳanum 
añmazsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 1). [bu, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [bu, ] 

Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet / Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 6). [bu, ] 

Murāduñ üzre dönmişken döner ʿaksine devr eyler / Sebātı yoḳ bu çerḫüñ sen bu kec-gerdānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 2). [bu, ] 

Hemān dem cān virür kim keşf-i esrār itse laʿlüñden / Ne keyfiyyetdedür sen bu dil-i ḥayrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 5). [bu, ] 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [bu, ] 
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Gün olur ay yüzini görmezem geçer bir yıl / Bu ḫurd [u] ḫ˅āb ya leyl ü nehārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 2). [bu, ] 

Gülüñ ḳulaġına girmez Raḥīmī zār-ı hezār / Neye degin bu fiġānı bu zārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 6). [bu, ] 

Reh-güẕārında şehā mūr-ı şikeste-ḥālem / Sen bu ḫoş-ṭabʿ-ı Selīm ile Süleymānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 6). [bu, ] 

Baġrumuñ başında ʿaynı ile buldum başını / Bilürem ḳandan gelür her dem bu eşk-i ḫūn-feşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 5). [bu, ] 

Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [bu, ] 

Liyāḳat yoḳ ġulām-ı dergehüñden dimege bende / Yiter bu ulu raġbet uşda ser-ḫayl-i sükkānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 4). [bu, ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [bu, ] 

Būy-ı luṭfuñla Raḥīmī ḳıldı ḳapuñda ḳarār / Bu hevā ile anuñçün eyledi terk-i vaṭan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 236, Beyit 7). [bu, ] 

Ḫāric ez-defterde yoḳ idüñ görildi ey raḳīb / Āsitān-ı yārdan ifrāz bu bir maḥlūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 3). [bu, ] 

Ḳandīl gibi ḳapuña dil baġlamasa ger / Yaḳmazdı nār-ı şevḳuñı bu ḳalb-i āteşīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 2). [bu, ] 

Yol bulmadı viṣāl-i miyānuña ḳıl ḳadar / Bu yolda ḥayf żāyiʿ olan ʿömr-i nāzenīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 240, Beyit 3). [bu, ] 

Seng-i cevrüñ cemʿ idüp sīnemde cānā cān ile / Bir maḥabbet-ḫāne yapdum bu dil-i nā-şād içün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 4). [bu, ] 

Raḥīmī bāl-i himmetle hümāyūn vaṣluña irdi / Benüm şeh-bāzum almaz bu şikārı böyle her şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 7). [bu, ] 

Göñül maʿmūresin vīrān iderse yāre incinme / Meseldür bu girü yıḳan yapar miʿmār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 5). [bu, ] 

Derdüñi dime göñül ġayra bu derde ṣabr it / Tā şifā-sāz-ı ġarībān saña dermān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 2). [bu, ] 

Gitdi gözden dilde cā ṭutdı ḫayāl-i laʿl-i yār / Ḳanda żāyiʿ eyledüm bu çeşm-i giryān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 6). [bu, ] 

Şevḳ-ı leb ü zülfüñle bu ben ʿāşıḳı cānā / Mey-ḫāne-i mihrüñde ḳo mestāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 3). [bu, ] 

Meyl eylemeyen bu ser-i zülf-i zen-i dehre / Serdār-ı ricālüm diyü merdāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 4). [bu, ] 

Emr it bu dem ey dürr-i girān-māye demidür / Ġavvāṣ-ı ṭaleb lücce-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 2). [bu, ] 
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Ḫoş gör bu demi ḫurrem ol ey şāh gemide / Girmez ele demde ġam-ı ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 8). [bu, ] 

Egnine ṣalupdur beni bu ṭabʿ-ı güher-bār / Şimden girü sen şāh-ı ḫıżır-şāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 15). [bu, ] 

Beni bir ḥālete irgürdi hecrüñ ʿālī bir yüzden / Bu ḥāle vāḳıf olmazsañ olur aḥvāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 1). [bu, ] 

Vefā şeklini bu dehr-i ʿabūsü’l-vechden ummā / Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 6). [bu, ] 

Zülfüñle ġamze bend ider oldı uġrılayın / Miskīn-dilümi ḳıldı bu sevdā ayın bayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 1). [bu, ] 

Yār hem-dem bezm-i ḫurrem mevsim-i ʿıyş u ṭarab / Sāḳiyā mey ṣun ele girmez bu demler her zemān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 3). [bu, ] 

Lebüñden gelmedi cān derdine bir nuṭḳ-ı em bir gün / Bu ġamdan ġam mı itsem ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 1). [bu, ] 

Saña āvāze-i ṭanbūra her dem dem bu dem durur / Dem it kim arayup bulunmaya şāyed bu dem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 6). [bu, ] 

Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [bu, ] 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [bu, ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [bu, ] 

Bāġa varup serviler seyrān iderse ṭañ degül / Bu Raḥīmī şīve-i reftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 5). [bu, ] 

Bu dil ḫod nice demlerdür esīr-i bend-i ʿaşḳuñdur / Perīşān idüp ʿaḳlın zülfüñāsā tār-mār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 5). [bu, ] 

Ṣun lebüñ cāmını ser-mest-i mey-āşāmlara / Mürdeyüz cān vire tā bu dil-i nā-kāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 1). [bu, ] 

El ḳaraldan ḳomadı zülfi bu miskinde ḳarār / Virdi hem ṣabrı dil-ārāmı dil-ārāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 4). [bu, ] 

Ḳıl ḳadar bulmadı yol zülf ü miyānına göñül / Yoḳ yire ʿömri telef eyledi bu sevdāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 2). [bu, ] 

Sen bu ṭabʿ ile Raḥīmī ṭutalum Firdevssin / İltifāt-ı şeh gerek eşʿār-ı mümtāz olmaġa (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 283, Beyit 5). [bu, ] 

Dilerseñ gün gibi günden güne efzūn ola şevḳuñ / Bu devri żāyiʿ itme meh gibi leyl ü nehār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 2). [bu, ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [bu, ] 
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Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [bu, ] 

Gör bu çerḫ-i vuṣlata nevbet degirmendür daḫi / Dönmişem kendüm bilelden āsiyābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 4). [bu, ] 

Āsitānuñsuz cihān maʿmūresin ey genc-i ḥüsn / Gelmeye bir ḥabbe bu ḳalb-i ḫarābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 6). [bu, ] 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [bu, ] 

Gitmedügi bu ġam-ı zülfüñ dil-i aġyārdan / Kāfirüñ āyīnidür ḳoyar çelīpā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 6). [bu, ] 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [bu, ] 

Mihr-i ṣubḥ-ı salṭanatsın ḥüsn-i meh-sīmāyıla / Çerḫ-i devletdür ḳapuñ bu çetr-i gerdūn-sāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 1). [bu, ] 

Rūzemüz rūz-ı ezelde rūze-i ġamdur bizüm / Ḥamdülillāh ḳāniʿüz bu ṣavm-ı ʿīdāsāyıla (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 290, Beyit 5). [bu, ] 

Ġam-ı hicrān-ı çeşm-i ṣāduñ ile dāl-i zülfüñle / Beni ṣıḥḥatde ṣanma ṣayruyam bu ṣad ḫayālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 1). [bu, ] 

Gördi pīrāhenüñi titreyüp üstüme düşer / Çāk çāk itdi bu ġayretle girībānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 4). [bu, ] 

Bir şehüñ şimdi Raḥīmī ḳulıdur ḥalḳa biliş / ʿAyn-ı aʿṭāf bu ḥalḳa siper iḥsānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 6). [bu, ] 

Ḫaṭṭ gelince ḫadd-i yāre gün mi gösterdi baña / Ey Raḥīmī bu perīşān ṭāliʿ ü baḫt-ı siyāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 5). [bu, ] 

Eksük olmaz zülf ü ḳaddüñden hevālar başuma / Veh bu sevdādan gelür āhir belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 1). [bu, ] 

Reh-güẕāruñ pāk idüp sildi süpürdi ṣanuldı / Kirpigin cārūb idüp bu çeşm-i giryānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 5). [bu, ] 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [bu, ] 

Raḥīmī yem-i ümmīd bu selīmü’l-bāl olup dāʾim / Murādum ḳapusın fażluñla yā Rab fetḥ-i bāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 7). [bu, ] 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [bu, ] 

Bu göñlüm gözgüsinde ṣūret-i ḥüsnüñ görenler dir / Zelīḥādur getürmiş Yūsufın ḫalvet-serāyına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 3). [bu, ] 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [bu, ] 
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Lebüñ bu cānuma ḥelvā-yı bī-bedeldür ola / Ḫayāl-i ḳāmeti ṭopuñ dile emeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 1). [bu, ] 

Lebine al ruḫı āl-i peyem-ber geçinür / Ṣoralum ālıla cāndan gele bu peyġāmı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 310, Beyit 5). [bu, ] 

Görmezlenür bu bülbülin iġmāż-ı ʿayn ider / Gül-gūn ider sirişküm o ġonca-femüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 2). [bu, ] 

Nārveş ser-keşlenürmişsin hevādār olana / Ġaybdur çıḳsa cihān gözden bu dem çoḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 4). [bu, ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [bu, ] 

Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [bu, ] 

Pūte-i ġuṣsaya ḳoyup bu Raḥīmīyi felek / Sızṭurup āteş-i ġayretle ʿaceb ḳāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 4). [bu, ] 

Neme yarardı yaşum yanmadı yanumda bu dem / Getürdi dergehüñe ben giyā-yı ʿummānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 326, Beyit 3). [bu, ] 

Yetiş Ḫıżır gibi yaşumı itmeden İlyās / Getür kenāra bu ben mübtelā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 5). [bu, ] 

Cihānda görmedüm bu vech-i raʿnā nesl-i ādemde / Perī-zād olmasun şāyed görüñ ol ḫūb devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 2). [bu, ] 

A ẓālim ẓulmüñi ḥadden aşurma / Bu şehrüñ yoḳsa hīç sulṭānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 2). [bu, ] 

Ḥarīm-i muḥteremüñde eyā şeh-i ḫurrem / Daḫi bu bendeñe ḫıdmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 340, Beyit 4). [bu, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [bu, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [bu, ] 

Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [bu, ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dil ḫastayum bu dār-ı miḥnetde / Uyarmaz kimse şemʿüm sīne-i sūzāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 2). [bu, ] 

İki ḳat itmiş Raḥīmī tīr-i ḳaddüñ bār-ı cevr / Bu fenā bāzārı içre yaya beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 5). [bu, ] 

Dem-ā-dem göz yaşı ḫūnīn ḥabābıyla müzeyyendür / Bu deryā yüzinüñ eksük degüldür hīç donanması 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 4). [bu, ] 

Benüm yoḳ biñ hevādārum fiġān u āhdan ġayrı / Döner yoḳ üstüme bu ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 1). [bu, ] 
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Yelüp yil gibi gezdüm cū-be-cū bu ḫırmen-i dehri / Görünmez ḥāṣılı bir dāne berg-i gāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 2). [bu, ] 

Ṣabāyā ʿayn-ı māl olursa çekmem minnetin kuḥluñ / Görünmez gözüme nesne bu ḫāk-i rāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 3). [bu, ] 

 

bū: Koku. 

Dimāġ-ı cāna irdi ṣubḥ-dem bir nükhet-i cān-baḫş / Raḥīmī ol muʿaṭṭar zülf-i ʿanber varsa būdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 4). [būdur, -dur ] 

 

bu da: Bu da, bu dahi. 

ʿĀşıḳa yüz dürlü biñ nāz itdügüñ gerçek ola / Bir de māʾilsin cefāya bu da bir sūy-ı ḫılāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 4). [bu da, ] 

 

bu dem: Şimdi, şu anda. 

Cānımuz bezm-i maḥabbetde bu dem mest eyledüñ / Ṣundı bir cām-ı şarāb-ı ḫoş-güvār-ı evliyā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 9). [bu dem, ] 

Bülbül-i ḫoş-naġmesiyüz gülsitān-ı ʿaşḳuñuñ / Açılup sen ġoncaya ḳarşu bu dem zār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 2). [bu dem, ] 

Bezm-i çemende lāle degül görinen bu dem / Yirden gehi çıḳar daḫi bir odlu āh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 5). [bu dem, ] 

Ṣabāyā āhdan ġayrı bu dem benden eser umma / Vücūdum ḫākini ben reh-güẕār-ı yāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 5). [bu dem, ] 

 

bu deñlü: Bu kadar, bu kadar çok. 

Leblerüñde bilse bu deñlü kerāmet n’eydügin / Rehn iderdi ḫırḳasın cām-ı meye Beg Bāyezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 7). [bu deñlü, ] 

Şehā dest-i şerīfüñ ḳılmasaydı ger maḳarr şāhin / Ḳaçan olurdı illerde bu deñlü muʿteber şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 1). [bu deñlü, ] 

 

bu gün: Bugün, içinde bulunulan zaman. 

Maʿārif Būstānında bu gün Saʿdī-i vaḳtem ben / Yüzüme güle baḳ ben de idüm bir Gülsitān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 4). [bu gün, ] 

Bāng-i ceres fiġān u metāʿum belā vü derd / Ḳıldum diyār-ı ʿaşḳa bu gün ḫ˅ācevār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 2). [bu gün, ] 

Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [bu gün, ] 
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Sāḥa-i fażl u fünūnuñ şeh-süvārısın bu gün / Ey ḥabāb-ı maʿrifet v’ey ḫażret-i sulṭān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 7). [bu gün, ] 

Yüzümde şol nişān naʿl-i semend-i şeh-süvārumdur / Bu gün ʿunvān içün tevḳīʿ-i şāmı şöhredārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 1). [bu gün, ] 

Bi-ḥamdillāh bu gün sen Ḫüsrev-i mülk-i meʿānīsin / Yoluñda düşmenüñ Ferhādveş bī-pā u ser yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 3). [bu gün, ] 

Görüp bī-ṣabr olur her şūḫ-ı şīrīn-kār-ı şehr-āşūb / Benüm ṭumār-ı eşʿārum bu gün ḥırz-ı füsūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 3). [bu gün, ] 

Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör / Yine virmek anuñdur luṭf ol perverdigāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 3). [bu güni, -i ] 

İdüpdür top-ı çerḫi himmetüñ çevgānı ser-gerdān / Erenler ḥaḳḳıçün meydān bu gün sen 
şehriyāruñdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 5). [bu gün, ] 

Bu gün ḳadd-i hilāl-i ʿīd reşk-i ebruvānuñdur / Leṭāfet bāġına revnaḳ viren mevzūn nihālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 2). [bu gün, ] 

İçüp cām-ı maḥabbet olmışam mestānesi ʿaşḳuñ / Bu gün zencīr-i şevḳiyle benem dīvānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 1). [bu gün, ] 

Yā İlāhī sen beni benden bu gün āgāh ḳıl / Ḳıl ʿaṭā rāh-ı ḍalāletde yeter gümrāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 1). [bu gün, ] 

Gerd-i rāh-ı dil-bere ol göz bu gün cāy olmadı / Girdbād-ı ḫāk-ı ġamdan gözi nemnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 4). [bu gün, ] 

Görüp ḳaddüñ düşüp pāyuña çihrem ḫāk-i rāh itdüm / Yine bir cāy-ı ʿālīde bu gün bir tekyegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 1). [bu gün, ] 

Raḥīmī bāġ-ı ʿālemde naṣībüñ bildüm ayvadır / Anuñçün reng-i ruḫsāruñ bu gün līmūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 5). [bu gün, ] 

Oldum Raḥīmī şimdi nöker bir beg oġlına / Eyyām-ı devletinde bu gün şāh-ı ʿālemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 5). [bu gün, ] 

Ser-i zülfüñ gibi ayaḳlama gel ben ḳuluña / Bu gün ey Yūsuf-ı gül-çihre ḫırīdāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 6). [bu gün, ] 

Zer gibi zerd eyledi beñzüm bu gün iksīr-i ʿaşḳ / Bilmez ol sīmīn-beden daḫi dirīġā ḳıymetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 4). [bu gün, ] 

Başumı iltür vefā meydānına nāḳıṣ ḳadem / Ben erenlerle bu gün ġayret semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 2). [bu gün, ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñla ḥayrān olmayan bilmez / Bu gün esrār-ı ʿaşḳıyla nedür keyfiyyet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 2). [bu gün, ] 

Ġam-ı sevdā-yı hecrüñle perīşān-ḥāldüm ḫayli / Bu gün mecmūʿ-ı ḫāṭır birle zülf-i perçemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 3). [bu gün, ] 

Şehr içinde dün gice daʿvā-yı ḥüsn eylerdi māh / Gün yüzüñ gördi bu gün eksükligin bildi temām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 4). [bu gün, ] 
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Ben gedāña āsitānuñdur şehā meʾvā bu gün / Ger ṭurur ger ṭurmasın nemdür benüm dünyā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 1). [bu gün, ] 

Varlıġum naḳd-i vücūduñladur ey genc-i murād / Yire geçsün sensizin dünyā vü mā-fihā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 2). [bu gün,  

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [bu gün, ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla gören sen ṣanem-sīmāyı dir / Gökden indi yir yüzine var ise ʿḬsā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 4). [bu gün, ] 

Yoluma itdi benüm bir ḳanludur dürr yaşuma / Ter düşerdi yār ile mā-beyni ol deryā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 5). [bu gün, ] 

Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb / Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 6). [bu gün, ] 

Baş egüp tīġüñ gibi bekler kesilmez yanuñı / Çalışur bir kes Raḥīmī gibi yoḳ ḳaṭʿā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 7). [bu gün, ] 

Gülistān-ı ezelde Şeyḫ Saʿdīden sebaḳ aldum / Bu gün Būstān-ı ʿaşḳa bülbül-i dāstān-serāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 3). [bu gün, ] 

Yıldan artuḳ oldı gerçi kim bu gün bir haftadur / Ey Raḥīmi görmeyelden ol meh-i raʿnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 7). [bu gün, ] 

Ḥasret itdüñ sen beni dildāra ey aʿdā bu gün / Ḥaḳḳ seni dūr ide yarın devlet-i dīdārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 5). [bu gün, ] 

Aydın oldı Tire dehr Aḳşehre döndi kāʾināt / Olalı sen meh bu gün menzil-güẕār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 2). [bu gün, ] 

Gün yüzüñsüz ey hilāl-ebrū bu gün / Baña mātem ḫalḳa bayram u dügün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
267, Beyit 1). [bu gün, ] 

Bu gün ʿuryān-ı ʿaşḳ oldı Raḥīmī / İdinmez ölicek belki kefende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
5). [bu gün, ] 

Yilüp yillerle yıldurdı niçe dem dest-i dünyāda / Bu gün kūhsārveş ḫāk-i ferāġat iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 4). [bu gün, ] 

Cām-ı cevrin içeli döne döne devrānuñ / Derde dūş itdi bu gün ḳāmetümi dāl itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 322, Beyit 2). [bu gün, ] 

Bu gün ben hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı yāriyle / Gerekmez kāse-i faġfūrı almam ʿaynuma cāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 4). [bu gün, ] 

İnanmaz saña gerçek er olan ey ḳaḥbe-zen dünyā / Bu gün mesrūr-ı rūşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 5). [bu gün, ] 

Dutar dāmānumı ḳarşu gelür kūyına varduḳca / Bu gün bir mihribānum yoḳ seg-i cānāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 3). [bu gün, ] 

 

bu ḳadar: Bu denli çok, bunca. 
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Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle / Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 2). [bu ḳadar, ] 

 

bu ki: Öyle ki. 

İligimüñ ḳuruduġı bu ki her çeb ola rāst / Cāme-i vaṣluña irüp süre devrānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 3). [bu ki, ] 

 

budacıġ: Dal. 

Neşv ü nemā-yı dīde-i giryān iken henüz / Ser-keşligini ḳomaz o būstān budacıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 2). [budacıġı, -ı ] 

 

budin: Macaristan Krallığı'nın başkentidir. 

Pīç-i zülfi küfr-i ḫaṭṭuyla Budin mülkin diler / Ḳır ḳıral alayın ey ṣāḥib-ḳırān alaya ṣal (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 166, Beyit 2). [budin, ] 

Zülfinüñ pīçi Budin mülkine ṣalarsa aḳın / Ḳayd-ı bend idüp anı ʿazm-i ferendūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 3). [budin, ] 

Budin mülkini yıḳmaḳ hīç zülf-i yāre āyīndür / Velī ey şāh-ı İslām olma rāżısın nev-ayına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 6). [budin, ] 

 

bul-:  

1.Ermek, ulaşmak. 

Fāriġ olduḳ nāy u nūşından bu bezm-i ʿālemüñ / ʿĀlem-i ġurbetde bulduḳ yār-ġār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 8). [bulduḳ, -duḳ ] 

Baḥr [u] kān bulmaz idi olmasa kefüñe şebīh / Kūh-ı kūyuña sücūd itmese bulmazdı vaḳār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 3). [bulmaz, -maz; bulmazdı, -mazdı] 

Bulupdur ey yüzi gül her kesi maḳṣūdı būstānın / Ḳapuñda bī-merām ancaḳ Raḥīmī nā-tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 7). [bulupdur, -updur ] 

Raḥīmī nār-ı ʿaşḳa ben delīl oldum çerāġumdur / Benüm bu tef-i tābumdan bulupdur rūşenā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 8). [bulupdur, -updur ] 

Ṣafāyıla nice gün Kaʿbe dergāhuñda Saʿy itdüm / Bulup ḳıblem naʿalçeñ şeklin āḫir secdegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 3). [bulup, -up ] 

Ḫārdan zaḫm-ı ġamın cānumda laʿl-i yār içün / Bülbülā bir ġonca-i nüzhet bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 6). [bulursam, -ursam ] 

Pāyuña ey serv-ḳāmet bir dem-i fırṣat bulup / Mā-cerā-yı eşkümi bir bir beyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 5). [bulup, -up ] 
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Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [bulmaz, -maz ] 

Degül deryā felek ḳapuña bir māvi ḳumāşıyla / Elüñ öpmege gelmiş bulmaġa devrüñde bir pāye 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 3). [bulmaġa, -maġa ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [buldum, -dum; bulduñsa, -duñsa ] 

Yaşum raḳībi geçid virmez idi ḳapuñdan / Kef-i ʿaṭāñ ile bulmış beḳā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 6). [bulmış, -mış ] 

 

2. Görmek, denk gelmek. 

Āh kim şu deñlü āh itdüm seḥer / Āh bir dem bulmadum feryād-res (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 6). [bulmadum, -madum ] 

Ḳaṣrınuñ bulduñ ḳuṣūrın çekdirüp şiddetler / Ṣoñ ucı pā-māl olup Şeddād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 4). [bulduñ, -duñ ] 

Raḥīmī baġrumuñ başında buldum yaşumuñ başın / Ṣubaşı idüp ol demde sipāh-ı ʿaşḳa baş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 7). [buldum, -dum ] 

Baġrumuñ başında ʿaynı ile buldum başını / Bilürem ḳandan gelür her dem bu eşk-i ḫūn-feşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 5). [buldum, -dum ] 

Laʿlüñe beñzeyeli başumuza çıḳdı şarāb / Bulsavuz ḳanın içerdük biz anuñ tenhāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 3). [bulsavuz, -savuz ] 

 

3.Keşfetmek. 

Yine pehlūsına çekmiş ten-i cānānı zırıh / Ḳanda buldı ʿaceb ol maḫzen-i pinhānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 1). [buldı, -dı ] 

 

4.Hakketiği şeyle karşılaşmak. 

Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb / Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 6). [bulasın, -asın ] 

 

bulan-: Duruluğunu, berraklığını yitirmek. 

Çeşme-i dilden aḳar ḳanlu sirişküm ṣu gibi / Dem-be-dem ṭurmaz bulanur bir deliḳanlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 1). [bulanur, -ur ] 

Gözümüñ bilmezem ḳandan gelürdi dem-be-dem yaşı / Ciger dāġında ʿaynıyla bulandı varımış başı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 1). [bulandı, -dı ] 

 

bulanıḳ aḳ-: Bulanık akmak, berrak olmamak. 
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Ḫūn oldı eşk-i çeşmüm ol gül-ʿiẕāra ḳarşu / Ṣular bulanıḳ aḳar evvel bahāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 1). [bulanıḳ aḳar, -ar ] 

 

bulaş-: Bulaşmak, sirayet etmek. 

Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [bulaşmış, -mış ] 

 

buldur-: Bulma işini yaptırmak. 

Cān ile göñül içre ġamuñ ger güm olursa / Emr it yiridür bulduralum yirlü yirinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 5). [bulduralum, -alum ] 

 

bulun-:  

1.Ele geçirmek. 

Cedd ü cehdiyle bulunmaz vaṣl-ı yār / Kim bilür Ḥaḳḳ kime taḳdīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
123, Beyit 3). [bulunmaz, -maz ] 

 

2. Var olmak, mevcut olmak. 

Mükedder yoḳ zemānuñda meger destār-ı āşüfte / Perīşān dil bulunmaz kimse illā nā-tüvāñ ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 5). [bulunmaz, -maz ] 

N’ola mesken ṭutsa göñlümde ḫayāl-i ḥüsn-i yār / Bulınur vīrānede elbette genc-i şāyegān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 4). [bulınur, -ur ] 

Dişüñ mānend-i dürr zülfüñ gibi müşg / Bulınmaz Çīn ü Māçīn ü Yemende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
277, Beyit 2). [bulınmaz, -maz ] 

Ṣabāveş cū-be-cū kendüm dolandum ḫırmen-i dehri / Bulınmaz ḫālüñüñ bekdaşı ḫod bir dāne fülfülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 4). [bulınmaz, -maz ] 

Hevā-ḫ˅āhuñ olup her gūşede sābit-ḳadem olur / Bulunmaz şāh-bāzum bir benümle şāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 4). [bulunmaz, -maz ] 

 

buluşdur-: Kavuşturmak, yakınlaştırmak. 

Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [buluşdur, ] 

 

būm-ı nekbet: Talihsiz yurt. 

Ey Raḥīmī bildi bes şāh-ı hümāyūn menzilet / Būm-ı nekbetdür anuñçün āşiyānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 7). [būm-ı nekbetdür, -dür ] 
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būmveş: Baykuş gibi. 

Bekā ṭurdum fenāsın fehm idüp bu mülk-i maʿmūruñ / Anuñçün būmveş terk-i ʿimārāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 2). [būmveş, ] 

 

bunca: Bu kadar çok, böylesi. 

Dönmedi bu murādum üstine āh / Bunca dem bunca āh vā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
5). [bunca, ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [bunca, ] 

Ey ārzū-yı cān u murād-ı dil-i ḥazīn / Lāyıḳ degüldür ʿāşıḳa bunca cefā vü kīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 1). [bunca, ] 

Bunca istiġnā ile mihr-i cihān-ārāyı gör / Āsitānuñ ḫākine her ṣubḥ-dem sürer cebīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 4). [bunca, ] 

Ṭutalum kim muḳteżā-yı ḥüsn imiş cevr ü cefā / ʿĀşıḳa ḳıymaḳ revā mı bunca istiġnāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 4). [bunca, ] 

Alnına yazmış meger kim kātib-i ḳudret ezel / Ey Raḥīmī gelmegi bunca belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 5). [bunca, ] 

Bunca gün āh eylerem kūyına bir kez ṭoġrılup / Gezmedüm bir kez ben ol serv-i ḫırāmān bāġını 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 4). [bunca, ] 

 

bura: Bu yer, burası. 

Rā ḳaşuñ peyveste çatma müşterüñe incinüp / Ey ʿuṭārid rā buradur kūşe-i rāḥat baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 2). [buradur, -dur ] 

Buradan gitmeden ey ḳaşı rā ölmek baña rāciḥ / Elif-ḳaddümi derdüñle büküp dāl idüp ad itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 2). [buradan, -dan ] 

 

burada: Bu yerde. 

Rā-ḳaşlaruñ ḫayāli gehi zülfüñüñ ġamı / Miskīn-göñül burada perīşān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 3). [burada, ] 

 

burc: Kale, hisar, sur. 

Raḥīmī hecr-i kūyuñla beden mülkin ḫarāb itdi / Felek burcını yıḳmaġa döküpdür ṭop-ı efġānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 7). [burcını, -ını ] 

 

burc-ı ʿizzet: Yücelik kalesi. 
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Yaḳalı envār-ı ḥüsnüñden çerāġ ey āfitāb / Burc-ı ʿizzetde şeref buldı meh-i tābān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 6). [burc-ı ʿizzetde, -de ] 

 

burc-ı şeref: Ululuk, azamet burcu; gökyüzünün en üst burcu. 

Ġarrā ḳaşuña beñzemeyeydi vü ger hilāl / Burc-ı şerefde olmaz idi şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 4). [burc-ı şerefde, -de ] 

 

būse: Öpücük. 

Cānuma bir būse iḳrār eyledi o laʿl-i nāb / Māʾil oldı ṣandı ṣudur teşne-dil gördi serāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 12, Beyit 1). [būse, ] 

Genc-i ḥüsnüñ ṣadaḳası būsedür bir ümmīd / Müstaḥaḳḳum ben faḳīrüñden dirīġ itme zekāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 2). [būsedür, -dür ] 

Yüzüñi gördükce būse umduġum ʿayb eyleme / Āyet-i Kevser ḥaḳı cānā budur erkān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 7). [būse, ] 

İki ʿālem kim behā bir kez bilüñ ḳoçmaġıçun / Laʿlüñüñ bir būsesi erzān eger biñ cānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 3). [būsesi, -si ] 

Sāḳiyā min-baʿd ṣunma būsesüz cām-ı şarāb / Ārzū-yı cān u dil laʿl-i leb-i dildār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 4). [būsesüz, -süz ] 

N’ola Raḥīmī būse isterse leblerüñden / Cānā leẕīẕ ü terdür ekser ġıdā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 7). [būse, ] 

Ḫaṭṭı geldi būsesin al dün ġarībüñdür diyü / Ey Raḥīmī lāyıḫ oldı cāna dün esrār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 7). [būsesin, -sin ] 

Ṭolı ṣanma sāḳiyā billāhi artuḳ būsesüz / Acıdupdur cānımı bu ẓulm-i bī-dāduñ senüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 162, Beyit 2). [būsesüz, -süz ] 

 

būse-i cānān: Sevgilinin öpüşü. 

Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü / Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 2). [būse-i cānāna, -a ] 

 

būse-i cānāne: Sevgilinin öpücüğü. 

Būse-i cānāneye biñ cān virür bir ʿāşıḳuz / Biz faḳīr üftādeyüz ammā mükāfāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 5). [būse-i cānāneye, -ye ] 

 

būse-i laʿl-i leb: Kırmızı dudağın öpücüğü. 

Būse-i laʿl-i lebüñe cān virüp meʾnūs olan / Bir nefes çekmez benüm rūḥ-ı revānum cān ġamın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 2). [būse-i laʿl-i lebüñe, -üñe ] 
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būse-i mey-gūn-ı laʿl-i dil-ber: Sevgilin şarap renkli dudağının öpücüğü. 

Ṭālib olan būse-i mey-gūn-ı laʿl-i dil-bere / Meclis-i ʿaşḳ içre cān beẕl eylesün peymāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 3). [būse-i mey-gūn-ı laʿl-i dil-bere, -e ] 

 

būselik: Mûsikîmizde bûselik beşlisiyle hüseynîde hicaz dörtlüsü veya kürdî dörtlüsünün birleşmesinden meydana 
gelen ve dügâh (la) perdesinde karar kılan, iki numaralı basit makamdır. 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [būselikden, -den ] 

Būselikde ideli ʿuşşāḳa ol şehnāz nāz / Her maḳāmı ṭutasın çeng naġme-i āvāz nāz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 109, Beyit 1). [būselikde, -de ] 

Būselik ʿarż iderek ʿuşşāḳa ol şeh nāz ider / Nālemüzden rāst bildi ki maḳāmāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 6). [būselik, ] 

 

būs-ı rikāb eyle-: Üzengisini öpmek. 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [būs-ı rikāb eyle, ] 

 

būstān:  

1.Bahçe. 

Bulupdur ey yüzi gül her kesi maḳṣūdı būstānın / Ḳapuñda bī-merām ancaḳ Raḥīmī nā-tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 7). [būstānın, -ın ] 

Ṣanasın şemʿ-i kāfūrī durur eşcār-ı gülşende / Ki ṭolmış sīmden pervānelerle būstān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 2). [būstān, ] 

Neşv ü nemā-yı dīde-i giryān iken henüz / Ser-keşligini ḳomaz o būstān budacıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 2). [būstān, ] 

 

2. Sadi Şirazi'nin eseri. 

Maʿārif Būstānında bu gün Saʿdī-i vaḳtem ben / Yüzüme güle baḳ ben de idüm bir Gülsitān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 4). [būstānında, -ında ] 

 

būstān-ı ʿaşḳ: Aşk bahçesi || Şeyh Sa'di'nin Bûstan adlı eseri. 

Gülistān-ı ezelde Şeyḫ Saʿdīden sebaḳ aldum / Bu gün Būstān-ı ʿaşḳa bülbül-i dāstān-serāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 3). [būstān-ı ʿaşḳa, -a ] 

 

būstān-ı cūd: Cömertlik bostanı, bahçesi. 
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İltifātuñdur ġaraż ey mīve-i bāġ-ı ʿaṭā / Bilürüz memlū durur envāʿıla būstān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 10). [būstān-ı cūd, ] 

 

būstān-ı dehr: Dünya bahçesi. 

Feyż-ı iḥsānuñ göñül bāġını sīr-āb eyledi / Ser-be-ser būstān-ı dehri nitekim bārān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 8). [būstān-ı dehri, -i ] 

 

būy: Koku. 

Ben senüñ Yaʿḳūbuñum ey Yūsuf-ı gül-pīrehen / Nükhet-i cān-baḫş olur būyı baña pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 4). [būyı, -ı ] 

 

būy-ı çīn-i zülf: Saçın büklümünün kokusu. 

Būy-ı çīn-i zülfüñe virür Ḫıṭā ḫānı ḫarāc / Dişlerüñüñ n’ola olursa ʿAdende bācıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 4). [būy-ı çīn-i zülfüñe, -üñe ] 

 

būy-ı kelāl: Yorgunluk kokusu. 

Ġonca-i ġonca zülālüñdür iden gülşende lāl / Sünbüli būy-ı kelālüñdür iden āşüfte-ḥāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 1). [būy-ı kelālüñdür, -üñdür ] 

 

būy-ı luṭf: İhsan, iyilik kokusu. 

Būy-ı luṭfuñla Raḥīmī ḳıldı ḳapuñda ḳarār / Bu hevā ile anuñçün eyledi terk-i vaṭan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 236, Beyit 7). [būy-ı luṭfuñla, -uñla ] 

 

būy-ı zülf: Saçının kokusu. 

Būy-ı zülfinsiz ṣabāveş yoḳ ḳarārı dem-be-dem / Ṭaġıdup ʿaḳlum perīşān rūzgār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 2). [būy-ı zülfinsiz, -insiz ] 

 

bük-: Eğmek, iki büklüm etmek. 

Bükdi hecr müjeñ ile oḫ ḳaddüm / Daḫi bu devr baña yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 2). 
[bükdi, -di ] 

Bükdüñ bu ḫalḳa ḳarşu bilümi kemer miyem / Ey serv saña ṭoġrulıḳ itdüm kem-er miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 1). [bükdüñ, -düñ ] 

Āh kim bir gün büker ḳavs-i ḳuzaḥveş ḳaddüñi / Merḥamet umma Raḥīmī çerḫ-i kec-reftārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 5). [büker, -er ] 

İdelden başlu baġrum tīr-i müjgāna nişān ebrū / Büküp ey ḳaşı ya oḳ ḳaddümi eyler kemān-ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 1). [büküp, -üp ] 



402 
 

Ḳaddümi bükdükce zülfüñ laʿlüñi ḳıldum ṭaleb / Pīrlikde başladum çenberde cān-bāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 3). [bükdükce, -dükce ] 

Firāḳ-ı ḫad u ebrūsıyla ḳaddüm ey felek bükdüñ / Yire geç göreyin tīz günde māh u nev- hilālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 2). [bükdüñ, -düñ ] 

Buradan gitmeden ey ḳaşı rā ölmek baña rāciḥ / Elif-ḳaddümi derdüñle büküp dāl idüp ad itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 2). [büküp, -üp ] 

İder āhı oḳına pūte-i çerḫi nişān ḫasta / İñiledür duruş ḳaddin büküp eyler kemān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 1). [büküp, -üp ] 

 

bükil-: Eğilmek, bükülmek. 

Bār-ı cevr-i devri çekmekden bükildi ḳāmetüm / Bāri ġam çekdürme ey meh mihri yoḳ aġyārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 6). [bükildi, -di ] 

Ḳaddüñ ġamıyla ḳaddüm büküldi yāya döndi / Hecr-i ʿiẕāruñ ile her günüm aya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 1). [büküldi, -di ] 

 

bülbül:  

1.Güzel sesiyle bilinen kuş. 

Gülşen-i ḥüsnüñe ḳarşu yine dil bülbülinüñ / Naġme-i āh-ı hezārān ile şeydālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 4). [bülbülinüñ, -inüñ ] 

Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur / Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 1). [bülbülüm, -üm ] 

İtmedüm bülbül gibi ey yüzi gül gülzār seyr / Baña kūyuñ pes ne lāzım eyleyem tekrār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 1). [bülbül, ] 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [bülbüller, -ler ] 

Gelseñ ey bülbül senüñle yāri söyleşsek birez / Ġonca gibi ol gül-i gülzārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 1). [bülbül, ] 

Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [bülbül, ] 

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [bülbül, ] 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [bülbül, ] 

Bülbülüñ nālesi ʿuşşāḳa bu dem virdi ṣudāʿ / Naġmesin muṭrib-i ḫoş-lehçelerüñ gūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 2). [bülbülüñ, -üñ ] 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [bülbülinden, -inden ] 
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Hezār-ı ʿāşıḳ olursa ġam degül dildār ṣaġ olsun / Ḳayırma bülbüli ey bāġbān gülzār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 1). [bülbüli, -i ] 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin / Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 1). [bülbül, ] 

Nā-müsāʿid ṭāliʿum baḫtum siyeh ḳalbüm ḥazīn / Ṭañ mı ey gül-çihre bülbül gibi eylersem enīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 1). [bülbül, ] 

Gül gibi sen mey içüp her ḫāra hem-dem olalı / Ġoncaveş ben ḳan yudup bülbül gibi itdüm fiġān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 6). [bülbül, ] 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [bülbül, ] 

Raḥīmī rāz-ı ʿaşḳuñ ġoncaveş ṣaḳlardı sen anı / Açup gül gibi bülbüllerle gūyā eyleyen sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 7). [bülbüllerle, -lerle ] 

Gül yüzüñ hecriyle feryādın Raḥīmī bendeñüñ / Ṣubḥ-dem işitdi bülbül fāriġ oldı zārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 7). [bülbül, ] 

Beni hecrüñle ey gül-çihre bülbül gibi zār itme / Yüzüñden gözüm ırmaġla yaşum cūy-bār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 1). [bülbül, ] 

Ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla ḫurrem gül gibi her ḫār / Ḫoş-edā bülbülüñ ey ġonca-leb zārın hezār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 4). [bülbülüñ, -üñ ] 

Bülbülüñ nāle vü feryādı hezār olsa ne ġam / Gül olur ḫāra muḳārin o ġam-ı ġavġāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 6). [bülbülüñ, -üñ ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [bülbül, ] 

Öte ṭursun bāġ-ı vaṣluñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Bülbül oldı çāre yoḳ mı ḳış gidüp yaz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 2). [bülbül, ] 

Yine gül gibi ʿīş it ġonca-leblerle bahār içre / Söz aç bülbül gibi gel gül gibi bir murġzār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 1). [bülbül, ] 

Bülbülleriyle oldum hecrüñ deminde hem-dem / Döne döne fiġānum şimdi hevāya döndi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 331, Beyit 3). [bülbülleriyle, -leriyle ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [bülbül, ] 

 

2. Güzel sesiyle bilinen kuş II Âşık. 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [bülbülin, -in ] 

Ġonca gibi ḳan yudar bülbül ḥarīm-i bāġda / Bī-tekellüf gülşen-i ḥüsnüñ ider her ḫār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 6). [bülbül, ] 

Nāleme ey gül-i ter incinme / Bülbüle āh vā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 2). 
[bülbüle, -e ] 
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Rūy-ı kūy-ı yārsuz ben bülbüle / Gül diken gülzār olur oddan ḳafes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 5). [bülbüle, -e ] 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [bülbül, ] 

Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm / Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 3). [bülbülüñi, -üñi ] 

Görmezlenür bu bülbülin iġmāż-ı ʿayn ider / Gül-gūn ider sirişküm o ġonca-femüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 2). [bülbülin, -in ] 

Ṣaḳın ey ġonca-leb bülbüllerüñüñ / Seḥerde nāle vü efġānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 4). [bülbüllerüñüñ, -lerüñüñ ] 

 

bülbülā: Ey bülbül. 

Ḫārdan zaḫm-ı ġamın cānumda laʿl-i yār içün / Bülbülā bir ġonca-i nüzhet bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 6). [bülbülā, ] 

 

bülbülāsā: Bülbül gibi. 

Gūşına gül-bāng-i āhum girmedi ol ġoncanuñ / Ey Raḥīmī bülbülāsā ṭoldı efġān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 5). [bülbülāsā, ] 

Hemīşe bāġ-ı ʿālemde şehā sen ḫurrem ü şād ol / Raḥīmī bülbülāsā aġlasun sen ġonca gibi gül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 7). [bülbülāsā, ] 

 

bülbül-i āşüfte: Perişan bülbül II gönlü perişan olmuş âşık. 

Nālesine raḥm idüp ben bülbül-i āşüftenüñ / Açılup gül gibi ol ġonca-dehānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 2). [bülbül-i āşüftenüñ, -nüñ ] 

 

bülbül-i bāġ-ı belāġat: Güzel ve sanatlı söyleyişler bağının bülbülü. 

Şehā ṭabʿ-ı Raḥīmī bülbül-i bāġ-ı belāġatdur / Anuñçün gülşen-i kūyuñda verd-i iʿtibār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 5). [bülbül-i bāġ-ı belāġatdur, -dur ] 

 

bülbül-i cān: Gönül bülbülü. 

Ḳafes olmaḳ revā mı bülbül-i cāna cihān bāġı / Giriftāruñdur ol āşüfte-i āzār ḫār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 6). [bülbül-i cāna, -a ] 

Cinān bāġı cenābuñsuz dikendür bülbül-i cāna / Dile pejmürde-i berg-i ḫazān gül-berg-i ḫandānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 2). [bülbül-i cāna, -a ] 

 

bülbül-i dāstān-serā: Destan okuyucu bülbül. 



405 
 

Gülistān-ı ezelde Şeyḫ Saʿdīden sebaḳ aldum / Bu gün Būstān-ı ʿaşḳa bülbül-i dāstān-serāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 3). [bülbül-i dāstān-serāyam, -yam ] 

 

bülbül-i dilzār: Gönlü ağlayan bülbül. 

Ḫār-ı ġam-ı hicrāndan olur bülbül-i dilzār / Ey ġonca ḳo sen söyleyeni söyledeni gör (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 52, Beyit 3). [bülbül-i dilzār, ] 

 

bülbül-i gūyā: Söyleyen bülbül, konuşan bülbül. 

Leṭāfet gülşeninde yine bir gül-berg-i nāz irdi / Hezārān bülbül-i gūyāsı var bir ʿaşḳ-bāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 1). [bülbül-i gūyāsı, -sı ] 

 

bülbül-i ḫoş-naġme: Hoş sesli bülbül ‖ âşık. 

Kendi kūyuñda benümle hem-dem olmadı raḳīb / Bülbül-i ḫoş-naġme ile imtizāc itmez ġurāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 6). [bülbül-i ḫoş-naġme, ] 

Bülbül-i ḫoş-naġmesiyüz gülsitān-ı ʿaşḳuñuñ / Açılup sen ġoncaya ḳarşu bu dem zār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 2). [bülbül-i ḫoş-naġmesiyüz, -siyüz ] 

Öte ṭursın diyüben bülbül-i ḫoş-naġmeñ içün / İde aġyār-ı zaġın gülşen-i kūyuñı duraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 4). [bülbül-i ḫoş-naġmeñ, -ñ ] 

 

bülbül-i ḫoş-ṭabʿ: Güzel huylu bülbül. 

Midḥatüñ gülzārınuñ bir bülbül-i ḫoş-ṭabʿıdur / Bu Raḥīmī çākerüñ ey gülşen-i ʿirfān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 9). [bülbül-i ḫoş-ṭabʿıdur, -ıdur ] 

 

bülbül-i pür-zār: Çok ağlayan bülbül. 

Ey Raḥīmī işidüp nālemi ol ġonca dimiş / Ṣad hezār ancılayın bülbül-i pür-zārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 5). [bülbül-i pür-zārum, -um ] 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [bülbül-i pür-zāra, -a ] 

Ġam-ı tīġ-i ʿadūdan zaḫm-ı cismüm dir gören yara / Yine ḫār-ı belādan bülbül-i pür-zāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 4). [bülbül-i pür-zāra, -a ] 

 

bülbül-i şūrīde: Âşık bülbül. 

Yoḳ yire her ġoncaya dil virme bilinmez diyü / Ṣad hezārān bülbül-i şūrīdesi var ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 2). [bülbül-i şūrīdesi, -si ] 

Bülbül-i şūrīdedür seyr-i gülistān özledi / Dil anuñçün gülşen-i ruḫsāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 3). [bülbül-i şūrīdedür, -dür ] 



406 
 

 

bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥān: Hoş ezgiler söyleyen bülbül yaratılışlı. 

Gül yüzi vaṣfında şiʿrüm gördi ol ġonca didi / Āferīn ey bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 6). [bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥānum, -um ] 

 

bülbül-i zār: İnleyen bülbül. 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [bülbül-i zāruñ, -uñ ] 

 

bülend: Yüksek. 

Cennet ü ṭūbāya virmez ḳāmet ü dīdāruñı / Himmeti şāhum Raḥīmī bendeñüñ ġāyet bülend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 7). [bülend, ] 

 

bülend ol-: Yüce, ulu olmak. 

Yine beg virdi Raḥīmī ḫālüñe dil-murġını / Himmetüñ gibi bülend olur hücūm-ı şāh-bāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 7). [bülend olur, -ur ] 

Güneş gibi bülend olurdı ḳadrüm çerḫ-i aʿlāda / Eger bālinem olsa bir gice iç eşügi ṭaşı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 342, Beyit 2). [bülend olurdı, -urdı ] 

 

bünyād: Esas, temel. 

Ḳaṣr-ı ḥüsni yüce ḳılmışdur ṣalın bünyād aña / Ey göñül irmez kemend-i nāle vü feryād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 1). [bünyād, ] 

Gördi bennā-yı ferāset ʿahdinüñ bünyādı yoḳ / Ṭarḥ idüp bünyādını hem ḫanedānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 2). [bünyādı, -ı ] 

Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña / Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 4). [bünyāduñ, -uñ ] 

 

bünyād ḳıl-: İnşa etmek. 

ʿḬddur ṭarḥ it ġamı ḳaṣr-ı feraḥ bünyād ḳıl / Öp lebin yārüñ dilā cāndan mübārek bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 1). [bünyād ḳıl, ] 

 

bünyād-ı ezel: Başlangıcı olmayan geçmiş zamanın temeli. 

Kāḫ-ı ʿizz ü devletüñ yapduḳda bünyād-ı ezel / Eylemiş ser-levḥasın ṭūbā ile ḥüsn ü meʾāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 3). [bünyād-ı ezel, ] 
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bürhān: Delil, ispat. 

Mecāzı maḥv idüp rāz içdük esrār-ı ḥaḳīḳatden / Ṭarīḳatda şerīʿat gibi bir bürhānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 2). [bürhānımuz, -ımuz ] 

 

bürhān-ı ʿīd: Bayramın ispatı. 

Ey şehen-şāh-ı bülend aḫter sipihr-i ʿāleme / Bedr-i ḥüsnüñle hilāl-ebruñ olur bürhān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 3). [bürhān-ı ʿīd, ] 

 

büsbütün: Büsbütün, tamamen, bütünüyle. 

Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var / Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 1). [büsbütün, ] 

 

büt-i çīn: Çin putu, Çin güzeli. 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni / Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 5). [büt-i çīn, ] 

 

büt-i raʿnā: Put gibi güzel sevgili. 

Niḳāb-ı zülfüñi refʿ it ruḫuñdan ey büt-i raʿnā / Ki tā ʿaşḳuñ zebūrı ola deyr-i ʿāleme ifşā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 1). [büt-i raʿnā, ] 

 

bütün dünyā: Bütün dünya, dünyanın her yeri. 

Lebüñsüz āb-ı ḥayvān nūş idersem nīş-i cān olsun / Bütün dünyāda yārümsin benüm bir daḫi varum 
yoḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 4). [bütün dünyāda, -da ] 

 

C 
cā ṭut-: Yer, makam, mahal, mevki tutmak. 

Gitdi gözden dilde cā ṭutdı ḫayāl-i laʿl-i yār / Ḳanda żāyiʿ eyledüm bu çeşm-i giryān cevherin (Kütahyalı 
 Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 6). [cā ṭutdı, -dı ] 

 

cāh: Itibar, makam, mevki, rütbe, derece; heybet, ihtişam. 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [cāhı, -ı ] 

Cāhı çāha menṣūbı menṣūbeye döndürdiler / Rāh-ı Ḥaḳda her biri ṣorsañ yine gümrāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 5). [cāhı, -ı ] 
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Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [cāh, ] 

 

cāhil: Bilgisiz 

Manṣıba manṣūbadur dehrüñ Raḥīmī cāyı çāh / Cāhile baş egmezem ben bu recādan çekdüm el 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 5). [cāhile, -e ] 

Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [cāhil, ] 

 

cāʾiz: Yapılmasında mahsur olmayan, uygun. 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [cāʾiz, ] 
 

cām:  

1.Kadeh. 

Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü / Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 2). [cām, ] 

Nihān oldı gözümden laʿl-i nābuñ niçe demlerdür / Yaḳar ġam cāmı ben mest-i ḫarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 1). [cāmı, -ı ] 

Velī miḥnetden āzād eylemekdür / İçüp cāmı yiyüp ṣūfi gehi beng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 2). [cāmı, -ı ] 

Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [cāmını, -ını ] 

Ḳapuñda pister-i dībā gerekmez ḫāk-i der yegdür / Seg-i kūyuñ sifāli cāmdan ey pür-hüner yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 1). [cāmdan, -dan ] 
Gözde naḳḳāş-ı müjem şekl-i lebüñ / Cāmda sen cānı taṣvīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 2). [cāmda, -da ] 
Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [cāmı, -ı ] 
Sāḳiyā bize lebüñ cāmını ṣun nūş idelüm / Bāde-i ʿaşḳ ile cān u dili ser-ḫoş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 1). [cāmını, -ını ] 

Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile / Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 5). [cām, ] 

Ṣun lebüñ cāmını ser-mest-i mey-āşāmlara / Mürdeyüz cān vire tā bu dil-i nā-kāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 1). [cāmını, -ını ] 
Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [cāmını, -ını ] 
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Cān lebüñ cāmın görüp mestāne şeklin baġladı / Yandı şemʿ-i şevḳe dil pervāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 1). [cāmın, -ın ] 
Meh-rūma cānlar virür cām olmaġa germ-ābuña / Tek temāşā itsün ʿuryān bir gün ey meh-rū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 6). [cām, ] 
Bu gün ben hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı yāriyle / Gerekmez kāse-i faġfūrı almam ʿaynuma cāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 4). [cāmı, -ı ] 
Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [cāmını, -ını ] 

 

2. Cam, pencere. 

Seni germ-ābede seyr itmege ḫalvet bulımaz / Gündüzin mihr gice māh gelür cāmlara (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 279, Beyit 2). [cāmlara, -lara ] 

 

cāme: Libas, elbise. 

Ṣubḥ-dem çāk eylesem gül gibi ʿiṣmet cāmesin / Raḳṣa girsem gün gibi mihrüñle devrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 2). [cāmesin, -sin ] 

Cihānuñ çıḳdı fāḫir cāmesinden terk-i tāc itdi / Geyüp şāl-ı fenā bir ṭurfe kisvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 3). [cāmesinden, -sinden ] 
Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [cāmeden, -den ] 
 

cāme-i dībā: İpekli elbise. 

Peşmīne-pūş cürʿa gibi bezm-i ʿaşḳuñuñ / Birdür yanında cāme-i dībā külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 2). [cāme-i dībā, ] 

 

cāme-i nāḫ: Sırma işlemeli bir cins dibadan elbise. 

Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ / Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 1). [cāme-i nāḫ, ] 

 

cāme-i varlıḳ: Varlık elbisesi. 

Ten cāme-i varlıḳdan ʿuryān olısar āḫir / Gel ḳayd-ı ḳabādan geç destāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 3). [cāme-i varlıḳdan, -dan ] 

 

cāme-i vaṣl: Kavuşma elbisesi. 

İligimüñ ḳuruduġı bu ki her çeb ola rāst / Cāme-i vaṣluña irüp süre devrānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 3). [cāme-i vaṣluña, -uña ] 
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cāmeveş: Elbise gibi. 

Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi / Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 6). [cāmeveş, ] 

 

cām-ı ʿaşḳ: Aşk şarabı. 

Sāḳiyā bezm-i ezel peymānesin nūş eyleyüp / Cām-ı ʿaşḳuñla dilüm ser-mest ü ḥayrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 4). [cām-ı ʿaşḳuñla, -uñla ] 

Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile / Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 5). [cām-ı ʿaşḳ, ] 

Birdür yanında cürʿa gibi cām-ı ʿaşḳuñuñ / Her bir ḥabāb-ı bāde ile bārgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 2). [cām-ı ʿaşḳuñuñ, -uñuñ ] 

 

cām-ı bāde: Şarap kadehi. 

Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi / Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 2). [cām-ı bādeyi, -yi ] 

 

cām-ı bed-nām: Kötü isim kadehi. 

Selāmet semtine luṭf eyle taḥrīk itme ey ṣūfi / Ḫarābāt ehliyem nūş eyledüm ben cām-ı bed-nāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 3). [cām-ı bed-nāmı, -ı ] 

 

cām-ı cān: Can kadehi || Beden. 

Lebüñsüz cām-ı cān pür-ḫūn olupdur / Ruḫuñsuz göz yaşı gül-gūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 45, Beyit 1). [cām-ı cān, ] 

 

cām-ı cem: Şarabı icat eden Cem’in sihirli kadehi; [tas.] gönül. Bir kır gezintisi esnasında Cem, ayaklarına yılan 
dolanmış bir kuş görür. Okuyla kuşu, yılandan kurtarır. Kuşun ağzından yere bıraktığı çekirdekten asma büyür, o 
asmadan ilk şarap elde edilir. Cem’in kadehi, üzerinde yedi hikmeti bildiren yazılar bulunan bir kadehtir. 
İskender’in aynası gibi mevhum bir nesnedir. Cām-ı Cem, bütün evrendeki durumu, yedi feleğin sırrını açık ve 
ayrıntılı biçimde gösteren bir kadeh sayılır.  

Etegüñ ṣanmış sifālin dem olur mı ḫ˅ār-ı ʿaşḳ / Dökseler ger ḳanını virmez anı cām-ı Ceme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 3). [cām-ı ceme, -e ] 

Ṭayanma ḥüsn-i bī-bünyāduña ey ġonca-leb gör kim / Ne mirʾāt-ı Sikenderden nişān ne cām-ı Cem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 4). [cām-ı cem, ] 

 

cām-ı cem çek-: Şarabın mucidi Cem'in kadehinden şarap içmek. 
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Raḥīmī cürʿaveş devrān ayaġa düşürür bir gün / Ṭutalum bezm-i dünyāda nice dem cām-ı cem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 5). [cām-ı cem çekdüm, -düm ] 

 

cām-ı cevr: Eziyet kadehi. 

Cām-ı cevrin içeli döne döne devrānuñ / Derde dūş itdi bu gün ḳāmetümi dāl itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 322, Beyit 2). [cām-ı cevrin, -in ] 

 

cām-ı cihān: Dünya kadehi. 

Laʿlüñden ayru cām-ı cihān ṣunsa Cem göre / Ayaġına ṣürāḥi gibi baş eger miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 3). [cām-ı cihān, ] 

 

cām-ı ġam: Gam kadehi, dert şarabı. 

Yārüñ Raḥīmī öpmek içün laʿlini müdām / Mey cām-ı ġamda göñlümi āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 7). [cām-ı ġamda, -da ] 

 

cām-ı gül-reng: Gül renkli şarap kadehi. 

Nice bir laʿl-i nāb-ı ḫamla dil teng / Demidür sāḳiyā ṣun cām-ı gül-reng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
149, Beyit 1). [cām-ı gül-reng, ] 

Niçe bir olalum sāḳi ġubār-ı ġuṣṣadan bengi / Pey-ā-pey ʿaşḳuñı nūş idelüm ṣun cām-ı gül-rengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 1). [cām-ı gül-rengi, -i ] 

 

cām-ı ḫarābāt: Meyhane kadehi. 

Bu dem cām-ı ḫarābāt ile ol dem dāmen-ālūde / Ḥużūr-ı ḳalb ile ṭāʿāṭı ʿaşḳ-ı pāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 4). [cām-ı ḫarābāt, ] 

 

cām-ı ḥasret: Özlem kadehi. 

Raḥīmī bezm-i ġamda cām-ı ḥasret nūş ider dāʾim / Görelden ʿaks-i laʿl-i cān-fezāñı sāġar-ı mülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 5). [cām-ı ḥasret, ] 

 

cām-ı ḫoş-güvār: Hoş içimli, lezzetli şarap kadehi. 

Lebi ġamıyla ḳadeḥ gibi ṭoldı ḳan çeşmüm / Ġıdā-yı cān olan ol cām-ı ḫoş-güvārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 3). [cām-ı ḫoş-güvārı, -ı ] 

 

cām-ı laʿl: Dudak kadehi. 
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Cām-ı laʿlüñe irişmez elüm elden ne gelür / Ayaġuñ öpmedür ümmīd degül mültemes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 3). [cām-ı laʿlüñe, -üñe ] 

 

cām-ı leb: Dudak kadehi. 

Her gice mihr-i ruḫuñ şevḳi dile meh-tābdur / Cānuma cām-ı lebüñ cānā şarāb-ı nābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 1). [cām-ı lebüñ, -üñ ] 

Nūş itmeyince cām-ı lebini piyālenüñ / Batmaya ḳala cānda ġam-ı zaḫmı nālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 1). [cām-ı lebini, -ini ] 

Ben bezmgāh-ı derdüñüñ ol dürd-nūşıyam / Cān naḳdi ile cām-ı lebüñ mey-fürūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 1). [cām-ı lebüñ, -üñ ] 

Ḳan uġud oldum ġubār-ı ġuṣṣadan / Sāḳiyā cām-ı lebüñden bāde ṣun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 3). [cām-ı lebüñden, -üñden ] 

Cānā Raḥīmī cām-ı lebüñ mestidür müdām / Eşʿār-ı ṣāfisi nice mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 9). [cām-ı lebüñ, -üñ ] 

Şām-ı zülfin ḳo dilā cām-ı lebin nūş idegör / ʿÖmr-i bāḳī degül ʿişretde geçür eyyāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 3). [cām-ı lebin, -in ] 

Cām-ı lebüñ ġamı ile cānā Raḥīmīnüñ / Ḫūn-ı cigerle ṭoldı gözinüñ ḳabacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 5). [cām-ı lebüñ, -üñ ] 

 

cām-ı maḥabbet: Aşk kadehi. 

İçüp cām-ı maḥabbet olmışam mestānesi ʿaşḳuñ / Bu gün zencīr-i şevḳiyle benem dīvānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 1). [cām-ı maḥabbet, ] 

 

cām-ı mey: Şarap kadehi. 

Leblerüñde bilse bu deñlü kerāmet n’eydügin / Rehn iderdi ḫırḳasın cām-ı meye Beg Bāyezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 7). [cām-ı meye, -e ] 

 

cām-ı muṣaffā: Saf kadeh. 

Bāde-i bezm-i ezel birle leb-ā-leb ṭoludur / Ṣūfiyā nūş ide gör cām-ı muṣaffādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 4). [cām-ı muṣaffādur, -dur ] 

 

cām-ı rūḥ-efzā: Cana can katan kadeh. 

Hecr ile öldüm meded depret lebüñ ṣor ḥālümi / Zinde eyle bendeñüm bir cām-ı rūḥ-efzāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 3). [cām-ı rūḥ-efzāyıla, -yıla ] 

 

cām-ı ṣāf: Halis kadeh. 
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Dem bu demdür jeng-i ġamla ḳılma ḳalbüñ münkesir / Bezm-i cām encāmını ḫod gösterür her cām-ı ṣāf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 2). [cām-ı ṣāf, ] 

 

cām-ı ṣafā: Neşe ve zevk kadehi. 

Yād-ı laʿlüñle ḫūn-ı dil içerüz / Cāna cām-ı ṣafā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 3). 
[cām-ı ṣafā, ] 

Hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı dildārıyla ben / Fāriġum faġfūrdan cām-ı ṣafādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 2). [cām-ı ṣafādan, -dan ] 

 

cām-ı ṣafā-yı nev-rūz: Yeni günün gönül şenliği kadehi. 

Ṣaḥrāda lāle ṣanma gül-gūn meyiyle ṣunmış / ʿAyyāş-ı nev-bahāra cām-ı ṣafā-yı nev-rūz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 108, Beyit 3). [cām-ı ṣafā-yı nev-rūz, ] 

 

cām-ı sāġar: İçki kadehi. 

Ḥālet-i laʿlüñ Raḥīmī cām-ı sāġardan ṣorar / Ol meẕāḳ-ı cām-ı cānı kām-yābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 7). [cām-ı sāġardan, -dan ] 

 

cām-ı şarāb: Şarap kadehi. 

Sāḳiyā min-baʿd ṣunma būsesüz cām-ı şarāb / Ārzū-yı cān u dil laʿl-i leb-i dildār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 4). [cām-ı şarāb, ] 

 

cām-ı şarāb-ı ʿaşḳ: Aşk şarabının kadehi. 

Olmışam cām-ı şarāb-ı ʿaşḳ ile mestāne ṭavr / Sākin-i kūy-ı ḫarābātem yine dīvāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 65, Beyit 1). [cām-ı şarāb-ı ʿaşḳ, ] 

 

cām-ı şarāb-ı ḫoş-güvār-ı evliyā: Evliyanın tatlı şarabının kadehi. 

Cānımuz bezm-i maḥabbetde bu dem mest eyledüñ / Ṣundı bir cām-ı şarāb-ı ḫoş-güvār-ı evliyā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 9). [cām-ı şarāb-ı ḫoş-güvār-ı evliyā, ] 

 

cām-ı şarābī: Şarap rengi kadeh. 

Laʿlüñüñ keyfiyyetin cām-ı şarābīler bilür / Nār-ı ʿaşḳuñ sūzişin baġrı kebābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 1). [cām-ı şarābīler, -ler ] 

 

cāmiʿ: Müslümanların içinde ibadet ettikleri mekan. 



414 
 

Ṣafā-yı ʿaşḳ ile göñlüm iletdüm kūy-ı dildāra / Maḥabbet cāmiʿine yine ʿarż itdüm bir āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 4). [cāmiʿine, -ine ] 

 

cān:  

1.Ruh. 

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [cānı, -ı ] 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [cān, ] 

Ṣubḥ-ı devlet olmaġa ḳapuñ ṣadāḳat ehline / Ḳıldı Ḥaḳ cevlāngehüñ cānı civār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 3). [cānı, -ı ] 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [cānum, -um ] 

Ey mīm-i fem külāleñüñ ol iki dāline / Virdüm göñül bu cānuma dermān ola meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 4). [cānuma, -uma ] 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [cān, ] 

ʿĀlem-i lāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem / Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 6). [cān u dil, ] 

Benden dehānı cān gibi pinhān olur ḳalur / Esrārum añlayan kişi ḥayrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 1). [cān, ] 

Derdüñe dūş olalı dil ṭālib-i dermān degül / Şerbet-i zehr-i ġamuñ ḫod cānuma cüllābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 4). [cānuma, -uma ] 

Cinān bāġında mı ādem anuñçün cān ḳarār itmez / Bilür mecmūʿ-ı insān bir perīşān kākülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 4). [cān, ] 

Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [cānum, -um ] 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [cānı, -ı ] 

Şehā bir ṭulb-i dervīşüz bu tende cānımuz vardur / Muḳīm-i tekye-i ʿaşḳuz saña ḳurbānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 1). [cānımuz, -ımuz ] 

Sen cism-i dehrüñ cānısın sen cāna ṣıḥḥat yaraşur / Sen ʿālemüñ sulṭānısın sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 1). [cānısın, -ısın ] 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [cānısın, -ısın ] 

Bu laʿl-i cān īsār ile bu nergis-i bīmār ile / Cānā sen ādem cānısın insāna ṣıḥḥat yaraşur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 103, Beyit 6). [cānısın, -ısın ] 
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Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [cānısın, -ısın ] 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [cānum, -um ] 

Hecr-i laʿlüñle tenümde ḳaldı cāndan bir ramaḳ / Ṣun lebüñ cānum yirine gelsün öldüm işte baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 1). [cāndan, -dan ] 

Sāḳiyā bize lebüñ cāmını ṣun nūş idelüm / Bāde-i ʿaşḳ ile cān u dili ser-ḫoş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 1). [cān, ] 

Bilini ḳoç kemerveş var ise iki başuñ / Ḳıl leblerin temennā tende ikise cānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 2). [cānuñ, -uñ ] 

Şol ḳadar çekdi cefāñuñ yükini cān u göñül / Ben senüñ cān u göñül birle emekdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 5). [cān, ] 

Şol ḳadar çekdi cefāñuñ yükini cān u göñül / Ben senüñ cān u göñül birle emekdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 5). [cān, ] 

Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [cān, ] 

Dimişem ḳālu belā ʿaşḳuña cān ile belī / Ben ol ʿahdi güderüm dīnüm ü īmānımsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 3). [cān, ] 

N’ola öldürmege ḳaṣd eyler ise ġamzelerüñ / Sen benüm laʿl-i revān-baḫşuñ ile cānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 4). [cānumsın, -umsın ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla cānā āşinālıḳ kesb iden / Baḥrveş her sū revān itsün revān cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 4). [cān, ] 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [cān, ] 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [cānum, -um ] 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [cān, ] 

Kef-i luṭfuñla dil cān ẕātuñ ile olalı hem-dem / ʿAceb ḥālet virür cūş u ḫurūşum dehre geh baḥre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 4). [cān, ] 

Ey lebüñ ḫasta dilüñ derdine dermān Çelebi / Ten-i fersūdeme güftār-ı lebüñ cān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 1). [cān, ] 

Güler düşmen Raḥīmī zār u maḥzūn / Esirge pādişāhum cānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 5). [cānı, -ı ] 

 

2. Sevgili. 

Sen cism-i dehrüñ cānısın sen cāna ṣıḥḥat yaraşur / Sen ʿālemüñ sulṭānısın sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 1). [cāna, -a ] 
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Gözde naḳḳāş-ı müjem şekl-i lebüñ / Cāmda sen cānı taṣvīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 2). [cānı, -ı ] 

Babanuñ cānısın ḳaçma benüm ḳoynuma girmekden / Ḳuzucaġum beni ḳurtar elinden gürg-i hicrānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 6). [cānısın, -ısın ] 

 

3.Gönül. 

Cānımuz bezm-i maḥabbetde bu dem mest eyledüñ / Ṣundı bir cām-ı şarāb-ı ḫoş-güvār-ı evliyā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 9). [cānımuz, -ımuz ] 

Cānuma bir būse iḳrār eyledi o laʿl-i nāb / Māʾil oldı ṣandı ṣudur teşne-dil gördi serāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 12, Beyit 1). [cānuma, -uma ] 

Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd / Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 1). [cān, ] 

Ḳılmasa ey mīm-fem bu dāl-zülfeynüñ meded / Bend-i ẓulmetde olurdı cān giriftār-ı ebed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 1). [cān, ] 

Her gice mihr-i ruḫuñ şevḳi dile meh-tābdur / Cānuma cām-ı lebüñ cānā şarāb-ı nābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 1). [cānuma, -uma ] 

Raḥīmī ġamze ḳıldı ḳalb-i meftūn / Lebiçün cān ġama merhūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 5). [cān, ] 

Ḫaddüñe perde oldı ḫaṭṭ-ı lebüñ / Cānuma başḳa bu da ḳayġudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
8). [cānuma, -uma ] 

Cānuma cānā lebüñdür ġonca-i gül-nār-ı ʿömr / Ol bu ḥüsniyle cihān bāġında ber-ḫurdār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 1). [cānuma, -uma ] 

Vaʿde-i vaṣl-ı leb ü zülfüñ ḫayāliyle bu cān / Ṣabr iderdi fürḳate ṣabr itse bir miḳdār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 4). [cān, ] 

Şol dem itmişdüm leb-i cānān ile ben cānı bir / Dü cihān yoġidi bir bilürdi cān cānānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 1). [cānı, ı; cān, ] 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [cānı, -ı ] 

Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler / Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 1). [cānı, -ı ] 

Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [cān, ] 

Raḥīmī ḥasret-i mey-gūn-ı laʿl-i yār ile dāʾim / Ciger pür-ḫūn cān bir sāġar-ı devvāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 8). [cān, ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [cānum, -um ] 

Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [cān, ] 
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Durmaz oynar yüregüm çār pāre itdi cānumı / Gāh şīve geh teġāfül geh ġażab geh nāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 2). [cānumı, -umı ] 

Tercümānlıḳ eylese ḳarşuñda cānum laʿlüñe / Bildürüp keyfiyyetüm esrārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 4). [cānum, -um ] 

Yoluñda beẕl-i cān itmek meẕāḳın ey şeker-ḫande / Metāʿ-ı laʿlüñe cāndan ḫarīdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 3). [cāndan, -dan ] 

Cān lebüñden em recā itdükce ġamzeñ ḫışm ider / Ben niyāz u nāzdan oldum meded ey çāre-sāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 4). [cān, ] 

Leblerüñle ġamzeñ el bir eylemiş / Cānuma şīrāne naḫçīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, Beyit 
1). [cānuma, -uma ] 

Vücūdum bir seḫāvet kesb idüpdür żaʿf-ı fürḳatle / Ḥarāret ġālib olup cānda ne tāb u tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 4). [cānda, -da ] 

Ḫaṭṭı geldi būsesin al dün ġarībüñdür diyü / Ey Raḥīmī lāyıḫ oldı cāna dün esrār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 7). [cāna, -a ] 

Nūş itmeyince cām-ı lebini piyālenüñ / Batmaya ḳala cānda ġam-ı zaḫmı nālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 1). [cānda, -da ] 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [cānuñ, -uñ ] 

ʿḬddur ṭarḥ it ġamı ḳaṣr-ı feraḥ bünyād ḳıl / Öp lebin yārüñ dilā cāndan mübārek bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 1). [cāndan, -dan ] 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [cān, ] 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [cān, ] 

Ey lebi ʿḬsā baña ḳarşu ne ḫoş nāz idesin / Cevr ile öldüresin cān ile bīmāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 4). [cān, ] 

Görüp laʿlüñe rūḥum itdüm revān / Göre nice cāndan ḫırīdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 4). [cāndan, -dan ] 

Seni gözleyen özlemez ġayrıyı / Dil ü cān göziyle ṭaleb-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
5). [cān, ] 

Mücellā ideli cān ṣūretini maʿni-i ʿaşḳuñ / Cemālüñ ḥaḳḳı ṣāf u sāde dil āyīneveş pāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 2). [cān, ] 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [cān, ] 

Ḫārdan zaḫm-ı ġamın cānumda laʿl-i yār içün / Bülbülā bir ġonca-i nüzhet bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 6). [cānumda, -umda ] 

Ḫayāl-i ẕevḳ-ı lebüñle iderdi cān ārām / Göñül didükleri şol bī-ḳarārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 4). [cān, ] 
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Seng-i cevrüñ cemʿ idüp sīnemde cānā cān ile / Bir maḥabbet-ḫāne yapdum bu dil-i nā-şād içün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 4). [cān, ] 

İtmeyen laʿlüñ içün cānını cānıyla fedā / ʿİlletiyle dirilüp miḥnet ile cān virsün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 251, Beyit 4). [cānıyla, -ıyla ] 

Zindān-ı ġam-ı hecre beni eyleme maḥbūs / Cān Yūsufın emr eyle zeneḫdāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 2). [cān, ] 

Biñ cān ile cān cevherini itdi revāna / Ḳapuñda Raḥīmīyi ḳo yek-dāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 5). [cān, ] 

Dem geldi dem-i şādī dil ü cāna ṣalınsun / Ġam fırḳatası cānib-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 1). [cāna, -a ] 

Āsāndur egerçi ḳaradan ālet oñarmaḳ / Deryā-yı ġamuñ ġavṭaları cāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 9). [cāna, ] 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [cān, ] 

Būse-i laʿl-i lebüñe cān virüp meʾnūs olan / Bir nefes çekmez benüm rūḥ-ı revānum cān ġamın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 2). [cān, ] 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [cān, ] 

Cān mā-cerā-yı hecrüñ ile hem-dem olalı / Göñlümle gözüm ortasına düşdi mabeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 3). [cān, ] 

Lebüñden gelmedi cān derdine bir nuṭḳ-ı em bir gün / Bu ġamdan ġam mı itsem ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 1). [cān, ] 

Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [cān, ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [cān, ] 

Ṭoġrulın meclise cān nuḳlin ider anı revān / Serv-ḳadd beste dehen gözleri bādāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 3). [cān, ] 

Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [cānum, -um ] 

Ḫoş-ābuñ ḫoş-müşābihdür leb-i cānāna ey vişne / Meẕāḳ-ı mey-ḫoşuñ rengīn tesellī cāna ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 1). [cāna, -a ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ görüp bir neşʾe taḥṣīl eylemiş / Raḳṣ urur cāna meger gelmiş zebānuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 5). [cāna, -a ] 

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [cān, ] 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [cān, ] 
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Lebüñ bu cānuma ḥelvā-yı bī-bedeldür ola / Ḫayāl-i ḳāmeti ṭopuñ dile emeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 1). [cānuma, -uma ] 

Cān lebüñ cāmın görüp mestāne şeklin baġladı / Yandı şemʿ-i şevḳe dil pervāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 1). [cān, ] 

Laʿl-i Şīrīnüñ ġamından yine cān Ferhādınuñ / Ser-güẕeşti Ḫusrevā efsāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 4). [cān, ] 

Lebine al ruḫı āl-i peyem-ber geçinür / Ṣoralum ālıla cāndan gele bu peyġāmı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 310, Beyit 5). [cāndan, -dan ] 

Cān mürde dil-şikeste ciger ḫūn ten ḫarāb / Devrān döne döne beni çār-pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 6). [cān, ] 

Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını / Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle sulṭān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 1). [cān, ] 

Leb-i cānāneye biñ cān ile sen cānı teslīm it / Raḥīmī çıḳ aradan yiter olduñ ortada nāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 7). [cān, ] 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [cān, ] 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [cān, ] 

Lebin öpmek müyesser olmadı bir şemʿ-i ruḫsāruñ / Velīkin oda yanmış cāna sūzumdan güdāz irdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 2). [cāna, -a ] 

 

4.Hayat, yaşam. 

Ẕerreveş maḥv eyledi mihr-i dehānuñ varlıġum / Yoḳ yire niçün ider cāndan beni bī-zār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 2). [cāndan, -dan ] 

Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü / Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 2). [cān, ] 

Merve ḥaḳḳı Kaʿbe kūyuñda Raḥīmī serverā / Biñ Ṣafāyıla ḳılupdur cānını ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 12). [cānını, -ını ] 

İki ʿālem kim behā bir kez bilüñ ḳoçmaġıçun / Laʿlüñüñ bir būsesi erzān eger biñ cānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 3). [cānedür, -edür ] 

Ṭālib olan būse-i mey-gūn-ı laʿl-i dil-bere / Meclis-i ʿaşḳ içre cān beẕl eylesün peymāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 3). [cān, ] 

Cānın eyler Raḥīmī saña fidā / Göre sulṭānum ol gedā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 11). 
[cānın, -ın ] 

Yoluñda cān virendür başa altın ṣanʿat-ı ʿaşḳuñ / Vefā ehlini şāhum ṣanma ḳayd-ı kār-bār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 4). [cān, ] 

Bir degül biñ cān fidā eyler Raḥīmī yoluña / Līk ḫūra geçmez ey ebrū kemān ḳurbānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 7). [cān, ] 
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Biz mey-i ʿaşḳ ile mestüz kūy-ı ḫammār isterüz / Laʿl-i yāre cürʿa gibi cānı īsār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 1). [cānı, -ı ] 

Sen ḳaçan nāz eyler iseñ baş u cān oynar göñül / Cāna ḳılmaz öyle ser-bāzuñdur ol cān-bāz nāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 4). [cāna, -a ] 

Laʿlüñe cān beẕl ider cānā Raḥīmī şüphesüz / Daʿvī-i lāf itmez ʿāşıḳ ʿaşḳ hem olmaz güẕāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 7). [cān, ] 

Cān idi borcumuz lebüñe eyledük edā / Ġamzeñ sebeb ne vire eline ḥavālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 3). [cān, ] 

Olsun nisār yoluña külli güher miyem / Naḳd- cihānı cānı hem eczā-yı varlıġum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 214, Beyit 4). [cānı, -ı ] 

İtmeyen laʿlüñ içün cānını cānıyla fedā / ʿİlletiyle dirilüp miḥnet ile cān virsün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 251, Beyit 4). [cānını, -ını ] 

Vażʿ iden ḳudret nigīni üzre insān cevherin / Ḫātem-i laʿlüñe mühr itmiş şehā cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 1). [cān, ] 

Biñ cān ile cān cevherini itdi revāna / Ḳapuñda Raḥīmīyi ḳo yek-dāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 5). [cān, ] 

Būse-i laʿl-i lebüñe cān virüp meʾnūs olan / Bir nefes çekmez benüm rūḥ-ı revānum cān ġamın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 2). [cān, ] 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [cān, ] 

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [cān, ] 

Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [cāna, -a ] 

Cān mıdur ol ki yoluña ḳurbānuñ olmaya / Ten midür ol ki ḫāk ile yeksānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 1). [cān, ] 

Firāḳuñ bir yaña bir yaña ġam derd üzre derd oldı / Ölümden cān ḫalāṣ eyleye mi böyle olan ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 5). [cān, ] 

Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [cāndan, -dan ] 

 

5. Kişi, kimse, fert. 

Murād-ı cān murāduñdur ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Vefā yolında baş u cān fidā idici cānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 3). [cānum, -um ] 

 

6. Beden, vücut. 
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Otaġından ḳaçan kim olsa ol şāh-ı cihān peydā / Vücūd-ı cismi ḫākiden olur gūyā ki cān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 1). [cān, ] 

Cān baġışlarken dem-ā-dem cānuma ey yār leb / Şol ḳadar ṣordum dehānuñ itmedi iḳrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 1). [cānuma, -uma ] 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [cān, ] 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [cān, ] 

Ṣunma ol ġonca lebüñ pāyına ey ḫār u ḫas el / Yoḳ yire başuñ içün cāna kesel virme kes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 1). [cāna, -a ] 

Sensizin dirlik dilersem ġamzeñe ḳatlüm ḥalāl / Leblerüñsüz zindegānī cānuma olsun ḥarām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 3). [cānuma, -uma ] 

Cān ile göñül içre ġamuñ ger güm olursa / Emr it yiridür bulduralum yirlü yirinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 5). [cān, ] 

 

7.Öz. 

Lebüñ esrārınuñ cānıyla ben ḥayrānıyam cānā / Anuñçün añmazam adın şarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 2). [cānıyla, -ıyla ] 

 

cān acıt-: Canını acıtmak, acı vermek. 

Cürʿa-i cām-ı lebüñsüz ṣunma billāh sāḳiyā / Acıdupdur cānumı keyfiyyet-i cām-ı şarāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 4). [cānumı acıdupdur, -updur ] 

Ṣanma yārüñ şerbet-i derd ü ġamı cān acıdur / Baña ānsız ṭatlu dirilmek ṭabībā acıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 1). [cān acıdur, -ur ] 

Söyleşür aġyār ile ḳarşumda ol şīrīn-zebān / Cānum acıtdı benüm rūḥ-ı revānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 3). [cānum acıtdı, -dı ] 

Ṭolı ṣanma sāḳiyā billāhi artuḳ būsesüz / Acıdupdur cānımı bu ẓulm-i bī-dāduñ senüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 162, Beyit 2). [cānımı acıdupdur, -ımı, -updur ] 

 

cān bağışla-: Can vermek II Hayat vermek, canlandırmak, diriltmek. 

Cān baġışlarken dem-ā-dem cānuma ey yār leb / Şol ḳadar ṣordum dehānuñ itmedi iḳrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 1). [cān baġışlarken, -rken ] 

 

cān bülbüli: Gönül bülbülü; âşık, seven. 

Cefā-yı ḫārdan cān bülbüli rencīde-ḫāṭırdur / Gül ü gülzārdan yoḳ ḥaẓẓı seyr-i gül-ʿiẕār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 3). [cān bülbüli, ] 
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cān cebhesi: Gönül bölgesi. 

Ḫāl-i lebüñ firāḳı odı lāle gibi āh / Cān cebhesine urdı yine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 4). [cān cebhesine, -ne ] 

 

cān erit-: Gönlün farklılaşması (ateşle eriyen maddeler başka şekiller aldığı gibi âşığın gönlü de sevgilinin aşk 
gamının ateşiyle eriyince ona hizmet edecek hâl alması). 

Şām-ı hecrüñde leb ü ḫaddüñle gördi sūzişem / Cān eridüp ṣubḥa dek yanup tüter her bār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 5). [cān eridüp, -üp ] 

 

cān fidā it- Bir şey uğruna canını vermek, ölmek. 

Vefā ehline āsāndur yoluñda cān fidā itmek / Velī bir dem ḳapuñdan ayru olmaḳ dil-berā müşkil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 6). [cān fidā itmek, -mek ] 

 

cān gözgüsi: Gönül aynası. 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ḳıl ʿārıż-ı dildārı seyr / Vechi yoḳdur ey göñül ḳılma ṣaḳın aġyārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 1). [cān gözgüsin, -n ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ṣūfī ruḫ-ı zībāya baḳ / Gör ne şekl iẓhār ider ol ṣūret-i maʿnāya baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 137, Beyit 1). [cān gözgüsin, -sin ] 

 

cān gözi: Kendi, şahsı. 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [cān gözin, -n ] 

 

cān naḳdi: Can sermayesi. 

Ben bezmgāh-ı derdüñüñ ol dürd-nūşıyam / Cān naḳdi ile cām-ı lebüñ mey-fürūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 1). [cān naḳdi, ] 

 

cān nisār: Can saçan, canını feda eden. 

Raḥīmī dostum bī-gāne ṣanma āşinālıḳ ḳıl / Ḳadīmī cān nisāruñ bende-i fermānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 7). [cān nisāruñ, -uñ ] 

 

cān ol-: Hayat, yaşama sebebi olmak. 

Ẕātuña bed-ḫ˅āh olanlar olalar mātem-zede / Āsitānuñ ʿabde geh cān ola geh melcā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 5). [cān ola, -a ] 
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cān u baş: Can ve baş || hayat. 

Ṭoġrı ḳuluñ olduġın inkār ider mi gör ḳabaḳ / Oḳlara dikilüp eyler cān u başın pāy-ı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 3). [cān u başın, -ın ] 

Āteş-i ġayretle yanup cān u baş itdi fidā / Şevḳuñı dilden cüdā ḳılmadı ey dildār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 5). [cān u baş, ] 

 

cān u göñül: Can ve gönül. 

Cān u göñül diyārını tārāc iderdi ġam / Şād itmeseydi şāh-ı ḫayāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 6). [cān u göñül, ] 

 

cān u ser vir-: Can ve baş vermek || ölmek; çok değerli bir şey uğruna canını feda etmek. 

Baş ḳoşaldan ġamze-i ḫūn-rīz-i yāre çeşm-i yār / Cān u ser virmek içün gökce nice server yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 4). [cān u ser virmek, -mek ] 

 

cān vir-:  

1.Ölmek, ruhunu teslim etmek. 

Ümīd-i vuṣlat-ı cānān ile cān virmek āsāndur / Raḥīmī ara yirde böyle hicrān olmadan yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 5). [cān virmek, -mek ] 

Sen leb-i mey-gūn ġamdan cān virürsem ḳurbuñ / Eylesün bennā bināsı vażʿını mey-ḫāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 2). [cān virürsem, -ürsem ] 

Zülfüñe dil baġlamayan ʿaḳlı yoḳ dīvānedür / Laʿlüñe cān virmeyenüñ her sözi efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 1). [cān virmeyenüñ, -yenüñ ] 

Rā ḳaşına dil-berüñ cān virmege neẕr eyledüñ / Ey Raḥīmī rāyı rācıḥ eyledüñ bu rāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 7). [cān virmege, -mege ] 

Kerbelā-yı ġamda cān virdi Raḥīmī teşne-leb / Her ḫavāric ḳandı āb-ı vaṣluña ḥayfā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 5). [cān virdi, -di ] 

Ṣordum dehenüñ gevheri bī-ḳıymet ü nā-yāb / Biñ cān virelüm yoḳ dime ammā degerinden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 228, Beyit 2). [cān virelüm, -elüm ] 

Hemān dem cān virür kim keşf-i esrār itse laʿlüñden / Ne keyfiyyetdedür sen bu dil-i ḥayrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 5). [cān virür, -ür ] 

Cān virürsem ḥasret-i ḫaddüñle ey gül-pīrehen / İdesin ben mübtelāya lāleveş ḫūnīn-kefen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 1). [cān virürsem, -ürsem ] 

İtmeyen laʿlüñ içün cānını cānıyla fedā / ʿİlletiyle dirilüp miḥnet ile cān virsün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 251, Beyit 4). [cān virsün, -sün ] 
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Laʿl-i sīr-ābuñ ġamından cān viren bī-dillerüñ / Tūtiyā ider ʿuyūn-ı cāna aʿyān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 5). [cān viren, -en ] 

Būse-i laʿl-i lebüñe cān virüp meʾnūs olan / Bir nefes çekmez benüm rūḥ-ı revānum cān ġamın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 2). [cān virüp, -üp ] 

Benüm gül yüzlü ġoncam ḫande-rūlıḳla işigüñde / Raḥīmī virdi cānın itmedi ihmāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 7). [cānın virdi, -ın, -di ] 

Ḳul degül yoluñda cān virmez dimiş düşmen ney / Ḳuluñam ḳurbānuñam ey dost gel ḳıl imtiḥān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 8). [cān virmez, -mez ] 

Cān virürsem ḥasret-i laʿlüñle ger ey māh-rū / Düze her sancaġını ḫāk-i mezārumda sebū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 1). [cān virürsem, -ürsem ] 

Cān virürken ruḫuña ḫaṭṭuña dūş oldı gözüm / Ṣoñ dem īmān ile Ḳurʾān ile öldüm gitdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 345, Beyit 4). [cān virürken, -ürken ] 

 

2. Hayat vermek, canlandırmak. 

Mürde-cisme cān virür laʿl u leb-i güftār-ı yār / Bu ne iʿcāz-ı Mesīḥādur ne rūḥ-efzā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 3). [cān virür, -ür ] 

Ṣun lebüñ cāmını ser-mest-i mey-āşāmlara / Mürdeyüz cān vire tā bu dil-i nā-kāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 1). [cān vire, -e ] 

 

3.Bir şeyi çok istemek. 

ʿÖmrüm öñüñde ölmege cān virürüm senüñ / Zīrā doyunca seyr iderüm ḳanda var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 4). [cān virürüm, -ürüm ] 

 

cānā: Ey sevgili. 

Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle / Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 2). [cānā, ] 

Ḫayāl-i laʿl-i mey-gūnuñla cānā bezm-i fürḳatde / Raḥīmī mest olup dāʾim ider ḫūn-ı ciger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 7). [cānā, ] 

Lebüñde tāb-ı tebden görünen tebḫāleler cānā / Ṣanasın rind-i mey-āşām ile Ḫıżr oldı hem-meşreb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 3). [cānā, ] 

Ġam yeter cānā dile gönderme şādı gelmesün / Maḥrem olmaz baña ol nā-cinsidür virür ʿaẕāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 6). [cānā, ] 

Ġoncalar cānā dehānuñla aġız bir ideli / ʿĀlem-i ġaybuñ ider remzin ṭurup iẓhār leb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 15, Beyit 3). [cānā, ] 

Teşneyem ḳand-ı zülāl-i laʿlüñe ben ḫastayı / Zāʾil itmez ʿaṭşumı cānā benüm cüllāb-ı ḳand (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 4). [cānā, ] 
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Cānā marīż-ı ʿaşḳuña Ḳānūn degül şifā / Dād-ı lebüñsüz añma cevāb-ı devā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 5). [cānā, ] 

Yüzüñi gördükce būse umduġum ʿayb eyleme / Āyet-i Kevser ḥaḳı cānā budur erkān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 7). [cānā, ] 

Cānā Raḥīmī laʿlüñe bulmazsa dest-res / Sāġar gibi derūnı ṭolu ḳan olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 43, Beyit 7). [cānā, ] 

Her gice mihr-i ruḫuñ şevḳi dile meh-tābdur / Cānuma cām-ı lebüñ cānā şarāb-ı nābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 1). [cānā, ] 

Yād-ı laʿlüñle ḫūn-ı dil içerüz / Cāna cām-ı ṣafā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 3). [
 cāna, ] 

Cānuma cānā lebüñdür ġonca-i gül-nār-ı ʿömr / Ol bu ḥüsniyle cihān bāġında ber-ḫurdār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 1). [cānā, ] 

Ārzū-yı zülf ü ḳaddüñdür dile ʿömr-i dırāz / Cāna laʿlüñ ġonca-i nev-bāve-i gülzār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 2). [cāna, ] 

Ruḫuñ vaṣfında cānā şiʿr-i rengīnümde her noḳṭa / Ṣanasın ʿārıż-ı dünyāda naḳş-ı ḫāl-i Hindūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 5). [cānā, ] 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [cānā, ] 

Lebüñ esrārınuñ cānıyla ben ḥayrānıyam cānā / Anuñçün añmazam adın şarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 2). [cānā, ] 

Bu laʿl-i cān īsār ile bu nergis-i bīmār ile / Cānā sen ādem cānısın insāna ṣıḥḥat yaraşur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 6). [cānā, ] 

N’ola Raḥīmī būse isterse leblerüñden / Cānā leẕīẕ ü terdür ekser ġıdā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 7). [cānā, ] 

Mest olan cānā ḫayāl-i laʿl-i nābuñla müdām / Bezm-i dünyānuñ şarāb-ı ḫoş-güvārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 2). [cānā, ] 

Laʿlüñe cān beẕl ider cānā Raḥīmī şüphesüz / Daʿvī-i lāf itmez ʿāşıḳ ʿaşḳ hem olmaz güẕāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 7). [cānā, ] 

Cānā laṭīf ü nāzük vaṣf-ı leb ü dehānuñ / Fikr-i daḳīḳ ü bārīk ser-rişte-i miyānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 1). [cānā, ] 

Laʿlüñe hem-meşreb olduġın işitmiş bādenüñ / Mā-ḥaṣal cānā ṣu idi kendüden āb-ı zülāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 4). [cānā, ] 

Her ki cānā ġuṣsa-i ʿaşḳuñla muʿtād olmadı / Görmesün şādī yüzin ʿālemde ġamnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 2). [cānā, ] 

Yād-ı laʿlüñle Raḥīmī ḫūn-ı dil içer müdām / Gelmedi cānā bu devre bir ayaḳdaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 5). [cānā, ] 

Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker / Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 5). [cānā, ] 



426 
 

Fenā kuhsārda her lāleye cānā beḳā ṭurdum / Ki eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan dökülmiş ḫūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 2). [cānā, ] 

Ḫūnına her nā-kesüñ olmam meges gibi ṭufeyl / Egmezem her kāseye cānā ṣurāḥiveş serüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 5). [cānā, ] 

Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [cānā, ] 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [cāna, ] 

Seng-i cevrüñ cemʿ idüp sīnemde cānā cān ile / Bir maḥabbet-ḫāne yapdum bu dil-i nā-şād içün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 4). [cānā, ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla cānā āşinālıḳ kesb iden / Baḥrveş her sū revān itsün revān cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 4). [cānā, ] 

Şevḳ-ı leb ü zülfüñle bu ben ʿāşıḳı cānā / Mey-ḫāne-i mihrüñde ḳo mestāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 3). [cānā, ] 

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [cānā, ] 

Cānā Raḥīmī cām-ı lebüñ mestidür müdām / Eşʿār-ı ṣāfisi nice mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 9). [cānā, ] 

Ḥasret-i laʿlüñle cānā bezm-i ġamda gözlerüm / Döne döne ḳan ṭolup peymāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 2). [cānā, ] 

Cām-ı lebüñ ġamı ile cānā Raḥīmīnüñ / Ḫūn-ı cigerle ṭoldı gözinüñ ḳabacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 5). [cānā, ] 

Laʿlüñe cānā ḳaçan mānend olur āb-ı ḥayāt / Ḳarañudur ötesi añma ol alçaḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 2). [cānā, ] 

Laʿl-i sīr-ābuña teşne olalı cānā kirās / Ḥabbeye bir kimse almaz oldı mercān bāġını (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 317, Beyit 3). [cānā, ] 

Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler / Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 3). [cānā, ] 

  

cāna geç-: Cana kadar etki yapmak, işlemek. 

Doḳunmaz tīr-i müjgānuñ geçer görmezlenür şimdi / Velī ey ḳaşı ya cāna geçer peykānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 6). [cāna geçer, -er ] 

Cefā-yı ġamze cāna geçdi peykānı dil uzatmaz / Ṣorup ḥālüm aġız açar bu zaḫm-ı cān-sitān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 5). [cāna geçdi, -di ] 

 

cānān: Sevgili, maşuk, yâr. 
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Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [cānāne, ] 

Şol dem itmişdüm leb-i cānān ile ben cānı bir / Dü cihān yoġidi bir bilürdi cān cānānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 1). [cānānı, -ı ] 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [cānāna, -a ] 

Şükrülillāh şimdi ġam ġam-ḫ˅ār u mūnisdür baña / Fāriġ ol cānāna ḥācet mūnis ü ġam-ḫ˅ār hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 209, Beyit 2). [cānāna, -a ] 

Mihr bir sūret döner ālıyla rengīn naḳş ider / Cevr-i resminde felek cānāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 3). [cānāne, ] 

 

cān-baḫş ol-: Can bağışlamak, can vermek. 

Leblerüñ vaṣfında cān-baḫş olsa eşʿārum n’ola / Almışam ey Ḫıżr-leb ben Rūḥ-ı ḳudsīden sebaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 6). [cān-baḫş olsa, -sa ] 

 

cān-bāz: Cambaz || Âşık. 

Sen ḳaçan nāz eyler iseñ baş u cān oynar göñül / Cāna ḳılmaz öyle ser-bāzuñdur ol cān-bāz nāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 4). [cān-bāz, ] 

 

cān-bāz ol-: Cambaz olmak, cambazlık mesleğini icra etmek. 

Ḳaddümi bükdükce zülfüñ laʿlüñi ḳıldum ṭaleb / Pīrlikde başladum çenberde cān-bāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 3). [cān-bāz olmaġa, -maġa ] 

 

cān-feşān: Can veren, canını fedâ eden. 

Vücūdum ḫākini bir dem iletmez kūy-ı cānāna / Ṣabāya yalvarup çoḳ cān-feşān geldüm yolından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 4). [cān-feşān, ] 

 

cān-feşān ol-: Can saçan olmak. 

Yolında cān-feşān olduġı içün iltifāt idüp / Ḳapusı ḳulları alayına mīrāna gönderdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 330, Beyit 5). [cān-feşān olduġı, -duġı ] 

 

cān-ı ḥaḳīr: Değersiz, kıymetsiz can. 

ʿAlāyıḳ tekyesinden geç tecerrüd iḫtiyār eyle / Getür cān-ı ḥaḳīri yāre dervīşāna ḳurbān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 4). [cān-ı ḥaḳīri, -i ] 

 

cān-ı ḥazīn: Hüzünlü ruh. 
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Ey feraḥ gelme senüñle bu dil ülfet idemez / Yār-i dirīnesi bu cān-ı ḥazīnüñ ġamdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 4). [cān-ı ḥazīnüñ, -üñ ] 

 

cānı ṣat-: Bir şey için canını vermek, ölmek. 

Laʿlüñ benüm idince yaşıyla cānı ṣatdum / Ser-māyeden ziyānum yoḳ yine māya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 4). [cānı ṣatdum, -dum-ı ] 

 

cānı teslīm it-: Can vermek, ölmek. 

Leb-i cānāneye biñ cān ile sen cānı teslīm it / Raḥīmī çıḳ aradan yiter olduñ ortada nāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 7). [cānı teslīm it, -ı ] 

 

cānın yaḳ-: Üzmek, acı vermek. 

Nār-ı ḳahrıyla ḳızılbaşuñ revānın yaḳdılar / Naḫcüvānın yaḳdılar gūyā ki cānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 1). [cānın yaḳdılar, -dılar ] 

 

cānib: Taraf, cihet, yön. 

Ne ḫoşdur rūzgār ola muvāfıḳ ey şeh-i ʿādil / Ḳapuñdan cānibe ʿazm eyleyem ben ʿāşıḳ-ı bī-dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 1). [cānibe, -e ] 

 

cānib-i ʿummān: Deniz tarafı. 

Dem geldi dem-i şādī dil ü cāna ṣalınsun / Ġam fırḳatası cānib-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 1). [cānib-i ʿummāna, -a ] 

 

cānlar vir-: Can feda etmek. 

Tīġüñ üstine düşüp ben yılmayup cānlar virem / Āh kim ġamzeñ ucıyla bir kez itmezsin nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 3). [cānlar virem, -em ] 

Meh-rūma cānlar virür cām olmaġa germ-ābuña / Tek temāşā itsün ʿuryān bir gün ey meh-rū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 6). [cānlar virür, -ür ] 

 

cānsuz: Cansız, hareketsiz. || ölü. 

Yād-ı laʿlüñdür Raḥīmī mürdeye viren ḥayāṭ / Ḳālib-i fersūdedür ey ʿḬsā-dem cānsuz cesed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 7). [cānsuz, ] 

 

cānum: Canım benim! Canımdan çok sevdiğim! 
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Baña ʿunnāb-ı laʿlinsüz ne cānum ḳayısı ayva / Doyamam nārveş ben kāse-i hicrāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 6). [cānum, ] 

 

cānum yirine gel-: Sağlığını, gücünü kazanmak. 

Hecr-i laʿlüñle tenümde ḳaldı cāndan bir ramaḳ / Ṣun lebüñ cānum yirine gelsün öldüm işte baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 1). [cānum yirine gelsün, -um,-sün ] 

 

cānumı al-: Canını almak, öldürmek. 

Ḳanumı dök cānumı al rāżıyam tek ṣun lebüñ / Ṣoñra ṭuyup ġamzeñ öldürürse ola ḳana ḳan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 2). [cānumı al, ] 

 

cānumuñ cānı: Canımın sevgilisi, cana hayat veren. 

Dīdemüñ nūrı vü sīnemde sürūrum sensin / Cānumuñ cānı vü hem-derdüme dermānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 2). [cānumuñ cānı, ] 

 

cārūb: Süpürge. 

Esen ḳal ey ṣabā gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ şimdi / Gözüm saḳḳā yüzüm cārūb āhum oldı ferrāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 4). [cārūb, ] 

 

cārūb eyle-: Süpürge yapmak. 

Ḳapuñda şeh-süvārum dem-be-dem saḳḳā idüp yaşum / Yüzüm yoluñda cārūb eyleyen ferrāşa 
ḥayrānem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 2). [cārūb eyleyen, -yen ] 

 

cārūb it-: Süpürge etmek, süpürge haline getirmek. 

Reh-güẕāruñ pāk idüp sildi süpürdi ṣanuldı / Kirpigin cārūb idüp bu çeşm-i giryānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 5). [cārūb idüp, -üp ] 

 

cāy: Yer, mahal, makam. 

Manṣıba manṣūbadur dehrüñ Raḥīmī cāyı çāh / Cāhile baş egmezem ben bu recādan çekdüm el 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 5). [cāyı, -ı ] 

 

cāy ol-: Yer olmak. 

Ten-i maʿmūr-ı ʿaşḳuñ gencine cāy olmaḳ ecliçün / Yıḳup yire berāber itdügüñ vīrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 2). [cāy olmaḳ, -maḳ ] 



430 
 

Ey Raḥīmī genc-i ʿaşḳ-ı yāra cāy olsun diyü / Göñlümüñ maʿmūresin dāʾim ḫarāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 5). [cāy olsun, -sun ] 

Ten ki ḫāk-i rāh-ı cānān olmaya ḫāk olsun ol / Sīne zaḫm-ı tīġüñe cāy olmaya çāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 1). [cāy olmaya, -maya ] 

Gerd-i rāh-ı dil-bere ol göz bu gün cāy olmadı / Girdbād-ı ḫāk-ı ġamdan gözi nemnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 4). [cāy olmadı, -madı ] 

 

cāy-ı ʿālī: Yüksek yer. 

Görüp ḳaddüñ düşüp pāyuña çihrem ḫāk-i rāh itdüm / Yine bir cāy-ı ʿālīde bu gün bir tekyegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 1). [cāy-ı ʿālīde, -de ] 

 

cāy-ı ḥırmān: Mahrumiyet yeri. 

ʿÖmr-i müstaʿcil felek ġaddār u nā-hemvāra baḫt / Mihr-i meh-rū ġayr-ı vāḳiʿ cāy-ı ḥırmān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 3). [cāy-ı ḥırmān, ] 

 

cayır cayır: (Yanmak ve yırtılmak fiilleriyle) Yanış ve yırtılıştaki şiddeti belirtir. 

Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [cayır cayır, ] 

 

cebhe: Yüz. 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [cebhesin, -sin ] 

Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [cebhenüñ, -nüñ ] 

 

cebhe sür-: Yüz sürmek: Aşırı sevgiyi göstermek için yere eğilmek. 

Gerd-i güẕergehüñde sürdi Raḥīmī cebhe / Ey Kaʿbe-i ḥaḳīḳat Saʿy u Ṣafāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 7). [cebhe sürdi, -di ] 

 

cebīn: Alın. 

Bunca istiġnā ile mihr-i cihān-ārāyı gör / Āsitānuñ ḫākine her ṣubḥ-dem sürer cebīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 4). [cebīn, ] 

 

cedd ü cehd: Azmetmek ve çalışmak, çabalamak. 

Cedd ü cehdiyle bulunmaz vaṣl-ı yār / Kim bilür Ḥaḳḳ kime taḳdīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
123, Beyit 3). [cedd ü cehdiyle, -iyle ] 
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cefā: Eziyet, sıkıntı. 

Dil-rubādan cefā mı eksük olur / ʿĀşıḳa hīç belā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 1). 
[cefā, ] 

ʿĀşıḳa yüz dürlü biñ nāz itdügüñ gerçek ola / Bir de māʾilsin cefāya bu da bir sūy-ı ḫılāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 4). [cefāya, -ya ] 

Şol ḳadar çekdi cefāñuñ yükini cān u göñül / Ben senüñ cān u göñül birle emekdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 5). [cefāñuñ, -ñuñ ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [cefā, ] 

Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [cefā, ] 

Hey āfet nāzüküñ oranı yoḳ mı / Cefā vü cevrüñüñ pāyānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
1). [cefā, ] 

 

cefā it-: Eziyet etmek. 

Ben mübtelā-yı mīm-i fem ü dāl-i zülfüñem / Yoḳ yire baña ʿömrüm idersin cefā meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 33, Beyit 3). [cefā idersin, -ersin ] 

 

cefā ḳıl-: Eziyet, zulüm yapmak; sıkıntı, üzüntü vermek. 

Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā ḳılsañ / Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben usanam 
bir gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 4). [cefā ḳılsañ, -sañ ] 

 

cefā vü kīn: Eziyet ve öfke. 

Ey ārzū-yı cān u murād-ı dil-i ḥazīn / Lāyıḳ degüldür ʿāşıḳa bunca cefā vü kīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 1). [cefā vü kīn, ] 

 

cefākār: Eziyet eden || Sevgili. 

Raḥīmī bir cefākāruñ elinden çekdügüm cevri / Kime diyem bilür yoḳ ḥālümi Allāhdan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 5). [cefākāruñ, -uñ ] 

 

cefā-yı derd: Derdinin eziyeti. 

Cefā-yı derdüñ elif ḳāmetimi dāl itdi / Çıḳarduñ ey şeh-i ḫūbān cihānda cevr ile ad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 2). [cefā-yı derdüñ, -üñ ] 

 

cefā-yı ġamze: (Sevgilinin) yan bakışının eziyeti. 
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Cefā-yı ġamze cāna geçdi peykānı dil uzatmaz / Ṣorup ḥālüm aġız açar bu zaḫm-ı cān-sitān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 5). [cefā-yı ġamze, ] 

 

cefā-yı ḫār: Dikenin eziyeti, cefası. 

Cefā-yı ḫārdan cān bülbüli rencīde-ḫāṭırdur / Gül ü gülzārdan yoḳ ḥaẓẓı seyr-i gül-ʿiẕār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 3). [cefā-yı ḫārdan, -dan ] 

 

cehd it-: Çalışıp çabalamak. 

Zar u zoruyla cehd itme ḳażādan ḫāric olmaz iş / Ḫasīse inḳıyād itme gelür taḳdīr olan ḳısmet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 5). [cehd itme, -me ] 

 

cehl: Bilgisizlik, cahillik. 

Dirhem ü dīnāradur raġbet hünerde yoḳ revāc / Naḳd-i ʿömrüñ vir olup cehle ḫarīdār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 3). [cehle, -e ] 

 

celācil: Küçük çanlar, ufak çıngıraklar. 

Çıḳardum şāhbāz-ı āhı çerḫe / Ṭaḳup yanına nālümden celācil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 2). 
[celācil, ] 

 

cellād-ı bī-emān: Amansız cellad. 

Ol şūḫ-ı şīvekāruñ aldanma ġamzesine / Şānında şefḳat olmaz cellād-ı bī-emānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 3). [cellād-ı bī-emānuñ, -uñ ] 

 

cem: İran hükümdar sülalelerinden Pişdadiyan’a mensup olup uzun yıllar ülkesini esenlik içerisinde yönetir. 
Azerbaycan’a gelince güneşin doğuşuna yakın yüksek bir yere tahtını kurdurur ve güneşin doğuşu ile tahtı ve 
üzeri mücevherlerle süslü kaftanı parlamaya başlayınca kendisine Cemşid denilir. İdris peygamberin şeratine göre 
amel eden Cemşid, sonraları saltanatına güvenerek tanrılık iddiasında bulunur ve bu yüzden halkı kendisinden 
yüz çevirir. Dahhak, kendisinden sonra tahta geçer. Şarabın mucididir. Ayrıca meşhur bir kâsesinin olduğu ve o 
kase ile dünyanın çeşitli yerlerini seyredebildiği söylenir. 

Laʿlüñden ayru cām-ı cihān ṣunsa Cem göre / Ayaġına ṣürāḥi gibi baş eger miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 3). [cem, ] 

Mey tāc-ı Keyḳubād ḳadeḥ ḫātemüñ gözi / Her bir ḥabāb-ı ʿaynı ile ṣun Cemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 1). [cemüñ, -üñ ] 

 

cemʿ: Topluluk, cemiyet, meclis. 
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Cemʿüñe yüz süreli ey nūr-ı çeşm-i ẕāt-ı pāk / Pertev-i ḫūrşīdi almaz ʿaynına her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 5). [cemʿüñe, -üñe ] 

Raḥīmīyem vefā cemʿinde bir tābende şemʿum ben / Çerāġın şuʿle-i sūz-ı derūnumdan yaḳar lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 7). [cemʿinde, -inde ] 

Cemʿüñde şemʿveş ṭutuşup nār-ı şevḳ ile / Yanmaḳda bir benüm gibi pervāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 2). [cemʿüñde, -üñde ] 

Şemʿisin her cemʿüñ ey meh mihr-i dehr-ārā gibi / Yüze gülmekde naẓīrüñ yoḳ gül-i raʿnā gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 1). [cemʿüñ, -üñ ] 

 

cemʿ it-: Toplamak, bir araya getirmek. 

Ġam-ı dildārı cemʿ it maḥzen-i ḫāṭırda ḥıfẓ eyle / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa ʿazmüñ var ise zād-ı firāvān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 2). [cemʿ it, ] 

Seng-i cevrüñ cemʿ idüp sīnemde cānā cān ile / Bir maḥabbet-ḫāne yapdum bu dil-i nā-şād içün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 4). [cemʿ idüp, -üp ] 

 

cemʿ ol-: Bir araya gelmek, toplanmak. 

Müddeʿīler cemʿ olup başına odlar yaḳdılar / İtmedi bir dem hevā-yı ʿaşḳuñı inkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 6). [cemʿ olup, -up ] 

 

cemāl: Güzellik, sevgilinin güzel yüzü. 

Be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı fettāḥı cemālüñ fetḥ-i bābumdur / Ḳapuñı ḳoyuban ġayra benüm varmaḳ ne bābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 1). [cemālüñ, -üñ ] 

Göñül Aḳşehre beñzer gerçi seyrüme cemālüñle / Ḳara bulut gibi ḥāʾil olur gāhi ġam-ı kākül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 4). [cemālüñle, -üñle ] 

Ṣūfi kūyuñda cemālüñden ṣafā kesb idemez / Nūr görmez Kaʿbede her çeşm-i nā-bīnā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 4). [cemālüñden, -üñden ] 

 

cemāl-i ḫurrem: Gönül açıcı güzellik. 

Ḫayliden müştāḳıyuz göster cemāl-i ḫurremüñ / Ḫāṭır-ı maḥzūnumuz luṭf eyle bir gün şād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 3). [cemāl-i ḫurremüñ, -üñ ] 

Bi-ḥamdillāh şehā ben ne ġamuñ ne mātemüñ gördüm / Serīr-i sūr-ı devletde cemāl-i ḫurremüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 1). [cemāl-i ḫurremüñ, -üñ ] 

 

cemāl-i vaṣf-ı ruḫsār: Yanağına kavuşmanın güzelliği. 

Cihān bāġında ey ġonca cemāl-i vaṣf-ı ruḫsāruñ / Raḥīmī Şeyḫ Saʿdīye bedel bir gülsitān itmiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 5). [cemāl-i vaṣf-ı ruḫsāruñ, -uñ ] 
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cemāl-i yār: Sevgilinin güzel yüzü. 

Şitā faṣlından āfetdür cemāl-i yārsuz nev-rūz / Raḥīmī gülşenüm bāġ u bahārum ḫadd-i yārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 5). [cemāl-i yārsuz, -suz ] 

 

cemālüñ ḥaḳḳı: Yüzün suyun hürmetine || hatırın için. 

Cemālüñ ḥaḳḳı ey ġonca İrem bāġına yoḳ müslim / Ser-i kūyuñ gibi dünyāda bir ārāmgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 4). [cemālüñ ḥaḳḳı, ] 

Mücellā ideli cān ṣūretini maʿni-i ʿaşḳuñ / Cemālüñ ḥaḳḳı ṣāf u sāde dil āyīneveş pāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 2). [cemālüñ ḥaḳḳı, ] 

Şu deñlü şöhretüm var pertev-i mihrüñle ey meh-rū / Cemālüñ ḥaḳḳı almam ẕerreye ḫūrşīd-i āfāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 4). [cemālüñ ḥaḳḳı, ] 

 

cem-bezm: Cem meclisli, meclisi Cem’in meclisi gibi zevk ve safa dolu olan. 

Sen şehā ol Ḫusrev ü Cem-bezm ü Rüstem-rezmsin / Dergehüñ derbānlıġın ister Ḳubādvār dīvān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 3). [cem-bezm, ] 

 

cemʿ-i vefā: Vefa toplantısı. 

Cemʿ-i vefāda şemʿ gibi yanduġum gören / Pervāne gibi şevḳ ile sūzān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 2). [cemʿ-i vefāda, -da ] 

 

cemşīd: Şarabı bulmasıyla meşhur İran'ın efsanevi dördüncü şahı. 

Ḳılma ḥaḳāret eyle ḫarābāt erine ṭaʿn / Cemşīd olurdı hem-dem aña gāh gāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 4). [cemşīd, ] 

Bir neşʾeñ ile başına Cemşīd olur gedā / Ey pīr-i mey-fürūş ayaġuñ destgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 6). [cemşīd, ] 

 

cemşīd-vaḳt: Devrin Cemşidi. 

Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [cemşīd-vaḳtisin, -isin ] 

 

cenāb: Dergâh, huzur, makam. 

Bahāristān-ı luṭfuña Raḥīmī ölmeden girse / Oḳumaz idi Saʿdīye cenābuñda Gülistānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 320, Beyit 5). [cenābuñda, -uñda ] 

Cinān bāġı cenābuñsuz dikendür bülbül-i cāna / Dile pejmürde-i berg-i ḫazān gül-berg-i ḫandānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 2). [cenābuñsuz, -uñsuz ] 
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cenāb-ı devlet: Devletin huzuru. 

Ey Raḥīmī ġam yime ġamzına her nā-ḳābilüñ / Sen cenāb-ı devletinde bende-i maḳbūlsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 5). [cenāb-ı devletinde, -inde ] 

 

cenāb-ı vuṣlat: Kavuşmanın şerefi. 

İrişdürdi cenāb-ı vuṣlatuña ey perī-peyker / Çoḳ insāniyyet itdi bir melek-rū ādemüñ gördüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 4). [cenāb-ı vuṣlatuña, -uña ] 

 

cennet: Gölgelik bahçe anlamında olup ahirette müminlerin gidecekleri yerdir. 

Güzelsin bī-bedelsin müntehāsın sidre ḥaḳḳıçün / Ruḫuñ cennet lebüñ kevser dişüñ lüʾlüʾ ḳadüñ ṭūbā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 6). [cennet, ] 

Cennet ü ṭūbāya virmez ḳāmet ü dīdāruñı / Himmeti şāhum Raḥīmī bendeñüñ ġāyet bülend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 7). [cennet, ] 

Ṭoludur bāṭını ḥırṣ u ḥased zāhir-perest olmış / Ḳoyup dīdār-ı ḳūyuñ cennet añar vāʿiẓ-i aḥmaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 3). [cennet, ] 

Ne cennet isterem ne ḥūri ne enhāradur meylüm / Ki bir dervīş-i ṣāḥib-himmetüm dīdāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 1). [cennet, ] 

Bir emeldür cennet ü ṭūbā ġamı ṭūl u dırāz / Kūy-ı ḳadd-i yāre irmekdür Raḥīmī himmetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 5). [cennet, ] 

Cennet ḳapuñdan ayrıla ey ḥūr-i ʿayn o dem / Ṭūfān-ı Nūḥuñ ʿaynı olur ādemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 3). [cennet, ] 

Kūyuñda fedā olanuñ oldı yiri cennet / Merḥūm oluban raḥmet-i Raḥmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 336, Beyit 5). [cennet, ] 

 

cennet-i ʿadl: Adalet cenneti. 

Nālesi hecr-i ʿiẕāruñla Raḥīmīnüñ şehā / Cennet-i ʿadlüñ gibi āvāze ṣaldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 286, Beyit 7). [cennet-i ʿadlüñ, -üñ ] 

 

cennet-i aʿlā: Yüce cennet; en güzel cennet. 

Bize kūy-ı yār sen çek cennet-i aʿlā ġamın / Zāhidā biz ibn-i vaḳtüz çekmezüz ferdā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 1). [cennet-i aʿlā, ] 

 

cennet-i meʾvā: Meʾvā cenneti, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen sekiz cennetten biri. 

Ölürsem ārzū-yı kūy-ı yār ile benem Mevlā / İder maḥşer güninde cennet-i meʾvāyı meʾvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 2). [cennet-i meʾvāyı, ] 
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cer it-: Çekmek. 

Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr / Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 6). [cer ider, -er ] 

 

cerrār ol-: Arkasından sürükleyen olmak. 

Bir yaluñ yüzlü ışıḳ meh-rūsıdur pır pır yanar / Şehrde olmış zebān-ı cerr ile cerrār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 3). [cerrār olmış, -mış ] 

 

cesed: Vücud, beden. 

Yād-ı laʿlüñdür Raḥīmī mürdeye viren ḥayāṭ / Ḳālib-i fersūdedür ey ʿḬsā-dem cānsuz cesed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 7). [cesed, ] 

 

cesīm-i ġamze: Yan bakışının büyüklüğü. 

Ḳabrüm üzre mihr ü meh şemʿüm şafaḳ ḫūnīn-kefen / Çerḫ olur türbem cesīm-i ġamzeñ eylerse şehīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 3). [cesīm-i ġamzeñ, -ñ ] 

 

cevāb ir-: Cevap gelmek. 

Bir cevāb irdi seḥer dārü’ş-şifā-yı ġaybdan / Derdmend olsun devā isterse ger bir derdmend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 5). [cevāb irdi, -di ] 

 

cevāb-ı devā: Çare, ilaç cevabı. 

Cānā marīż-ı ʿaşḳuña Ḳānūn degül şifā / Dād-ı lebüñsüz añma cevāb-ı devā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 5). [cevāb-ı devā, ] 

 

cevāhir ol-: Cevher olmak. 

Gözümde ḫāk-i rehüñ meyl-i cānda laʿl-i lebüñ / Cevāhir oldı bular kīmiyā ʿameldür ola (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 307, Beyit 2). [cevāhir oldı, -dı ] 

 

cevher:  

1.Yaratılış, tıynet, maya. 

Baḥr-i kerremnāya ġarḳ itdüñ bu cismüñ cevherin / Āşinā-yı ḳulzüm-i ʿaşḳuz kerāmāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 3). [cevherin, -in ] 

 

2. Mücevher. 
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Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [cevher, ] 

Ḫayāl ü fikr-i dendān u dehān-ı yāra meʾvādur / Ne dürrüñ maʿdenidür gör ne cevher kānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 4). [cevher, ] 

Vücūdum dürrinüñ ṣarrāf-ı ʿālem ḳıymetin bilmez / Cihānuñ cevherin virseñ behā ne bī-behāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 2). [cevherin, -in ] 

Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [cevherüm, -üm ] 

Vażʿ iden ḳudret nigīni üzre insān cevherin / Ḫātem-i laʿlüñe mühr itmiş şehā cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 1). [cevherin, -in ] 

Ṭālib olan sen lebi laʿl ü dişi dür-dāneye / Ḥabbeye almaz ʿAden dürrin Bedaḫşān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 2). [cevherin, -in ] 

Yād-ı laʿlüñle aḳan yaşumdur ey deryā-yı cūd / Saḫt iden her dem ṣadef içinde nisyān cevherin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 3). [cevherin, -in ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla cānā āşinālıḳ kesb iden / Baḥrveş her sū revān itsün revān cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 4). [cevherin, -in ] 

Laʿl-i sīr-ābuñ ġamından cān viren bī-dillerüñ / Tūtiyā ider ʿuyūn-ı cāna aʿyān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 5). [cevherin, -in ] 

Gitdi gözden dilde cā ṭutdı ḫayāl-i laʿl-i yār / Ḳanda żāyiʿ eyledüm bu çeşm-i giryān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 6). [cevherin, -in ] 

Ey Raḥīmī ben maʿārif baḥrinüñ ġavvāṣıyam / Dehr ṣarrāfına ṣatam n’ola ʿirfān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 7). [cevherin, -in ] 

Biñ cān ile cān cevherini itdi revāna / Ḳapuñda Raḥīmīyi ḳo yek-dāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 5). [cevherini, -ini ] 

Vaṭan ṭutdı gözüm içre ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ / Ne cevher maʿdeniyüz gör ne dürrüñ kānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 2). [cevher, ] 

 

3.Öz. 

Beglige reşk itme birdür kān-ı luṭf ʿilmüñ muḥīṭ / Baḥr-i ḳudretde vücūduñ cevheri bir dānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 4). [cevheri, -i ] 

Vażʿ iden ḳudret nigīni üzre insān cevherin / Ḫātem-i laʿlüñe mühr itmiş şehā cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 1). [cevherin, -in ] 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [cevheri, -i ] 

 

cevher-i ʿaşḳ: Aşk cevheri. 
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Bu ḳalbüm ḫāliṣ itdi cevher-i ʿaşḳ / Yüzüm gibi tenüm altun olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 2). [cevher-i ʿaşḳ, ] 

 

cevher-i iksīr-i naẓīr: Benzerin iksirinin esası. 

Ḫāk-i rehi sen cevher-i iksīr-i naẓīrüñ / Mis cismümi āḫir umaram ṣāfi-zer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 5). [cevher-i iksīr-i naẓīrüñ, -üñ ] 

 

cevher-i kān-ı seḫā: Cömertlik madeninin cevheri. 

Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā / Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 4). [cevher-i kān-ı seḫā, ] 

 

cevlāngeh: Gezilip dolaşılan yer. 

Ṣubḥ-ı devlet olmaġa ḳapuñ ṣadāḳat ehline / Ḳıldı Ḥaḳ cevlāngehüñ cānı civār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 3). [cevlāngehüñ, -üñ ] 

 

cevr: Eziyet, cefa, zulüm. 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [cevr, ] 

Cefā-yı derdüñ elif ḳāmetimi dāl itdi / Çıḳarduñ ey şeh-i ḫūbān cihānda cevr ile ad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 2). [cevr, ] 

Dile derdüñ yeter devā n’eyler / Cevrüñe rāżıyam vefā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 1). 
[cevrüñe, -üñe ] 

Cevrini döne döne çekdürdi / Daḫi devrān baña şehā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 9). 
[cevrini, -ini ] 

Ġamum ṣorma benüm mesrūr dil-i maʿmūra ḫāṭırdan / Yıḳıḳ göñlüm benüm cevriyle vīrān olmayan 
bilmez (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 4). [cevriyle, -iyle ] 

Rāżıyam her kime eylerseñ vefā / Cevrüñ ey bī-mihr yanam baña bes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 2). [cevrüñ, -üñ ] 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [cevr, ] 

Ḳadüm yā itdi dil-ber cevr eliyle / Baña raḥm eyle yā Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 2). [cevr, ] 

Ey lebi ʿḬsā baña ḳarşu ne ḫoş nāz idesin / Cevr ile öldüresin cān ile bīmāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 4). [cevr, ] 

Çekdügüm cevri Raḥīmī āh diyü aġyārdan / Ol perīnüñ daʿvetin ḫalvet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 7). [cevri, -i ] 
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Ḥaḳdan ümmīd iderem cevrüñe pāyān virsün / Yaḫu ben çākerüñe ṣabr-ı firāvān virsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 251, Beyit 1). [cevrüñe, -üñe ] 

Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [cevr, ] 

İtdügüñ cevri Raḥīmī ḳuluña / Saña ḳalursa nigārā var ögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, Beyit 5). 
[cevri, -i ] 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [cevri, -i ] 

Hey āfet nāzüküñ oranı yoḳ mı / Cefā vü cevrüñüñ pāyānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
1). [cevrüñüñ, -üñüñ ] 

Raḥīmī bir cefākāruñ elinden çekdügüm cevri / Kime diyem bilür yoḳ ḥālümi Allāhdan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 5). [cevri, -i ] 

 

cevr eyle-: Eziyet etmek, acı çektirmek. 

Felek cevr eylemekde döne döne yāra dönmişdür / O meh mihr itmemekde çerḫ-i pür-ġaddāra 
dönmişdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 1). [cevr eylemekde, -mekde ] 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [cevr eyler, -r ] 

Sebātuñ yoġ imiş mihr ü vefā ḳılmaḳda ey meh-rū / Hemān cevr eylemekde gerdiş-i gerdūna 
beñzetdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 4). [cevr eylemekde, -mekde ] 

Bezm-i ġamuñda ney gibi nālān olam senüñ / Cevr eylemek çü ʿāşıḳa ḳānūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 2). [cevr eylemek, -mek ] 

 

cevr it-: Cefa çektirmek, eziyet etmek. 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [cevr idersin, -ersin ] 

Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [cevr itme, -me ] 

Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr itmedesin anı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [cevr itmedesin, -medesin ] 

 

cevr oḳı: Eziyet oku. 

Bükdi bilümi fürḳat-i bār-ı cefā meded / Cevr oḳı geçdi baġruma ey ḳaşı yā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 1). [cevr oḳı, ] 

 

cevr ü cefā: Incitici söz veya davranışlar, eziyet ve zulüm. 
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Ṭutalum kim muḳteżā-yı ḥüsn imiş cevr ü cefā / ʿĀşıḳa ḳıymaḳ revā mı bunca istiġnāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 4). [cevr ü cefā, ] 

 

cevr ü cefā-yı yār: Sevgilinin zulüm ve cefası. 

İncinür ṣanma beni cevr ü cefā-yı yārdan / Ṣandı dil āyīnesi senüñ ġam-ı aġyārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 1). [cevr ü cefā-yı yārdan, -dan ] 

 

cevr ü ġam çek-: Zulüm ve üzüntü çekmek. 

Vefālar görmişem sen nīk-i ḫaṣlet şāh-ı ḫurremden / Velī aġyār-ı bed girdārdan çoḳ cevr ü ġam çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 4). [cevr ü ġam çekdüm, -düm ] 

 

cevr ü nāz: Eziyet ve naz. 

Dil-i pür-derdi perverde ḳılurduñ cevr ü nāz ile / Yine ol niʿmete ḳāniʿ bu ben şükrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 5). [cevr ü nāz, ] 

 

cevr-i cinān ol-: Cennetler eziyet olmak. 

Temāşā eyledüm taṣvīrüñi dībā-yı ḥüsn üzre / Gözüm çıḳsun baḳarsam ġayra ger cevr-i cinān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 5). [cevr-i cinān olsun, -sun ] 

 

cevr-i ġonca: Goncanın eziyeti. 

İrişmez semʿine feryād u āhum Lala Paşanuñ / O cevr-i ġoncadan ʿayyūḳa irgürdüm ben efġānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 5). [cevr-i ġoncadan, -dan ] 

 

cevr-i ʿitāb: Azarlama eziyeti. 

Ehl-i ʿaşḳa Raḥīmī cevr-i ʿitāb / Ḫūb-rūlarda bir güzel-ḫūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 10). 
[cevr-i ʿitāb, ] 

 

cevr-i raḳīb: Rakibin eziyeti. 

Ārzū-yı vaṣl-ı bīm-i fürḳat ü cevr-i raḳīb / Żāyiʿ itdi ʿaḳlumı fikr-i firāvān her ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 136, Beyit 4). [cevr-i raḳīb, ] 

 

cevr-i resm: Resmin eziyeti. 

Mihr bir sūret döner ālıyla rengīn naḳş ider / Cevr-i resminde felek cānāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 3). [cevr-i resminde, -inde ] 
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cevr-i yār-ı dil: Gönlün sevgilisinin eziyeti. 

Ḳıldı cevr-i yār-ı dil maʿmūresin vīrāne ṭavr / Seng-i mihnetle binā ṭarḥ itdi üstādāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 1). [cevr-i yār-ı dil, ] 

 

cevr-i ẓulm: Adaletsizliğin eziyeti. 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [cevr-i ẓulm, ] 

 

cibrīl-i emīn: Hz. Cebrail. 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde olan şiʿrümi Cibrīl-i emīn / Çıḳarup ʿarş-ı ʿalā sāḳına ḫālḫāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 5). [cibrīl-i emīn, ] 

 

cīfe-i dünyā: Dünya leşi. 

Benüm zāġ u zaġanveş cīfe-i dünyāya yoḳ meylüm / Ġıdā-yı rūḥdur bir ṭāʾir-i heft āsmānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 6). [cīfe-i dünyāya, -ya ] 

 

ciger: Ciğer, bağır, yürek. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [cigerde, -de ] 

Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [cigerde, -de ] 

Esīr-i bend-i ġurbetdür göñül ʿazm-i diyār ister / Ciger mecrūḥ-ı tīġ-i hecrdür vaṣl-ı nigār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 1). [ciger, ] 

Dem-i ġamda lebüñ hecriyle yaşum ḳana dönmişdür / Ciger tennūr-ı fürḳatde yanuḳ biryāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 1). [ciger, ] 

Raḥīmī ḥasret-i mey-gūn-ı laʿl-i yār ile dāʾim / Ciger pür-ḫūn cān bir sāġar-ı devvāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 8). [ciger, ] 

Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [ciger, ] 

Cān mürde dil-şikeste ciger ḫūn ten ḫarāb / Devrān döne döne beni çār-pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 6). [ciger, ] 

Gözümüñ bilmezem ḳandan gelürdi dem-be-dem yaşı / Ciger dāġında ʿaynıyla bulandı varımış başı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 1). [ciger, ] 

 

ciger ḳanı: Gönül, yürek kanı. 
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Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [ciger ḳanıyla, -yla ] 

 

ciger kūşe: Ciğerin köşesi. 

Ḳan uġud atdı ġubār-ı ġam şarāb ister göñül / Yandı baġrum ey ciger kūşem kebāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 1). [ciger kūşem, -m ] 

 

ciger-ḫ˅ān: Ciğer sofrası. 

Ḳanını mey yirine anuñ içesin müdām / Devrüñde lāle gibi ciger-ḫ˅ānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 300, Beyit 3). [ciger-ḫ˅ānuñ, -uñ ] 

 

cihān: 

1.Dünya. 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [cihānuñ, -uñ ] 

Cihān āsūde oldı sāye-i tuġ-ı vücūduñla / Ṣoḳunmasun şehā sen var iken her pehlevān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 4). [cihān, ] 

Cefā-yı derdüñ elif ḳāmetimi dāl itdi / Çıḳarduñ ey şeh-i ḫūbān cihānda cevr ile ad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 2). [cihānda, -da ] 

Ẕāt-ı şerīfüñ ile şeref bulalı cihāñ / Ḳapuña yüz sürüyüp ider iʿtiẕār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 38, 
Beyit 2). [cihāñ, ] 

Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [cihān, ] 

Baʿīd olsun nüḫūset ey ḳamer baḫt-ı saʿīdüñdür / Şeref viren cihāna mihr-i ḥüsn-i bā-kemālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 6). [cihāna, -a ] 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [cihānuñ, -uñ ] 

Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [cihānuñ, -uñ ] 

Cihānuñ pādişāhum ben gedāya begligin virseñ / Ḳabūl eylersem anı kāfer olayın bir ān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 5). [cihānuñ, -uñ ] 

Hem-dem olalı cihān şāhum bahār-ı vaṣluña / Reşk-i firdevs yirin olaydı hemān dem bāġ u rāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 6). [cihān, ] 

Cihān ālāyişinden gel taʿalluḳ riştesin ḳaṭʿ it / Zemāne devleti şāhā hemān bir ānımış bildüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 5). [cihān, ] 

Zemāne ḫaṭṭını ancaḳ gedā-yı ʿaşḳ olan añlar / Cihānda derd-i ser-efser çeken sulṭānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 2). [cihānda, -da ] 
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Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem / Görüp ānide reng aldum gülinden 
sünbülinden hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 1). [cihān, ] 

Cihān devletine ḳapuñ virmezin / Ḫulūṣ eyle ʿabd-i vefādāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
3). [cihān, ] 

ʿAzīzüm dil olaldan müşterī ḥüsnüñ metāʿına / Cihānuñ Yūsufın bir şāhid-i bāzāra ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 3). [cihānuñ, -uñ ] 

Vücūdum dürrinüñ ṣarrāf-ı ʿālem ḳıymetin bilmez / Cihānuñ cevherin virseñ behā ne bī-behāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 2). [cihānuñ, -uñ ] 

Nev-cüvān iken cihān oldı Raḥīmī pür-şekl / Ḥasb-i ḥālüñden nişān virdi diyār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 9). [cihān, ] 

Āsitānuñsuz cihān maʿmūresin ey genc-i ḥüsn / Gelmeye bir ḥabbe bu ḳalb-i ḫarābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 6). [cihān, ] 

Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [cihānda, -da ] 

Nārveş ser-keşlenürmişsin hevādār olana / Ġaybdur çıḳsa cihān gözden bu dem çoḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 4). [cihān, ] 

Cihānuñ çıḳdı fāḫir cāmesinden terk-i tāc itdi / Geyüp şāl-ı fenā bir ṭurfe kisvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 3). [cihānuñ, -uñ ] 

Cihānda görmedüm bu vech-i raʿnā nesl-i ādemde / Perī-zād olmasun şāyed görüñ ol ḫūb devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 2). [cihānda, -da ] 

Nigāruñ sāye ṣalaldan berü zülf-i semen-sāsı / Başumdan eksük olmadı cihānuñ şūr u ġavġāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 1). [cihānuñ, -uñ ] 

Ne vechiyle cihān mānīsi yazsun şekl-i maṭbūʿuñ / Nigārā çīn-i zülfüñ nesḫ idüpdür naḳş-ı Erjengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 3). [cihān, ] 

 

2.Dünya halkı, bütün insanlar. 

Niçe miskīni çeküpdür bende müşkīn-sünbülüñ / Bende itmişdür cihānı serv-i āzāduñ senüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 3). [cihānı, -ı ] 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [cihān, ] 

 

cihān bāġı: Dünya bahçesi. || Yeryüzü, dünya, kainat. 

Cihān bāġı degül ger ravża-i ḫuld-ı berīn olsa / Göñül meyl itmez ol eṭrāfa seyr-i kūy-ı yār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 2). [cihān bāġı, ] 

Cānuma cānā lebüñdür ġonca-i gül-nār-ı ʿömr / Ol bu ḥüsniyle cihān bāġında ber-ḫurdār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 1). [cihān bāġında, -nda ] 
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Cihān bāġına yoḳ meylüm benüm gülzār-ı ḥüsn içre / Ḳıyāmet serv-ḳāmet ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 4). [cihān bāġına, -na ] 

Gel raḳībüñden ıraġ ol didüm ol ġonca didi / Var mıdur bir gül cihān bāġında terk-i ḫār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 4). [cihān bāġında, -nda ] 

Ümīdüm devḥası bāġ-ı murādum āsitānuñdur / Cihān bāġında anuñ bāġ hezārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 5). [cihān bāġında, -nda ] 

Cihān bāġında ey ġonca cemāl-i vaṣf-ı ruḫsāruñ / Raḥīmī Şeyḫ Saʿdīye bedel bir gülsitān itmiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 5). [cihān bāġında, -nda ] 

Hevādār olma her bir sāyesinden ʿār iden serve / Cihān bāġında besdür ʿārif iseñ seyr-i şimşāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 3). [cihān bāġında, -nda ] 

Yaḳılsun nāreven şimşād u ʿarʿar yirlere geçsün / Cihān bāġında tek server-i ḫoş-reftār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 2). [cihān bāġında, -nda ] 

Ḫudāvendā cihān bāġında ber-ḫūrdār-ı ʿömr idüp / Murādum taḫt-ı şāhide şeh-i fermān revān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 6). [cihān bāġında, -nda ] 

Ḳafes olmaḳ revā mı bülbül-i cāna cihān bāġı / Giriftāruñdur ol āşüfte-i āzār ḫār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 6). [cihān bāġı, ] 

 

cihān bezmi: Dünya meclisi. 

Seg-i kūyuñla bir dem hem-sifāl olsam deger şāhum / Cihān bezminde itmezem recā-yı cām-ı Cem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 5). [cihān bezminde, -inde ] 

 

cihān mülki: Dünya ülkesi. 

Cihān mülkini ġarḳ-āb eyleyen bu eşk--i ḫūnumdur / Semāyı oda uran her gice sūz-ı derūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 1). [cihān mülkini, -ini ] 

Raḥīmīnüñ ne ṭañ tār olsa başına cihān mülki / Benüm ol ey meh ü ḫūrşīd-i ʿāriż baḫt-ı dūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 4). [cihān mülki, ] 

 

cilvegāh ol-: Cilve yeri olmak. 

Olmadı bir laḥẓa sen ṭāvūs-ı ḥüsne cilvegāh / Ġayrı naḳşından göñül mirʾātın itdüm pāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 2). [cilvegāh olmadı, -madı ] 

 

cinān: Cennetler. 

Ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı gülşen-i kūyuñsuz ey ḥūrī / Görinür dūzaḫāsā gözüme bāġ u cinān sensüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 4). [cinān, ] 

Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını / Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle sulṭān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 1). [cinān, ] 
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cinān bāġı: Cennet bahçesi. 

Cinān bāġında mı ādem anuñçün cān ḳarār itmez / Bilür mecmūʿ-ı insān bir perīşān kākülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 4). [cinān bāġında, -nda ] 

Yaşum ḳapuñdan ırmaġ eyleme ey ʿārıż-ı dil-cū / Cinān bāġında tecrī taḫtehā’l-enhāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 5). [cinān bāġında, -nda ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñsüz cinān bāġına dil dil baġlamaz / Ṣu gibi ṣāfi-nihāduz seyr-i dīdār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 3). [cinān bāġına, -na ] 

Cinān bāġı cenābuñsuz dikendür bülbül-i cāna / Dile pejmürde-i berg-i ḫazān gül-berg-i ḫandānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 2). [cinān bāġı,  

 

cināyāt: Cinayetler. 

Vüfūr-ı luṭfuña maġrūr olup ḳıldum ise güstāḫ / Ümīd-i ʿafv ile cürm ü cināyāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 6). [cināyāt, ] 

 

cirm: Suç. 

Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [cirmüm, -üm ] 

 

cirm-i ḫāl: Benin büyüklüğü. 

Elif ḳaddüñ görüp hem cirm-i ḫālüñ / Anuñçün saña ḳarşu āh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 4). [cirm-i ḫālüñ, -üñ ] 

 

cism: Beden, vücut. 

Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [cisme, -e ] 

Dāġ-ı ġam şol deñlü zeyn itdi Raḥīmī cismümi / Şüphenüñ ḫilʿat geyürdi gūyiyā şeh-zād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 5). [cismümi, -ümi ] 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [cismüñdeki, -üñdeki ] 

Ḫāk-i rehi sen cevher-i iksīr-i naẓīrüñ / Mis cismümi āḫir umaram ṣāfi-zer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 5). [cismümi, -ümi ] 

Sīnemi gül gibi ṣad çāk itdi ḫār-ı intiẓār / Lāle gibi cisme dāġ urdı bu nār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 1). [cisme, -e ] 

Baḥr-i kerremnāya ġarḳ itdüñ bu cismüñ cevherin / Āşinā-yı ḳulzüm-i ʿaşḳuz kerāmāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 3). [cismüñ, -üñ ] 
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Bu riyādur zāhidā cismüñde naḳş bu riyā / Bī-riyā bir ʿāşıḳam ben bu riyādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 3). [cismüñde, -üñde ] 

Şeh-süvārum ārzū-yı pāy-būsuñ yādına / Yollar üzre cismümi ḫāk ile yeksān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 6). [cismümi, -ümi ] 

 

cism-i ʿālem: Dünyanın cismi. 

Rāstī bir tāze revnaḳ virdi cism-i ʿāleme / Ḫılʿat-i şāhı şehā sen ḳāmeti bālāyıla (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 290, Beyit 2). [cism-i ʿāleme, -e ] 

 

cism-i bī-miḳdār: Önemsiz vücut. 

Firāḳuñ bārına gördüm taḥammül eylemez ṭaġlar / Çeküp ol yüki ben bu cism-i bī-miḳdāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 2). [cism-i bī-miḳdāra, -a ] 

 

cism-i cān: Canın cismi, vücut. 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [cism-i cānuñ, -uñ ] 

 

cism-i dehr: Dünyanın bedeni. 

Sen cism-i dehrüñ cānısın sen cāna ṣıḥḥat yaraşur / Sen ʿālemüñ sulṭānısın sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 1). [cism-i dehrüñ, -üñ ] 

 

cism-i ḫāk-ālūde: Toprağa karışmış beden. 

Bāde-i ʿaşḳıyla ter ḳıl cism-i ḫāk-ālūdeñi / Virmeye devrān mebādā bir muḫālif bāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 2). [cism-i ḫāk-ālūdeñi, -ñi ] 

Mebādā dāmen-i pāküñe bir toz ḳonduram diyü / Dem-ā-dem cism-i ḫāk-ālūdemi yaşumla yaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 5). [cism-i ḫāk-ālūdemi, -mi ] 

 

cism-i nā-tüvān: Zayıf beden. 

Ḫāk olduġı ayaḳda bu cism-i nā-tüvānuñ / Ümmīd-i vuṣlatıdur sen ḳāmeti revānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 1). [cism-i nā-tüvānuñ, -uñ ] 

 

cism-i nizār: Zayıf beden. 

Raḳībā żaʿf iden cism-i nizāruñ reşk-i mihrümdür / Ḥased ʿālemde ey miskīn seni āḫir cüdām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 4). [cism-i nizāruñ, -uñ ] 

Miyānuñ yādına cism-i nizārum / Görenler rişte ṣanur pīrehende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277,  
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Beyit 3). [cism-i nizārum, -um ] 

 

cism-i pür-sūz: Çok yanık beden. 

Müşebbek micmer-i bezm-i belādur cism-i pür-sūzum / Dil ü cān ʿūdum olup mūlarum yir yir duḫān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 2). [cism-i pür-sūzum, -um ] 

 

cism-i żaʿīf: Zayıf beden. 

Her ḳılum cism-i żaʿīfümde zebān-ı ḥāl ile / Dil uzadup şerḥ ider sevdā-yı zülfüñ mū-be-mū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 3). [cism-i żaʿīfümde, -ümde ] 

 

civār-ı evliyā: Evliyaların çevresi. 

Ṣubḥ-ı devlet olmaġa ḳapuñ ṣadāḳat ehline / Ḳıldı Ḥaḳ cevlāngehüñ cānı civār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 3). [civār-ı evliyā, ] 

 

cū: Akarsu, ırmak. 

Dāġlar yaḳdı dile bir lāle-ruḫ nāzük-beden / Başumı cū eyledi bir serv-i ḫoş-reftār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 5). [cū, ] 

 

cū-be-cū: Taraf taraf. 

Ṣabāveş cū-be-cū kendüm dolandum ḫırmen-i dehri / Bulınmaz ḫālüñüñ bekdaşı ḫod bir dāne fülfülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 4). [cū-be-cū, ] 

Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [cū-be-cū, ] 

Yelüp yil gibi gezdüm cū-be-cū bu ḫırmen-i dehri / Görünmez ḥāṣılı bir dāne berg-i gāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 2). [cū-be-cū, ] 

 

cūd-ı firāvān: Çok fazla cömertlik. 

Beni ġarḳ itdi ey kān-ı kerem ʿummānı iḥsānuñ / Vücūdum ḳaṭresin maḥv itdi hem cūd-ı firāvānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 1). [cūd-ı firāvānuñ, -uñ ] 

 

cūş eyle-: Coşup taşmak. 

Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler / Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 1). [cūş eyler, -r ] 

 

cūş it-: Çoşup taşmak. 
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Cūş iderdi dil hevā-yı ʿaşḳ ile deryā gibi / Ey melāḥat kānı ammā rūzgārın gözlerüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 113, Beyit 3). [cūş iderdi, -erdi ] 

Dem-i vaṣluñ Raḥīmī añsa bir dem / Hemān dem cūş ider deryā gibi dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 5). [cūş ider, -er ] 

Āşinā oldı bize ol güher-i ḳulzüm-i cūd / Ey Raḥīmī demidür baḥr-ṣıfat cūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 5). [cūş idelüm, -elüm ] 

Nev-bahār irdi demidür cūş idüp aḳ ṣu gibi / Ey göñül cūyāyısañ dīdāra gel aḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 1). [cūş idüp, -üp ] 

Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [cūş idüp, -üp ] 

 

cūş u ḫurūş: Coşup eğlenme. 

Kef-i luṭfuñla dil cān ẕātuñ ile olalı hem-dem / ʿAceb ḥālet virür cūş u ḫurūşum dehre geh baḥre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 4). [cūş u ḫurūşum, -um ] 

 

cūy eyle-: Irmak haline gelmek. 

Ḳadd-i dil-cūyı hevāsıyla yaşum cūy eyledüm / Āh bir dem gelmez ol ʿālī-cenābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 3). [cūy eyledüm, -düm ] 

 

cūy ol-: Sel olmak. 

Ruṭūbet refʿ olup tende ḥarāretden yubūset var / Gözümden cūy olup her dem dökilen yaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 3). [cūy olup, -up ] 

 

cūyā: Irmak. 

Nev-bahār irdi demidür cūş idüp aḳ ṣu gibi / Ey göñül cūyāyısañ dīdāra gel aḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 1). [cūyāyısañ, -yısañ ] 

 

cūybār: Irmak, nehir, akarsu. 

Seyl-i sirişküm eyledüm ʿālemde cūybār / Ol serv-i ḫoş-ḫırāmı velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 1). [cūybār, ] 

 

cūy-bār it-: Irmağa döndürmek II Çokça gözyaşı dökmek. 

Beni hecrüñle ey gül-çihre bülbül gibi zār itme / Yüzüñden gözüm ırmaġla yaşum cūy-bār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 1). [cūy-bār itme, -me ] 

Döne döne yaşını itdüñ Raḥīmīnüñ revān / Bir bahār-ı ḥüsne ḳarşu cūy-bār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 5). [cūy-bār itdüñ, -düñ ] 
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cūy-ı sirişk: Gözyaşı ırmağı. 

Ḥarīm-i ḥüsn içinde ḥāṣılı cūy-ı sirişkümdür / Özin ḳıl yaşını yā Rab k’o serv-i ser-firāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 3). [cūy-ı sirişkümdür, -ümdür ] 

 

cübbe: Uzun ve geniş elbise. 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [cübbesin, -sin ] 

 

cübbe vü destār: Cüppe ve sarık. 

Şarāba rehn iderdüñ cübbe vü destārı ey ṣūfī / Ṣafā-yı ḳalb ile olsañ eger āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 4). [cübbe vü destārı, -ı ] 

 

cüdā: Ayrı. 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [cüdā, ] 

Añladum göyneklerüñ bildüm ne şehden sen cüdā / ʿĀlem içre şemʿ-i bezm-ārāya beñzetdüm seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 3). [cüdā, ] 

 

cüdā düş-: Ayrılmak, ayrı kalmak, ayrı düşmek. 

Çerḫ elüm alup çevirdi atdı dār-ı ġurbete / Kūy-ı vaṣl-ı yārdan düşdüm cüdā ḥayfā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 3). [cüdā düşdüm, -dan-düm ] 

 

cüdā ḳıl-: Ayırmak, uzak tutmak. 

Āteş-i ġayretle yanup cān u baş itdi fidā / Şevḳuñı dilden cüdā ḳılmadı ey dildār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 5). [cüdā ḳılmadı, -madı ] 

 

cüdā ol-: Ayrı düşmek, uzak kalmak. 

Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [cüdā olur, -ur ] 

Rikābuñdan cüdā olmaḳ revā mı çihre-i ḫāküm / Güneş yüzlüm senüñ mihrüñde ḫod ben ẕerreveş 
ḫāküm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 1). [cüdā olmaḳ, -maḳ ] 

İşigüñden cüdā olmazdı ey ʿḬsī-nefes ʿāşıḳ / Bir üni yirde gökde bir üni eyler fiġān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 3). [cüdā olmazdı, -mazdı ] 
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cüdām eyle-: Cüzzam etmek. 

Raḳībā żaʿf iden cism-i nizāruñ reşk-i mihrümdür / Ḥased ʿālemde ey miskīn seni āḫir cüdām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 4). [cüdām eyler, ] 

 

cüllāb: Gül suyu, gül şerbeti. 

Cüllāba ḳondı Ḳonyalu şīrīn sözüñle hep / Virdi lebüñ ḥalāveti ḥelvāya ḫoş-revāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 3). [cüllāba, -a ] 

Derdüñe dūş olalı dil ṭālib-i dermān degül / Şerbet-i zehr-i ġamuñ ḫod cānuma cüllābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 4). [cüllābdur, -dur ] 

Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh / Şehādet itme nā-ḥaḳ yere girme ḳana ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 4). [cüllābına, -ına ] 

 

cüllāb-ı ḳand: Gülsuyunun şekeri. 

Teşneyem ḳand-ı zülāl-i laʿlüñe ben ḫastayı / Zāʾil itmez ʿaṭşumı cānā benüm cüllāb-ı ḳand (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 4). [cüllāb-ı ḳand, ] 

 

cüllāb-ı laʿl: Sevgilin dudağının gül suyu. 

Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle / Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 2). [cüllāb-ı laʿlüñle, -üñle ] 

 

cüllāb-ı luṭf: Lütfun gül suyu. 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [cüllāb-ı luṭfuñ, -uñ ] 

 

cülūs it-: Oturmak, tahta geçmek. 

Cülūs itdi göñül taḫtına yārüñ pertev-i ḥüsni / Raḥīmī yine şehre bir şeh-i çāker-nevāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 6). [cülūs itdi, -di ] 

 

cümle: 

1. Bütün. 

Bir ṣafā kesb eyledüm mirʾāt-ı ʿaşḳ-ı yārdan / Gün gibi rūşen müşāhid gözüme cümle ṣıfāṭ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 5). [cümle, ] 

Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [cümle, ] 

Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [cümle, ] 
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Gül yüzüñden ayru tāb-ı ġamda bī-tāb oldı ḫār / Zerd olup titrer ḫazān yapraġı gibi cümle ten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 2). [cümle, ] 

ʿĀlemi sen şemʿa yanup ḳorḳarum āh itmege / Oda yana cümle varum yile vire ad u ṣan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 4). [cümle, ] 

Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [cümle, ] 

 

2.Tamamen. 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [cümle, ] 

Götürdi bezm-i kesretden ayaġı cümle el çekdi / Ḥarīm-i vaḥdet-ābād içre ḫalvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 2). [cümle, ] 

 

cümleten: Bütünüyle, tamamen. 

Bildi kim ten cümleten tennūr-ı ġam biryānıdır / Pāre pāre olup aġlar ḥālüme yanup kebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 4). [cümleten, ] 

 

cünbān: Sallanan. 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [cünbāne, -e ] 

 

cünbiş: Hareket. 

Nev-ʿarūs-ı ʿāleme bir ẕerrece mihr itmedüm / Pādişāhum ben gedāñuñ cünbişi merdānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 5). [cünbişi, -i ] 

 

cünd-i ġam: Kaygı, tasa, keder askerleri. 

Ey Raḥīmī şād ṭut göñlüñ seni sulṭān-ı ʿaşḳ / ʿĀḳıbet cünd-i ġama ser-ʿasker ü serdār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 5). [cünd-i ġama, -a ] 

 

cünd-i maḥabbet: Muhabbet askeri. 

Dil alur dil virür şimdi menem cünd-i maḥabbetde / Anuñçün Zāl-i ʿādil Rüstem-i devrāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 4). [cünd-i maḥabbetde, -de ] 

 

cünūn: Çılgınlık, delilik. 

Nev-bahār-ı ḥüsnüñüñ her dem cünūnum artırur / Boynuma zencīr-i zülfüñ vaḳtidür daḳ ṣu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 5). [cünūnum, -um ] 
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cürʿa:  

1.Bir yudum (şarap). 

Biz mey-i ʿaşḳ ile mestüz kūy-ı ḫammār isterüz / Laʿl-i yāre cürʿa gibi cānı īsār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 1). [cürʿa, ] 

Götürdüm bezm-i kesretden ayaġı lāleveş sāḳī / Baña vaḥdet meyinden cürʿa ṣun dildāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 3). [cürʿa, ] 

Peşmīne-pūş cürʿa gibi bezm-i ʿaşḳuñuñ / Birdür yanında cāme-i dībā külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 2). [cürʿa, ] 

Birdür yanında cürʿa gibi cām-ı ʿaşḳuñuñ / Her bir ḥabāb-ı bāde ile bārgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 2). [cürʿa, ] 

 

2. Kadehin dibinde kalan son yudum. 

Ṣurāḥi gibi ser-keşler ne bilsün derd ü derdümden / Ayaḳlarda ḳalup cürʿa gibi ḫ˅ār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 2). [cürʿa, ] 

Gözlerin ser-mest ḳılmışdur şarāb-ı cām-ı nāz / Anuñ içün ben ayaḳda cürʿaya ḳılmaz nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 5). [cürʿaya, -ya ] 

 

cürʿadān-ı dil: Gönülün içki kadehinin dibinde kalan kısmı. 

Şöyle denk itdi beni keyfiyyet-i maʿcūn-ı ʿaşḳ / Ṭoptoludur cürʿadān-ı dilde esrārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 4). [cürʿadān-ı dilde, -de ] 

 

cürʿa-i bezm-i elest: Elest bezminin ( Allah'ın ruhları yaratıp elestü bi-rabbiküm dediği an ) yudumu. 

Dil ü cān cürʿa-i bezm-i elestüñ mestidür ṣūfī / Görüp ṭaʿn itme ol o kāra ṣanma iḫtiyārumdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 4). [cürʿa-i bezm-i elestüñ, -üñ ] 

 

cürʿa-i cām-ı leb: Dudak kadehinin yudumu, bir damlası. 

Cürʿa-i cām-ı lebüñsüz ṣunma billāh sāḳiyā / Acıdupdur cānumı keyfiyyet-i cām-ı şarāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 4). [cürʿa-i cām-ı lebüñsüz, -üñsüz ] 

 

cürʿa-keş-i cām-ı ġam-ı bezm-i firāḳ olmayan: Ayrılık meclisinin dert kadehinin son yudumunu içen olmayan. 

Olmayan cürʿa-keş-i cām-ı ġam-ı bezm-i firāḳ / Yoḳdur efserde dimāġında anuñ vaṣla meẕāḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 138, Beyit 1). [cürʿa-keş-i cām-ı ġam-ı bezm-i firāḳ olmayan, -mayan ] 

 

cürʿaveş: Kadehin dibinde kalıp toprağa dökülen son yudum gibi. 
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Teraḥḥum ḳıl Raḥīmī cürʿaveş pāy-māl-i devrāndur / Senüñ ey sāḳī-i gül-ruḫ elüñden bir ayāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 5). [cürʿaveş, ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ ġamından döne döne ey felek / Cürʿaveş pā-māl idüp yire dökersin ḳanımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 3). [cürʿaveş, ] 

Raḥīmī cürʿaveş devrān ayaġa düşürür bir gün / Ṭutalum bezm-i dünyāda nice dem cām-ı cem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 5). [cürʿaveş, ] 

Şarāb-ı nāb içün bu çeşm-i ḫūn-efşānum añmazsın / Dem-ā-dem cürʿaveş pā-māl idersin ḳanum 
añmazsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 1). [cürʿaveş, ] 

Seng-i hecrüñle göñül sāġar-ṣıfat oldı şikest / Cürʿaveş pāy-māl olup ḳan oldı baġrum mül gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 6). [cürʿaveş, ] 

 

cürm: Suç, günah. 

Rıḥlet deminde cürmini ʿafv it Raḥīmīnüñ / Bār-ı girānla eyleme yā Rab bār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 7). [cürmini, -i, -n, -i ] 

Temennā-yı viṣālüñ eylemekden özge yoḳ cürmüm / Benem ol ey ʿaṭā-baḫşem ḫaṭā-pūşem sevābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 4). [cürmüm, -üm ] 

Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş / Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 6). [cürmüm, -üm ] 

Vüfūr-ı luṭfuña maġrūr olup ḳıldum ise güstāḫ / Ümīd-i ʿafv ile cürm ü cināyāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 6). [cürm, ] 

Efendi seni sevdügümdür ṣuçum / Bu cürmiyle bende güneh-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 6). [cürmiyle, -iyle ] 

Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [cürmin, -in ] 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [cürme, -e ] 

 

cürm-bār: Günahın ağıriığı. 

Ḳaşlaruñ ḳoyup idelden secde-i miḥrāba baş / Cürm-bārından dü-tā oldı iki ḳaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 4). [cürm-bārından, -ından ] 

 

cüst u cū: Arayıp sorma, araştırma, arama. 

Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [cüst u cūda, ] 

 

cüst u cū it-: Arayıp sormak, araştırmak. 
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Ben ey Raḥīmī bir yüzi gül çeşmi nergisüñ / Her kūşe cüst u cū idici çeşm ü gūşıyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 5). [cüst u cū idici, -ici ] 

Serv-ḳaddüñ cüst u cū itmekde her sū gözlerüm / Beñzer ol seyl-āb aḳar ḫūnīn-ḥabābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 2). [cüst u cū itmekde, -mekde ] 

 

cüst u cūy: Akarsu. 

Elifler servlerdür dāġlar gül yāreler ġonca / Vücūdum bāġ-ı miḥnet āh eşküm cüst u cūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 2). [cüst u cūyıdur, -ıdur ] 

 

cüvān: Genç, delikanlı. 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [cüvānum, -um ] 

 

cüvānā: Ey genç ve yakışıklı. 

Mürüvvet ḫatm olup ṣāḥīb-kerem ṭayy-ı mekān itmiş / Cüvānā ben de bir pīr-i kerāmāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 3). [cüvānā, ] 

 

cüyūş: Askerler, ordular. 

Tīr ġamzeñ yā ḳaşuñ ḳaddüñ livā zülfüñ cüyūş / Mülk-i ḥüsne server-i ṣāḥib-ḳırānsın yā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 2). [cüyūş, ] 

 

Ç 
çaġ: Zaman. 

Menʿ itme ṣūfī dil-ber ü meyden Raḥīmī / Ḳo ʿīş ü ʿişret itsün anı şimdi çaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 4). [çaġıdur, -ı, -dur ] 

Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [çaġı, -ı ] 

Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [çaġı, -ı ] 

 

çaġır-: Çağırmak, seslenmek. 

Çaġırup ġayrılara ṣatdı metāʿ-ı vaṣlı / Āh kim ḫ˅āce-i hicrān beni dellāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
322, Beyit 3). [çaġırup, -up ] 

 

çāh-ı tenhā: Issız kuyu. 
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Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [çāh-ı tenhā, ] 

 

çāk: Parçalanmış. 

Meyl eyleyeli ḫāre o gül-pīreheni gör / Gül gibi teni çāk yini yāsemeni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
52, Beyit 1). [çāk, ] 

 

çāk çāk it-: Parça parça etmek, parçalamak. 

Gördi pīrāhenüñi titreyüp üstüme düşer / Çāk çāk itdi bu ġayretle girībānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 4). [çāk çāk itdi, -di ] 

 

çāk eyle-: Parçalamak, yırtmak. 

Ṣubḥ-dem çāk eylesem gül gibi ʿiṣmet cāmesin / Raḳṣa girsem gün gibi mihrüñle devrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 2). [çāk eylesem, -sem ] 

 
çāk it-: Yırtmak, parçalamak. 

Sīnemi gül gibi ṣad çāk itdi ḫār-ı intiẓār / Lāle gibi cisme dāġ urdı bu nār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 1). [çāk itdi, -di ] 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [çāk itmişüz, -mişüz ] 

Perde-i nāmūsı çoḳdan çāk iderdük ġoncaveş / Biz maḳām-ı ʿaşḳuñ ey şeh nāz-ı ʿārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 4). [çāk iderdük, -erdük ] 

Ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet dāmeninde dest-i ḫār / Gül gibi ben yaḳamı ġayretden itdüm çāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 3). [çāk itdüm, -düm ] 

Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [çāk itmek, -mek ] 

Ten-cāmesi yaḳasın çāk itdi dest-i ġayret / Ey ġonca aça senüñ gül gibi ḫāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 2). [çāk itdi, -di ] 

 

çāk-:  

1.Çakmak, tutuşturmak. 

Göñül senden olupdur āteş-i ʿaşḳa beni çaḳmaḳ / Baş açup yanayın senden şeh-i devrāna ḥālüm çaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 1). [çaḳmaḳ, -maḳ ] 

 

2. İyice anlatmak, bildirmek, tanıtmak, ifşa etmek. 
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Göñül senden olupdur āteş-i ʿaşḳa beni çaḳmaḳ / Baş açup yanayın senden şeh-i devrāna ḥālüm çaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 1). [çaḳ, ] 

 

çāk ol-: Yırtılmak, parçalanmak. 

Gül gibi pākīze dāmensin sen ey Yūsuf-liḳā / Dest-i nā-ḥaḳdan ne ġam ger çāk ola pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 3). [çāk ola, -a ] 

Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [çāk olmış, -mış ] 

Ten ki ḫāk-i rāh-ı cānān olmaya ḫāk olsun ol / Sīne zaḫm-ı tīġüñe cāy olmaya çāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 1). [çāk olsun, -sun ] 

Nev-bahār irdi benefşeyle güle ḳarşu yine / Ben de yelken ṭorıda bir yaḳası çāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 5). [çāk olayum, -ayum ] 

 

çāker: Kul, köle, bende. 

Raḥīmī bendeñi gibi vefā zencīri bend itmiş / Ṭapuña boynı baġlu çākerüñdür bī-gümān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 7). [çākerüñdür, -üñdür ] 

Midḥatüñ gülzārınuñ bir bülbül-i ḫoş-ṭabʿıdur / Bu Raḥīmī çākerüñ ey gülşen-i ʿirfān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 9). [çākerüñ, -üñ ] 

Ḥaḳdan ümmīd iderem cevrüñe pāyān virsün / Yaḫu ben çākerüñe ṣabr-ı firāvān virsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 251, Beyit 1). [çākerüñe, -üñ, -e ] 

 

çāk-i girībān: Yaka yırtmak. 

Hemān bir ben degül lāle daḫi çāk-i girībānuñ / Müselsel zülfüñüñ āşüftesidür şimdi sünbülde (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 3). [çāk-i girībānuñ, -uñ ] 

 

çāk-i girībān olup ḳal-: Yakasını yırtıp kalmak. 

Dāmen-keşān ṣalınsa o serv-i ḫoş-ḫırām / Güller çemende çāk-i girībān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 4). [çāk-i girībān olur ḳalur, ] 

 

çal-:  

1.Sürmek. 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [çal, ] 

 

2. (Bir mûsikî eserini) Bir çalgı ile icrâ etmek. 
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Dili yoḳ ney ne söyler nālişümden / Ne çalar naġmemüñ yanınca hem çeng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 149, Beyit 4). [çalar, -ar ] 

 

çalın-:  

1.Çalınmak (bir müzik aleti bağlamında). 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [çalınsa, -sa ] 

 

2.Solmak. 

Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [çalındı, -dı ] 

 

çalış-: Gayret etmek, çabalamak; savaşmak, mücadele etmek. 

Baş egüp tīġüñ gibi bekler kesilmez yanuñı / Çalışur bir kes Raḥīmī gibi yoḳ ḳaṭʿā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 7). [çalışur, -ur ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [çalışır, -ır ] 

 

çanaġ: Çanak || lale çiçeği. 

Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [çanaġ, ] 

 

çap-: Koşmak. 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz yeldirür ṣubḥ u mesā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [çapup, -up ] 

 

çār erkān: Dört unsur (hava, su, ateş, toprak). ‖ bütün dünya. 

Şeş cihetden ejder-i nefsi ṭılısmāt eyleyüp / Kendüye gencīne itdi işbu çār erkānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 6). [çār erkānı, -ı ] 

 

çār pāre it-: Dört parça yapmak. 

Durmaz oynar yüregüm çār pāre itdi cānumı / Gāh şīve geh teġāfül geh ġażab geh nāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 2). [çār pāre itdi, ] 

Cān mürde dil-şikeste ciger ḫūn ten ḫarāb / Devrān döne döne beni çār-pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 6). [çār-pāre eyledi, -di ] 
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çār ʿunṣur: Dört unsur.(Hava, su, ateş, toprak). 

Ey Raḥīmī ʿaşḳuña dil şol zemān vīrān iken / Daḫi maḫfīdi bu çār ʿunṣurda genc-i şeş cihāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 7). [çār ʿunṣurda, -da ] 

 

çāre: 

1. Çözüm, çıkar yol. 

Geh ġam-ı hecr Raḥīmī vü geh ümmīd-i viṣāl / Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 7). [çāre, ] 

Öte ṭursun bāġ-ı vaṣluñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Bülbül oldı çāre yoḳ mı ḳış gidüp yaz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 2). [çāre, ] 

 

2. İlaç, deva, tedbir. 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [çāresi, -si ] 

Devādur derd-mend-i ʿaşḳa derd ü yāresi ʿaşḳuñ / Ṭabībā derde dermān it kim oldur çāresi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 1). [çāresi, -si ] 

Bilmedüm vuṣlatına ḫasta Raḥīmī çāre / İntiẓār-ı ġam-ı hicrān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 5). [çāre, ] 

 

çāre ḳıl-: Çare bulmak. 

Ben oldum olacaġum gel ṭabībā zaḥmete girme / Dil elden gitmeden bir çāre ḳıl bī-çāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 6). [çāre ḳıl, ] 

 

çāre-sāz: Çare bulan, çare bulucu. 

Cān lebüñden em recā itdükce ġamzeñ ḫışm ider / Ben niyāz u nāzdan oldum meded ey çāre-sāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 4). [çāre-sāz, ] 

 

çāre-sāz ol-: Çare bulucu olmak. 

Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [çāre-sāz ol, ] 

 

çār-mıḫ: Suçlunun öldürülmek amacıyla çivilendiği haç biçimindeki darağacı. 

Ḳapuñda Raḥīmī diseñ sī ye dime tek / Çār-mıḫa dönüp derdüñe her ana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 14). [çār-mıḫa, -a ] 
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çāşnī-gīr: Aşçıbaşı, sofracıbaşı. 

Niçe ḥayrānı olmasun gören ol çāşnī-gīrüñ / Lebi sükker börek ḫaddı gülāc-ı ḫūn-ı sübḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 3). [çāşnī-gīrüñ, -üñ ] 

 

çat-: Kaşı, yüzü sertlik, öfke bildiren bir duruma sokmak. 

Rā ḳaşuñ peyveste çatma müşterüñe incinüp / Ey ʿuṭārid rā buradur kūşe-i rāḥat baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 2). [çatma, -ma ] 

 

çatla-: Sıkıntı, sevinç, yalnızlık, heyecan, sabırsızlık, kıskançlık vb. ruhsal durumları aşırı derecede duymak. 

Çatlasa düşmen n’ola ḳopdı terāḳa başına / Āsumānī bir ḳażādur aña bu esmā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 4). [çatlasa, -sa ] 

 

çav: Şöhret. 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde şehā şiʿri Raḥīmī bendeñüñ / Mihr-i ʿālem-tāb gibi çavı ṭoldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 286, Beyit 6). [çavı, -ı ] 

 

çeb: Yanlış. 

İligimüñ ḳuruduġı bu ki her çeb ola rāst / Cāme-i vaṣluña irüp süre devrānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 3). [çeb, ] 

 

çehre: Yüz, surat, sima. 

Yār didi ġayrdan ḳaṭʿ it naẓar dīdem be-çeşm / Didi ḳıl çehreñ ḳapumda hāk-i der dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 1). [çehreñ, -ñ ] 

İksīr-i ʿaşḳ çehremi zerd itdi zer gibi / Daḫi o yād-ı sīm-beden bī-ḫaber gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 1). [çehremi, -mi ] 

 

çehre-i maḳṣūd: İstenilen, kasdolunan şeyi gösteren çehre, yüz. 

Çehre-i maḳṣūda yüz gösterse rūḥ olsa ḥicāb / Bī-vesīle ʿārıż-ı cānāna seyrān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 3). [çehre-i maḳṣūda, -a ] 

 

çek-:  

1.Öldürücü bir silahla cana kast etmek. 

Ġamzeñüñ otlu degülken bir içim ṣuyından / Beni öldürmege geh tīġ çeker gāh bıçaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 3). [çeker, -er ] 
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2. Katlanmak, tahammül etmek. 

Bī-sütūn-ı ʿaşḳda sen yār-ı Şīrīn-laʿl içün / Çekdügüm endūh-ı hecri Ḫusrev ü Ferhād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 3). [çekdügüm, -dügüm ] 

Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [çek, ] 

Āh kim iġmāż ʿayn ile ʿitābın ʿāşıḳuñ / ʿAyn-ı tāb içre ʿanā çeken ʿaẕābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 89, Beyit 3). [çeken, -en ] 

Şol ḳadar çekdi cefāñuñ yükini cān u göñül / Ben senüñ cān u göñül birle emekdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 5). [çekdi, -di ] 

Çekdügüm cevri Raḥīmī āh diyü aġyārdan / Ol perīnüñ daʿvetin ḫalvet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 7). [çekdügüm, -dügüm ] 

Mıṣr-ı ʿizzetde ʿazīzüm olımaz ṣāḥib-serīr / Çekmeyince bir zemān Yūsuf gibi zindān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 3). [çekmeyince, -meyince ] 

Būse-i laʿl-i lebüñe cān virüp meʾnūs olan / Bir nefes çekmez benüm rūḥ-ı revānum cān ġamın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 2). [çekmez, -mez ] 

Ey Raḥīmī sen ümīdüñ Ḳāsımü’l- ezrāḳa ṭut / Seg-nihād olan ṭamaʿ ehli ḳo çeksün nān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 5). [çeksün, -sün ] 

Bize kūy-ı yār sen çek cennet-i aʿlā ġamın / Zāhidā biz ibn-i vaḳtüz çekmezüz ferdā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 1). [çekmezüz, -mezüz ] 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [çekme, -me ] 

Bār-ı cevr-i devri çekmekden bükildi ḳāmetüm / Bāri ġam çekdürme ey meh mihri yoḳ aġyārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 6). [çekmekden, -mekden ] 

 

3. Yaşamak, tecrübe etmek. 

Ḫurrem olmaz ḫāṭırı rūz-ı viṣāl-i yār ile / Çekmeyen ey āfitābum ẓulmet-i hicrān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 4). [çekmeyen, -meyen ] 

 

4.Çizmek, yaralamak. 

ʿAdem iḳlīmine ehl-i vefānuñ ṭoġru yolıdur / Elif kim çekmişem tende ġam-ı mevzūn-nihālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 3). [çekmişem, -mişem ] 

 

5.Kendine çekmek, yaklaştırmak. 

Firāḳuñ bārına gördüm taḥammül eylemez ṭaġlar / Çeküp ol yüki ben bu cism-i bī-miḳdāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 2). [çeküp, -üp ] 
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Mestāneler miyānını çeksem kenāruma / Ḥayrānla girse aġzuma ḥelvā dudacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 4). [çeksem, -sem ] 

 

6.Sürmek. 

Ṣabāyā ʿayn-ı māl olursa çekmem minnetin kuḥluñ / Görünmez gözüme nesne bu ḫāk-i rāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 3). [çekmem, -mem ] 

 

7.Çekiştirmek. 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [çekmesün, -mesün ] 

 

çekdir-: Bir hâlin kuvvetle baskı ve etkisi altında bırakmak, o hâle uğratmak, dûçar etmek. 

Ḳaṣrınuñ bulduñ ḳuṣūrın çekdirüp şiddetler / Ṣoñ ucı pā-māl olup Şeddād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 4). [çekdirüp, -üp ] 

 

çekip çevir-: Düzene koyup yönetmek, gerektiği gibi idâre etmek. 

Bir ḫaṭā ile dolaşdum çīn-i zülfeynüñ görüp / Yay idüp çekdüñ çevirdüñ ḳāmetüm ṭuġrā-misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 2). [çekdüñ çevirdüñ, -düñ ] 

 

çekdür-: Yaşatmak, maruz bırakmak. 

Cevrini döne döne çekdürdi / Daḫi devrān baña şehā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 9). 
[çekdürdi, -di ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [çekdürme,-me ] 

 

çekil-: Ayrılıp gitmek. 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [çekildüm, -düm ] 

 

çelebi: Efendi, bey, kibar kimse. 

Ey lebüñ ḫasta dilüñ derdine dermān Çelebi / Ten-i fersūdeme güftār-ı lebüñ cān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 1). [çelebi, ] 

Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [çelebi, ] 

Ḫār elinden alamam gül gibi ter dāmenüñi / Her seḥer anuñ içün eylerem efġān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 3). [çelebi, ] 
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Meh-cemālüñe ne noḳṣān irişür ey yüzi gül / Şemʿveş bir gice olsañ baña mihmān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 4). [çelebi, ] 

Naḳd-i cān vire idüm rūz-ı viṣāline bedel / Bir gice girse Raḥīmī ele ʿuryān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 5). [çelebi, ] 

 

çelīpā: Haç. 

Gitmedügi bu ġam-ı zülfüñ dil-i aġyārdan / Kāfirüñ āyīnidür ḳoyar çelīpā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 6). [çelīpā, ] 

 

çemen:  

1.Çimen. 

Ṣu gibi yüz sürüyü geldi çemenler ḫıdmete / Tā ola vech-i ḥasen gibi sürūr-efzā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 2). [çemenler, -ler ] 

 

2. Ağaçlı, çiçekli, yeşillik olan yer. 

Dāmen-keşān ṣalınsa o serv-i ḫoş-ḫırām / Güller çemende çāk-i girībān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 4). [çemende, -de ] 

Ruḫuñ seyr iden ey ġonca çemende / Baṣīret yoḳ durur gül isteyende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, 
Beyit 1). [çemende, -de ] 

Çemende sāḳī-i gül-ruḫ elinden ḳadeḥ nūş it / Nigārā meclis-i Cemden saña evreng yiter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 6). [çemende, -de ] 

 

çenār: Çınar ağacı. 

Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [çenāra, -a ] 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [çenāruñ, -uñ ] 

 

çenber:  

1.Canbazların gösteri yaptığı halka ‖ güzelin saç kıvrımı. 

Ḳaddümi bükdükce zülfüñ laʿlüñi ḳıldum ṭaleb / Pīrlikde başladum çenberde cān-bāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 3). [çenberde, -de ] 

 

2. İnsanın etrâfını kuşatan durum ve şartlar. 

Ṭayanma bir’ki gün dönse murāduñ üstine devrān / Ṣoñ ucı nā-murād eyler muḫālif çenberin ḳurdı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 4). [çenberin, -in ] 
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çeng: Türk musikisinde kullanılan yay şeklinde eğri çalgı. 

Dili yoḳ ney ne söyler nālişümden / Ne çalar naġmemüñ yanınca hem çeng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 149, Beyit 4). [çeng, ] 

Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [çengi, -i ] 

 

çeng ṭut-: Çalmak. 

Būselikde ideli ʿuşşāḳa ol şehnāz nāz / Her maḳāmı ṭutasın çeng naġme-i āvāz nāz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 109, Beyit 1). [çeng ṭutasın, -asın ] 

 

çerāġ: Mum, kandil. 

Yaḳalı envār-ı ḥüsnüñden çerāġ ey āfitāb / Burc-ı ʿizzetde şeref buldı meh-i tābān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 6). [çerāġ, ] 

Ṭabʿ-ı pür-envār ile rūşen çerāġuñdur senüñ / Ey gözüm nūrı işigüñde Raḥīmīvār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 127, Beyit 7). [çerāġuñdur, -uñdur ] 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [çerāġı, -ı ] 

Raḥīmī nār-ı ʿaşḳa ben delīl oldum çerāġumdur / Benüm bu tef-i tābumdan bulupdur rūşenā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 8). [çerāġumdur, -umdur ] 

Raḥīmīyem vefā cemʿinde bir tābende şemʿum ben / Çerāġın şuʿle-i sūz-ı derūnumdan yaḳar lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 7). [çerāġın, -ın ] 

 

çerāġ yaḳ-: Kandil yakmak. 

Ey felek ḫoş gör bu devrānuñ bahārı şevḳini / Her dem el virmez bu demler arayup yaḳsañ çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 3). [çerāġ yaḳsañ, -sañ ] 

 

çerāgāh-ı vefā: Sadakat çayırlığı. 

Baġruñı ḫūn it çerāgāh-ı vefāda niçe dem / Nāfeveş tā giresin bir yār-i raʿnā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 4). [çerāgāh-ı vefāda, -da ] 

 

çerāġ-ı māh: Ayın kandili. 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [çerāġ-ı māha, -a ] 

 

çerḫ:  
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1.Gökyüzü, sema. 

Ḳabrüm üzre mihr ü meh şemʿüm şafaḳ ḫūnīn-kefen / Çerḫ olur türbem cesīm-i ġamzeñ eylerse şehīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 3). [çerḫ, ] 

Baña ey çerḫ her gün mihr-i ʿālem-tāb ʿarż itme / Benüm āyīne-i ruḫsāra yāra ḫod nigāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 2). [çerḫ, ] 

Şevḳüm şuʿāı genc-i ġamuñ şeb-çerāġıdur / Çerḫüñ çü māh niteki her şeb-çerāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 1). [çerḫüñ, -üñ ] 

Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [çerḫ, ] 

Çıḳardum şāhbāz-ı āhı çerḫe / Ṭaḳup yanına nālümden celācil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 2). 
[çerḫe, -e ] 

Ġarḳa virdi āb-ı çeşmüm sūy-ı baḥri ser-be-ser / Dūd-ı āhum çerḫe irdi şāhidüm māī vü māh (Kütahyalı  

Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 5). [çerḫe, -e ] 

 

2.Talih, baht. 

Çerḫ elüm alup çevirdi atdı dār-ı ġurbete / Kūy-ı vaṣl-ı yārdan düşdüm cüdā ḥayfā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 3). [çerḫ, ] 

Çevirdi başumı çerḫ atdı noḳṭa gibi ortaya / Ḳıyı çizmekde gūyā kendü bir pergāra dönmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 3). [çerḫ, ] 

Murāduñ üzre dönmişken döner ʿaksine devr eyler / Sebātı yoḳ bu çerḫüñ sen bu kec-gerdānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 2). [çerḫüñ, -üñ  

Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [çerḫi, -i ] 

 

çerḫ ur-: Sema etmek, dönmek. 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir gün irem diyü / Vücūdum çerḫ urur dolābveş çeşmüm döker yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 3). [çerḫ urur, -ur ] 

 

çerḫe ir-: Feleğe, gök yüzüne ermek, ulaşmak. 

Oda yaḳdı ʿālemi sūz-ı derūn-ı pür-şerār / Çerḫe irdi dostlar āh-ı cihān-āzār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 4). [çerḫe irdi, -di ] 

 

çerḫ-i aʿlā: Yüce gök. 

Güneş gibi bülend olurdı ḳadrüm çerḫ-i aʿlāda / Eger bālinem olsa bir gice iç eşügi ṭaşı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 342, Beyit 2). [çerḫ-i aʿlāda, -da ] 
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çerḫ-i bed-mihr: Merhametsiz felek, dünya. 

Çerḫ-i bed-mihre meyl idüp ol meh / Ẓālim ü nā-bekāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
5). [çerḫ-i bed-mihre, -e ] 

 

çerḫ-i bī-bünyād: Temelsiz felek || Kader. 

Murādum üstine bir kerre dönmedi devrān / Yüzin çevirdi meger kim bu çerḫ-i bī-bünyād (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 36, Beyit 4). [çerḫ-i bī-bünyād, ] 

 

çerḫ-i bī-ḳarār: Kararsız felek (Dünyanın devretmesi bağlamında). 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [çerḫ-i bī-ḳarār, ] 

 

çerḫ-i çār: Batlamyos sisteminde dördüncü felek. 

Ḫudāyā ḳaṣr-ı ḳadrin yüce eyle çerḫ-i çārumdan / Penāhum yoḳ daḫi dergāh-ı şāhen-şāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 4). [çerḫ-i çārumdan, -umdan ] 

 

çerḫ-i devlet: Devlet zamanı. 

Bir’ki gündür sen meh-i rūşen-liḳāyı görmedüm / Çerḫ-i devlet dergehi ṭāḳ-ı ʿalāyı görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 1). [çerḫ-i devlet, ] 

Mihr-i ṣubḥ-ı salṭanatsın ḥüsn-i meh-sīmāyıla / Çerḫ-i devletdür ḳapuñ bu çetr-i gerdūn-sāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 1). [çerḫ-i devletdür, -dür ] 

 

çerḫ-i dūn: Aşağılık dünya. 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [çerḫ-i dūn, ] 

 

çerḫ-i gerdān: Dönen dünya. 

Binüp keştīye sen meh gün gibi ḳılduḳca seyrānı / Ṭoḳuz ḳat ṭolanur bād-ı fiġānum çerḫ-i gerdānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 1). [çerḫ-i gerdānı, -ı ] 

 

çerḫ-i ḥüsn: Güzellik seması. 

Çerḫ-i ḥüsn içre göñül gün yüzüñi māh bilür / Güneşe ẕerrece mihr itmezin Allāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 1). [çerḫ-i ḥüsn, ] 

 

çerḫ-i kec-reftār: Eğri gidişli felek. 



466 
 

Āh kim bir gün büker ḳavs-i ḳuzaḥveş ḳaddüñi / Merḥamet umma Raḥīmī çerḫ-i kec-reftārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 5). [çerḫ-i kec-reftārdan, -dan ] 

 

çerḫ-i pür-encüm: Yıldız dolu felek. 

Görinen çerḫ-i pür-encüm degül ey māh üstümde / Bu ṭāḳ-ı zer-nigār-ı lājiverdī bārgāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 3). [çerḫ-i pür-encüm, ] 

 

çerḫ-i pür-ġaddār: Merhametsizlikle dolu felek. 

Felek cevr eylemekde döne döne yāra dönmişdür / O meh mihr itmemekde çerḫ-i pür-ġaddāra 
dönmişdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 1). [çerḫ-i pür-ġaddāra, -a ] 

 

çerḫ-ı sincābī: Sincap rengindeki dünya. 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [çerḫ-ı sincābīde, -de ] 

 

çerḫ-i vuṣlat: Kavuşma feleği. 

Gör bu çerḫ-i vuṣlata nevbet degirmendür daḫi / Dönmişem kendüm bilelden āsiyābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 4). [çerḫ-i vuṣlata, -a ] 

 

çerḫveş: Gökyüzü gibi. 

Çekeli pehlūsına gün gibi sen meh-çihreyi / Çerḫveş gögsin gerer ṣubḥ u mesā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 2). [çerḫveş, ] 

 

çeşm: Göz. 

Dāmen-i pākīzeñe kimdür ki bir toz ḳondura / Münkirüñ çeşmine ṭoldurdı ġubār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 5). [çeşmine, -ine ] 

Dāstān-ı ġuṣṣamuñ her faṣl u bābın yazmaġa / Ḳanlu yaşum sürḫ çihrem ṣafḥadur çeşmüm devāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 6). [çeşmüm, -üm ] 

Ṭayanup ġamzeñe çeşmüñ döker ḳan / Velī ṣorsañ geçer ol mest-i mestūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
42, Beyit 2). [çeşmüñ, -üñ ] 

Dil ḳarār u hūşı çeşmüñden anuñçün ḥıfẓ ider / Naḳdi tārāc eyler ol Tātār bir yaġmacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 3). [çeşmüñden, -üñden ] 

Çeşmümde ġubār-ı ḳademüñ eylese māddi / Ḫāṣıyyet-i küḥl-ı baṣarāsā eser eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 2). [çeşmümde, -ümde ] 

Baḥr ile mā-beyni terdür yaşumuñ / Çeşmüme ḳan yaġıdur Nīl ü Aras (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 3). [çeşmüme, -üme ] 
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Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger / Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 5). [çeşmümden, -ümden ] 

Leb-i bezminden ayru ey felek çeşmin Raḥīmīnüñ / Dem-ā-dem döne döne sāġar-ı mercāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 5). [çeşmin, -in ] 

Lebi ġamıyla ḳadeḥ gibi ṭoldı ḳan çeşmüm / Ġıdā-yı cān olan ol cām-ı ḫoş-güvārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 3). [çeşmüm, -üm ] 

N’ola insāniyyet itse baña çeşmüñ ey melek / Ṭaña ḳalup mihr ider mihrüm görüp māh-ı felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 1). [çeşmüñ, -üñ ] 

Ruḫuñ māhın gözetmekden bu çeşmüñ eşḳ-i pervīnin / Görür her gice yılduz ṣayduġum ḳaldı ṭaña 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 2). [çeşmüñ, -üñ ] 

Ben ey Raḥīmī bir yüzi gül çeşmi nergisüñ / Her kūşe cüst u cū idici çeşm ü gūşıyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 5). [çeşmi, -i; çeşm,] 

Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [çeşmüm, -üm ] 

Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [çeşm, ] 

Kuḥl-ı ḫāk-i maḳdemüñ irgürdügiçün çeşmüme / Bād-ı ṣubḥa muştılıḳ virdüm Ṣıfāhān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 2). [çeşmüme, -üme ] 

Ḫāk-i miḥnet çeşmine ol dūn bed-bīnüñ müdām / Tūtiyā bilmezse ḫāk-i dergehüñ ʿayne’l-yaḳīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 3). [çeşmine, -ine ] 

Ḫal ü ḫaddınsız yaḳup eczāyı çeşmüm gül gibi / Lāle gibi dāġ-ı ġamda dāġdār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 4). [çeşmüm, -üm ] 

Göñül Nīş ḳalʿasıdur ṣan ḫarāb olmış içi ṭaşı / Başum ṭāġ-ı ʿinā ʿaynıyla çeşmümdür bıñarbaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 1). [çeşmümdür, -ümdür ] 

Dem-i fürḳatde sūzān göñli giryān çeşmümi görüp / Yanup aġlar yanumca ber ü baḥrüñ ḳurusı yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 2). [çeşmümi, -ümi ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir gün irem diyü / Vücūdum çerḫ urur dolābveş çeşmüm döker yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 3). [çeşmüm, -üm ] 

Derūn-ı sīnede ḫūn-ı ciger çeşmümde āb-ı ġam / Bilinmedük nem ola bāṭın u ẕāhirde nem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 3). [çeşmümde, -ümde ] 

 

çeşm ü çerāġ: Göz nuru. 

Aġlamaḳdan dehr gülmezdi açılmazdı bahār / Şimdi görür gözi nergis her semen çeşm ü çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 5). [çeşm ü çerāġ, ] 

 

çeşme-i cān: Can çeşmesi; öpücük, öpüş. 
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Lebüñi çeşme-i cān Kaʿbe görmiş adam yoḳ / Perī viṣāl gibi mā-ḥaṣal meseldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 4). [çeşme-i cān, ] 

 

çeşme-i çeşm: Göz pınarı. 

Her sū o ġonca ḫār ile içer şarāb-ı sürḫ / Aḳar o demde çeşme-i çeşmümden āb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 1). [çeşme-i çeşmümden, -ümden ] 

Çeşme-i çeşmümden aḳar dem-be-dem yaşum benüm / Menbaʿ-ı seyl-āb-ı miḥnet başıdur yaşum benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 1). [çeşme-i çeşmümden, -ümden ] 

 

çeşme-i dil: Gönül çeşmesi. 

Çeşme-i dilden aḳar ḳanlu sirişküm ṣu gibi / Dem-be-dem ṭurmaz bulanur bir deliḳanlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 1). [çeşme-i dilden, -den ] 

 

çeşme-i ḥayvān: İçeni ölümsüzlüğe ulaştırdığına inanılan hayat suyu. 

Lebüñ aġyār-ı ẓulmet-çihreye ey ḫıżr-ı ḫaṭṭ ṣunma / Ḳurudur varduġı dem çeşme-i ḥayvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 7). [çeşme-i ḥayvāna, -a ] 

Ḫayli dem ben teşne-dil çekdüm leb-i cānān ġamın / Çekmedüm ʿömrümde bir gün çeşme-i ḥayvān 
ġamın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 1). [çeşme-i ḥayvān, ] 

 

çeşme-i ter: Yeni çeşme. 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [çeşme-i ter, ] 

 

çeşm-i āfet: Belalı göz. 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i āfet yol baṣar / Ḳayd-ı rāh-ı zāhide ṣad sāledür zünnār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 3). [çeşm-i āfet, ] 

 

çeşm-i āhū: Ahu gözlü. 

İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne / ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana gönderseñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 5). [çeşm-i āhūnuñ, -nuñ ] 

Faḫr idüp ey çeşmi āhū ger olursam ṭañ mıdur / Āsitānuñ itleriyle intisābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 3). [çeşmi āhū, ] 

 

çeşm-i ʿāşıḳ: Aşığın gözü. 

Lāle ṣanma çeşm-i ʿāşıḳdan dökilmiş ḳaṭredür / Ey gül-i ter uşbu dem zeyn eyleyen ṣaḥrā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 3). [çeşm-i ʿāşıḳdan, -dan ] 
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çeşm-i cellād: Sevgilinin merhametsiz, öldürme işlevini gerçekleştiren cellat gözü. 

Bī-güneh ḳanlar döker bu çeşm-i cellāduñ senüñ / Ḳanḳı ẓālimdür bu fende bilsem üstāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 1). [çeşm-i cellāduñ, -uñ ] 

 

çeşm-i çerāġ-ı dü kevn: İki âlemin kandilinin gözü. 

Rūşen budur ki çeşm-i çerāġ-ı dü kevn senin / Ey nūr-ı Ḥaḳḳ senüñle görür ʿālemüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 4). [çeşm-i çerāġ-ı dü kevn, ] 

 

çeşm-i cürʿaveş: Bir yudum gibi göz. 

Bu çeşm-i cürʿaveş pāy-māl-i devrān itseñ incinmem / Lebüñsüz sāġar-ı çeşmüm ṭolu ḳan olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 2). [çeşm-i cürʿaveş, ] 

 

çeşm-i dil-cū: Gönül çeken göz. 

Göñlüm alan o çeşm-i dil-cūdur / Velī sevdālara ṣalan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 1). 
[çeşm-i dil-cūdur, -dur ] 

 

çeşm-i fettān: Fitne çıkaran göz. 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i fettān yol baṣar / Vaṣl ise bir ince bil ġāyet maḥall-i iḥtirāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 2). [çeşm-i fettān, ] 

İşitdüm kim ḥabībüñ ʿaşḳ oḳı ḳaddin kemān itmiş / Vücūdın çeşm-i fettānı gibi ḫoş nā-tüvān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 1). [çeşm-i fettānı, -ı ] 

Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [çeşm-i fettānum, -um ] 

 

çeşm-i ġazāl:  

1.Ceylan gözlü güzel. 

Añ Raḥīmīyi itüm de uş budur / Senden ey çeşm-i ġazālüm mültemes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 9). [çeşm-i ġazālüm, -üm ] 

Bir çeşm-i ġazāl içün bir ḳaşı hilāl içün / Dīvāne degülseñ ger ṭaġlara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 6). [çeşm-i ġazāl, ] 

Gözüm dīdāruña ḳaddüñe māʾil yaşum ırmaġı / N’ola ter düşse ey çeşm-i ġazālüm ayu ḳulaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 1). [çeşm-i ġazālüm, -üm ] 

 

2.Ceylan göz || Güzel göz. 
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Beni ṣaḥrāya ṣalan ṣu gibi ḫadduñ ḫayālidür / Vefā ṭaġında ser-mest eyleyen çeşm-i ġazālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 5). [çeşm-i ġazālüñdür, -üñdür ] 

 

çeşm-i giryān: Ağlayan göz. 

ʿArż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe ey serv-ḳad / Yollar üzre muntaẓırdur çeşm-i giryān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 6). [çeşm-i giryān, ] 

Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker / Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 5). [çeşm-i giryānumla, -umla ] 

Hevā-yı ḳāmet-i hecriyle düşdüm sūy-ı ṣaḥrāya / ʿAceb mi ḳan dökerse dem-be-dem bu çeşm-i 
giryānum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 3). [çeşm-i giryānum, -um ] 

Gitdi gözden dilde cā ṭutdı ḫayāl-i laʿl-i yār / Ḳanda żāyiʿ eyledüm bu çeşm-i giryān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 6). [çeşm-i giryān, ] 

Lebinden dem uraldan sen döker ḳan çeşm-i giryānum / Niçün ḳan üzre ḳan itdüñ girüp meydāna ey 
vişne (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 2). [çeşm-i giryānum, -um ] 

Reh-güẕāruñ pāk idüp sildi süpürdi ṣanuldı / Kirpigin cārūb idüp bu çeşm-i giryānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 5). [çeşm-i giryānum, -um ] 

Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [çeşm-i giryān, ] 

 

çeşm-i güher-bār: İnci yağdıran göz ( Gözyaşı dökmesi bağlamında ). 

Ḥālet-i ʿaşḳ içre aḥvālüm görüp ḳan aġladı / Ey benüm çeşm-i güher-bārum yaşuñ olsun mezīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 2). [çeşm-i güher-bārum, -um ] 

 

çeşm-i ḫūn-efşān: Kanlı gözyaşı döken göz. 

Ḳan ṭolar her dem ḳadeḥveş çeşm-i ḫūn-efşānumuz / Mey içelden ḫār ile ol ġonca-i ḫandānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 1). [çeşm-i ḫūn-efşānumuz, -umuz ] 

Dem-i ġamda baña hem-dem bu çeşm-i ḫūn-feşān ḳalmış / Hevādār olup üstüme döner āh u fiġān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 1). [çeşm-i ḫūn-feşān, ] 

Ḫūn-ı cigerle besler merdüm yaşımı eşküm / Olsun demi ziyāde bu çeşm-i ḫūn-feşānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 4). [çeşm-i ḫūn-feşānuñ, -uñ ] 

Şarāb-ı nāb içün bu çeşm-i ḫūn-efşānum añmazsın / Dem-ā-dem cürʿaveş pā-māl idersin ḳanum 
añmazsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 1). [çeşm-i ḫūn-efşānum, -um ] 

 

çeşm-i mest: Sarhoş göz. 

İçersin ḳana ḳana mey yirine ʿāşıḳuñ ḳanın / Velī ey çeşm-i mestüm ḳāniʿ olmaz ḳanı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 6). [çeşm-i mestüm, -üm ] 
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Çeşm-i mestüñdür ḫarāb iden dil ü cān illerin / Laʿl-i nābuñdur kesād iden Bedaḫşān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 1). [çeşm-i mestüñdür, -üñdür ] 

Çeşm-i mestüñ ki ḫ˅āba yüz ṭutdı / Yıḳılup dil ḫarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 1). 
[çeşm-i mestüñ, -üñ ] 

 

çeşm-i nā-bīnā: Görmeyen göz. 

Ṣūfi kūyuñda cemālüñden ṣafā kesb idemez / Nūr görmez Kaʿbede her çeşm-i nā-bīnā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 4). [çeşm-i nā-bīnā, ] 

 

çeşm-i nergis: Nergise benzeyen (mahmur) göz. 

Raḳībüñ raġmına ey çeşm-i nergis / Naẓar ḳıl mestüñüm geh gāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
189, Beyit 6). [çeşm-i nergis, ] 

 

çeşm-i pür-seḥḥār: Büyü dolu göz. 

Göñlümi şeydā benüm bu zülf-i ʿanber-bār ider / ʿAḳlumı yaġma şehā ol çeşm-i pür-seḥḥār ider 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 1). [çeşm-i pür-seḥḥār, ] 

 

çeşm-i ter: Yaşlı göz. 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [çeşm-i ter, ] 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārında / Duḫān-ı āh-ı dil sünbül bitürdi çeşm-i ter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 5). [çeşm-i ter, ] 

 

çeşm-i yār: Sevgilinin gözü. 

Baş ḳoşaldan ġamze-i ḫūn-rīz-i yāre çeşm-i yār / Cān u ser virmek içün gökce nice server yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 4). [çeşm-i yār, ] 

 

çetr-i gerdūn-sāy: Sema gibi çadır. 

Mihr-i ṣubḥ-ı salṭanatsın ḥüsn-i meh-sīmāyıla / Çerḫ-i devletdür ḳapuñ bu çetr-i gerdūn-sāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 1). [çetr-i gerdūn-sāyıla, -ıla ] 

 

çetr-i pür-ḫayāl: Hayal dolu çadır. 

Dil pādişāh-ı ʿaşḳuña bir çetr-i pür-ḫayāl / Yir yir fürūġ-ı āteş-i āhum ṭınāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 6). [çetr-i pür-ḫayāl, ] 

 



472 
 

çevgān: Ucu eğri değnek. 

Başum ṭop eyledüm ayaġuña meydān-ı ʿaşḳuñda / Ümīd-i dest-būsuñla ḳadüm çevgāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 3). [çevgāna, -a ] 

İdüpdür top-ı çerḫi himmetüñ çevgānı ser-gerdān / Erenler ḥaḳḳıçün meydān bu gün sen 
şehriyāruñdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 5). [çevgānı, -ı ] 

 

çevgān-ı ġam: Gam değneği. 

Belā meydānınuñ ben ʿāşıḳ-ı ser-bāzıyam gerçek / Ḳadem çevgān-ı ġam başum maḥabbet gūyı gūyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 3). [çevgān-ı ġam, ] 

 

çevir-: Döndürmek. 

Çerḫ elüm alup çevirdi atdı dār-ı ġurbete / Kūy-ı vaṣl-ı yārdan düşdüm cüdā ḥayfā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 3). [çevirdi, -di ] 

Çevirdi başumı çerḫ atdı noḳṭa gibi ortaya / Ḳıyı çizmekde gūyā kendü bir pergāra dönmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 3). [çevirdi, -di ] 

O mehden ayru yaşum ey felek ʿummāna döndürdüñ / Çevirdüñ başumı ṭolab-ı ser-gerdāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 1). [çevirdüñ, -düñ ] 

 

çıḳ-:  

1.Çıkmak, tütmek. 

Ḳırmızı kisvet degül çıḳdı depemden nār-ı dil / Sūz-ı şevḳ-ı ʿaşḳdan şāhum ʿalāmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 3). [çıḳdı, -dı ] 

 

2. Ayrılmak. 

Raḥīmī ʿāḳıbet aydınlıġına bir işāretdür / Çıḳup Aydın ol ay yüzlüyle geldüñ Aḳşehre (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 304, Beyit 5). [çıḳup, -up ] 

Cihānuñ çıḳdı fāḫir cāmesinden terk-i tāc itdi / Geyüp şāl-ı fenā bir ṭurfe kisvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 3). [çıḳdı, -dı ] 

 

3. Ortaya çıkmak, neşet etmek. 

Bezm-i çemende lāle degül görinen bu dem / Yirden gehi çıḳar daḫi bir odlu āh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 5). [çıḳar, -ar ] 

 

4.Ruhu bedenden ayrılmak, ölmek. 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [çıḳsun, -sun ] 
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5.Yükselmek. 

Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [çıḳ, ] 

 

6.Duyulur hâle gelmek. 

Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile / Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 2). [çıḳar, -ar ] 

 

7.Kör olmak. 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [çıḳsun, -sun ] 

 

çıḳar-:  

1.Yukarı doğru gitmek, yüksekteki bir yere erişme (duman vb.). 

Çıḳardum şāhbāz-ı āhı çerḫe / Ṭaḳup yanına nālümden celācil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 2). 
[çıḳardum, -dum ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde olan şiʿrümi Cibrīl-i emīn / Çıḳarup ʿarş-ı ʿalā sāḳına ḫālḫāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 5). [çıḳarup, -up ] 

 

2.Uzaklaştırmak. 

Mihr eylemedi māha Raḥīmī ruḫuñ özler / Göz göre çıḳarsın mı o nūrı baṣarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 7). [çıḳarsın, -sın ] 

 

3. Giysi, ayakkabı ve benzerini vücuttan ayırmak, soymak. 

Çıḳarsa mūze-i ḳayd-ı ṭarīḳ-ı şehr-i vuṣlatdur / İren ser-menzile ser-pā yaluñ ʿuryānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 3). [çıḳarsa, -sa ] 

 

çıḳduḳda: Çıktığında. 

Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle / Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 2). [çıḳduḳda, ] 

 

çın: Doğru, gerçek. 

Zülfüñ añsam çın seḥer olur dimāġum müşg-bār / Leblerüñ ẕikr itsem elfāẓum olur gevher-nisār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 1). [çın, ] 
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çın seḥer: Sabah erkenden, tan yeri ağarmakta olduğu zaman. 

Ṣabāya çīn-i zülfüñ ideli her çın seḥer peydā / İder tā Çīn ü Māçīne varınca müşgter peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 1). [çın seḥer, ] 

Ey beşīr-i nükhet-i zülfin irişdür çın seher / Gülşen-i firdevse dönsün beytü’l-aḥzānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 2). [çın seher, ] 

 

çıplaḳ: Giyinmemiş. 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [çıplaḳ, ] 

 

çifte ṭolular iç-: Çifte dolu (içi içki ile doldurulmuş kadeh) içmek. 

Ḫūn iderseñ baġrumı sāġar gibi ben rāżıyam / Yār olup aġyār ile çifte ṭolular içme tek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 160, Beyit 5). [çifte ṭolular içme, -lar, -me ] 

 

çigzin-: Dönmek, dolaşmak. 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [çigzinür, -ür ] 

 

çihre: Çehre, yüz. 

Dāstān-ı ġuṣṣamuñ her faṣl u bābın yazmaġa / Ḳanlu yaşum sürḫ çihrem ṣafḥadur çeşmüm devāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 6). [çihrem, -m ] 

Çihrem Raḥīmī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam beyān ider / Her bāb bir kitāb gözüm aña bāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 7). [çihrem, -m ] 

Zer-i ḫāliṣ gibi günden güne zerd olmada çihreñ / Raḥīmī ḳanlu yaşuñ var ise kibrit-i aḥmerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 5). [çihreñ, -ñ ] 

Ey rebīʿ-i mekrümet dest-i zer-efşānuñ görüp / Çihresin zerd itdi gülşen ḫor u zār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 4). [çihresin, -sin ] 

Çihreñe olalı ḳızġun müşteri ey yār şemʿ / Mihr-i ʿālem-tāba germiyyet ṣatar her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 1). [çihreñe, -ñe ] 

Yüzüm sürdükce ʿār itme ġubār-ālūde çihremden / Ne mümkindür ḫalāṣ ola elümden pāk-dāmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 5). [çihremden, -mden ] 

Görüp ḳaddüñ düşüp pāyuña çihrem ḫāk-i rāh itdüm / Yine bir cāy-ı ʿālīde bu gün bir tekyegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 1). [çihrem, -m ] 

Yüz virme ḫāra ṣalınup ey gül budacıġı / Baṣ çihrem üzre pāyuñ odur ḫod ṭuracıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 1). [çihrem, -m ] 
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Bilmezem ol ruḫı alum baña ne āl itdi / Ḳanlu yaşumla ṣarı çihremi hep al itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 1). [çihremi, -mi ] 

Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [çihrem, -m ] 

 

çihre-i ḫāk: Toprak yüz. 

Rikābuñdan cüdā olmaḳ revā mı çihre-i ḫāküm / Güneş yüzlüm senüñ mihrüñde ḫod ben ẕerreveş 
ḫāküm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 1). [çihre-i ḫāküm, -üm ] 

 

çihre-nümā ol-: Yüzünü, çehresini göstermek. 

Her zemān dilden olur şāhid-i cān çihre-nümā / Ey Raḥīmī gözüñ aç özge temāşādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 7). [çihre-nümā olur, -ur ] 

 

çīn:  

1.Kıvrım. 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni / Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 5). [çīni, -i ] 

 

2.Çin ülkesi. 

Ṣabāya çīn-i zülfüñ ideli her çın seḥer peydā / İder tā Çīn ü Māçīne varınca müşgter peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 1). [çīn, ] 

Dişüñ mānend-i dürr zülfüñ gibi müşg / Bulınmaz Çīn ü Māçīn ü Yemende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
277, Beyit 2). [çīn, ]. 

 

çīn it-: Kaşlarını çatmak, kızmak. 

Rā ḳaşuñ peyveste çīn itme ḫaṭālu göñlüme / Dāl-i zülfüñle perīşān-ḥāldür gel ḳıl meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 4). [çīn itme, -me ] 

 

çīn-i zülf: Saçın kıvrımı. 

Ṣabāya çīn-i zülfüñ ideli her çın seḥer peydā / İder tā Çīn ü Māçīne varınca müşgter peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 1). [çīn-i zülfüñ, -üñ ] 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [çīn-i zülfini, -ini ] 

Ne vechiyle cihān mānīsi yazsun şekl-i maṭbūʿuñ / Nigārā çīn-i zülfüñ nesḫ idüpdür naḳş-ı Erjengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 3). [çīn-i zülfüñ, -üñ ] 
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çīn-i zülfeyn: İki saçın kıvrımı. 

Bir ḫaṭā ile dolaşdum çīn-i zülfeynüñ görüp / Yay idüp çekdüñ çevirdüñ ḳāmetüm ṭuġrā-misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 2). [çīn-i zülfeynüñ, -üñ ] 

 

çoġ: Çok kişi. 

Çoġuñ çoġ olur pādişehüm lāf u güzāfı / Biñde biri yoḳdur ola ser-bāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 6). [çoġuñ, -uñ ] 

 

çoġ ol-: Çok olmak, çok bulunmak. 

Çoġuñ çoġ olur pādişehüm lāf u güzāfı / Biñde biri yoḳdur ola ser-bāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 6). [çoġ olur, -ur ] 

Şāʿir-i bī-meze eşʿārımuza ḫarf çoġ olur / Sen Raḥīmī gibi bir ṭabʿ-ı güher-bāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 7). [çoġ olur, ] 

 

çoḳ: Sayısı birden fazla olmakla birlikte kesin olarak bilinemeyen nitelik, büyük ve aşırı olan, az karşıtı, birçok, pek 
çok, fazla. 

Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [çoḳ, ] 

Tāb-ı düşmenden ḥarāret ḥāṣıl itdüm dostum / Çoḳ demidür eyle ben mehcūra āb-efşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 5). [çoḳ, ] 

Derdüm bu derdüñ ile bu dil mübtelā ola / Çoḳ ḫasta var ki ṭālib-i dermān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 6). [çoḳ, ] 

Çoḳ rūzgār baḥr ü berüñ seyrin eyledük / Ey dil demidür eyleyelüm ʿazm-i kūy-ı yār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 5). [çoḳ, ] 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [çoḳ, ] 

Devlet-i ʿaşḳuñda āh u eşküm oldı hem-demüm / Şāh-ı iḳlīm-i ġamem yanumca çoḳ ʿasker yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 3). [çoḳ, ] 

Vefālar görmişem sen nīk-i ḫaṣlet şāh-ı ḫurremden / Velī aġyār-ı bed girdārdan çoḳ cevr ü ġam çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 4). [çoḳ, ] 

Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker / Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 5). [çoḳ, ] 

Vücūdum ḫākini bir dem iletmez kūy-ı cānāna / Ṣabāya yalvarup çoḳ cān-feşān geldüm yolından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 4). [çoḳ, ] 

İrişdürdi cenāb-ı vuṣlatuña ey perī-peyker / Çoḳ insāniyyet itdi bir melek-rū ādemüñ gördüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 4). [çoḳ, ] 
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Raḥīmī bir gedādur dergeh-i devlet-penāhuñda / Unutduñ çoḳ zemāndur sen anı sulṭānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 5). [çoḳ, ] 

Çoḳ furtına ṣavurdı hevā-yı ġam-ı zülfüñ / Lenger bıraġup ḳomadı bir yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 10). [çoḳ, ] 

Serv-i bālā gibi ṣalınur ḳıyāmetler ḳopar / Şehr-i Kütāhiyyede çoḳ şīve-kār-ı Germiyān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 265, Beyit 6). [çoḳ, ] 

Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp / Çoḳ degül ʿafv it efendi ben ḳuluña bir günah 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 2). [çoḳ, ] 

ʿĀrıżında ẓāhir olmış lemʿa-i nūr-ı Nebī / Ḥüsn içinde beñzemiş çoḳ pīr-i Kenʿān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 3). [çoḳ, ] 

Nārveş ser-keşlenürmişsin hevādār olana / Ġaybdur çıḳsa cihān gözden bu dem çoḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 4). [çoḳ, ] 

 

çoḳdan: Çok önceden, uzun zamandan beri. 

Ben senüñ çoḳdan giriftārum müselsel zülfüñe / Yoluña cānum fidā lāzım degül ḳayd u kemend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 6). [çoḳdan, ] 

Perde-i nāmūsı çoḳdan çāk iderdük ġoncaveş / Biz maḳām-ı ʿaşḳuñ ey şeh nāz-ı ʿārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 4). [çoḳdan, ] 

Sen dür-i yek-dāneye çoḳdan bulurdum ittiṣāl / Arada māniʿ olan ol seng-i dil aġyār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 5). [çoḳdan, ] 

İşigüñ ṭaşı ḳanlu yaşum ile olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı çoḳdan ʿālemüñ yāḳūt mercānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 5). [çoḳdan, ] 

 

çöl: Göz alabildiğince geniş kumluk, susuz ve düz arâzi, sahrâ, bâdiye, beyâban, beriye. 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [çöl, ] 

 

çöz-: Açmak. 

Gün yüzüñden çöz kemend-i ebr-i zülfüñ aya ṣal / Ẓıll-i Ḥaḳḳın ẕerrece mihr itme gel sāye ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 1). [çöz, ] 

 

çūbe bin-: Ağaca çıkmak. 

Ḳaṭre-i eşküm binüp müjgāna her sū yügrişür / Çūbe binmiş ṭıfla beñzer kim ḳılur her bār seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 3). [çūbe binmiş, -e, -miş ] 

 

çü:  
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1.Çünkü. 

Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [çü, ] 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [çü, ] 

Çü kişi-zādesin işüñ ḫayırdur niyyetüñ ḫayra / Saña bed-ḫᵛāh olanlardur ḳamu bed-ḫūy bed-kīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 3). [çü, ] 

Bezm-i ġamuñda ney gibi nālān olam senüñ / Cevr eylemek çü ʿāşıḳa ḳānūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 2). [çü, ] 

 

2.Gibi. 

Şevḳüm şuʿāı genc-i ġamuñ şeb-çerāġıdur / Çerḫüñ çü māh niteki her şeb-çerāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 1). [çü, ] 

 

çün:  

1.Çünkü. 

Çün döşendi nüh sipihr üzre simāṭ-ı keh-keşān / Mey şafaḳ encüm nuḳul ḫūrşīd ü mehdür nān-ı ʿīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 2). [çün, ] 

 

2.İçin. 

Server-i vuṣlat-ı dildār çün ġam çekmedi bir gün / ʿAceb ʿāḳil imiş Mecnūn ki fürḳat iḫtiyār itdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 6). [çün, ] 

 

3.Gibi. 

ʿİzzet eyle didi geldükce ġam-ı mihmānına / Ḥāżır it hem ḫūn çün ḫūn-ı ciger dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 4). [çün, ] 

 

çürük: Sağlam olmayan, dayanağı olmayan, boş. 

Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it / Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 6). [çürük, ] 

 

D 

da: Dahi anlamındaki bağlaç. 

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri / Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 6, Beyit 4). [da, ] 
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Ḫaddüñe perde oldı ḫaṭṭ-ı lebüñ / Cānuma başḳa bu da ḳayġudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
8). [da, ] 

Dem-i hecrüñde yaşum āh dile hem-demdür / Ḫoş olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 1). [da, ] 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [da, ] 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [da, ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [da, ] 

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [da, ] 

 

dād:  

1.Adalet. 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [dād, ] 

 

2. Sızlanma, şikâyet. 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [dād, ] 

Bilmezem senden Raḥīmī kime yansun ḥālini / Dād elüñden ey felek feryād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 7). [dād, ] 

Şeh-süvārum kişver-i göñlüm semend-i nāz ile / Pāy-māl itdi Raḥīmī kime varam dād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 5). [dād, ] 

 

dādger: Adil, adaletli. 

Kime söylersin dilüñ bilmez dilegüñ añlamaz / Dād-ı āh ey dādger bir dāver-i dil-ḫ˅āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 2). [dādger, ] 

 

dād-ı āh: Ahın feryadı. 

Kime söylersin dilüñ bilmez dilegüñ añlamaz / Dād-ı āh ey dādger bir dāver-i dil-ḫ˅āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 2). [dād-ı āh, ] 

 

dād-ı ḥaḳ: Allah vergisi, İlahi takdir. 
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Gūşişle olmaz tāc u taḫt ol dād-ı Ḥaḳdur dād-ı Ḥaḳ / Ol ne serīr-i zerdedür ne serde ne efserdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 5). [dād-ı ḥaḳ, ] 

 

dād-ı leb: Dudağın ihsanı. 

Cānā marīż-ı ʿaşḳuña Ḳānūn degül şifā / Dād-ı lebüñsüz añma cevāb-ı devā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 5). [dād-ı lebüñsüz, -üñsüz ] 

 

dāġ: Yara. 

Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā / Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 1). [dāġdan, -dan ] 

Dāġ ṣanma reşk-i rengi sen ruḫ-ı gül-fām içün / Ḳapḳara yaḳmış derūnın lālenüñ nār-ı ḥased (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 3). [dāġ, ] 

Elifler servlerdür dāġlar gül yāreler ġonca / Vücūdum bāġ-ı miḥnet āh eşküm cüst u cūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 2). [dāġlar, -lar ] 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [dāġ, ] 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh / Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 3). [dāġıdur, -ıdur ] 

Dāġlar zerrīn-libāsum zaḫm-ı sīnem ḥancerüm / Pādişāh-ı kişver-i faḳram ḳanāʿat leşkerüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 1). [dāġlar, -lar ] 

Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [dāġı, -ı ] 

Gözümüñ bilmezem ḳandan gelürdi dem-be-dem yaşı / Ciger dāġında ʿaynıyla bulandı varımış başı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 1). [dāġında, -ında ] 

Nihāl-i serv-i bālādur elifler dāġlar güller / Vücūdum gülşeninüñ dil hemān murġ-i ḫoş-āvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 3). [dāġlar, -lar ] 

 

dāġ: Çevresindeki arâziye göre büyük bir çıkıntı teşkil edecek şekilde yükselen toprak veya kaya kütlesi. 

Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi / Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 3). [dāġuñ, -uñ ] 

Görinen dāġlar yir yir ḳurılmış şāh-ı serviçün / Ḫıyām-ı sīmdür ya nūrdan bir sāyebān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 3). [dāġlar, -lar ] 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [dāġda, -da ] 

 

dāġ ur-: Dağlamak, yara açmak. 
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Sīnemi gül gibi ṣad çāk itdi ḫār-ı intiẓār / Lāle gibi cisme dāġ urdı bu nār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 1). [dāġ urdı, -dı ] 

ʿĀrıżında ḫaṭṭ görüp sen lāle-ḫaṭṭuñ itdüm āh / Sūzişümden mihr yandı dāġ urındı gökde māh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 1). [dāġ urındı, -ındı ] 

Dāġ urup sīneme ʿaşḳ odı ile lāle gibi / Düşeyin dāmen-i kuhsāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 2). [dāġ urup, -up ] 

 

dāġdār it-: Çok üzmek, içini yakmak. 

Ḫal ü ḫaddınsız yaḳup eczāyı çeşmüm gül gibi / Lāle gibi dāġ-ı ġamda dāġdār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 4). [dāġdār itdüñ, -düñ ] 

 

dāġ-ı bī-şümār: Sayısız yara. 

Ḫāl-i ruḫuñ firāḳı ile nār-ı ḥasretüñ / Yaḳdı Raḥīmī sīnesine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 80, Beyit 5). [dāġ-ı bī-şümār, ] 

Ḫāl-i lebüñ firāḳı odı lāle gibi āh / Cān cebhesine urdı yine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 4). [dāġ-ı bī-şümār, ] 

 

dāġ-ı cān: Can yarası. 

Laʿl-i yār üzre Raḥīmī ṣanma ḫāl / Dāġ-ı cānuñdur ki teʾsīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 5). [dāġ-ı cānuñdur, -uñdur ] 

 

dāġ-ı cefā ur-: Eziyet yarası açmak. 

Vefāsız lāle-ḫaddıçün dile dāġ-ı cefā urmam / Perīşān olmazam geçdüm hevā-yı kākülüñden hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 2). [dāġ-ı cefā urmam, -mam ] 

 

dāġ-ı daʿvā-yı maḥabbet: Aşk davasının yarası. 

Güneş yüzlüm beni mihrüñde ṣādıḳ belki sīnemde / Görinen dāġ-ı daʿvā-yı maḥabbetde güvāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 4). [dāġ-ı daʿvā-yı maḥabbetde, -de-yı ] 

 

dāġ-ı derd: Dert yarası. 

Dāġ-ı derdüñ sūzişüñden bildüm ey ḫūnīn-ciger / Lālezār-ı dāmen-i ṣaḥrāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 2). [dāġ-ı derdüñ, -üñ ] 

 

dāġ-ı dil: Gönül yarası. 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārumdur / Duḫān-ı āh sünbül dāġ-ı dil lāle ider peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 5). [dāġ-ı dil, ] 
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dāġ-ı ġam: Gam yarası. 

Dāġ-ı ġam şol deñlü zeyn itdi Raḥīmī cismümi / Şüphenüñ ḫilʿat geyürdi gūyiyā şeh-zād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 5). [dāġ-ı ġam, ] 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [dāġ-ı ġamdan, -dan ] 

Dāġ-ı ġam yaḳdı dile bir verd-i ḫandān sīnelü / Ġoncaveş ḫūn itdi baġrum ol gülistān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 1). [dāġ-ı ġam, ] 

Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [dāġ-ı ġam, ] 

Sīnede iki elif ḳolumda iki dāġ-ı ġam / Sen vefāsız serv-ḳadd gül-ruḫ elinden āh āh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 294, Beyit 4). [dāġ-ı ġam, ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [dāġ-ı ġam, ] 

Ḫal ü ḫaddınsız yaḳup eczāyı çeşmüm gül gibi / Lāle gibi dāġ-ı ġamda dāġdār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 4). [dāġ-ı ġamda, -da ] 

Pelenge döndi tenüm dāġ-ı ġamla arslanum / ʿAlālıḳ eyle mürüvvet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 3). [dāġ-ı ġamla, -la ] 

 

dāġ-ı ḥasret: Hasret yarası. 

Açılmış lāleler güller tenümde dāġ-ı ḥasretden / Vücūdum gülşeninüñ murġ-i ḫoş-elḥānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 5). [dāġ-ı ḥasretden, -den ] 

Āh kim gitdi elümden dil ne dil dildār hem / Sīne dāġ-ı ḥasret ile ḫasta vü efgār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 1). [dāġ-ı ḥasret, ] 

 

dāġ-ı hicrān: Ayrılık yarası. 

Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā / Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 1). [dāġ-ı hicrānum, -um ] 

 

dāġ-ı nār-ı hicrān: Ayrılık ateşinin yarası. 

Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ / Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 3). [dāġ-ı nār-ı hicrānuñ, -uñ ] 

 

dāġ-ı vefā: Vefa yarası. 

Gül yüzüñçün dilde yüz dāġ-ı vefā yaḳduḳ yine / Rūşen oldı mihrüñ ile gün gibi ʿunvānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 5). [dāġ-ı vefā, ] 
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dāġlar yaḳ-: Dağlamak, ateşle yara açmak. 

Dāġlar yaḳdı dile bir lāle-ruḫ nāzük-beden / Başumı cū eyledi bir serv-i ḫoş-reftār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 5). [dāġlar yaḳdı, -dı ] 

 

daḫi: 

1. Daha, başka. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [daḫi, ] 

Bükdi hecr müjeñ ile oḫ ḳaddüm / Daḫi bu devr baña yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 2). 
[daḫi, ] 

Cevrini döne döne çekdürdi / Daḫi devrān baña şehā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 9). 
[daḫi, ] 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [daḫi, ] 

Raḥīmīyem işigüñde ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Duʿā-yı devletüñ itmekden artuḳ daḫi kārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 6). [daḫi, ] 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [daḫi, ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Daḫi nem var yanuma saʿy eylerem arada ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 3). [daḫi, ] 

 

2.Bile. 

Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi / Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 3). [daḫi, ] 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [daḫi, ] 

Nār-ı şevḳüñle senüñ ben şemʿveş sūzān iken / Daḫi nā-peydā idi ḳandīl-i nūr-ı māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 5). [daḫi, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳuña dil şol zemān vīrān iken / Daḫi maḫfīdi bu çār ʿunṣurda genc-i şeş cihāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 7). [daḫi, ] 

Meşḳ-i ʿaşḳuñ ḳaralarken ben senüñ daḫi ḳalem / Levḥa yazmamış idi Leylā vü Mecnūndan misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 3). [daḫi, ] 

Zer gibi zerd eyledi beñzüm bu gün iksīr-i ʿaşḳ / Bilmez ol sīmīn-beden daḫi dirīġā ḳıymetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 4). [daḫi, ] 

Bezm-i çemende lāle degül görinen bu dem / Yirden gehi çıḳar daḫi bir odlu āh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 5). [daḫi, ] 
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Daḫi bilmezdi nāyuñ n’eydügin ʿuşşāḳ ey sāḳī / Maḥabbet meclisinde nāle ḳılmış bī-nevāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 6). [daḫi, ] 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [daḫi, ] 

Hemān bir ben degül lāle daḫi çāk-i girībānuñ / Müselsel zülfüñüñ āşüftesidür şimdi sünbülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 3). [daḫi, ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [daḫi, ] 

Gör bu çerḫ-i vuṣlata nevbet degirmendür daḫi / Dönmişem kendüm bilelden āsiyābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 4). [daḫi, ] 

Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [daḫi, ] 

Ḫuld-ı berīnde bitmeye ḫaṭṭuñ gibi giyāh / Bekdaşı ḫālüñüñ daḫi bir dāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 5). [daḫi, ] 

Hezārān derd daḫi olsa dilde āşikār itmez / İder aġyārdan lāle gibi anı nihān ḫasta (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 305, Beyit 2). [daḫi, ] 

Ḫudāyā ḳaṣr-ı ḳadrin yüce eyle çerḫ-i çārumdan / Penāhum yoḳ daḫi dergāh-ı şāhen-şāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 4). [daḫi, ] 

 

3.Henüz. 

Bu deyr-i dehre yazmadan daḫi naḳḳāş-ı ḳudret naḳş / Nigārā ṣūretüñde olmış idi şekl-i devlet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 1). [daḫi, ] 

Müjem resm eyler iken gözde şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ / Ḳalem levḥ üzre taḥrīr itmemişdi daḫi ṣūret naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 5). [daḫi, ] 

 

4.Bundan sonra, artık. 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [daḫi, ] 

 

5.De, da. 

Giceyi gündüze ḳatup irişdi yine bahar / Ṣafā-yı ʿişreti biz daḫi ṣubḥ u şām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 6). [daḫi, ] 

Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [daḫi, ] 

Ḥarīm-i muḥteremüñde eyā şeh-i ḫurrem / Daḫi bu bendeñe ḫıdmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 340, Beyit 4). [daḫi, ] 
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İksīr-i ʿaşḳ çehremi zerd itdi zer gibi / Daḫi o yād-ı sīm-beden bī-ḫaber gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 1). [daḫi, ] 

 

dāʾim: Sürekli, daima, her zaman. 

Ḫayāl-i laʿl-i mey-gūnuñla cānā bezm-i fürḳatde / Raḥīmī mest olup dāʾim ider ḫūn-ı ciger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 7). [dāʾim, ] 

Laʿl-i ḳanduñ ẕikr ider dāʾim Raḥīmī Ḫusrevā / Penc Şīrīn ṭabʿ olur vaṣf-ı lebüñ tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 5). [dāʾim, ] 

Raḥīmī ḥasret-i mey-gūn-ı laʿl-i yār ile dāʾim / Ciger pür-ḫūn cān bir sāġar-ı devvāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 8). [dāʾim, ] 

Ey Raḥīmī seyr-i dīdār ise dāʾim ārzū / Maʾil olma her yaña ṣu gibi sūy-ı yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 143, Beyit 5). [dāʾim, ] 

Ey Raḥīmī genc-i ʿaşḳ-ı yāra cāy olsun diyü / Göñlümüñ maʿmūresin dāʾim ḫarāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 5). [dāʾim, ] 

Raḥīmī bezm-i ġamda cām-ı ḥasret nūş ider dāʾim / Görelden ʿaks-i laʿl-i cān-fezāñı sāġar-ı mülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 5). [dāʾim, ] 

Ḳaṣd-ı cān idüp niçün dāʾim ḳabālar başuma / Laʿlüñ öpsem ġamze ḫışım eyleyüp ḫançer çeker 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 2). [dāʾim, ] 

Raḥīmī yem-i ümmīd bu selīmü’l-bāl olup dāʾim / Murādum ḳapusın fażluñla yā Rab fetḥ-i bāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 7). [dāʾim, ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [dāʾim, ] 

 

dāʾimā: Her vakit, her zaman, devamlı olarak, sürekli. 

Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā / Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 1). [dāʾimā, ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi ʿālemde bir kān-ı ṭarab / Sūr-ı sāʾildür ḳapuñda dāʾimā derbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 9). [dāʾimā, ] 

Ḥaḳḳ tebārek ʿīduñı ḳılsun mübārek dāʾimā / Āsitānuñda yazılsun dāʾimā dīvān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 14). [dāʾimā, ] 

Bī-ḳarār ʿāşıḳ gibi üstüñe dir dir titreyüp / Baġrı ġamdan pāre pāre dāʾimā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 5). [dāʾimā, ] 

Saña emn ü emān ṣıḥḥat yaraşur dāʾimā ammā / Marīż u rencden ḳurtulmasın aġyār-ı bed-ḫ˅āhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 4). [dāʾimā, ] 

Raḥīmī ḳuluñuñ virdi budur kim dāʾimā ʿömrüñ / Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i bāġ-ı cihān olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 7). [dāʾimā, ] 
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daḳ-: Takmak, iliştirmek, asmak. 

Nev-bahār-ı ḥüsnüñüñ her dem cünūnum artırur / Boynuma zencīr-i zülfüñ vaḳtidür daḳ ṣu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 5). [daḳ, ] 

 

dāl: Arap alfabesindeki  dal harfi. || Sevgilinin kıvrım kıvrım saçları. 

Ḳansın zülāl-i mīmüñe ʿaṭşān-ı cān u dil / Ol iki dālüñ ile ḳıl ey dil-rubā meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 2). [dālüñ, -üñ ] 

Ey mīm-i fem külāleñüñ ol iki dāline / Virdüm göñül bu cānuma dermān ola meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 4). [dāline, -ine ] 

 

dāl it-: Dal harfi gibi iki büklüm haline getirmek. 

Cefā-yı derdüñ elif ḳāmetimi dāl itdi / Çıḳarduñ ey şeh-i ḫūbān cihānda cevr ile ad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 2). [dāl itdi, -di ] 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar / Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 3). [dāl itdi, -di ] 

Buradan gitmeden ey ḳaşı rā ölmek baña rāciḥ / Elif-ḳaddümi derdüñle büküp dāl idüp ad itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 2). [dāl idüp, -üp ] 

Cām-ı cevrin içeli döne döne devrānuñ / Derde dūş itdi bu gün ḳāmetümi dāl itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 322, Beyit 2). [dāl itdi, -di ] 

 

dāl zülf: Dal harfi gibi kıvrılmış saç. 

Medḥ it dehānı mīmini hem dāl zülfini / Ḫoşdur Raḥīmī ol ḳaşı rāya bu rā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 7). [dāl zülfini, -ini ] 

 

dāl zülfeyn: İki taraftaki saçının kıvrımı. 

Bir ser-i mevce ʿadem rāhında gümrāh olmadı / Mīm aġzuñ dāl zülfeynüñden umanlar meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 2). [dāl zülfeynüñden, -üñden ] 

 

dāle döndür-: Aşığın boyunun "Dal" harfine dönmesi. 

Şeb-i fürḳatde ḫalḳa ḳarşu ḳaddüm dāle döndürdi / Baña bend eyleyen hep ʿıḳd-ı zülf-i tābdāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 6). [dāle döndürdi, -di ] 

 

dāl-i zülf: Saçın dâl harfine benzeyen kıvrımı. 

Rā ḳaşuñ peyveste çīn itme ḫaṭālu göñlüme / Dāl-i zülfüñle perīşān-ḥāldür gel ḳıl meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 4). [dāl-i zülfüñle, -üñle ] 
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Gice seyrümde gördüm dāl-i zülfüñ reh-berüm olmış / Şehā ḫayr ola dūş-ı devlet-i cāvide dūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 3). [dāl-i zülfüñ, -üñ ] 

Ḫayāl-i çeşm-i ṣād u dāl-i zülfüñ iftirāḳından / Şikeste beste ṣad endūh-ı ġamla nā-tüvān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 8). [dāl-i zülfüñ, -üñ ] 

Ġam-ı hicrān-ı çeşm-i ṣāduñ ile dāl-i zülfüñle / Beni ṣıḥḥatde ṣanma ṣayruyam bu ṣad ḫayālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 1). [dāl-i zülfüñle, -üñle ] 

 

dāl-i zülfeyn: İki taraftaki saçının kıvrımı. 

Olalı menşūr-ı ḥüsne dāl-i zülfeynüñ nişān / Ṭoldı dīn iḳlīmine āsāyiş-i emn ü emān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 1). [dāl-i zülfeynüñ, -üñ ] 

 

dāl-zülf: Dal harfi gibi kıvrımlı saç. 

Derd-i hecrüñle elif-ḳaddüm ḫam-ender-ḫam iken / Rā-ḳaşuñla dāl-zülfüñ hīç revā mı ide redd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 3). [dāl-zülfüñ, -üñ ] 

 

dāl-zülfeyn: Yüzün iki tarafındaki dal harfi gibi kıvrımlı saçlar. 

Ḳılmasa ey mīm-fem bu dāl-zülfeynüñ meded / Bend-i ẓulmetde olurdı cān giriftār-ı ebed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 1). [dāl-zülfeynüñ, -üñ ] 

 

dām: Tuzak, ağ. 

Dāne vü dāmıyla ḫāl ü zülfüñ olmazmış şikār / Yüksek uçarmış o pervāz-ı hümāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 4). [dāmıyla, -ıyla ] 

 

dāmān: Etek. 

Dutar dāmānumı ḳarşu gelür kūyına varduḳca / Bu gün bir mihribānum yoḳ seg-i cānāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 3). [dāmānumı, -umı ] 

 

dāmānını çek-: Eteğini çekmek. 

Çeküp dāmānını kuhsārveş ṣaḥrā-yı ʿālemde / Ferāġat yaḳasından dil deñiz gibi kenār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 4). [dāmānını çeküp, -üp ] 

 

dāmen: Etek. 

Ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet dāmeninde dest-i ḫār / Gül gibi ben yaḳamı ġayretden itdüm çāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 3). [dāmeninde, -inde ] 

Ḫār elinden āh kim bildüm alınmaz dāmenüñ / Hem-dem-i aġyārsın ey ġonca-i ḫandān ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 3). [dāmenüñ, -üñ ] 
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Dāmenine irmege her dem ṣabā pīrāhenüñ / Ḳomadı elden yaḳasın dil-berā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 1). [dāmenine, -ine ] 

Gül gibi pākīze dāmensin sen ey Yūsuf-liḳā / Dest-i nā-ḥaḳdan ne ġam ger çāk ola pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 3). [dāmensin, -sin ] 

Didi seyr itdükce ben sen gözlerüñden dem-be-dem / Pāyuma dāmenle īsār it güher dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 2). [dāmenle, -le ] 

ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından / ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 4). [dāmenine, -ine ] 

Ḫār elinden alamam gül gibi ter dāmenüñi / Her seḥer anuñ içün eylerem efġān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 3). [dāmenüñi, -üñi ] 

 

dāmen-ālūde: İffetsiz. 

Bu dem cām-ı ḫarābāt ile ol dem dāmen-ālūde / Ḥużūr-ı ḳalb ile ṭāʿāṭı ʿaşḳ-ı pāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 4). [dāmen-ālūde,  

 

dāmen-i dildār: Sevgilinin eteği. 

Ey gözüm yaşı yetiş dāmen-i dildāra yapış / Başuñı ayaġına ḳo ara ṭut ara yapış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 120, Beyit 1). [dāmen-i dildāra, -a ] 

 

dāmen-i eflāk: Feleğin eteği. 

Görinen encüm degüldür ḥasret-i rūyuñla āh / Dāmen-i eflāke od urdı derūn-ı āteşīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 2). [dāmen-i eflāke, -e ] 

 

dāmen-i kuhsār: Dağ eteği. 

Seyr ider her ḫār-ı ḥüsnüñ gülşenin ben lāleveş / Giñ yaḳadan gözlerüm ya dāmen-i kuhsārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 3). [dāmen-i kuhsārdan, -dan ] 

Dāġ urup sīneme ʿaşḳ odı ile lāle gibi / Düşeyin dāmen-i kuhsāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 2). [dāmen-i kuhsāra, -a ] 

 

dāmen-i pāk: Temiz, pak etek. 

Mebādā dāmen-i pāküñe bir toz ḳonduram diyü / Dem-ā-dem cism-i ḫāk-ālūdemi yaşumla yaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 5). [dāmen-i pāküñe, -üñe ] 

Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [dāmen-i pāküm, -üm ] 

 

dāmen-i pākīze: Temiz, pak etek. 
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Dāmen-i pākīzeñe kimdür ki bir toz ḳondura / Münkirüñ çeşmine ṭoldurdı ġubār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 5). [dāmen-i pākīzeñe, -ñe ] 

Gel vücūdum ḫākini maḥv eyle ey bād-ı ecel / Ḳonmasun ol dāmen-i pākīzeye benden ġubār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 3). [dāmen-i pākīzeye, -ye ] 

 

dāmen-i vaṣl: Kavuşma eteği. 

Ṭañ mıdur şehrüñi ey meh oda yaḳsa āhum / Yaḳalar dāmen-i vaṣluñı ṣunup her ʿases el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 4). [dāmen-i vaṣluñı, -uñı ] 

 

dāmen-keşān: Eteğini çeken. || Nazlanan. 

Dāmen-keşān ṣalınsa o serv-i ḫoş-ḫırām / Güller çemende çāk-i girībān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 4). [dāmen-keşān, ] 

 

dām-ı ġam: Gam tuzağı. 

Dil İrem bāġında dīdāruñsuz ārām eylemez / Kākülüñsüz mürġ-i cāna dām-ı ġam bāġ-ı merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 2). [dām-ı ġam, ] 

 

dāne:  

1.Tane, adet, miktar. 

Şimdi meyl-i cān u dil şol bir şehe ḫūbāñedür / Ḥüsnde Bekdaşi yoḳdur ḫālveş bir dānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 1). [dānedür, -dür ] 

Beglige reşk itme birdür kān-ı luṭf ʿilmüñ muḥīṭ / Baḥr-i ḳudretde vücūduñ cevheri bir dānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 4). [dānedür, -dür ] 

Ḫuld-ı berīnde bitmeye ḫaṭṭuñ gibi giyāh / Bekdaşı ḫālüñüñ daḫi bir dāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 5). [dāne, ] 

Muḥīṭ-ı ʿāleme ey baḥr-i luṭf ol gevher-i pāke / Ḫudānuñ birligi ḥaḳḳı Ḫudā yek dāne gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 7). [dāne, ] 

 

2.Mermi, kurşun, gülle. 

Dāne vü dāmıyla ḫāl ü zülfüñ olmazmış şikār / Yüksek uçarmış o pervāz-ı hümāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 4). [dāne, ] 

 

dār u diyār: Yurt, memleket. 

Raḥīmī dü cihāna dergehüñ virmez benüm ḫānum / Anı vallāhi ṣanma bir daḫi dār u diyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 7). [dār u diyār, ] 
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dāra çekil-: Asılmak, öldürülmek. 

Ḳara ḳayġuda ʿömr-i nāzenīni żāyiʿ itmekden / Çekilmek dāra zülfüñsüz perīşān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 4). [dāra çekilmek, -mek ] 

 

dārā-yı dil: Gönlün hükümdarı. 

Vefā şeklini bu ʿabūsü’l-vechden ummā / Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 257, Beyit 6). [dārā-yı dil, ] 

 

dār-ı ʿaşḳ: Aşkın darağacı. 

Aṣılup ḳarşuñda dil Manṣūrı şādīden döner / Gördi dār-ı ʿaşḳda miʿrācıdur ol dār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 4). [dār-ı ʿaşḳda, -da ] 

 

dār-ı dehr: Dünya evi. 

Dār-ı zülfin dün gice Manṣūra ṣordum ḫ˅ābda / Dār-ı dehr içre didi ol ʿāşıḳuñ miʿrācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 5). [dār-ı dehr, ] 

 

dār-ı ġam: Gam yurdu 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [dār-ı ġamda, -da ] 

 

dār-ı ġurbet: Gurbet yurdu. 

Çerḫ elüm alup çevirdi atdı dār-ı ġurbete / Kūy-ı vaṣl-ı yārdan düşdüm cüdā ḥayfā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 3). [dār-ı ġurbete, -e ] 

Uṣandı dār-ı ġurbetden göñül ʿazm-i diyār ister / Vefā şehrinde bir ʿālī-mürüvvet şehriyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 1). [dār-ı ġurbetden, -den ] 

Raḥīmī tekye-i ʿālemde bir abdāl-ı ʿaşḳ olup / Diyār-ı ġamda şāhum dār-ı ġurbet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 7). [dār-ı ġurbet, ] 

 

dār-ı hicrān: Ayrılık kapısı. 

Yār yār aġyār u ʿāşıḳ zār u miḥnet bī-şümār / Vaṣl-ı mesned ṣabr-ı bī-ḥadd dār-ı hicrān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 2). [dār-ı hicrān, ] 

 

dār-ı miḥnet: Dert kapısı. || Dünya. 

Ġarīb ü bī-kes ü dil ḫastayum bu dār-ı miḥnetde / Uyarmaz kimse şemʿüm sīne-i sūzāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 2). [dār-ı miḥnetde, -de ] 
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dār-ı şifā-yı ġayb: Bilinmeyen şifa yurdu. 

Raḥīmīnüñ budur dār-ı şifā-yı ġaybdan derdi / Hemān şāhum senüñle Ḥażret-i ḫünkār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 7). [dār-ı şifā-yı ġaybdan, -dan ] 

 

dār-ı zülf: Saçın darağacı. 

Dār-ı zülfin dün gice Manṣūra ṣordum ḫ˅ābda / Dār-ı dehr içre didi ol ʿāşıḳuñ miʿrācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 5). [dār-ı zülfin, -in ] 

Aṣılup ḳarşuñda dil Manṣūrı şādīden döner / Gördi dār-ı ʿaşḳda miʿrācıdur ol dār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 4). [dār-ı zülf, ] 

Aṣlā ne ġam çeker aṣılan dār-ı zülfüñe / Ṭaşdan yire baṣar mı feraḥdan ayacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 3). [dār-ı zülfüñe, -üñe ] 

 

dārū: İlaç, deva. 

Ṭabībā başuñ aġrıtma ʿilāc olmaz aña şerbet / Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ṣanma nūş ider dārū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 4). [dārū, ] 

 

dārü’s-selām: Selamet evi, cennet. 

Ölürsem āsitānuñda ümīd-i merḥabāñ ile / Muḳarrer rūz-ı maḥşer Ḥaḳḳ yirüm Dārü’s-selām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 2). [dārü’s-selām, ] 

 

dārü’ş-şifā-yı ġayb: Gizli şifahâne - âşığın gönül derdine şifa olacak ihsan-. 

Bir cevāb irdi seḥer dārü’ş-şifā-yı ġaybdan / Derdmend olsun devā isterse ger bir derdmend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 5). [dārü’ş-şifā-yı ġaybdan, -dan ] 

Raḥīmīnüñ budur dārü’ş-şifā-yı ġaybdan derdi / Vücūduña irüp ṣıḥḥat tenüñde gide zaḥmetler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 5). [dārü’ş-şifā-yı ġaybdan, -dan ] 

 

dāstān-ı ġuṣṣa: Gam destanı. 

Dāstān-ı ġuṣṣamuñ her faṣl u bābın yazmaġa / Ḳanlu yaşum sürḫ çihrem ṣafḥadur çeşmüm devāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 6). [dāstān-ı ġuṣṣamuñ, -muñ ] 

 

daʿvā: İddia. 

Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [daʿvāsın, -sın ] 
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daʿvā-yı ḥüsn eyle-: Güzellik davası etmek. 

Şehr içinde dün gice daʿvā-yı ḥüsn eylerdi māh / Gün yüzüñ gördi bu gün eksükligin bildi temām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 4). [daʿvā-yı ḥüsn eylerdi, -rdi ] 

Senüñle yüze yüz daʿvā-yı ḥüsn eylerse ger ḫūrşīd / Göreyin varmasun tiz günde ey meh anı ayına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 2). [daʿvā-yı ḥüsn eylerse, -rse ] 

 

dāver-i dil-ḫ˅āh: Arzu edilen adaletli hükümdar. 

Kime söylersin dilüñ bilmez dilegüñ añlamaz / Dād-ı āh ey dādger bir dāver-i dil-ḫ˅āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 2). [dāver-i dil-ḫ˅āh, ] 

 

daʿvet: Çağırma, çağrı. 

Çekdügüm cevri Raḥīmī āh diyü aġyārdan / Ol perīnüñ daʿvetin ḫalvet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 7). [daʿvetin, -in ] 

 

daʿvet it- Davet etmek, çağırmak. 

Daʿvet itseñ ḥalvete bir gün beni aʿdām ile / Ey perī maʿlūm olurdı ara yirde merd ü zen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 6). [daʿvet itseñ, -señ ] 

 

daʿvi: Dava, iddia. 

Hem-demümdür gündüzin nālem gice ey māh āh / Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 1). [daʿvi, ] 

 

daʿvī-i ʿaşḳ: Aşk davası. 

Eyledüm daʿvī-i ʿaşḳına ezelde iḳrār / Yār-ı sābit-ḳademüm ṣanma ki inkārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 3). [daʿvī-i ʿaşḳına, -ına ] 

 

daʿvī-i lāf it-: Söz davası etmek. 

Laʿlüñe cān beẕl ider cānā Raḥīmī şüphesüz / Daʿvī-i lāf itmez ʿāşıḳ ʿaşḳ hem olmaz güẕāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 7). [daʿvī-i lāf itmez, -mez ] 

 

dāyim: Devamlı, sürekli. 

Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [dāyim, ] 

 

de: "de" bağlacı, dahi, bile. 
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Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [de, ] 

Maʿārif Būstānında bu gün Saʿdī-i vaḳtem ben / Yüzüme güle baḳ ben de idüm bir Gülsitān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 4). [de, ] 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [de, ] 

Māhiyyeti maʿlūm ola tā ṣūret-i ḥüsnüñ / Yūsuf gibi āyīnede gel sen de seni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 4). [de, ] 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [de, ] 

Ey Raḥīmī yaşuñı sen de revān it yolına / Raḥm ide bir gün ola şāyed o dürr-i şehvār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 5). [de, ] 

Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [de, ] 

İşigüñ ehl-i diller Kaʿbesi ṣāḥīb-Ṣafā ẕātuñ / Anuñçün ben de yüzüm sürmege Saʿy eylerüm anuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 4). [de, ] 

Efendi ḳarşu añup ben ḳuluña düşnām it / Duʿā-yı devleti biz de ʿale’d-devām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 3). [de, ] 

Bir gice mūy-ı miyānını kenāra çeküben / Ol mehi hāle gibi biz de der-āġūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 4). [de, ] 

Mürüvvet ḫatm olup ṣāḥīb-kerem ṭayy-ı mekān itmiş / Cüvānā ben de bir pīr-i kerāmāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 3). [de, ] 

Umaram işügüñi maṭlab-ı aʿlā ide Ḥāḳ / Her zemān pādişehüm ben de ṭalebnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 4). [de, ] 

Nev-bahār irdi benefşeyle güle ḳarşu yine / Ben de yelken ṭorıda bir yaḳası çāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 5). [de, ] 

Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb / Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 6). [de, ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [de, ] 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [de, ] 

Ṭapuñ dervīşi dergāh-ı Süleymān-ı zemān ise / Raḥīmī de ḳapu dervīşidür dervīşe dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 5). [de, ] 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [de, ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [de, ] 
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Göñlüm ḫazāna sen de maʿmūre-i ḫayālüñ / Bir kār-gīr-i ʿālī şāhī bināya döndi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 331, Beyit 6). [de, ] 

 

de-: Demek, söylemek. 

Derdüm bu derdüñ ile bu dil mübtelā ola / Çoḳ ḫasta var ki ṭālib-i dermān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 6). [derdüm, -rdüm ] 

Añ Raḥīmīyi itüm de uş budur / Senden ey çeşm-i ġazālüm mültemes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 9). [de, ] 

 

defʿ: Savma, uzaklaştırma, kovma. 

Raḥīmī sāʾilüñdür eşk-i çeşm-i rūy-ı zerd ile / Müferraḥdur taraḥ defʿine sīr-i sīm ü zer yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 5). [defʿine, -ine ] 

 

defʿ it-: Defetmek, ortadan kaldırmak. 

Raḥīmī pür-ḥarāretdür senüñ bu ıżṭırābuñdan / Meger vaṣluñ şarābı defʿ ide ey şāh-ı şekker leb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 7). [defʿ ide, -e ] 

 

deff: Tef, zilli ve pullu bir çembere gerilmiş deriden ibaret çalgı, daire. 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [deff, ] 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [deff, ] 

Şerār-ı sūz-ı şevḳümden semā pür-necm olur her şeb / Ruḫuñ mihriyle sīnem içre deff ü nāya ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 3). [deff, ] 

Yüzüm deff şīvenüm nāyum fiġān u nāle ʿūdumdur / Pür itdüm naʿra-i ʿaşḳuñla şimdi bezm-i ʿuşşāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 2). [deff, ] 

 

defter: Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları. 

Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [defter, ] 

Başum aldum ele meydānuña ṣoñra ḳadem baṣdum / Ḥayātum defteri erḳāmına evvel ḳalem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 2). [defteri, -i ] 

 

defterdār: Osmanlı Devleti’nde mâlî işlerin başında bulunan yüksek memur. 

Yile virür ʿāḳıbet evrāḳ-ı ʿömri rūzgār / Ṣafḥa-i ʿālemde aduñ ṭut ki defterdār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 4). [defterdār, ] 
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defterdār it-: Osmanlı Devleti’nde mâlî işlerin başında bulunan yüksek memur olarak görevlendirmek. 

Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [defterdār idüp, -üp ] 

 

defter-i ʿaşḳ: Aşk defteri. 

Defter-i ʿaşḳumı taṣḥīḥ idemez kātib-i dehr / Levḥden lāyıḫ ola aña meger istinsāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 3). [defter-i ʿaşḳumı, -umı ] 

 

defter-i ḥüsn: Güzellik defteri. 

Geh bozar gāh düzer ṣafḥasını bedr-i münīr / Viremez defter-i ḥüsnüñe beyāż üzere nāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 6). [defter-i ḥüsnüñe, -üñe ] 

 

deg: Denk, eş, benzer. 

Sūsen-i sālüse deg gülşende zāhidlenme sen / Destesi destinde ṭolu yir yoḳ inkārum ḳonaġ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 2). [deg, ] 

 

deg-:  

1.Ulaşmak, erişmek. 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [degsin, -sin ] 

Görinen ḳavs-i felekde māh-ı nev ṣanmañ felek / Degdi āhum oḳına ḳarşu nişān bir şeb-külāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 3). [degdi, -di ] 

 

2. Dokunmak. 

Geymiş vücūd-ı ʿālem aḫḍar libās-ı ḫaḍrā / Şāḫ-ı gül üzre degmiş laʿlin ḳabā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 2). [degmiş, -miş ] 

 

3. Değerinde olmak, denk/eşit olmak. 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [degmez, -mez ] 

 

deger: Karşılığında yapılan, katlanılan veya göze alınan şeye lâyık olmak, o değerde bulunmak. 

Ṣordum dehenüñ gevheri bī-ḳıymet ü nā-yāb / Biñ cān virelüm yoḳ dime ammā degerinden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 228, Beyit 2). [degerinden, -inden ] 
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Seg-i kūyuñla bir dem hem-sifāl olsam deger şāhum / Cihān bezminde itmezem recā-yı cām-ı Cem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 5). [deger, ] 

 

degin: Dek, kadar. 

Gülüñ ḳulaġına girmez Raḥīmī zār-ı hezār / Neye degin bu fiġānı bu zārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 6). [degin, ] 

 

degirmen: Değirmen. 

Ḳara baġrum un idüp devrān aġartdı ṣaḳalum / Vuṣlata nevbet degirmendür kenār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 8). [degirmendür, -dür ] 

Gör bu çerḫ-i vuṣlata nevbet degirmendür daḫi / Dönmişem kendüm bilelden āsiyābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 4). [degirmendür, -dür ] 

 

degme: Sıradan, basit. 

Bende olmaz degme sulṭāna denāʾet ʿarż idüp / Bir senüñ gibi şeh-i ʿālī-cenāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 4). [degme, ] 

Naẓardan degme bir ednānuñ ilḳāsıyla devr itme / Seni gördi gözini açdı ey ʿālī-naẓar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 5). [degme, ] 

 

degül: Değil, olumsuzluk edatı. 

Ḳırmızı kisvet degül çıḳdı depemden nār-ı dil / Sūz-ı şevḳ-ı ʿaşḳdan şāhum ʿalāmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 3). [degül, ] 

Añma şifā-yı derd-i dili derdmendüñe / Ḳānūn degül ölümlüye ḥikmetde ḫod ʿilāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 5). [degül, ] 

Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün / Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 2). [degül, ] 

Ṣūfiyā ḳorkutma ısınduḳ ʿaẕāb-ı dūzaḫa / Biz ḫaber alduḳ degülmiş hecr-i dil-berden eşed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 6). [degülmiş, -miş ] 

Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur / Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 1). [degüldür, -dür ] 

Cihān bāġı degül ger ravża-i ḫuld-ı berīn olsa / Göñül meyl itmez ol eṭrāfa seyr-i kūy-ı yār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 2). [degül, ] 

ʿĀşıḳ-ı ṣādıḳ degül mihrüñde ey bedr-i münīr / Bilmeyen devrüñde devr-i vuṣlat u hicrānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 4). [degül, ] 

Görinen çerḫ-i pür-encüm degül ey māh üstümde / Bu ṭāḳ-ı zer-nigār-ı lājiverdī bārgāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 3). [degül, ] 
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Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [degül, ] 

Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [degül, ] 

Bir degül biñ cān fidā eyler Raḥīmī yoluña / Līk ḫūra geçmez ey ebrū kemān ḳurbānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 7). [degül, ] 

Degüldür gördügüñ söz mūje-i dildārda kebkeb / Gözüm merdümleri teşrīf içündür dürr-feşān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 4). [degüldür, -dür ] 

Şevḳ-ı ġayra nārveş māyil degül ey serv-ḳadd / Ṭoġruluḳla dergehüñde oldı ḫıdmetkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 2). [degül, ] 

Ġamzeñüñ otlu degülken bir içim ṣuyından / Beni öldürmege geh tīġ çeker gāh bıçaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 3). [degülken, -ken ] 

Bir çeşm-i ġazāl içün bir ḳaşı hilāl içün / Dīvāne degülseñ ger ṭaġlara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 6). [degülseñ, -señ ] 

Cām-ı laʿlüñe irişmez elüm elden ne gelür / Ayaġuñ öpmedür ümmīd degül mültemes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 3). [degül, ] 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [degül, ] 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñe di itmesün güẕer / Ḫālī degül ḫaṭırludur ey dürr ḫurūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 4). [degül, ] 

Devr-i zemāne bāḳī degüldür dem idegör / Bādī naẓarda bāda virür taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 4). [degüldür, -dür ] 

Bezm-i çemende lāle degül görinen bu dem / Yirden gehi çıḳar daḫi bir odlu āh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 5). [degül, ] 

Dilimi derhem itdi ġonca gibi ḫār-ı hicrānuñ / Anuñçün gül gibi ḫandān degüldür ḳalb-i ġamnāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 4). [degüldür, -dür ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [degül, ] 

Ey ārzū-yı cān u murād-ı dil-i ḥazīn / Lāyıḳ degüldür ʿāşıḳa bunca cefā vü kīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 1). [degüldür, -ldür ] 

Hezār-ı ʿāşıḳ olursa ġam degül dildār ṣaġ olsun / Ḳayırma bülbüli ey bāġbān gülzār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 1). [degül, ] 

Görinen encüm degüldür ḥasret-i rūyuñla āh / Dāmen-i eflāke od urdı derūn-ı āteşīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 2). [degüldür, -dür ] 

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger / Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 5). [degül, ] 

Ḳul degül yoluñda cān virmez dimiş düşmen ney / Ḳuluñam ḳurbānuñam ey dost gel ḳıl imtiḥān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 8). [degül, ] 
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Dile eksük degüldür ḳara ḳayġu yıḳar illerden / Ṭolaşur zülfi gibi bir zemān ḫaṭṭ bir zemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 4). [degüldür, -dür ] 

ʿĀşıḳ-ı pāk-dilüz ṭālib-i dünyā degülüz / Sen Raḥīmī bizi beñzetme o bed-nāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 5). [degülüz, -üz ] 

Hemān bir ben degül lāle daḫi çāk-i girībānuñ / Müselsel zülfüñüñ āşüftesidür şimdi sünbülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 3). [degül, ] 

Degül deryā felek ḳapuña bir māvi ḳumāşıyla / Elüñ öpmege gelmiş bulmaġa devrüñde bir pāye 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 3). [degül, ] 

Ḳudūm-ı şehriyāra beẕl içün laʿlīn-ṭabaḳlarda / Degüldür jāle iḥżār eylemiş bī-ʿadd durur lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 3). [degüldür, -dür ] 

Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp / Çoḳ degül ʿafv it efendi ben ḳuluña bir günah 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 2). [degül, ] 

Şām-ı zülfin ḳo dilā cām-ı lebin nūş idegör / ʿÖmr-i bāḳī degül ʿişretde geçür eyyāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 3). [degül, ] 

Esīr-i bend-i zülfüñdür dil-i şūrīde raḥm eyle / Güzellik ḫod bilürsin kimseye ʿömrüm degül bāḳī 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 3). [degül, ] 

Dem-ā-dem göz yaşı ḫūnīn ḥabābıyla müzeyyendür / Bu deryā yüzinüñ eksük degüldür hīç donanması 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 4). [degüldür, -dür ] 

 

dehān: Ağız. 

Cān baġışlarken dem-ā-dem cānuma ey yār leb / Şol ḳadar ṣordum dehānuñ itmedi iḳrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 1). [dehānuñ, -uñ ] 

Ġoncalar cānā dehānuñla aġız bir ideli / ʿĀlem-i ġaybuñ ider remzin ṭurup iẓhār leb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 15, Beyit 3). [dehānuñla, -uñla ] 

Benden dehānı cān gibi pinhān olur ḳalur / Esrārum añlayan kişi ḥayrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 1). [dehānı, -ı ] 

Dehānı sırrını ṣordum leb-i laʿl-i şekerhādan / Didi mülk-i ʿademde varı ancaḳ bir ser-i mūdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 3). [dehānı, -ı ] 

Dehānuñla miyānuñ rāzını keşf itme aġyāra / Bunı her sırr-ı maḫfīden ḫaberdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 5). [dehānuñla, -uñla ] 

Eger zīr-i nigīnüm olsa biñ mülk-i Süleymānı / Dehānuñdan nihān bir kez aña ṣanma nigāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 4). [dehānuñdan, -uñdan ] 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [dehān, ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [dehānuñ, -uñ ] 

Nihān olur dehānuñla miyānuñ ey perī benden / Anuñ ḥaḳḳında ḳāl u ḳīl ḳılaydum bāri kem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 2). [dehānuñla, -uñla ] 
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Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū / Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 1). [dehānuñ, -uñ ] 

 

dehānı mīm: Mim harfi gibi ufacık ağız. 

Medḥ it dehānı mīmini hem dāl zülfini / Ḫoşdur Raḥīmī ol ḳaşı rāya bu rā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 7). [dehānı mīmini, -ini ] 

 

dehān-ı yār: Sevgilinin ağzı. 

Ḫayāl ü fikr-i dendān u dehān-ı yāra meʾvādur / Ne dürrüñ maʿdenidür gör ne cevher kānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 4). [dehān-ı yāra, -a ] 

Zülfi ucından Muṭavvel ser-güẕeştüm Muḫtaṣar / Ger dehān-ı yārdan vüsʿat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 4). [dehān-ı yārdan, -dan ] 

 

dehānuñ mīmi: (Sevgilinin) mim harfine benzeyen dudağını. - Divan şiirinde sevgilinin ağzı mim harfinin 
yuvarlağı kadar küçüktür ve karanlıktır. -. 

Dehānuñ mīmi zülfinüñ ġamı dāl eyledi ḳaddüm / Meded yoḳ yire evhām u ḫayālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 5). [dehānuñ mīmi, -i ] 

 

dehen: Ağız. 

Dehenüñ fikri ile şimdi Raḥīmī şiʿri / Şüphe yoḳ ʿālem-i ġaybdan ayırur mülhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 5). [dehenüñ, -üñ ] 

Efsāne-i zülfüñi göñül ḳıldı Muṭavvel / Līkin dehenüñ şerḥin iñen Muḫtaṣar eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 6). [dehenüñ, -üñ ] 

Teng ü lālüm dehen ü luṭfını şerḥ eylemede / Ṭabʿ-ı dür-bārum ile gerçi süḫan-dānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 2). [dehen, ] 

Ṣordum dehenüñ gevheri bī-ḳıymet ü nā-yāb / Biñ cān virelüm yoḳ dime ammā degerinden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 228, Beyit 2). [dehenüñ, -üñ ] 

Ṭoġrulın meclise cān nuḳlin ider anı revān / Serv-ḳadd beste dehen gözleri bādāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 3). [dehen, ] 

 

dehr: Dünya. 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [dehre,-e ] 

Aḳşehre döndi Aydın olup ay yüzüñle dehr / Gördi ṣaçuñı virdi Ḳaraman hemān ḫarāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 2). [dehr, ] 
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Şol dil ki ẕerrece ola mihrüñle lemʿavār / Gün gibi dehre şöhre-i devrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 5). [dehre, -e ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören dehrüñ bahārın istemez / Seyr iden ḫaddüñ bu deştüñ lālezārın istemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 1). [dehrüñ, -üñ ] 

Aġlamaḳdan dehr gülmezdi açılmazdı bahār / Şimdi görür gözi nergis her semen çeşm ü çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 5). [dehr, ] 

Manṣıba manṣūbadur dehrüñ Raḥīmī cāyı çāh / Cāhile baş egmezem ben bu recādan çekdüm el 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 5). [dehrüñ, -üñ ] 

İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [dehr, ] 

Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [dehrüñ, -üñ ] 

Gevher-i vaṣluma ṭālibsin didi ol baḥr-i ḥüsn / Ġarḳa vir yaşuñla dehri ser-be-ser dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 6). [dehri, -i ] 

Ey Raḥīmī ben maʿārif baḥrinüñ ġavvāṣıyam / Dehr ṣarrāfına ṣatam n’ola ʿirfān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 7). [dehr, ] 

Nev-bahārın neylerem ey ġonca dehrüñ sensüzin / Görünen her gül dikendür gözüme gülzārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 4). [dehrüñ, -üñ ] 

Aydın oldı Tire dehr Aḳşehre döndi kāʾināt / Olalı sen meh bu gün menzil-güẕār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 2). [dehr, ] 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [dehre, -e ] 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [dehrüñ, -üñ ] 

Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [dehre, -e ] 

Kef-i luṭfuñla dil cān ẕātuñ ile olalı hem-dem / ʿAceb ḥālet virür cūş u ḫurūşum dehre geh baḥre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 4). [dehre, -e ] 

Ne ġavġāsında ne ṣulḥındayum şāhum velī dehrüñ / Naṣīb olmadı bir tenhā maḥal hengāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 2). [dehrüñ, -üñ ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [dehrüñ, -üñ ] 

 

dehr-ārā: Dünyayı süsleyen. 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [dehr-ārā, ] 

 



501 
 

dehr-i ʿabūsü’l-vech: Asık suratlı dünya. 

Vefā şeklini bu dehr-i ʿabūsü’l-vechden ummā / Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 6). [dehr-i ʿabūsü’l-vechden, -den ] 

 

dek: Kadar, değin, dek. 

Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [dek, ] 

 

del-: Delik açmak, yaralamak. 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [delüp, -üp ] 

Ġamzeñ ḳılıcı deldi dilüm yara eyledi / Aġyāra olacaḳ işi ol yāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 316, 
Beyit 1). [deldi, -di ] 

Ġam tīri pāre pāre idüp deldi sīnemi / Dil şerḥa şerḥadur teni bī-çāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 3). [deldi, -di ] 

 

deli: Mecnun, divane || Âşık. 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [delinüñ, -nüñ ] 

 

deliḳanlu: Delikanlı, genç. 

Çeşme-i dilden aḳar ḳanlu sirişküm ṣu gibi / Dem-be-dem ṭurmaz bulanur bir deliḳanlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 1). [deliḳanlu, ] 

 

delīl: Bir dava ve meseleyi ispata yarayan şey, burhan. Nişan, alâmet. 

Şevḳ-ı cemʿ-i ʿömrüñ iḳbālini bildüm lā-beḳā / Ehl-i ḥāle bes yiter rūşen delīl āsār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 3). [delīl, ] 

 

delīl ol-: Bir durumun işareti, alameti olmak. 

Raḥīmī nār-ı ʿaşḳa ben delīl oldum çerāġumdur / Benüm bu tef-i tābumdan bulupdur rūşenā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 8). [delīl oldum, -dum ] 

 

delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt: Ölümsüzlük suyunun çeşmesinin delili. 

Ey ṣaçı ẓulmet nedür laʿlüñde ḫaṭṭ ṣordum didi / Ḫıżr-ı ḫoş-demdür delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 3). [delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt, ] 
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delin-: Delinmek, parçalanmak. 

Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [delindi, -di ] 

 

delḳ-pūş: Eski aba veya hırka giyen, fakir. 

Ey pīr-i meygede beni mest eyle ḥürmet it / Ṣāfi-keşān ü ṣūfiveşān delḳ-pūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 3). [delḳ-pūşıyam, -ıyam ] 

 

dellāl it-: Bir haberi halka duyurmak yüksek sesle bağırma işini yapmak. 

Çaġırup ġayrılara ṣatdı metāʿ-ı vaṣlı / Āh kim ḫ˅āce-i hicrān beni dellāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
322, Beyit 3). [dellāl itdi, -di ] 

 

delü: Deli, aklını yitirmiş. 

Dil ḳocaduḳça ʿaşḳa oldı ḥarīṣ / ʿAḳlı var ol delünüñ uṣludur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 7). 
[delünüñ, -nüñ ] 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [delü, ] 

 

delük: Delinmiş, delikli || yaralı. 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [delük, ] 

 

dem:  

1.Zaman. 

Başum seng-i cefāyıyla yarup ḳan eyleyüp yaşum / Ḳanı ol demlerüm añ luṭf-ı bī-pāyānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 3). [demlerüm, -lerüm ] 

Rıḥlet deminde cürmini ʿafv it Raḥīmīnüñ / Bār-ı girānla eyleme yā Rab bār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 7). [deminde, -inde ] 

Her sū o ġonca ḫār ile içer şarāb-ı sürḫ / Aḳar o demde çeşme-i çeşmümden āb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 1). [demde, -de ] 

Tāb-ı düşmenden ḥarāret ḥāṣıl itdüm dostum / Çoḳ demidür eyle ben mehcūra āb-efşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 5). [demidür, -idür ] 

ʿĀlem-i lāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem / Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 6). [demden, -den ] 
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Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [demüñ, -üñ ] 

Dönmedi bu murādum üstine āh / Bunca dem bunca āh vā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
5). [dem, ] 

Çoḳ rūzgār baḥr ü berüñ seyrin eyledük / Ey dil demidür eyleyelüm ʿazm-i kūy-ı yār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 5). [demidür, -idür ] 

Lebüñ şevḳıyla dem şimdi şarāb-ı ḫoş-güvāruñdur / Ele kendü ayaġıyla gele zevḳ ol şikāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 1). [dem, ] 

Nihān oldı gözümden laʿl-i nābuñ niçe demlerdür / Yaḳar ġam cāmı ben mest-i ḫarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 1). [demlerdür, -lerdür ] 

Lebüñ esrārınuñ cānıyla ben ḥayrānıyam cānā / Anuñçün añmazam adın şarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 2). [demlerdür, -lerdür ] 

Ġam-ı ferdāyı añma dem bu demdür ḫurrem ol diyüp / Sözi gūşumda yir eyler rikābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 3). [demlerdür, -lerdür ] 

Raḥīmī ṣu gibi aġlar ṣabāveş āh idüp her dem / Niç’itsün görmedi ḫāk-i cenābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 4). [demlerdür, -lerdür ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [demdür, -dür ] 

Raḥm ḳıl miskīn Raḥīmī bend-i zülfüñde şehā / Nice demlerdür perīşān-rūzgār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 7). [demlerdür, -lerdür ] 

Ey felek ḫoş gör bu devrānuñ bahārı şevḳini / Her dem el virmez bu demler arayup yaḳsañ çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 3). [demler, -ler ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [demlere, -lere ] 

Nice bir laʿl-i nāb-ı ḫamla dil teng / Demidür sāḳiyā ṣun cām-ı gül-reng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
149, Beyit 1). [demidür, -idür ] 

Lebüñ aġyār-ı ẓulmet-çihreye ey ḫıżr-ı ḫaṭṭ ṣunma / Ḳurudur varduġı dem çeşme-i ḥayvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 7). [dem, ] 

Bezm-i ṣafāda sāḳī ṣun sāġar-ı revāḳı / Gitsün bu dem nifāḳı devr-i ġam-ı zamānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 2). [dem, ] 

Zaḫm-ı cānum gördi müjgānuñ duz ekmek bilmedi / Leblerüñle niçe demdür var iken ḥaḳ-ı nemek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 2). [demdür, -dür ] 

Nice demdür gözüm yaşıyla deryā āşinālardı / Velīkin āteş-i āhumla şimdi rūşenā meşʿal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 7). [demdür, -dür ] 

Dem-i vaṣluñ Raḥīmī añsa bir dem / Hemān dem cūş ider deryā gibi dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 5). [dem, ] 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [demler, -ler; demi, -i ] 
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Hem-dem-i ḫār oldı her bir verd-i ḫandān ey göñül / ʿAndelībāsā demidür eyle efġān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 1). [demidür, -idür ] 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [dem, ] 

Raḥīmī cürʿaveş devrān ayaġa düşürür bir gün / Ṭutalum bezm-i dünyāda nice dem cām-ı cem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 5). [dem, ] 

Raḥīmī baġrumuñ başında buldum yaşumuñ başın / Ṣubaşı idüp ol demde sipāh-ı ʿaşḳa baş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 7). [demde, -de ] 

Bülbülüñ nālesi ʿuşşāḳa bu dem virdi ṣudāʿ / Naġmesin muṭrib-i ḫoş-lehçelerüñ gūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 2). [dem, ] 

Āşinā oldı bize ol güher-i ḳulzüm-i cūd / Ey Raḥīmī demidür baḥr-ṣıfat cūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 5). [demidür, -idür ] 

Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [demidür, -idür ] 

Şu dem ʿaşḳuñ hevāsın ben dil-i pür-zāra ṭabşurdum / Yaşum deryāya ṣaldum āhumı kuhsāra 
ṭabşurdum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 1). [dem, ] 

Viṣālüñ māhına gördüm seḥāb-ı hecr olur māʾil / Hemān dem bād-ı āhum günbed-i devvāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 4). [dem, ] 

Bu dem cām-ı ḫarābāt ile ol dem dāmen-ālūde / Ḥużūr-ı ḳalb ile ṭāʿāṭı ʿaşḳ-ı pāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 4). [dem, ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [demdür, -dür ] 

Gün olmaz yanmaya dem var mı ḳan dökmezdi yoluñda / Dil-i biryānı bilmez dīde-i giryānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 4). [dem, ] 

Ḳoşılsa eblaḳ-ı āfāḳa ṭañ mı āh-ı şeb-rengüm / Ḳoyup yollarda geçdi ḫayli dem bād-ı ṣabā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 5). [dem, ] 

Raḥīmī pister-i zer-beft-i ʿāriden muʿarrāyum / Muḳīm-i būriyāyum ḫayli demdür bī-riyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 7). [demdür, -dür ] 

Lāle ṣanma çeşm-i ʿāşıḳdan dökilmiş ḳaṭredür / Ey gül-i ter uşbu dem zeyn eyleyen ṣaḥrā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 3). [dem, ] 

Emr it bu dem ey dürr-i girān-māye demidür / Ġavvāṣ-ı ṭaleb lücce-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 2). [dem, ] 

Ḫoş gör bu demi ḫurrem ol ey şāh gemide / Girmez ele demde ġam-ı ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 8). [demi, -i; demde, -de ] 

Emr it bu dem ey dürr-i girān-māye demidür / Ġavvāṣ-ı ṭaleb lücce-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 2). [demidür, -idür ] 

Ḫayli dem ben teşne-dil çekdüm leb-i cānān ġamın / Çekmedüm ʿömrümde bir gün çeşme-i ḥayvān 
ġamın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 1). [dem, ] 
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Yār hem-dem bezm-i ḫurrem mevsim-i ʿıyş u ṭarab / Sāḳiyā mey ṣun ele girmez bu demler her zemān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 3). [demler, -ler ] 

Saña āvāze-i ṭanbūra her dem dem bu dem durur / Dem it kim arayup bulunmaya şāyed bu dem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 6). [dem, ] 

Nesīmāsā hevā-yı zülf-i yāre hem-dem ol ey dil / Perīşān olma demler içre ġāyet ḫoşca demdür bu 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 3). [demler, -ler; demdür, -dür ] 

Gözi yaşlu Raḥīmīyi demidür ber-murād eyle / Revān olsun yanuñca ey sehī-ḳad ṣu gibi her sū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 7). [demidür, -idür ] 

Bu dil ḫod nice demlerdür esīr-i bend-i ʿaşḳuñdur / Perīşān idüp ʿaḳlın zülfüñāsā tār-mār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 5). [demlerdür, -lerdür ] 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [deminde, -inde ] 

Ḳapuña gelüp ḳalb-i selīm ile Raḥīmī / Himmet demidür eyle ʿināyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 7). [demidür, -idür ] 

Baġruñı ḫūn it çerāgāh-ı vefāda niçe dem / Nāfeveş tā giresin bir yār-i raʿnā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 4). [dem, ] 

Öp elin yalvar ayaġına düş ey eşk-i revan / Dem ḳadem ola gel aḳdāmına ḳıl aḳdāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 4). [dem, ] 

Cennet ḳapuñdan ayrıla ey ḥūr-i ʿayn o dem / Ṭūfān-ı Nūḥuñ ʿaynı olur ādemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 3). [dem, ] 

Nev-bahār irdi demidür cūş idüp aḳ ṣu gibi / Ey göñül cūyāyısañ dīdāra gel aḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 1). [demidür, -idür ] 

Nārveş ser-keşlenürmişsin hevādār olana / Ġaybdur çıḳsa cihān gözden bu dem çoḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 4). [dem, ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [dem, ] 

Yilüp yillerle yıldurdı niçe dem dest-i dünyāda / Bu gün kūhsārveş ḫāk-i ferāġat iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 4). [dem, ] 

Neme yarardı yaşum yanmadı yanumda bu dem / Getürdi dergehüñe ben giyā-yı ʿummānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 326, Beyit 3). [dem, ] 

Bülbülleriyle oldum hecrüñ deminde hem-dem / Döne döne fiġānum şimdi hevāya döndi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 331, Beyit 3). [deminde, -inde ] 

Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [demindür, -indür; dem, ] 

 

2.Kan. 

Ṣaḳın gül-gūn yaşuñdan reng aluram dem revān itme / Baṣīret üzre ol ey dīde ol gül-berg-i ter terdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 4). [dem, ] 
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Ḫūn-ı cigerle besler merdüm yaşımı eşküm / Olsun demi ziyāde bu çeşm-i ḫūn-feşānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 157, Beyit 4). [demi, -i ] 

 

3.Şarap. 

Gül gibi ġonca-dehenlerle müdām iç laʿl-i nāb / ʿİşreti fevt itme sulṭānum irişmezdüm deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 2). [deme, -e ] 

Etegüñ ṣanmış sifālin dem olur mı ḫ˅ār-ı ʿaşḳ / Dökseler ger ḳanını virmez anı cām-ı Ceme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 3). [dem, ] 

 

dem bu dem durur: Zaman bu zamandır. 

Saña āvāze-i ṭanbūra her dem dem bu dem durur / Dem it kim arayup bulunmaya şāyed bu dem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 6). [dem bu dem durur, -ur ] 

 

dem bu demdür: Beklenen zaman şimdidir. 

Ġam-ı ferdāyı añma dem bu demdür ḫurrem ol diyüp / Sözi gūşumda yir eyler rikābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 3). [dem bu demdür, ] 

Dem bu demdür jeng-i ġamla ḳılma ḳalbüñ münkesir / Bezm-i cām encāmını ḫod gösterür her cām-ı ṣāf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 2). [dem bu demdür, ] 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [dem bu demdür, ] 

 

dem çek-: İçki içmek. 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [dem çekdüm, -düm ] 

 

dem deme irmez: Zaman zamana uymaz. 

Geh kenār-ı cūyda ʿīş it gehi germ-ābede / Ey boyı serv-i revān irmez bilürsin dem deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 5). [dem deme irmez, -mez ] 

 

dem gel-: Zaman/an gelmek. 

Dem geldi dem-i şādī dil ü cāna ṣalınsun / Ġam fırḳatası cānib-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 1). [dem geldi, -di ] 

 

dem it-: Hoş vakit geçirmek. 

Devr-i zemāne bāḳī degüldür dem idegör / Bādī naẓarda bāda virür taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 4). [dem idegör, -egör ] 
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Saña āvāze-i ṭanbūra her dem dem bu dem durur / Dem it kim arayup bulunmaya şāyed bu dem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 6). [dem it, ] 

 

dem ol-: 

1. Zaman olmak. 

Hecr-i ḫaddüñle dem olmaz itmeye dil her gün āh / Ey melek-rū ādemīlikdür ider ḳul her gün āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 1). [dem olmaz, -maz ] 

 

2.Zaman, an gelir. 

Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [dem olur, -ur ] 

 

dem ur-: Bahsetmek, konuşmak. 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [dem urma, -ma ] 

Lebinden dem uraldan sen döker ḳan çeşm-i giryānum / Niçün ḳan üzre ḳan itdüñ girüp meydāna ey 
vişne (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 2). [dem uraldan, -aldan ] 

 

dem-ā-dem: Her zaman, daima, her an. 

Cān baġışlarken dem-ā-dem cānuma ey yār leb / Şol ḳadar ṣordum dehānuñ itmedi iḳrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 1). [dem-ā-dem, ] 

Leb-i bezminden ayru ey felek çeşmin Raḥīmīnüñ / Dem-ā-dem döne döne sāġar-ı mercāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 5). [dem-ā-dem, ] 

Meyl ider yaşum nişān-ı naʿlçeñi görüp revān / Sāʾilüñ olur dem-ā-dem menzil-i ṣaf-ı niʿāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 5). [dem-ā-dem, ] 

Mebādā dāmen-i pāküñe bir toz ḳonduram diyü / Dem-ā-dem cism-i ḫāk-ālūdemi yaşumla yaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 5). [dem-ā-dem, ] 

Şarāb-ı nāb içün bu çeşm-i ḫūn-efşānum añmazsın / Dem-ā-dem cürʿaveş pā-māl idersin ḳanum 
añmazsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 1). [dem-ā-dem, ] 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [dem-ā-dem, ] 

Dem-ā-dem göz yaşı ḫūnīn ḥabābıyla müzeyyendür / Bu deryā yüzinüñ eksük degüldür hīç donanması 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 4). [dem-ā-dem, ] 

 

dem-be-dem: Her zaman, daima, her an. 
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Laʿl-i mey-gūnuñdan ayru bezm-i ġamda dem-be-dem / Ḫūn-ı ḥasretdür yidügüm içdügüm hūn-ābdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 2). [dem-be-dem, ] 

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [dem-be-dem, ] 

Çeşme-i çeşmümden aḳar dem-be-dem yaşum benüm / Menbaʿ-ı seyl-āb-ı miḥnet başıdur yaşum 
benüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 1). [dem-be-dem, ] 

Didi seyr itdükce ben sen gözlerüñden dem-be-dem / Pāyuma dāmenle īsār it güher dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 2). [dem-be-dem, ] 

Ḳapuñda şeh-süvārum dem-be-dem saḳḳā idüp yaşum / Yüzüm yoluñda cārūb eyleyen ferrāşa 
ḥayrānem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 2). [dem-be-dem, ] 

Hevā-yı ḳāmet-i hecriyle düşdüm sūy-ı ṣaḥrāya / ʿAceb mi ḳan dökerse dem-be-dem bu çeşm-i 
giryānum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 3). [dem-be-dem, ] 

Būy-ı zülfinsiz ṣabāveş yoḳ ḳarārı dem-be-dem / Ṭaġıdup ʿaḳlum perīşān rūzgār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 2). [dem-be-dem, ] 

Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [dem-be-dem, ] 

Çeşme-i dilden aḳar ḳanlu sirişküm ṣu gibi / Dem-be-dem ṭurmaz bulanur bir deliḳanlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 1). [dem-be-dem, ] 

Gözümüñ bilmezem ḳandan gelürdi dem-be-dem yaşı / Ciger dāġında ʿaynıyla bulandı varımış başı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 1). [dem-be-dem, ] 

 

dem-ber-dem: Daima. 

Ey Raḥīmī geşte-i ʿaşḳum vücūdum ġarḳ-ı ḫūn / Olmaya dem-ber-dem ammā lāyıḳ-ı fitrāk ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 5). [dem-ber-dem, ] 

 

dem-beste: Suskun, sessiz. 

Nice keşf ideyin ey ġonca rāzum / Bu dil dem-beste ḫār arada ḥāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 3). [dem-beste, ] 

 

dem-i bīmārlıġ: Hastalık anı. 

Ḫoş gör dem-i bīmārlıġı bīdārlıḳdur ḫurrem ol / Derdi olanuñdur devā dermāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 4). [dem-i bīmārlıġı, -ı  

 

dem-i fırṣat: Fırsat zamanı. 

Pāyuña ey serv-ḳāmet bir dem-i fırṣat bulup / Mā-cerā-yı eşkümi bir bir beyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 5). [dem-i fırṣat, ] 
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dem-i fürḳat: Ayrılık vakti. 

Dem-i fürḳatde sūzān göñli giryān çeşmümi görüp / Yanup aġlar yanumca ber ü baḥrüñ ḳurusı yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 2). [dem-i fürḳatde, -de ] 

 

dem-i furṣat bul-: Uygun zaman bulmak. 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi / Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 5). [dem-i furṣat bulursam, -ursam ] 

 

dem-i ġam: Gam zamanı. 

Dem-i ġamda çeker gūşum kebāb eksük degül dilde / Gözümde ḫūn-ı dil-perver ü bir rengīn-mülüm 
vardur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 2). [dem-i ġamda, -da ] 

Dem-i ġamda lebüñ hecriyle yaşum ḳana dönmişdür / Ciger tennūr-ı fürḳatde yanuḳ biryāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 1). [dem-i ġamda, -da ] 

Dem-i ġamda baña hem-dem bu çeşm-i ḫūn-feşān ḳalmış / Hevādār olup üstüme döner āh u fiġān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 1). [dem-i ġamda, -da  

 

dem-i hecr: Ayrılık vakti. 

Dem-i hecrüñde yaşum içre ḫırāşīde beden / Beñzer ol ḳalʿaya deryāda temāşālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 2). [dem-i hecrüñde, -üñde ] 

Dem-i hecrüñde yaşum āh dile hem-demdür / Ḫoş olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 1). [dem-i hecrüñde, -üñde ] 

 

dem-i ʿişret: Eğlence zamanı. 

Gülüp gül gibi ṣun ġonca-lebüñ maḥzūn-ı hicrāna / Şitānuñ şiddeti gitdi dem-i ʿişret bahāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 4). [dem-i ʿişret, ] 

 

dem-i şādī: Sevinç, mutluluk zamanı. 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [dem-i şādī, ] 

Dem geldi dem-i şādī dil ü cāna ṣalınsun / Ġam fırḳatası cānib-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 1). [dem-i şādī, ] 

 

dem-i sāġar-ı bahār: Bahar kadehinin içkisi. 

Raḥīmī tevbe-şiken olsa ṭañ degül ey meh / Hilāl-i ʿīd u dem-i sāġar-ı bahārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 7). [dem-i sāġar-ı bahārı, -ı ] 
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dem-i vaṣl: Kavuşma anı. 

Perde baġladı dem-i vaṣluñ uṣūle göç idüp / Tengnāy olsa ne var ġam-ı maḳām-ı ʿuşşāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 5). [dem-i vaṣluñ, -uñ ] 

Dem-i vaṣluñ Raḥīmī añsa bir dem / Hemān dem cūş ider deryā gibi dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 5). [dem-i vaṣluñ, -uñ ] 

 

dem-keş: Uzun ve devamlı nağmelerle öten (bülbül vb. kuş). 

Sāde-rūdur serd olur germiyyete ḳābil degül / Dil-keş ü dem-keşdür āb u rūzgār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 5). [dem-keşdür, -dür ] 

 

dem-sāz: Arkadaş, dost, sırdaş. 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [dem-sāz, ] 

 

dem-sāz ol-: Dost, sırdaş olmak. 

Āh kim yoḳ hem-demüm āhumla dem-sāz olmaġa / Hem-nefes yoḳ nāleden ġayrı hem-āvāz olmaġa 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 1). [dem-sāz olmaġa, -maġa ] 

 

dem-sāz-ı maḥabbet eyle-: Aşkın sırdaşı yapmak. 

Şol demde yine nāle viren ḳādir-i ḳuddūs / Bu bezme beni eyledi dem-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 5). [dem-sāz-ı maḥabbet eyledi, -di ] 

 

denāʾet: Zillet, kötü mizac. 

Bende olmaz degme sulṭāna denāʾet ʿarż idüp / Bir senüñ gibi şeh-i ʿālī-cenāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 4). [denāʾet, ] 

 

dendān: Diş. 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [dendān, ] 

 

dendān-ı fürḳat: Ayrılığın dişleri. 

Dendān-ı fürḳati aḳıdur gözlerüm yaşın / Pürdür Raḥīmī ʿıḳd-ı leʾāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 7). [dendān-ı fürḳati, -i ] 
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deñiz: Yeryüzünün büyük bir kısmını kaplayan tuzlu su kütlesi, bahir, derya. 

Dīdeden bir dem degül ḫālī ḫayāli ḥüsnüñüñ / Ṣan deñiz yüzinde eyler ḥażret-i ḫünkār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 2). [deñiz, ] 

Çeküp dāmānını kuhsārveş ṣaḥrā-yı ʿālemde / Ferāġat yaḳasından dil deñiz gibi kenār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 4). [deñiz, ] 

Dostlar nā-geh olursam ġarḳa-i baḥr-i firāḳ / Baña ḥayf oldı deñiz ol āşināyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 3). [deñiz, ] 

Aġyāra alarġa deñiz ey kān-ı melāḥat / Gird-āba düşüp varṭa-i hicrāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 7). [deñiz, ] 

Deñiz deryāya ol pür-mevc-i māʾ kemhāsını giysin / İrişdi rūzgār-ı vuṣlatı niçün donanmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 2). [deñiz, ] 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [deñiz, ] 

 

denk: Şaşkın, sersem. 

Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [denk, ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [denk, ] 

 

denk it-: Şaşkın, sersem etmek. 

Ey Raḥīmī olalı ġavvāṣ-ı baḥr-i maʿrifet / ʿAḳl ṣarrāfını denk itdi kelām-ı cevherüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 6). [denk itdi, -di ] 

Şöyle denk itdi beni keyfiyyet-i maʿcūn-ı ʿaşḳ / Ṭoptoludur cürʿadān-ı dilde esrārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 4). [denk itdi, -di ] 

 

depe: Baş, ser, kafa. 

Ḳırmızı kisvet degül çıḳdı depemden nār-ı dil / Sūz-ı şevḳ-ı ʿaşḳdan şāhum ʿalāmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 3). [depemden, -mden ] 

 

depret-: Kımıldatmak || Konuşmak. 

Luṭf ile güftāra gel bī-ḳıymet olsun laʿl ü dür / Leblerüñ depret nebāt-ı Mıṣra ḳalmasun revāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 3). [depret, ] 

Hecr ile öldüm meded depret lebüñ ṣor ḥālümi / Zinde eyle bendeñüm bir cām-ı rūḥ-efzāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 3). [depret, ] 
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der: Ter, ter damlası. 

ʿİẕār-ı yāre ḳarşu lāf-ı ḥüsn itmiş meger lāle / Ḳızarup ḫacletinden şimdi ḳan derler döker lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 1). [derler, -ler ] 

 

der ü dīvār: Kapı ve duvar || Eşik. 

Bir ṣanemde ṣūretā naḳşuñ nażīrin görmedüm / Gerçi ḳıldum deyr-i dünyāda der ü dīvārı seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 3). [der ü dīvārı, -ı ] 

 

der-āġūş it-: Kucaklamak, kolları ile sarmak. 

Bir gice mūy-ı miyānını kenāra çeküben / Ol mehi hāle gibi biz de der-āġūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 4). [der-āġūş idelüm, -elüm ] 

 

derbān: Kapıcı. 

Yolum var devlete irsem n’ola ey şāh-ı kişver-gīr / Selīmü’l-bāl ile bāb-ı şeref derbānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 4). [derbānıyuz, -ıyuz ] 

 

derbān-ı ʿīd: Bayramın kapıcısı. 

Görmedüm ẕātuñ gibi ʿālemde bir kān-ı ṭarab / Sūr-ı sāʾildür ḳapuñda dāʾimā derbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 9). [derbān-ı ʿīd, ] 

 

derbānlıġ: Kapıcılık, bekçilik. 

Sen şehā ol Ḫusrev ü Cem-bezm ü Rüstem-rezmsin / Dergehüñ derbānlıġın ister Ḳubādvār dīvān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 3). [derbānlıġın, -ın ] 

 

derd:  

1.Keder, gam, acı, zahmet. 

Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile / Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 2). [derdinden, -inden ] 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [derd, ] 

Ḥabībüñ şerbet-i derdi şifā-yı derdmendāndur / Eger var ise dermānuñ ṭabībā derde dermān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 5). [derde, -e ] 

Zülfüñ şikesti ʿömr-i dırāze irer ebed / Derdüñ marīżı itmedi dermāna imtizāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 6). [derdüñ, -üñ ] 

Derdüm bu derdüñ ile bu dil mübtelā ola / Çoḳ ḫasta var ki ṭālib-i dermān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 6). [derdüñ, -üñ ] 
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Dile derdüñ yeter devā n’eyler / Cevrüñe rāżıyam vefā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 1). 
[derdüñ, -üñ ] 

Ḫasta göñlümi ṣormaduñ bir gün / Derdüm ile o mübtelā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
7). [derdüm, -üm ] 

Ḫoş gör dem-i bīmārlıġı bīdārlıḳdur ḫurrem ol / Derdi olanuñdur devā dermāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 4). [derdi, -i ] 

Ṣurāḥi gibi ser-keşler ne bilsün derd ü derdümden / Ayaḳlarda ḳalup cürʿa gibi ḫ˅ār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 2). [derd, ] 

Raḥīmī ḫasta dil-beste şikeste-ḥāl-i bendeñdür / Anuñ derdin ġam-ı hecrüñle bīmār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 7). [derdin, -in ] 

Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [derd, ] 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [derde, -e ] 

Devādur derd-mend-i ʿaşḳa derd ü yāresi ʿaşḳuñ / Ṭabībā derde dermān it kim oldur çāresi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 1). [derd; derde, -e ] 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [derdine, -ine ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [derdüñ, -üñ ] 

Tekye-i dehrüñ beḳā derdüm Raḥīmī Ḥaḳḳ bilür / Bir senüñ tek ʿāşıḳ-ı fānī gedāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 5). [derdüm, -üm ] 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [derdüm, -üm ] 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ḥaẓẓ itmez müdāvādan / Ne derdüñ var ṭabībüm sen yüri dermānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 4). [derdüñ, -üñ ] 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [derdüm, -üm ] 

Raḥīmīnüñ budur dār-ı şifā-yı ġaybdan derdi / Hemān şāhum senüñle Ḥażret-i ḫünkār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 7). [derdi, -i ] 

Derdüñi dime göñül ġayra bu derde ṣabr it / Tā şifā-sāz-ı ġarībān saña dermān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 2). [derdüñi, -üñi; derde, -e ] 

Ḳapuñda Raḥīmī diseñ sī ye dime tek / Çār-mıḫa dönüp derdüñe her ana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 14). [derdüñe, -üñe ] 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [derdümle, -ümle ] 

Lebüñden gelmedi cān derdine bir nuṭḳ-ı em bir gün / Bu ġamdan ġam mı itsem ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 1). [derdine, -ine ] 
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Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [derd, ] 

Buradan gitmeden ey ḳaşı rā ölmek baña rāciḥ / Elif-ḳaddümi derdüñle büküp dāl idüp ad itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 2). [derdüñle, -üñle ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [derdüm, -üm ] 

Hezārān derd daḫi olsa dilde āşikār itmez / İder aġyārdan lāle gibi anı nihān ḫasta (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 305, Beyit 2). [derd, ] 

Firāḳuñ bir yaña bir yaña ġam derd üzre derd oldı / Ölümden cān ḫalāṣ eyleye mi böyle olan ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 5). [derd, ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [derd, ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [derdin, -in ] 

Cām-ı cevrin içeli döne döne devrānuñ / Derde dūş itdi bu gün ḳāmetümi dāl itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 322, Beyit 2). [derde, -e ] 

Ey lebüñ ḫasta dilüñ derdine dermān Çelebi / Ten-i fersūdeme güftār-ı lebüñ cān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 1). [derdine, -ine ] 

Dil-āşüfte vü bīmār-ı ʿaşḳum / Ṭabībā derdümüñ dermānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339,  

Beyit 3). [derdümüñ, -ümüñ ] 

Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur / Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 6). [derdi, -i ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [derd; derde, -e; derdi, -i ] 

 

2.Aşk. 

Derdüñe dūş olalı dil ṭālib-i dermān degül / Şerbet-i zehr-i ġamuñ ḫod cānuma cüllābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 4). [derdüñe, -üñe ] 

Ṣurāḥi gibi ser-keşler ne bilsün derd ü derdümden / Ayaḳlarda ḳalup cürʿa gibi ḫ˅ār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 2). [derdümden, -ümden ] 

 

3.İstek. 

Raḥīmīnüñ budur dārü’ş-şifā-yı ġaybdan derdi / Vücūduña irüp ṣıḥḥat tenüñde gide zaḥmetler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 5). [derdi, -i ] 

 

derd ehli: Dert ehli. || Âşıklar. 
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Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ yazaldan ʿārıżuñ üzre nişān / Virdiler derd ehline gūyā ki menşūr-ı emān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 1). [derd ehline, -ne ] 

 

derd-i ʿaşḳ-ı yār: Sevgilinin aşk derdi. 

Gerçi ey dil derd-i ʿaşḳ-ı yār ile maʿlūlsün / Kimse görmez ḳayduñı tīmārı yoḳ maʿzūlsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 1). [derd-i ʿaşḳ-ı yār, ] 

 

derd-i bī-pāyān: Sonsuz dert, sıkıntı. 

Vefā ummañ bu dünyā derd-i bī-pāyānımış bildüm / Ṣoñı maʿmūre-i dehrüñ yine vīrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 1). [derd-i bī-pāyānımış, -ımış ] 

 

derd-i dāġ-ı ḫūn-ālūd: Kanlı yaranın derdi. 

İşüm bitürdi benüm derd-i dāġ-ı ḫūn-ālūd / Şaḳāyıḳı n’ideyin lālezārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 3). [derd-i dāġ-ı ḫūn-ālūd, ] 

 

derd-i ġam: Gam derdi, dert acısı. 

Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā / Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 7). [derd-i ġam, ] 

 

derd-i hecr: Ayrılık derdi. 

Derd-i hecrüñle elif-ḳaddüm ḫam-ender-ḫam iken / Rā-ḳaşuñla dāl-zülfüñ hīç revā mı ide redd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 3). [derd-i hecrüñle, -üñle ] 

 

derd-i hicrān: Ayrılık derdi. 

Derd-i hicrāna şimdi ṣabr idelüm / Görelüm ḥikmet-i Ḫudā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
10). [derd-i hicrāna, -a ] 

 

derd-i ser: Baş derdi; sıkıntı. 

Raḥīmī tāc-ı sulṭāna ġubārdur dergehüñ virmez / Gedāyı ʿaşḳuñ itmez pādişāhum derd-i ser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 7). [derd-i ser, ] 

Derd-i serdür tācı terk it şāhuñ ayaġına düş / Ey Raḥīmī baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳ ol bir zemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 7). [derd-i serdür, -dür ] 

 

derd-i ser-efser çeken: Baş tacının sıkıntısnı çeken kişi. 
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Zemāne ḫaṭṭını ancaḳ gedā-yı ʿaşḳ olan añlar / Cihānda derd-i ser-efser çeken sulṭānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 2). [derd-i ser-efser çeken, -en ] 

 

derd-i ser: Baş ağrısı, sıkıntı. 

Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet / Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 6). [derd-i serinden, -inden ] 

 

derd-i yār-ı ġurbet: Sevgiliden ayrı olma derdi. 

Bilümi bükdi derd-i yār-ı ġurbet / Dilüm ṣad çāk itdi ḫār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, Beyit 
1). [derd-i yār-ı ġurbet, ] 

 

derdin viren dermān ider: Her sıkıntının, üzüntünün bir çaresi vardır. 

Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it / Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 6). [derdin viren dermān ider, -en-in, -er ] 

 

derdmend: Dertli || âşık. 

Añma şifā-yı derd-i dili derdmendüñe / Ḳānūn degül ölümlüye ḥikmetde ḫod ʿilāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 5). [derdmendüñe, -üñe ] 

Bir cevāb irdi seḥer dārü’ş-şifā-yı ġaybdan / Derdmend olsun devā isterse ger bir derdmend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 5). [derdmend, ] 

Raḥīmī muʿciz-i ʿḬsāya beñzer bir kerāmetdür / Dil-i bīmārını ben derdmendüñ ol ki ḫoş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 5). [derdmendüñ, -üñ ] 

Gün bu gündür ʿarż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe / Gel yeter ol derdmendi vaʿde-i ferdāya ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 5). [derdmendi, -i ] 

 

derdmend ol-: Dertli olmak || âşık olmak. 

Bir cevāb irdi seḥer dārü’ş-şifā-yı ġaybdan / Derdmend olsun devā isterse ger bir derdmend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 5). [derdmend olsun, -sun ] 

 

derd-mend-i ʿaşḳ: Aşk dertlisi. 

Devādur derd-mend-i ʿaşḳa derd ü yāresi ʿaşḳuñ / Ṭabībā derde dermān it kim oldur çāresi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 1). [derd-mend-i ʿaşḳa, -a ] 

 

derd ol-: Dert, sıkıntı olmak. 

Firāḳuñ bir yaña bir yaña ġam derd üzre derd oldı / Ölümden cān ḫalāṣ eyleye mi böyle olan ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 5). [derd oldı, -dı ] 
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dergāh:  

1. Tarîkatlarda dervişlerin zikir ve ibâdet ettikleri ve içinde tarîkatın gerektirdiği biçimde yaşadıkları yer, tekke. 

Ey Raḥīmī el götür baş aç yüzüñ dergāha ṭut / Ḳıl duʿāyı devlet-i sulṭān Selīm Ḫāna şitāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 7). [dergāha, -a ] 

 

2. Bir büyüğün, büyük bir yerin herkes için başvurma yeri olan kapısı, huzuru, eşiği. 

Secde ḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ḳalbüm Raḥīmī ġayrıya / Kaʿbe dergāhuña ḳılmışdur ṣafā ile sened (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 7). [dergāhuña, -uña ] 

Murādum bu şu gerçekler ḥaḳı yalancı dünyāda / Ḫaṭardan ṣaḳla dergāhından artuḳ bir murādum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 7). [dergāhından, -ından ] 

Ṣafāyıla nice gün Kaʿbe dergāhuñda Saʿy itdüm / Bulup ḳıblem naʿalçeñ şeklin āḫir secdegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 3). [dergāhuñda, -uñda ] 

İki gözüm felek sürme iderdi ḫāk-i rāhumdan / Eger bir gün düşerse sen mehüñ dergāhına rāmum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 3). [dergāhına, -ına ] 

Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [dergāhından, -ından ] 

 

dergāh-ı şāhen-şāh: Şahlar şahının huzuru. 

Ḫudāyā ḳaṣr-ı ḳadrin yüce eyle çerḫ-i çārumdan / Penāhum yoḳ daḫi dergāh-ı şāhen-şāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 4). [dergāh-ı şāhen-şāhdan, -dan ] 

 

dergāh-ı süleymān-ı zemān: Zamanın Süleyman'ının tekkesi. 

Ṭapuñ dervīşi dergāh-ı Süleymān-ı zemān ise / Raḥīmī de ḳapu dervīşidür dervīşe dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 5). [dergāh-ı süleymān-ı zemān, ] 

 

dergeh: Kapı, eşik, huzur, makam. 

Raḥīmī tāc-ı sulṭāna ġubārdur dergehüñ virmez / Gedāyı ʿaşḳuñ itmez pādişāhum derd-i ser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 7). [dergehüñ, -üñ ] 

Her gün başına mihr-i şeref ṭoġsa ṭañ mıdur / Meʾvā idindi dergehüñ ey şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 3). [dergehüñ, -üñ ] 

Raḥīmī dü cihāna dergehüñ virmez benüm ḫānum / Anı vallāhi ṣanma bir daḫi dār u diyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 7). [dergehüñ, -üñ ] 

Ḫor geldi ḫor gitdi dergehüñden it gibi / Ḥayret-i endīşe-i aġyārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 6). [dergehüñden, -üñden ] 
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Şevḳ-ı ġayra nārveş māyil degül ey serv-ḳadd / Ṭoġruluḳla dergehüñde oldı ḫıdmetkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 2). [dergehüñde, -üñde ] 

Ḳul olmaz dergehüñden ġayra istiġnāsı ʿālīdür / Şehā mülk-i cünūnuñ başḳa bir sulṭānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 3). [dergehüñden, -üñden ] 

Bir’ki gündür sen meh-i rūşen-liḳāyı görmedüm / Çerḫ-i devlet dergehi ṭāḳ-ı ʿalāyı görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 1). [dergehi, -i ] 

Sen şehā ol Ḫusrev ü Cem-bezm ü Rüstem-rezmsin / Dergehüñ derbānlıġın ister Ḳubādvār dīvān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 3). [dergehüñ, -üñ ] 

Raḥīmī pādişāhum dergehüñde ber-murād iken / Anı şimdi murādından ayırup nā-murād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 5). [dergehüñde, -üñde ] 

Neme yarardı yaşum yanmadı yanumda bu dem / Getürdi dergehüñe ben giyā-yı ʿummānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 326, Beyit 3). [dergehüñe, -üñe ] 

 

dergeh-i devlet-penāh: Devlet kapısının yeri || mutluluk, saadet, varlık kapısının olduğu yer. 

Raḥīmī bir gedādur dergeh-i devlet-penāhuñda / Unutduñ çoḳ zemāndur sen anı sulṭānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 5). [dergeh-i devlet-penāhuñda, -uñda ] 

 

dergeh-i ʿizzet-nümā: Yücelik gösteren dergâh. 

Dergeh-i ʿizzet-nümāña bir daḫi yüz sürmege / Her zemān taʿcīl ider ʿömrüm gibi evān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 5). [dergeh-i ʿizzet-nümāña, -ña ] 

 

derhem: Sıkıntı, keder. 

Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [derhemlerüñ, -lerüñ ] 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [derhemi, -i ] 

 

derhem it-: Karıştırmak, incitmek. 

Dilimi derhem itdi ġonca gibi ḫār-ı hicrānuñ / Anuñçün gül gibi ḫandān degüldür ḳalb-i ġamnāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 4). [derhem itdi, -di ] 

 

deri: Davulun iki tarafına geçirilmiş hayvan derisi. 

Fehm it fiġān kösi ki derisine sen dögüp / Nevbet Sikender eyleme bir laḥẓa var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 4). [derisine, -sine ] 

 

der-i cānān: Sevgilinin kapısı. 
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Der-i cānāna yüz sürdüm ḳoyup başum ayāġına / Bi-ḥamdillāh Raḥīmī baña el virdi yine devlet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 7). [der-i cānāna, -a ] 

 

der-i şāh-ı süḫan-dān: Güzel söz söyleyen padişahın kapısı. 

Raḥīmī ḥālüñi ʿarż it der-i şāh-ı süḫan-dāna / Maʿārif şehrinüñ şāhı feṣāḥat nükte-gūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 5). [der-i şāh-ı süḫan-dāna, -a ] 

 

der-i ʿulyā: Yüce kapı. 

Fetḥ-i bāb olsun Raḥīmī dir iseñ bāb-ı murād / Ḥalḳa gibi aç gözüñ gel bu der-i ʿulyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 7). [der-i ʿulyāya, -ya ] 

 

derin: Anlam veya bilgi bakımından dış yüzde, satıhta kalmayan, üstünkörü olmayan, etraflı, ihâtalı ve özlü olan.  

Benümle hem-dem olan yaşuma suʾāl itsün / Ḳatı derin bilür ol mā-cerā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 2). [derin, ] 

 

dermān: Çare, ilaç, devâ. 

Ḥabībüñ şerbet-i derdi şifā-yı derdmendāndur / Eger var ise dermānuñ ṭabībā derde dermān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 5). [dermānuñ, -uñ ] 

Zülfüñ şikesti ʿömr-i dırāze irer ebed / Derdüñ marīżı itmedi dermāna imtizāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 6). [dermāna, -a ] 

Ḫoş gör dem-i bīmārlıġı bīdārlıḳdur ḫurrem ol / Derdi olanuñdur devā dermāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 4). [dermāna, -a ] 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ḥaẓẓ itmez müdāvādan / Ne derdüñ var ṭabībüm sen yüri dermānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 4). [dermānı, -ı ] 

Dīdemüñ nūrı vü sīnemde sürūrum sensin / Cānumuñ cānı vü hem-derdüme dermānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 2). [dermānumsın, -umsın ] 

Ey lebüñ ḫasta dilüñ derdine dermān Çelebi / Ten-i fersūdeme güftār-ı lebüñ cān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 1). [dermān, ] 

Dil-āşüfte vü bīmār-ı ʿaşḳum / Ṭabībā derdümüñ dermānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
3). [dermānı, -ı ] 

 

dermān it-: Şifa vermek, iyileştirmek, çare bulmak. 

Ḥabībüñ şerbet-i derdi şifā-yı derdmendāndur / Eger var ise dermānuñ ṭabībā derde dermān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 5). [dermān it, ] 

Devādur derd-mend-i ʿaşḳa derd ü yāresi ʿaşḳuñ / Ṭabībā derde dermān it kim oldur çāresi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 1). [dermān it, ] 
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dermān ol-: Şifa vermek, iyileştirmek. 

Ey mīm-i fem külāleñüñ ol iki dāline / Virdüm göñül bu cānuma dermān ola meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 4). [dermān ola, -a ] 

Baña hecrüñde ġam vaṣluñla şādān olmadan yegdür / Dili bīmār-ı ḫoş-derdüñle dermān olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 1). [dermān olmadan, -madan ] 

 

dermān vir-: Derdin, üzüntünün çaresini bahşetmek. 

Derdüñi dime göñül ġayra bu derde ṣabr it / Tā şifā-sāz-ı ġarībān saña dermān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 2). [dermān virsün, -sün ] 

 

dermānde: Aciz, çaresiz, güçsüz. 

Ġarīb ü bī-kes ü dermānde ḳaldum / Meded yā Rabb baña bir yār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
23, Beyit 4). [dermānde, ] 

 

der-miyān it-: Ortaya koymak. 

Başumı der-miyān idüben girdüm ortaya / Çeküp kenāra ḳoçmaġa bilüñ kemer gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 2). [der-miyān idüben, -üben ] 

 

der-miyān ol-: Ortada olmak. 

Der-miyān olmadı dirīġ ol serv / Ḳaçdı benden kenāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
6). [der-miyān olmadı, -madı ] 

 

derūn: Kalp, yürek, iç, batın. 

Dāġ ṣanma reşk-i rengi sen ruḫ-ı gül-fām içün / Ḳapḳara yaḳmış derūnın lālenüñ nār-ı ḥased (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 3). [derūnın, -ın ] 

Ṣu gibi ṣāf ol derūnuñda küdūret ḳalmasun / Bir dem ola ṣu gibi tā ḳılasın dīdārı seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 55, Beyit 4). [derūnuñda, -uñda ] 

 

derūnī: İç âleme âit, içten, kalbî, rûhî. 

Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā / Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 1). [derūnī, ] 

 

derūn-ı āteşīn: (Aşığın) Ateş gibi yanan içi. 
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Görinen encüm degüldür ḥasret-i rūyuñla āh / Dāmen-i eflāke od urdı derūn-ı āteşīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 2). [derūn-ı āteşīn, ] 

 

derūn-ı dil: Gönlün derinlikleri. 

Derūn-ı dilde mesken dutsa n’ola şevḳ-i ruḫsāruñ / Tecellī eylemişdür nūr-ı Aḥmed künc-i ġār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 4). [derūn-ı dilde, -de ] 

 

derūn-ı ḫalvet-i ḫāṭır: Gönlün tenha yerinin içi. 

Geh olup ṣavmaʿa küncinde geh mey-ḫāne ṣadrında / Derūn-ı ḫalvet-i ḫāṭırda meʾvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 4). [derūn-ı ḫalvet-i ḫāṭırda, -da ] 

 

derūn-ı sīne: Gönlün içi. 

Derūn-ı sīnede ḫūn-ı ciger çeşmümde āb-ı ġam / Bilinmedük nem ola bāṭın u ẕāhirde nem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 3). [derūn-ı sīnede, -de ] 

 

derūnı ṭolu ḳan olup ḳal-: İçi ( yüreği ) kanla dolup kalmak. 

Cānā Raḥīmī laʿlüñe bulmazsa dest-res / Sāġar gibi derūnı ṭolu ḳan olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 43, Beyit 7). [derūnı ṭolu ḳan olur ḳalur, ] 

 

dervīş: 

 1.Tarîkata girip bir şeyhe bağlanan, tarikat müntesibi. 

Ṣoḥbet-i şeyḫe niçün gelmez diyü ṭaʿn eyleme / Ṣūfiyā dervīş Raḥīmī ʿaşḳa olmışdur mürīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 5). [dervīş, ] 

Ḳanı ẕāt-ı şerīfüñ gibi bir dervīş-i ʿālī-şān / Özüñ şāhāne dervīş añılan ey şāh-ı dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 1). [dervīş, ] 

Ṭapuñ dervīşi dergāh-ı Süleymān-ı zemān ise / Raḥīmī de ḳapu dervīşidür dervīşe dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 5). [dervīşi, -i; dervīşidür, -idür; dervīşe, -e ] 

 

2.Yoksul, fakir, muhtaç kimse. 

Bī-nevā dervīşüñem ḫūn-ı keremden ḳıl ʿaṭā / Tā nevālüñden nevāle bend olam ey ḫān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 3). [dervīşüñem, -üñem ] 

Faḳīrem gerçi kim ednādan ednā bir gedāyam ben / Ḳanāʿat ehli dervīşem şehā ṣāḥib-ġınāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 1). [dervīşem, -em ] 

 

dervīşān: Dervişler. 
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ʿAlāyıḳ tekyesinden geç tecerrüd iḫtiyār eyle / Getür cān-ı ḥaḳīri yāre dervīşāna ḳurbān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 4). [dervīşāna, -a ] 

Ṭapuñ dervīşi dergāh-ı Süleymān-ı zemān ise / Raḥīmī de ḳapu dervīşidür dervīşe dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 5). [dervīşān, ] 

 

dervīş-i ʿālī-şān: Yüce şanlı derviş. 

Ḳanı ẕāt-ı şerīfüñ gibi bir dervīş-i ʿālī-şān / Özüñ şāhāne dervīş añılan ey şāh-ı dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 1). [dervīş-i ʿālī-şān, ] 

 

dervīş-i ṣāḥib-himmet: İhsan sahibi derviş. 

Ne cennet isterem ne ḥūri ne enhāradur meylüm / Ki bir dervīş-i ṣāḥib-himmetüm dīdāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 1). [dervīş-i ṣāḥib-himmetüm, -üm ] 

 

deryā: 

 1.Deniz. 

Ey Raḥīmī başuma ter düşdi deryā acıdı / Düşeli dildār ile mā-beynüme bu mā-cerā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 3, Beyit 7). [deryā, ] 

Dem-i hecrüñde yaşum içre ḫırāşīde beden / Beñzer ol ḳalʿaya deryāda temāşālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 2). [deryāda, -da ] 

Deryādur eyā kān-ı kerem ṭabʿ-ı Raḥīmī / Vaṣf-ı lebüñ itdükce sözüñ ol güher eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 7). [deryādur, -dur ] 

Cūş iderdi dil hevā-yı ʿaşḳ ile deryā gibi / Ey melāḥat kānı ammā rūzgārın gözlerüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 113, Beyit 3). [deryā, ] 

Ey Raḥīmī āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / Yād-ı ʿummān istemez deryā diyārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 7). [deryā, -ın ] 

Yaşum deryāsı her dem mevc ururmış sūy-ı kūyında / Benüm nemsin anı girdāb-ı bī-pāyāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 3). [deryāsı, -sı ] 

Nice demdür gözüm yaşıyla deryā āşinālardı / Velīkin āteş-i āhumla şimdi rūşenā meşʿal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 7). [deryā, ] 

Dem-i vaṣluñ Raḥīmī añsa bir dem / Hemān dem cūş ider deryā gibi dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 5). [deryā, ] 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [deryāya, -ya ] 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil / Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 1). [deryādur, -dur ] 

Şu dem ʿaşḳuñ hevāsın ben dil-i pür-zāra ṭabşurdum / Yaşum deryāya ṣaldum āhumı kuhsāra 
ṭabşurdum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 1). [deryāya, -ya ] 
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Yoluma itdi benüm bir ḳanludur dürr yaşuma / Ter düşerdi yār ile mā-beyni ol deryā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 5). [deryā, ] 

Ey Raḥīmi āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / ʿAynına bir ḳaṭre gelmez girse deryā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 7). [deryā, ] 

Deñiz deryāya ol pür-mevc-i māʾ kemhāsını giysin / İrişdi rūzgār-ı vuṣlatı niçün donanmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 2). [deryāya, -ya ] 

Degül deryā felek ḳapuña bir māvi ḳumāşıyla / Elüñ öpmege gelmiş bulmaġa devrüñde bir pāye 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 3). [deryā, ] 

Hem-demüm yoḳ eşk-i çeşmümden biraz ḳan aġlasam / Ter düşürmişdür benüm mā-beynümi deryāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 6). [deryāyıla, -yıla ] 

Āşinālıḳ ḳıl Raḥīmī bendeñi ey kān-ı cūd / Ṭopṭoludur gevher-i ʿirfān ile deryā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 5). [deryā, ] 

Kenār-ı vaṣlı sen şehvāre dürle olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı deryā baña min-baʿd añmañuz anı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 2). [deryā,  

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [deryāda, -da ] 

Dem-ā-dem göz yaşı ḫūnīn ḥabābıyla müzeyyendür / Bu deryā yüzinüñ eksük degüldür hīç donanması 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 4). [deryā, ] 

 

2.Gözyaşı. 

Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger / Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 5). [deryāya, -ya ] 

 

deryā eyle-: Deniz haline dönüştürmek. 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [deryā eyleyen, -yen ] 

 

deryā it-: Deniz haline getirmek, deniz gibi çok olmak. 

Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi / Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 5). [deryā iden, -en ] 

 

deryā ol-: Göl olmak, birikmek, çoğalmak. 

Āşināyāne Raḥīmīye naẓar ḳıl dostum / Şāyed ol kem-ḳaṭrenüñ bir dem yaşı deryā olur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 63, Beyit 5). [deryā olur, -ur ] 

 

deryā yüzin: Deniz yüzeyi. 
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Yaşum üzre gösterür her dem gözüm ḫūnīn-ḥabāb / Zeyn ider gūyā donanma ile ol deryā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 2). [deryā yüzin, ] 

 

deryā-yı cūd: Cömertlik denizi. 

Yād-ı laʿlüñle aḳan yaşumdur ey deryā-yı cūd / Saḫt iden her dem ṣadef içinde nisyān cevherin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 3). [deryā-yı cūd, ] 

 

deryā-yı ġam: Keder denizi. 

Āsāndur egerçi ḳaradan ālet oñarmaḳ / Deryā-yı ġamuñ ġavṭaları cāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 9). [deryā-yı ġamuñ, -uñ ] 

 

deryā-yı ḳudret: Varlık denizi. 

Nice deryā-yı ḳudret ḳaṭresidür bilmezem yā Rab / Ne ḥikmet mevcinüñ seyl-āb-ı bī-pāyānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 6). [deryā-yı ḳudret, ] 

 

dest: El. 

Sūsen-i sālüse deg gülşende zāhidlenme sen / Destesi destinde ṭolu yir yoḳ inkārum ḳonaġ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 2). [destinde, -inde ] 

Ḳoluñdan ṣalma yabana diyü devletlü başuñçün / Ayaġuña düşüp yalvaruban destüñ öper şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 3). [destüñ, -üñ ] 

 

destār: Sarık, tülbent. 

Ten cāme-i varlıḳdan ʿuryān olısar āḫir / Gel ḳayd-ı ḳabādan geç destāra neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 3). [destāra, -a ] 

 

destār-ı āşüfte: Aşığın sarığı. 

Mükedder yoḳ zemānuñda meger destār-ı āşüfte / Perīşān dil bulunmaz kimse illā nā-tüvāñ ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 5). [destār-ı āşüfte, ] 

 

deste: Demet. 

Sūsen-i sālüse deg gülşende zāhidlenme sen / Destesi destinde ṭolu yir yoḳ inkārum ḳonaġ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 2). [destesi, -si ] 

 

destgāh: Tezgah. 
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Ḳulluġını ḳapuñuñ Ḥaḳḳ ḫāyına itmez naṣīb / Bu ḥaḳīḳat destgāhıdur ṣadāḳat-ḫanedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 2). [destgāhıdur, -ıdur ] 

 

destgāh-ı cem: Cem'in tezgahı. 

Bir neşʾeñ ile başına Cemşīd olur gedā / Ey pīr-i mey-fürūş ayaġuñ destgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 6). [destgāh-ı cem, ] 

 

destgīr: Düşenin elinden tutan, yardımcı olan. 

Ṭaʿna ḳılmasun żahīr ü destgīr oldum diyü / Müttekāya egmezem başum ʿaṣādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 4). [destgīr, ] 

 

dest-i ʿadl: Adalet eli. 

İşitdüm ṣaydgehde kebge hem pervāz imiş ʿanḳā / Ḫaber uçurdı aña dest-i ʿadlüñden meger şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 4). [dest-i ʿadlüñden, -üñden ] 

 

dest-i cevr: Eziyet ve cefa eli. 

Ben şikeste-ḥāli ṣorma ḫāṭır-ı maʿmūreden / Dest-i cevriyle yıḳıḳ ḳalb-i ḫarābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 2). [dest-i cevriyle, -iyle ] 

Dest-i cevr ile Ḫalīlüm ḥaẕer it yaḳma ṣaḳın / Ḳıble-i ehl-i Ṣafā Kaʿbe-i ʿulyādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 6). [dest-i cevr, ] 

 

dest-i dünyā: Dünya eli. 

Yilüp yillerle yıldurdı niçe dem dest-i dünyāda / Bu gün kūhsārveş ḫāk-i ferāġat iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 4). [dest-i dünyāda, -da ] 

 

dest-i ġayret: Gayret eli (çalışkanlık azmi). 

Ten-cāmesi yaḳasın çāk itdi dest-i ġayret / Ey ġonca aça senüñ gül gibi ḫāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 2). [dest-i ġayret, ] 

 

dest-i ḫār: Dikenin eli. 

Ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet dāmeninde dest-i ḫār / Gül gibi ben yaḳamı ġayretden itdüm çāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 3). [dest-i ḫār, ] 

 

dest-i hecr: Ayrılık eli. 
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Dest-i hecrüñle ḫarāb olup yıḳılmışdur göñül / Genc-i vaṣluñla yine yap yap anı ābād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 2). [dest-i hecrüñle, -üñle ] 

 

dest-i hicrān: Ayrılık eli. 

Ne ḳanlar yutduġın her dem Raḥīmī dest-i hicrāndan / Anı sāġar gibi baġrı ṭolu ḳan olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 7). [dest-i hicrāndan, -dan ] 

 

dest-i nā-ḥaḳ: Haksızın eli. 

Gül gibi pākīze dāmensin sen ey Yūsuf-liḳā / Dest-i nā-ḥaḳdan ne ġam ger çāk ola pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 3). [dest-i nā-ḥaḳdan, -dan ] 

 

dest-i şerīf: Mübarek el. 

Şehā dest-i şerīfüñ ḳılmasaydı ger maḳarr şāhin / Ḳaçan olurdı illerde bu deñlü muʿteber şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 1). [dest-i şerīfüñ, -üñ ] 

Her neye ṣunarsañ irişür dest-i şerīfüñ / Virmiş elüñe Ḥaḳḳ yed-i ṭāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 6). [dest-i şerīfüñ, -üñ ] 

 

dest-i zer-efşān: Altın saçan el. 

Ey rebīʿ-i mekrümet dest-i zer-efşānuñ görüp / Çihresin zerd itdi gülşen ḫor u zār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 4). [dest-i zer-efşānuñ, -uñ ] 

 

dest-res bul-: Elde etmek, erişmek 

Cānā Raḥīmī laʿlüñe bulmazsa dest-res / Sāġar gibi derūnı ṭolu ḳan olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 43, Beyit 7). [dest-res bulmazsa, -mazsa ] 

Metāʿ-ı vaṣluña ger dest-res bulmazsa ey ḫ˅āce / Muḥaṣṣal ḫarc-ı zāyiddür bu tende naḳd-i cān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 6). [dest-res bulmazsa, -mazsa ] 

 

destü: Testi. 

Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [destüñden, -ñden ] 

 

deşt: Bozkır, ova, sahra, çöl. 

Ḳara zülfüñ gibi ʿaḳl u ḳarārı tār-mār olmış / Vefā deştinde dil Mecnūn-ı ser-gerdānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 4). [deştinde, -inde ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören dehrüñ bahārın istemez / Seyr iden ḫaddüñ bu deştüñ lālezārın istemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 1). [deştüñ, -üñ ] 
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Melāmet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıdur göñlüm / Belā kāşānesinüñ vālih ü ḥayrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 1). [deştinüñ, -inüñ ] 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [deşt, ] 

Maḥabbet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıyuz şimdi / Vefā kuhsārınuñ Ferhād-ı bī-sāmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 1). [deştinüñ, -inüñ ] 

 

devā: Çare, derman. 

Dile derdüñ yeter devā n’eyler / Cevrüñe rāżıyam vefā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 1). 
[devā, ] 

Ḫoş gör dem-i bīmārlıġı bīdārlıḳdur ḫurrem ol / Derdi olanuñdur devā dermāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 4). [devā, ] 

Devādur derd-mend-i ʿaşḳa derd ü yāresi ʿaşḳuñ / Ṭabībā derde dermān it kim oldur çāresi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 1). [devādur, -dur ] 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [devāyı, -yı ] 

 

devā iste- Çare istemek. 

Bir cevāb irdi seḥer dārü’ş-şifā-yı ġaybdan / Derdmend olsun devā isterse ger bir derdmend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 5). [devā isterse, -se ] 

 

devāt: Divit, içine mürekkep konan ufak hokka, kap. 

Dāstān-ı ġuṣṣamuñ her faṣl u bābın yazmaġa / Ḳanlu yaşum sürḫ çihrem ṣafḥadur çeşmüm devāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 6). [devāt, ] 

 

devḥa: Büyük ağaç. 

Ümīdüm devḥası bāġ-ı murādum āsitānuñdur / Cihān bāġında anuñ bāġ hezārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 5). [devḥası, -sı ] 

 

devlet:  

1.Makam, haşmet, şan. 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [devlet, ] 

Seni bir yaña devletle ḳosañ bir yaña dünyāyı / Mübārek ola saña dil seni bī-iḫtiyār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 3). [devletle, -le ] 
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Devleti Ḥaḳḳ umarum saña vire sulṭānum / Ẕāt-ı pāküñde vücūhāt ile var istiḥḳāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 6). [devleti, -i ] 

ʿAdūdan döndi devlet ṭapuña vālihe yüz ṭutdı / Saña biñ kez didüm üstüñe düşdi ġayret-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 3). [devlet, ] 

Raḥīmī bir mürüvvetlü kerīmü’ş-şāna ḳul oldı / Yime ġam devletinde ʿālemüñ sulṭānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 6). [devletinde, -inde ] 

 

2.Mutluluk, talih. 

Der-i cānāna yüz sürdüm ḳoyup başum ayāġına / Bi-ḥamdillāh Raḥīmī baña el virdi yine devlet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 7). [devlet, ] 

Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [devlet, ] 

Ayaġuña yüz sürer her gün Raḥīmī sāyeveş / Şükr-i lillāh kim şehā başında devlet var imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 7). [devlet, ] 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [devletüm, -üm ] 

Cihān ālāyişinden gel taʿalluḳ riştesin ḳaṭʿ it / Zemāne devleti şāhā hemān bir ānımış bildüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 5). [devleti, -i ] 

Menzilüñde ben senüñ himmet semendin ḳoşmışam / Hem-ʿinānuñ olmaġa devlet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 1). [devlet, ] 

Cihān devletine ḳapuñ virmezin / Ḫulūṣ eyle ʿabd-i vefādāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
3). [devletine, -ine ] 

Raḥīmī āsitānuñda gedālıḳ iḫtiyār itdi / Anuñdur pādişāhum devletüñde devlet-i ʿālem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 213, Beyit 7). [devletüñde, -üñde ] 

Öpüp yüzüme sürdüm gözlerüme tūtiyā ḳıldum / Başumda devletüm varmış ġubār-ı maḳdemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 2). [devletüm, -üm ] 

Āsitānuñda Raḥīmīye gedālıḳ virdüñ / Ḳula devlet virici ḥażret-i sulṭānumsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 232, Beyit 7). [devlet, ] 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [devleti, -i ] 

Yolum var devlete irsem n’ola ey şāh-ı kişver-gīr / Selīmü’l-bāl ile bāb-ı şeref derbānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 4). [devlete, -e ] 

 

devlet hümāsı: Devlet kuşu, talih kuşu; mutluluk, saadet veren. 

Geçdi ʿömrüm āh kim zülf-i dü-tāsın görmedüm / Sāyeveş ḫāk oldum ol devlet hümāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 1). [devlet hümāsın, -sın ] 
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devlet-i ʿālem: Dünya mutluluğu. 

Raḥīmī āsitānuñda gedālıḳ iḫtiyār itdi / Anuñdur pādişāhum devletüñde devlet-i ʿālem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 213, Beyit 7). [devlet-i ʿālem, ] 

 

devlet-i ʿaşḳ: Aşk devleti. 

Devlet-i ʿaşḳuñda āh u eşküm oldı hem-demüm / Şāh-ı iḳlīm-i ġamem yanumca çoḳ ʿasker yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 3). [devlet-i ʿaşḳuñda, -uñda] 

 

devlet-i devr-i ḳamer: Zamanının devletinin ayı. 

Murāda irdi Aydın Tirenüñ başına gün ṭoġdı / Şehirde olalı sen devlet-i devr-i ḳamer peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 4). [devlet-i devr-i ḳamer, ] 

 

devlet-i dīdār: Sevgilinin mutluluğu. 

Ḥasret itdüñ sen beni dildāra ey aʿdā bu gün / Ḥaḳḳ seni dūr ide yarın devlet-i dīdārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 5). [devlet-i dīdārdan, -dan ] 

 

devlet-i dostdār: Dost tutanın devleti. 

Devlet-i dostdārın elyaḳ gördi ḳıldı Ḥaḳḳ seni / Uşbu şehr-i evliyāda şehriyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 2). [devlet-i dostdārın, -ın] 

 

devlet-i ḥaḳ: Allah'ın makamı. 

Budur ümmīdi Raḥīmī ḳuluñuñ devlet-i Ḥaḳ / Ġayrıya müşkil idüp ẕātuña āsān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 5). [devlet-i ḥaḳ, ] 

 

devlet-i nā-yāb: Bulunmaz devlet || Benzeri olmaz büyük mutluluk. 

Ey Raḥīmī vaṣlın umma ol gözi mestüñ müdām / Bir ḫayāl-i ḫūb ol bir devlet-i nā-yābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 5). [devlet-i nā-yābdur, -dur ] 

 

devlet-i sulṭān selīm ḫān: Sultan Selim Han'ın talihi. 

Ey Raḥīmī el götür baş aç yüzüñ dergāha ṭut / Ḳıl duʿāyı devlet-i sulṭān Selīm Ḫāna şitāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 7). [devlet-i sulṭān selīm ḫāna, ] 

 

devletlü: Kutlu, talihli, bahtı iyi. 

Ḳoluñdan ṣalma yabana diyü devletlü başuñçün / Ayaġuña düşüp yalvaruban destüñ öper şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 3). [devletlü, ] 
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Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [devletlü, ] 

 

devr:  

1.Dünya, felek. 

Bükdi hecr müjeñ ile oḫ ḳaddüm / Daḫi bu devr baña yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 2). 
[devr, ] 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [devr, ] 

Yād-ı laʿlüñle Raḥīmī ḫūn-ı dil içer müdām / Gelmedi cānā bu devre bir ayaḳdaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 5). [devre, -e ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [devr, ] 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [devr, ] 

 

2.Zaman. 

ʿĀşıḳ-ı ṣādıḳ degül mihrüñde ey bedr-i münīr / Bilmeyen devrüñde devr-i vuṣlat u hicrānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 4). [devrüñde, -üñde ] 

Şemsveş devrüñde bir rūşen-çerāġ eyle beni / Meh gibi her kūşede yaḳduñ kevākibvār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 4). [devrüñde, -üñde ] 

Ben yıḳıldum olmadum ābād elüñden ey felek / Olmadum devrüñde bir dem şād elüñden ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 1). [devrüñde, -üñde ] 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun / Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 2). [devrinde, -inde ] 

Dilerseñ gün gibi günden güne efzūn ola şevḳuñ / Bu devri żāyiʿ itme meh gibi leyl ü nehār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 2). [devri, -i ] 

Degül deryā felek ḳapuña bir māvi ḳumāşıyla / Elüñ öpmege gelmiş bulmaġa devrüñde bir pāye 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 3). [devrüñde, -üñde ] 

Ḳanını mey yirine anuñ içesin müdām / Devrüñde lāle gibi ciger-ḫ˅ānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 3). [devrüñde, -üñde ] 

Gün yüzin ʿarż idegör bir şeb o māh-ı şāmı / Şevḳden şarḳa dönüp ṣubḥ ola devrüñ şāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 310, Beyit 1). [devrüñ, -üñ ] 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [devrin, -in ] 

Lebüñ devrinde ben pür-derd-i rūz u şām-ı hicrānam / Şarāb-ı cām-ı vaṣluñ ile sürer kişi devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 3). [devrinde, -inde ] 
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3.Devir, çağ. 

Senüñ devrüñde ṭañ mı başuma gün ṭoġsa ey meh-rū / Zevāl irmez göñülde mihr-i ḫadduñ āfitābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 2). [devrüñde, -üñde ] 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [devrinde, -inde ] 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [devrüñde, -üñde ] 

 

devr eyle-: Dönmek. 

Murāduñ üzre dönmişken döner ʿaksine devr eyler / Sebātı yoḳ bu çerḫüñ sen bu kec-gerdānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 2). [devr eyler, -r ] 

 

devr it-: Kuşatmak, sarmak, etrafını çevirmek. 

Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn / Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 2). [devr idelden, -elden ] 

 

devrān:  

1.Dünya. 

Ey felek ḫoş gör bu devrānuñ bahārı şevḳini / Her dem el virmez bu demler arayup yaḳsañ çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 3). [devrānuñ, -uñ ] 

Ḳara baġrum un idüp devrān aġartdı ṣaḳalum / Vuṣlata nevbet degirmendür kenār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 8). [devrān, ] 

Cān mürde dil-şikeste ciger ḫūn ten ḫarāb / Devrān döne döne beni çār-pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 6). [devrān, ] 

Cām-ı cevrin içeli döne döne devrānuñ / Derde dūş itdi bu gün ḳāmetümi dāl itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 322, Beyit 2). [devrānuñ, -uñ ] 

Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [devrān, ] 

Ṭayanma bir’ki gün dönse murāduñ üstine devrān / Ṣoñ ucı nā-murād eyler muḫālif çenberin ḳurdı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 4). [devrān, ] 

 

2.Zaman. 

Bāde-i ʿaşḳıyla ter ḳıl cism-i ḫāk-ālūdeñi / Virmeye devrān mebādā bir muḫālif bāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 2). [devrān, ] 
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Cihānda görmedüm bu vech-i raʿnā nesl-i ādemde / Perī-zād olmasun şāyed görüñ ol ḫūb devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 2). [devrānı, -ı ] 

 

3.Kader, talih, felek. 

Murādum üstine bir kerre dönmedi devrān / Yüzin çevirdi meger kim bu çerḫ-i bī-bünyād (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 36, Beyit 4). [devrān, ] 

Cevrini döne döne çekdürdi / Daḫi devrān baña şehā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 9). 
[devrān, ] 

Raḥīmī cürʿaveş devrān ayaġa düşürür bir gün / Ṭutalum bezm-i dünyāda nice dem cām-ı cem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 5). [devrān, ] 

Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr itmedesin anı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [devrānı, -ı ] 

Virmez viṣāle nevbet ten āsiyāba döndi / Gendümi żāyiʿ itdi fürḳat ġamıyla devrān (Kütahyalı Rahîmî  

Dîvânı, Gazel 331, Beyit 2). [devrān, ] 

 

devrān eyle-: Dönmek, dolaşmak. 

Ṣubḥ-dem çāk eylesem gül gibi ʿiṣmet cāmesin / Raḳṣa girsem gün gibi mihrüñle devrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 2). [devrān eylesem, -sem ] 

 

devrān-ı ʿīd: Bayram zamanı. 

Vuṣlat-ı dildāra mānend olalı evān-ı ʿīd / Kaʿbe ḥaḳḳı ḫoş ṣafāyıla geçer devrān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 1). [devrān-ı ʿīd, ] 

 

devrān sür-: Huzur ve refah içinde yaşamak. 

İligimüñ ḳuruduġı bu ki her çeb ola rāst / Cāme-i vaṣluña irüp süre devrānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 3). [devrānı süre, -e ] 

Lebüñ devrinde ben pür-derd-i rūz u şām-ı hicrānam / Şarāb-ı cām-ı vaṣluñ ile sürer kişi devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 3). [devrānı sürer, -ı, -er ] 

 

devr-i dūn: Aşağılık felek. 

Bu devr-i dūna gel ey dil bir intiḳām idelüm / Müdām mest olalum ʿişret-i müdām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 1). [devr-i dūna, -a ] 

 

devr-i ġam-ı zamān: Zamanın derdinin dönmesi. 

Bezm-i ṣafāda sāḳī ṣun sāġar-ı revāḳı / Gitsün bu dem nifāḳı devr-i ġam-ı zamānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 2). [devr-i ġam-ı zamānuñ, -uñ ] 
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devr-i ʿömer: Hz. Ömer'in devri. 

Ey şeh şu ki sen şāh-ı ʿalī-şāna irişdi / Devr-i ʿÖmere Ḥażret-i ʿOsmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 1). [devr-i ʿömere, -e ] 

 

devr-i vuṣlat u hicrān: Kavuşma ve ayrılık zamanı. 

ʿĀşıḳ-ı ṣādıḳ degül mihrüñde ey bedr-i münīr / Bilmeyen devrüñde devr-i vuṣlat u hicrānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 4). [devr-i vuṣlat u hicrānı, -ı ] 

 

devr-i zemāne: Kader, talih. 

Devr-i zemāne bāḳī degüldür dem idegör / Bādī naẓarda bāda virür taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 4). [devr-i zemāne, ] 

 

deyr: Kilise, manastır. 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [deyrinde, -inde ] 

 

deyr-i ʿālem: Dünya kilisesi. 

Niḳāb-ı zülfüñi refʿ it ruḫuñdan ey büt-i raʿnā / Ki tā ʿaşḳuñ zebūrı ola deyr-i ʿāleme ifşā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 1). [deyr-i ʿāleme, -e ] 

 

deyr-i dehr: Dünya kilisesi, dünya âlemi. 

Bu deyr-i dehre yazmadan daḫi naḳḳāş-ı ḳudret naḳş / Nigārā ṣūretüñde olmış idi şekl-i devlet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 1). [deyr-i dehre, -e ] 

 

deyr-i dünyā: Dünya âlemi. 

Bir ṣanemde ṣūretā naḳşuñ nażīrin görmedüm / Gerçi ḳıldum deyr-i dünyāda der ü dīvārı seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 3). [deyr-i dünyāda, -da ] 

 

deyü: Diye, amacıyla. 

Ḥarāret irmesün tāb-ı güneşden deyü ol māha / Duḫān-ı āh-ı dilden eyledüm bir sāyebān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 2). [deyü, ] 

 

di-:  

1.Demek, söylemek. 
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Menzilüm gün gibi dirseñ ola farḳ-ı farḳadān / Ol rıżā rāhında her dem ḫāksār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 7). [dirseñ, -rseñ ] 

Sen ḳadem baṣduḳca ḫāke ben sürüp yüz yirdeyüz / Günde yüz biñ kez dirüm yā leytenī künti türāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 5). [dirüm, -rüm ] 

Ey ṣaçı ẓulmet nedür laʿlüñde ḫaṭṭ ṣordum didi / Ḫıżr-ı ḫoş-demdür delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 3). [didi, -di ] 

Göñlümde mihr-i ḥüsnüñi ey meh gören didi / Ḳılmış diyār-ı şarḳa Ḫüdāvendgār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 2). [didi, -di ] 

Şevḳ ile geldi ḳapuña dir ḳılup ḳaddin dü-tā / Yarıcuñ Allāh u ʿömr ü devletüñ ola mezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 3). [dir, -r] 

Ḳul oldı sen boyı servi görüp dil-i āzād / Hevā-yı ʿaşḳa düşüp didi her çi bād-ā-bād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 1). [didi, -di ] 

Yolumda sāyeveş ḫāk ol dimişsin / Raḥīmī nā-tüvān mūr emre meʾmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 7). [dimişsin, -mişsin ] 

Hem-demüm yoḳ ki diyem ʿaşḳ-ı ġamın neyleyeyin / Giceler nālişümi āh-ı seḥergāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 2). [diyem, -yem ] 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [di, ] 

Söz bir olur beg didüm vāʿiẓ uzatma ḳıṣṣayı / Meyl-i firdevs-i berīn itmez iden dīdār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 4). [didüm, -düm ] 

Pertev-i ḥüsnüñ gören dir bu dil-i pür-sūzda / Ḫażret-i şeh-zādedür girmiş ḳılur gülzārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 2). [dir, -r ] 

Dār-ı zülfin dün gice Manṣūra ṣordum ḫ˅ābda / Dār-ı dehr içre didi ol ʿāşıḳuñ miʿrācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 5). [didi, -di ] 

Ṣaçuñ bendiyle bend olmış esīr-i ḳayd-ı bend olmış / Dil-i āşüfte dirler bir ġarīb ü ḫor u zārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 3). [dirler, -rler ] 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül / Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 5). [dimek, -mek ] 

Ey Raḥīmī işidüp nālemi ol ġonca dimiş / Ṣad hezār ancılayın bülbül-i pür-zārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 5). [dimiş, -miş ] 

Raḥīmī gerçi ḫāk oldı ümīd-i pāy-ı būseñle / Görüp bir gün dimezsin raḥm idüp bir ḫāksārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 5). [dimezsin, -mezsin ] 

Gel raḳībüñden ıraġ ol didüm ol ġonca didi / Var mıdur bir gül cihān bāġında terk-i ḫār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 4). [didüm, -dümm; didi, -di ] 

ʿĀşıḳ-ı dīdār aña dirler ki her dem ṣu gibi / Kūy-ı dil-berde vücūdın ḫāk ile hem-vār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 2). [dirler, -rler ] 

Dehānı sırrını ṣordum leb-i laʿl-i şekerhādan / Didi mülk-i ʿademde varı ancaḳ bir ser-i mūdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 3). [didi, -di ] 
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Ḫaṭṭ geldi ṣafḥa-i ḫaduña didügüm içün / Āyīneñ üzre māh gibi ḳonmasun ġubār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 3). [didügüm, -dügüm ] 

Misāfir-ḫāne-i dilde iḳāmet iḫtiyār itdi / Ḫalīlüm ġam dinür bir maḥrem-i mihmānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 4). [dinür, -nür ] 

Dimedüñ ḥālümi görüp ġamda / Düşmenümle ol āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 8). 
[dimedüñ, -medüñ ] 

Ġam-ı ferdāyı añma dem bu demdür ḫurrem ol diyüp / Sözi gūşumda yir eyler rikābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 3). [diyüp, -yüp ] 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [dime, -me ] 

Getürdüm tuḥfe-i cān-ı ḥaḳīri kūy-ı cānāna / Ḳabūl eyle dimek ḥaddüm degül ol yādgār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 6). [dimek, -mek ] 

Müşteriyüz naḳd-i cān ile lebüñ kālāsına / Yoḳ dime āzār ile ey ġonca bāzār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 4). [dime, -me ] 

Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 4). [dir, -r ] 

Gören dībāce-i ebrūña dir senüñ berātında / Budur var ise ol ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 2). [dir, -r ] 

Felek naḳḳāşı ḳapuñ ṣūretin ṭāḳ-ı muḳarnesde / Yazar ʿunvān virüp dir budur ol bāb-ı ʿadālet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 4). [dir, -r ] 

Ġam-ı tīġ-i ʿadūdan zaḫm-ı cismüm dir gören yara / Yine ḫār-ı belādan bülbül-i pür-zāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 4). [dir, -r ] 

Ser-i kūyuñda ḳaddüm üzre zer-çihrem görenler dir / Vefā bāġınuñ öz şāḫında bir berg-i ḫazān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 3). [dir, -r ] 

Ḳanına girme Raḥīmī ḳuluñuñ nā-ḥaḳ yire / Bir dem ola diyesin ey āṣaf-ı devrān ḥayf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 135, Beyit 5). [diyesin, -yesin ] 

Ḥüsn-i yāra ḳıl naẓar mihr itme ʿālem mihrine / Dimezem māhum saña var bir ṭolınġın aya baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 2). [dimezem, -mezem ] 

Göñlüñüñ āyīnesi kesb eylesün dirseñ ṣafā / Ḳo Raḥīmī ṣūret-i aġyārı vech-i yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 139, Beyit 5). [dirseñ, -rseñ ] 

Raḥm it Raḥīmīye gel ey ġonca dimesünler / Zār içre ʿandelībi ḳalmış bu gülsitānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 7). [dimesünler, -mesünler ] 

Zülfüñ ucından Raḥīmīnüñ perīşān ḳıṣṣasın / Biñde birini anuñ mümkin midür ʿömrüm dimek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 7). [dimek, -mek ] 

Girmesün dirseñ vücūduñ bāġına bād-ı ḫazān / Sebzezār-ı ʿāleme servi gibi āzāde gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 3). [dirseñ, -rseñ ] 

Ġamuñ yeter bize añma feraḥ didüklerini / Bu ġamla göñlümüze ānide be-kām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 2). [didüklerini, -düklerini ] 
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Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñe di itmesün güẕer / Ḫālī degül ḫaṭırludur ey dürr ḫurūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 4). [di, ] 

Vīrāneñüm ḫayāl-i ʿaşḳuñla didüm ey dost / Didi Raḥīmī anı yap yap ʿimāret itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 5). [didüm, -düm; didi, -di ] 

Yār didi ġayrdan ḳaṭʿ it naẓar dīdem be-çeşm / Didi ḳıl çehreñ ḳapumda hāk-i der dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 1). [didi, -di ] 

Didi seyr itdükce ben sen gözlerüñden dem-be-dem / Pāyuma dāmenle īsār it güher dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 2). [didi, -di ] 

Didi ben pāy-māline ol şeh-süvār-ı esb-i nāz / Ayaġum ṭopraġını ḳıl tāc-ser dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 3). [didi, -di ] 

ʿİzzet eyle didi geldükce ġam-ı mihmānına / Ḥāżır it hem ḫūn çün ḫūn-ı ciger dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 4). [didi, -di ] 

Ġaflet itme aç gözüñ varın ayaġum tozıdur / Didi ol nūr-ı baṣar ḳıl aña yer dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 5). [didi, -di ] 

Gevher-i vaṣluma ṭālibsin didi ol baḥr-i ḥüsn / Ġarḳa vir yaşuñla dehri ser-be-ser dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 6). [didi, -di ] 

Ey Raḥīmī seyr-i ṣubḥ-ı ʿīd-i aḍḥā eyleme / Gün yüzüme didi ḳıl rūşen naẓar dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 7). [didi, -di ] 

Yüzüñ gördüm bi-ḥamdillāh didüm / Hemīşe yarıcuñ Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 1). [didüm, -düm ] 

Yüzüñ görmeyeli ey şemʿ-i devlet / Ṭutuşdı oda mihr ü māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 2). [didüm, -düm ] 

Rumūz-ı ʿaşḳı nā-dān eylemez fehm / Nice kez ey dil-i āgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 3). [didüm, -düm ] 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa zāhidā hep olmaz / Bu yolı añlamaz güm-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 
4). [didüm, -düm ] 

Yilüp yildürmege ʿaşḳuñ yolında / Ṣabā olmaz baña hem-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 5). [didüm, -düm ] 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [didüm, -düm ] 

Raḥīmī ḳuluña ey şāh-ı ʿālem / İşigüñdür saʿādetgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 7). 
[didüm, -düm ] 

Elüñe yapışup Allāh didüm / Ḳodum baş yoluña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 1). 
[didüm, -düm ] 

Ḳadüm yā itdi dil-ber cevr eliyle / Baña raḥm eyle yā Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 2). [didüm, -düm ] 

Didüm beñzer ʿiẕāruñ āfitāba / Bu mı eksüklügüm ey māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
3). [didüm, -düm ] 
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Elif ḳaddüñ görüp hem cirm-i ḫālüñ / Anuñçün saña ḳarşu āh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 4). [didüm, -düm ] 

Ḫudānuñ ʿafv-ı ḫūnī üstümüzden / Be ṣūfī eylemez ikrāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
5). [didüm, -düm ] 

Raḳībüñ raġmına ey çeşm-i nergis / Naẓar ḳıl mestüñüm geh gāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
189, Beyit 6). [didüm, -düm ] 

Ḳapuñdan ġayra baş egmez Raḥīmī / Teraḥḥum ḳıl aña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 7). [didüm, -düm ] 

Zāl-i zemāne rezmine ṭāḳat getürmedi / Eñ pehlüvān-ı ʿālem olan didi Rüstemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 4). [didi, -di ] 

Ṣūretā didüm zebān-ı kibriyādan bir ġazel / Maʿnīde rāh-ı ḥaḳīḳatde özüm ḫāk iderüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 7). [didüm, -düm ] 

ʿAdūdan döndi devlet ṭapuña vālihe yüz ṭutdı / Saña biñ kez didüm üstüñe düşdi ġayret-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 3). [didüm, -düm ] 

Yıḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ʿaşḳ u maḥabbet dirler adına / Raḥīmīnüñ dilinde bir binā-yı muḥkemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 7). [dirler, -rler ] 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [dime, -me ] 

Gül gül itmiş ruḫını tāb-ı şarāb-ı gül-fām / Didi gögsin açuban gör ne gülistānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 3). [didi, -di ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla gören sen ṣanem-sīmāyı dir / Gökden indi yir yüzine var ise ʿḬsā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 4). [dir, -r ] 

Ṣordum dehenüñ gevheri bī-ḳıymet ü nā-yāb / Biñ cān virelüm yoḳ dime ammā degerinden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 228, Beyit 2). [dime, -me ] 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [dimek, -mek ] 

Ḫayāl-i ẕevḳ-ı lebüñle iderdi cān ārām / Göñül didükleri şol bī-ḳarārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 4). [didükleri, -dükleri ] 

Liyāḳat yoḳ ġulām-ı dergehüñden dimege bende / Yiter bu ulu raġbet uşda ser-ḫayl-i sükkānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 4). [dimege, -megee ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [dimiş, -miş ] 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [dirseñ, -rseñ ] 

Derdüñi dime göñül ġayra bu derde ṣabr it / Tā şifā-sāz-ı ġarībān saña dermān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 2). [dime, -me ] 

Ḳapuñda Raḥīmī diseñ sī ye dime tek / Çār-mıḫa dönüp derdüñe her ana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 14). [diseñ, -señ; dime, -me ] 
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Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [didüm, -düm ] 

Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [dirse, -rse ] 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [dirsin, -rsin ] 

Ḳul degül yoluñda cān virmez dimiş düşmen ney / Ḳuluñam ḳurbānuñam ey dost gel ḳıl imtiḥān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 8). [dimiş, -miş ] 

Ẕerreveş rāz-ı dehānuñ geh nihān itsem dirin / Gün gibi geh mihrüñi ey meh ʿıyān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 1). [dirin, -rin ] 

Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [dirin, -rin ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [dirin, -rin ] 

Ġālibem himmetde ben ey Ḫıżr-dem İskendere / Ṭālib-i cān oldı ol ben beẕl-i cān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 4). [dirin, -rin ] 

Pāyuña ey serv-ḳāmet bir dem-i fırṣat bulup / Mā-cerā-yı eşkümi bir bir beyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 5). [dirin, -rin ] 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [dirin, -rin ] 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [dirin, -rin ] 

Ẕerreveş rāz-ı dehānuñ geh nihān itsem dirin / Gün gibi geh mihrüñi ey meh ʿıyān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 1). [dirin, -rin ] 

Ẕerreveş yoluñda pā-mālem didüm / Yüz çevirdi āh kim benden o gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 4). [didüm, -düm] 

Yire urmasın dir iseñ arḳañı rūbāh-ı dehre / Şīr-i merd ol olıgör ḳurdum bir arslan sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 4). [dir, -r ] 

Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū / Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 1). [didi, -di ] 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [didi, -di ] 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [dime, -me ] 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [di, ] 

Gül yüzi vaṣfında şiʿrüm gördi ol ġonca didi / Āferīn ey bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 6). [didi, -di ] 
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Yoluñda öl disem şu ki bir dem nizāʿ ide / Ḳul mıdur ol ki emrüñe fermanuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 4). [disem, -sem ] 

Bu göñlüm gözgüsinde ṣūret-i ḥüsnüñ görenler dir / Zelīḥādur getürmiş Yūsufın ḫalvet-serāyına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 3). [dir, -r ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [dime, -me ] 

Didi biñ kez Raḥīmī vallāhi / Sen şeh-i kām-yāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 5). 
[didi, -di ] 

Ḫ˅ābda gördüm ṣaçuñ bendine baġlanmış ṣabā / Ṣubḥ-dem kūyuñda gördükde didüm uşbu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 4). [didüm, -düm ] 

Ḫulūṣıyla muḳīm olduḳ ʿubūdiyyet maḳāmında / Misāfir-ḫāne-i ʿaşḳuñ dime mihmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 5). [dime, -me ] 

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [diyeyin, -yeyin ] 

Eger ey dil görem dirseñ kemāl-i ṣunʿ-ı Yezdānı / Temāşā ḳıl güzellerde melek-ṣūretlü insānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 1). [dirseñ, -rseñ ] 

Perīşān olduġum sevdā-yı zülfüñle görenler dir / Bu bir dīvānedür Mecnūn-ı ser-gerdāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 4). [dir, -r ] 

İtdügüñ ẓulmi Raḥīmī ḳuluña bir gün ola / Diyeler şāh-ı cihāndāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 5). [diyeler, -yeler ] 

Raḥīmī bir cefākāruñ elinden çekdügüm cevri / Kime diyem bilür yoḳ ḥālümi Allāhdan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 5). [diyem, -yem ] 

 

2.Sormak, sual etmek. 

Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [didi, -di ] 

 

dībāce-i ebrū: Kaşın başlangıcı. 

Gören dībāce-i ebrūña dir senüñ berātında / Budur var ise ol ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 2). [dībāce-i ebrūña, -ña ] 

 

dībā-yı ḥüsn: Güzellik kumaşı. 

Temāşā eyledüm taṣvīrüñi dībā-yı ḥüsn üzre / Gözüm çıḳsun baḳarsam ġayra ger cevr-i cinān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 5). [dībā-yı ḥüsn, ] 

 

dīdār: Güzel yüz, çehre 
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Cennet ü ṭūbāya virmez ḳāmet ü dīdāruñı / Himmeti şāhum Raḥīmī bendeñüñ ġāyet bülend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 7). [dīdāruñı, -uñı ] 

Söz bir olur beg didüm vāʿiẓ uzatma ḳıṣṣayı / Meyl-i firdevs-i berīn itmez iden dīdār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 4). [dīdār, ] 

Ṭālib-i nūr-ı tecellīdür Raḥīmī şevḳ ile / Vādī-i ʿaşḳ içre ḳılmış bir gice dīdār seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 54, Beyit 7). [dīdār, ] 

Ṣu gibi ṣāf ol derūnuñda küdūret ḳalmasun / Bir dem ola ṣu gibi tā ḳılasın dīdārı seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 55, Beyit 4). [dīdārı, -ı ] 

Çekme baş āteş gibi ḫāk ol hevā-yı ʿaşḳ ile / Ṣu gibi dīdāra ṭālibseñ ne lāzım baş ayaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 140, Beyit 3). [dīdāra, -a ] 

Ne cennet isterem ne ḥūri ne enhāradur meylüm / Ki bir dervīş-i ṣāḥib-himmetüm dīdāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 1). [dīdāradur, -adur ] 

Dil İrem bāġında dīdāruñsuz ārām eylemez / Kākülüñsüz mürġ-i cāna dām-ı ġam bāġ-ı merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 2). [dīdāruñsuz, -uñsuz ] 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [dīdār, ] 

Ṣayḳal-ı ʿaşḳıyla şol dil kim mücellā olmadı / Ol ṣafā kesb itmedi āyīneveş dīdārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 4). [dīdārdan, -dan ] 

Ey leṭāfet gülşeninde serv-i reftārum Ḥasan / Zülfi sünbül ḳaddi gül ferḫunde dīdārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 1). [dīdārum, -um ] 

Geşt ider dil ṣu gibi ey serv-i sūy-ı kūyuñı / ʿĀşıḳ-ı āşüftedür dīdāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 273, Beyit 2). [dīdāruñ, -uñ ] 

Gözüm dīdāruña ḳaddüñe māʾil yaşum ırmaġı / N’ola ter düşse ey çeşm-i ġazālüm ayu ḳulaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 1). [dīdāruña, -uña ] 

Nev-bahār irdi demidür cūş idüp aḳ ṣu gibi / Ey göñül cūyāyısañ dīdāra gel aḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 1). [dīdāra, -a ] 

Bir dem ṣu gibi irmedi dīdār seyrine / Şol tünd-revi saḫt-ı dil olan ḥacer gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 4). [dīdār, ] 

 

dīdār-ı ḳūy: Sevgilinin mahallesi. 

Ṭoludur bāṭını ḥırṣ u ḥased zāhir-perest olmış / Ḳoyup dīdār-ı ḳūyuñ cennet añar vāʿiẓ-i aḥmaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 3). [dīdār-ı ḳūyuñ, -uñ ] 

 

dīde: Göz. 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [dīde, ] 
Ṣaḳın gül-gūn yaşuñdan reng aluram dem revān itme / Baṣīret üzre ol ey dīde ol gül-berg-i ter terdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 4). [dīde, ] 
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Dīdeden bir dem degül ḫālī ḫayāli ḥüsnüñüñ / Ṣan deñiz yüzinde eyler ḥażret-i ḫünkār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 2). [dīdeden, -den ] 
Yār didi ġayrdan ḳaṭʿ it naẓar dīdem be-çeşm / Didi ḳıl çehreñ ḳapumda hāk-i der dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 1). [dīdem, -m ] 
Didi seyr itdükce ben sen gözlerüñden dem-be-dem / Pāyuma dāmenle īsār it güher dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 2). [dīdem, -m ] 
Didi ben pāy-māline ol şeh-süvār-ı esb-i nāz / Ayaġum ṭopraġını ḳıl tāc-ser dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 3). [dīdem, -m ] 
ʿİzzet eyle didi geldükce ġam-ı mihmānına / Ḥāżır it hem ḫūn çün ḫūn-ı ciger dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 4). [dīdem, -m ] 
Ġaflet itme aç gözüñ varın ayaġum tozıdur / Didi ol nūr-ı baṣar ḳıl aña yer dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 5). [dīdem, -m ] 
Gevher-i vaṣluma ṭālibsin didi ol baḥr-i ḥüsn / Ġarḳa vir yaşuñla dehri ser-be-ser dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 6). [dīdem, -m  
Ey Raḥīmī seyr-i ṣubḥ-ı ʿīd-i aḍḥā eyleme / Gün yüzüme didi ḳıl rūşen naẓar dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 7). [dīdem, -m ] 
Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [dīde, ] 
Dīdemüñ nūrı vü sīnemde sürūrum sensin / Cānumuñ cānı vü hem-derdüme dermānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 2). [dīdemüñ, -müñ ] 
Revān oldı yine ol serv seyr-i sūy-ı deryāya / Beşer ey dīdesinde meyli yoḳ ḳurı temāşāya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 1). [dīdesinde, -sinde ] 

 

dīde-i ġamnāk: Gamlı; kederli göz. 

Tūtiyā-yı ʿayn-ı ʿālemken ġubār-ı maḳdemüñ / Ẕerre deñlü görmeye bu dīde-i ġamnāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 4). [dīde-i ġamnāk, ] 

 

dīde-i giryān: Ağlayan göz. 

Gün olmaz yanmaya dem var mı ḳan dökmezdi yoluñda / Dil-i biryānı bilmez dīde-i giryānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 4). [dīde-i giryānum, -um ] 

 

dīde-i ḫūn-bār: Kan saçan göz. 

Ey Raḥīmī şāyiʿ itdi mā-cerā-yı eşkümi / Baña kerīm yā Rab ez-īn dīde-i ḫūn-bār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 7). [dīde-i ḫūn-bār, ] 

 

dīde-i nā-bīnā: Görmeyen göz. 

Göremez pāk-naẓarla ruḫ-ı dil-cūñı ḥasūd / Nice meʾvā ide mā dīde-i nā-bīnāda (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 280, Beyit 4). [dīde-i nā-bīnāda, -da ] 

 

dīde-i nemnāk: Nemli, ıslak göz. 
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Gül-ābı ter düşürdüm kīmyāyı pāy-māl itdüm / Ġubār-ı reh-güẕāruñ dīde-i nemnāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 2). [dīde-i nemnāke, -e ] 

 

dīde-i yaʿḳūb-ı devr: Zamanın Yakub'unun gözleri. 

Mihr-i ruḫuñ bu dīde-i Yaʿḳūb-ı devrüñ nūrıdur / Sen Yūsuf-ı Mıṣr-ı kerem sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 3). [dīde-i yaʿḳūb-ı devrüñ, -üñ ] 

 

dik-: Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek. 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [dikdüñ, -düñ ] 

 

diken: Bazı nebatatta bulunan sivri ve batan iğne. 

Rūy-ı kūy-ı yārsuz ben bülbüle / Gül diken gülzār olur oddan ḳafes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 5). [diken, ] 

Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [diken, ] 

Nev-bahārın neylerem ey ġonca dehrüñ sensüzin / Görünen her gül dikendür gözüme gülzārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 4). [dikendür, -dür ] 

Cinān bāġı cenābuñsuz dikendür bülbül-i cāna / Dile pejmürde-i berg-i ḫazān gül-berg-i ḫandānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 2). [dikendür, -dür ] 

 

dikil-: Hedef olmak. 

Ṭoġrı ḳuluñ olduġın inkār ider mi gör ḳabaḳ / Oḳlara dikilüp eyler cān u başın pāy-ı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 3). [dikilüp, -üp ] 

 

dil:  

1.Gönül. 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [dilden, -den ] 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [dilde, -de ] 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [dil, ] 

Ġam yeter cānā dile gönderme şādı gelmesün / Maḥrem olmaz baña ol nā-cinsidür virür ʿaẕāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 6). [dile, -e ] 
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Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [dil, ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [dilden, -den ] 

Ḳara zülfüñ gibi ʿaḳl u ḳarārı tār-mār olmış / Vefā deştinde dil Mecnūn-ı ser-gerdānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 4). [dil, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳuña dil şol zemān vīrān iken / Daḫi maḫfīdi bu çār ʿunṣurda genc-i şeş cihāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 7). [dil, ] 

Ṣayd itdi Raḥīmī dilini bir gözi ḫūn-rīz / Şāhāne hücūm eyledi şehbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 7). [dilini, -ini ] 

Bilümi bükdi derd-i yār-ı ġurbet / Dilüm ṣad çāk itdi ḫār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, Beyit 
1). [dilüm, -üm ] 

Ey dil ġubār-ı pāyını şāh itdi saña tāc / Devlet kelāmı ḳondı başuña gözüñi ac (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 1). [dil, ] 

Mükedder yoḳ zemānuñda meger destār-ı āşüfte / Perīşān dil bulunmaz kimse illā nā-tüvāñ ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 5). [dil, ] 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñ iderse ne var göc / Şehrini ḳoyup itdi niçe şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 1). [dilden, -den  

Dilden iderse n’ola ġam-ı zülf-i yār göc / Raġbet mi var itmese miskīn-Tatār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 8). [dilden, -den ] 

Yār derdiyle Raḥīmī bu dilinmiş dilimüñ / Göricek yārelerin yār ile düşmedi sūrāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 7). [dilimüñ, -imüñ ] 

Dil pādişāh-ı ʿaşḳuña bir çetr-i pür-ḫayāl / Yir yir fürūġ-ı āteş-i āhum ṭınāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 6). [dil, ] 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [dil, ] 

Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd / Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 1). [dil, ] 

Yoluña nem var ise ser-cümle īsār eyledüm / Varlıġumda dilde ġam ḳalmış durur gözde remed 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 4). [dilde, -de ] 

Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [dil, ] 

Ümīdüm bu şehā ḥüsnüñ ḫayāli / Gözümden dūr dilden itme mehcūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 6). [dilden, -den ] 

Şol dil ki ẕerrece ola mihrüñle lemʿavār / Gün gibi dehre şöhre-i devrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 5). [dil, ] 

Derdüm bu derdüñ ile bu dil mübtelā ola / Çoḳ ḫasta var ki ṭālib-i dermān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 6). [dil, ] 
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Derdüñe dūş olalı dil ṭālib-i dermān degül / Şerbet-i zehr-i ġamuñ ḫod cānuma cüllābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 4). [dil, ] 

Her gice mihr-i ruḫuñ şevḳi dile meh-tābdur / Cānuma cām-ı lebüñ cānā şarāb-ı nābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 1). [dile, -e ] 

Gülşen-i ḥüsnüñe ḳarşu yine dil bülbülinüñ / Naġme-i āh-ı hezārān ile şeydālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 4). [dil, ] 

Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [dil, ] 

Dil ḳocaduḳça ʿaşḳa oldı ḥarīṣ / ʿAḳlı var ol delünüñ uṣludur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 7). 
[dil, ] 

Baña hecrüñde ġam vaṣluñla şādān olmadan yegdür / Dili bīmār-ı ḫoş-derdüñle dermān olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 1). [dili, -i ] 

Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur / Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 1). [dilde, -de; dildür, -dür ] 

Dem-i ġamda çeker gūşum kebāb eksük degül dilde / Gözümde ḫūn-ı dil-perver ü bir rengīn-mülüm 
vardur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 2). [dilde, -de ] 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [dildür, -dür ] 

Ḳoyup gülzār-ı kūyuñ ṣanma dil gülzāra düşmişdür / Hezār efġān ile ol ḫasta ey gülzāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 1). [dil, ] 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [dil, ] 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [dil, ] 

Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [dil, ] 

Ben oldum olacaġum gel ṭabībā zaḥmete girme / Dil elden gitmeden bir çāre ḳıl bī-çāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 6). [dil, ] 

Dilüm dilim dilim mıḳrāż-ı ġamla pārelenmişdür / O meh yüz dönderelden ḫod ḳatı āvāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 3). [dilüm, -üm ] 

Çeküp dāmānını kuhsārveş ṣaḥrā-yı ʿālemde / Ferāġat yaḳasından dil deñiz gibi kenār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 4). [dil, ] 

Dem-i hecrüñde yaşum āh dile hem-demdür / Ḫoş olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 1). [dile, -e ] 

Ey feraḥ gelme senüñle bu dil ülfet idemez / Yār-i dirīnesi bu cān-ı ḥazīnüñ ġamdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 4). [dil, ] 

Dil ḳarār u hūşı çeşmüñden anuñçün ḥıfẓ ider / Naḳdi tārāc eyler ol Tātār bir yaġmacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 3). [dil, ] 
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Ārzū-yı zülf ü ḳaddüñdür dile ʿömr-i dırāz / Cāna laʿlüñ ġonca-i nev-bāve-i gülzār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 2). [dile, -e ] 

Ẕerre deñlü mihrüñ ey meh dilde bes peydā olur / Ṣubḥ-ı rūşen gibi rāzı ʿāleme ifşā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 1). [dilde, -de ] 

Vücūdum gerçi bir kem-ḳaṭre dil mānend-i deryādur / Be-ḥaḳḳ-ı āyete’l-kürsī muḥīṭ-ı ʿarş-ı aʿlādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 1). [dil, ] 

Ne dilde ṣabra ṭāḳat ne elümde iḫtiyārum var / Ten-i bī-cāna döndüm ṣanma kim sensiz ḳarārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 1). [dilde, -de ] 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [dil, ] 

Başumda şuʿle-i sūzum dilümde dūd-ı āhum var / Belā iḳlīminüñ sulṭānıyum zerrīn-külāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 1). [dilümde, -ümde ] 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [dil, ] 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [dile, -e ] 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh / Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 3). [dilde, -de ] 

Baḥr-i fürḳatde ḳaldı dil yād it / Varṭa-i ġamda āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 3). 
[dil,  

Dile derdüñ yeter devā n’eyler / Cevrüñe rāżıyam vefā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 1). 
[dile, -e ] 

Çoḳ rūzgār baḥr ü berüñ seyrin eyledük / Ey dil demidür eyleyelüm ʿazm-i kūy-ı yār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 5). [dil, ] 

Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [dilde, -de ] 

Tenüm ḳanlu yaşumla āl fānūs-ı ḫayāl oldı / İçinde dil yanar ṣan şemʿ-i pür-envāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 2). [dil, ] 

Yanup pervāneveş dil Mevlevī gibi semāʿ eyler / Senüñ şevḳüñle ara nāra yanmış ara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 4). [dil, ] 

Dilüm miḳrāż-ı cevrüñ pāre pāre eyledi ḳat ḳat / Çevürmedi yüzin ṣanma ki ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 6). [dilüm, -üm ] 

Dil ser-i sevdā-yı zülfüñle ġubār olmış yatur / Bir şeh-i ṣāḥib-külehdür ḫāksār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 1). [dil, ] 

Seni bir yaña devletle ḳosañ bir yaña dünyāyı / Mübārek ola saña dil seni bī-iḫtiyār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 3). [dil, ] 

Gül yüzüñçün dilde yüz dāġ-ı vefā yaḳduḳ yine / Rūşen oldı mihrüñ ile gün gibi ʿunvānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 5). [dilde, -de ] 
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Bāġ-ı ḥüsnüñsüz cinān bāġına dil dil baġlamaz / Ṣu gibi ṣāfi-nihāduz seyr-i dīdār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 3). [dil, ] 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [dilümden, -ümden ] 

Cūş iderdi dil hevā-yı ʿaşḳ ile deryā gibi / Ey melāḥat kānı ammā rūzgārın gözlerüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 113, Beyit 3). [dil, ] 

Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [dil, ] 

Dil hevā-yı ʿaşḳa hem-dem her nefes / Baña bu yoluñda bes bāḳī heves (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 1). [dil, ] 

Āteş-i ġayretle yanup cān u baş itdi fidā / Şevḳuñı dilden cüdā ḳılmadı ey dildār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 5). [dilden, -den ] 

Rūze-i ġamda bu dil her rūz iderken iʿtikāf / ʿḬd-ı vaṣluñçün hilāl ʿarż itdi menşūr-ı muʿāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 1). [dil, ] 

Ṣūfiyā sāf eyle gel jeng-i ʿalāyıḳdan dilüñ / Ṣūret-i maʿnā görinmez olmasa āyīne ṣāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 6). [dilüñ, -üñ ] 

Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn / Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 2). [dil, ] 

Aṣılup ḳarşuñda dil Manṣūrı şādīden döner / Gördi dār-ı ʿaşḳda miʿrācıdur ol dār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 4). [dil, ] 

ʿAşḳ ile vīrān olan dil istemez ābādlıḳ / Ögrenen endūh-ı hecre hīç diler mi şādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 1). [dil, ] 

Ḫayli demdür dil hevā-yı ḳaddüñe oldı esīr / İstemez ammā efendi bir nefes āzādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 2). [dil, ] 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [dil, ] 

Ey dil ne içün her dem bu zāra neden düşdüñ / Başum gibi ser-gerdān āvāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 1). [dil, ] 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [dil, ] 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [dil, ] 

Yanar dil ten döner żaʿfıyla fānūs-ı ḫayāl oldı / Beni sen şemʿuña pervāne-i sūzāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 2). [dil, ] 

Ḥıfẓ eyle dilde ḫūn-ı ġamı rāh-ı ʿaşḳda / Yoḳdur Raḥīmī yolda zebānī nevālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 5). [dilde, -de ] 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [dil, ] 
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Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm / Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 4). [dilde, -de ] 

Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [dil, ] 

Olup dil ṣu gibi sen serve māʾil / Velī yoḳ bāġ-ı vaṣla yol ne ḥāṣıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 
1). [dil, ] 

Nice keşf ideyin ey ġonca rāzum / Bu dil dem-beste ḫār arada ḥāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 3). [dil, ] 

Dem-i vaṣluñ Raḥīmī añsa bir dem / Hemān dem cūş ider deryā gibi dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
165, Beyit 5). [dil, ] 

Yire geçse yıḳılsa ṭāḳ-ı eflāk / Binā-yı ʿaşḳuñ olmaz dilde zāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 4). 
[dilde, -de ] 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [dilde, -de ] 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil / Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 1). [dil, ] 

Gösterür ehl-i dile aynada biñ şekl-i ṣuver / Maʿnīde āyīne-i ġayb-nümādur dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 168, Beyit 2). [dil, ] 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [dil, ] 

Bāde-i bezm-i ezel birle leb-ā-leb ṭoludur / Ṣūfiyā nūş ide gör cām-ı muṣaffādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 4). [dil, ] 

Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür / Ṣanma idrāke ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 5). [dil, ] 

Dest-i cevr ile Ḫalīlüm ḥaẕer it yaḳma ṣaḳın / Ḳıble-i ehl-i Ṣafā Kaʿbe-i ʿulyādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 6). [dil, ] 

Her zemān dilden olur şāhid-i cān çihre-nümā / Ey Raḥīmī gözüñ aç özge temāşādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 7). [dilden, -den; dil, ] 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [dil, ] 

Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [dil, ] 

Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ / Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 3). [dilde, -de ] 

Āh kim sevdā-yı zülfüñle bu dil āşüfte-ḥāl / Ḳalmadı ḳılca ḳarārum oldı ten ẓıll-i ḫayāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 178, Beyit 1). [dil, ] 

Göreli ḳadd-i bülendüñ müntehādur himmeti / Sidrede ṭūbāya baş egmez dil ey nāzük-nihāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 3). [dil, ] 
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Bu devr-i dūna gel ey dil bir intiḳām idelüm / Müdām mest olalum ʿişret-i müdām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 1). [dil, ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Rāh-ı ʿaşḳuñda bular olmadı yoldaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 2). [dilden, -den ] 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñe di itmesün güẕer / Ḫālī degül ḫaṭırludur ey dürr ḫurūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 4). [dilden, -den ] 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [dilden, -den ] 

Sāḳiyā bize lebüñ cāmını ṣun nūş idelüm / Bāde-i ʿaşḳ ile cān u dili ser-ḫoş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 1). [dili, -i ] 

Serv-ḳaddüñ ḥasretinden gözde ābum var benüm / Lāle-ruḫsāruñ ġamıyla dilde tābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 1). [dilde, -de ] 

Ümīd-i vuṣlatuñ mihrüñ recāsı gitmedi dilden / Bu māl-ḫülyā-yı ʿaşḳıyla muḥālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 4). [dilden, -den ] 

Vaḥşet-ābād-ı ġamuñla olalı dil āşinā / Dostlar yād oldı ol benden ṣafāsın görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 195, Beyit 4). [dil, ] 

Sāḳiyā bezm-i ezel peymānesin nūş eyleyüp / Cām-ı ʿaşḳuñla dilüm ser-mest ü ḥayrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 4). [dilüm, -üm ] 

Vefāsız lāle-ḫaddıçün dile dāġ-ı cefā urmam / Perīşān olmazam geçdüm hevā-yı kākülüñden hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 2). [dile, -e ] 

Āh kim gitdi elümden dil ne dil dildār hem / Sīne dāġ-ı ḥasret ile ḫasta vü efgār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 1). [dil, ] 

İbtidā ḳıldı yine dil gülsitān-ı ʿaşḳuñı / Hem-sebaḳ oldı anuñla ʿandelīb-i zār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 3). [dil, ] 

Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [dil, ] 

Dāġlar yaḳdı dile bir lāle-ruḫ nāzük-beden / Başumı cū eyledi bir serv-i ḫoş-reftār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 5). [dile, -e ] 

Dil ile dilüñ fikri ẕikri ḳapuñ / Hem üftāde-dil hem dil-figāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
2). [dil, ] 

Seni gözleyen özlemez ġayrıyı / Dil ü cān göziyle ṭaleb-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
5). [dil, ] 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [dilden, -den ] 

Yıḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ʿaşḳ u maḥabbet dirler adına / Raḥīmīnüñ dilinde bir binā-yı muḥkemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 7). [dilinde, -inde ] 

Mücellā ideli cān ṣūretini maʿni-i ʿaşḳuñ / Cemālüñ ḥaḳḳı ṣāf u sāde dil āyīneveş pāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 2). [dil, ] 
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Eger göndermez ise laʿl-i cān-baḫşuñ dile merhem / ʿİlāca ḳābil olmaz bu ten-i mecrūḥ-ı ṣad çāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 6). [dile, -e ] 

Dilimi derhem itdi ġonca gibi ḫār-ı hicrānuñ / Anuñçün gül gibi ḫandān degüldür ḳalb-i ġamnāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 4). [dilimi, -imi ] 

Dil İrem bāġında dīdāruñsuz ārām eylemez / Kākülüñsüz mürġ-i cāna dām-ı ġam bāġ-ı merām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 2). [dil, ] 

ʿAzīzüm dil olaldan müşterī ḥüsnüñ metāʿına / Cihānuñ Yūsufın bir şāhid-i bāzāra ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 3). [dil, ] 

Şerḥa şerḥa sīnemüñ zaḫmını hem dil yarasın / Ḫancerüñle dilleşüp ruḫṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 2). [dil, ] 

Raḥīmīnüñ dilinde genc-i ʿaşḳun mesken itmişdür / Unutduñ pāy-mālüñdür sen ol vīrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 7). [dilinde, -inde ] 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [dil, ] 

Kenār-ı vaṣluña dil āşināsı ṭālibdür / Biḥār-ı hecre ṣalın rūzgārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 7). [dil, ] 

Dili bir bend ile göz göre ḳoşdum ʿaşḳ-ı dildāra / Yine yıllarla meʾnūs eyledüm bir āşinā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 6). [dili, -i ] 

Gerçi ey dil derd-i ʿaşḳ-ı yār ile maʿlūlsün / Kimse görmez ḳayduñı tīmārı yoḳ maʿzūlsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 1). [dil, ] 

İncinür ṣanma beni cevr ü cefā-yı yārdan / Ṣandı dil āyīnesi senüñ ġam-ı aġyārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 1). [dil, ] 

Ṣayḳal-ı ʿaşḳıyla şol dil kim mücellā olmadı / Ol ṣafā kesb itmedi āyīneveş dīdārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 4). [dil, ] 

Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it / Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 6). [dil, ] 

Ḳāniʿ olsa dil n’ola vaṣl-ı ḫayāl-i yār ile / Bī-sütūnda naḳş-ı Şīrīn oldı üns-i Kūh-ken (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 249, Beyit 2). [dil, ] 

Gitdi gözden dilde cā ṭutdı ḫayāl-i laʿl-i yār / Ḳanda żāyiʿ eyledüm bu çeşm-i giryān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 6). [dilde, -de ] 

Dem geldi dem-i şādī dil ü cāna ṣalınsun / Ġam fırḳatası cānib-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 1). [dil, ] 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı 
RahîmîDîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [dil, ] 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [dil, ] 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [dil, ] 
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ʿAşḳuñı bir ẕerre dilde ḥıfẓa yoḳdur ṭāḳatüm / Bildiler sen şāha mihrüm gün gibi ḫalḳ-ı cihān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 5). [dilde, -de ] 

Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi / Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 5). [dilin, -in ] 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [dilde, -de ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [dilden, -den ] 

Lāibālī tekye-i ʿaşḳuñda bir abdāluñam / Dilde efgārum Ḥasan göñlümde eẕkārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 5). [dilde, -de ] 

Dile eksük degüldür ḳara ḳayġu yıḳar illerden / Ṭolaşur zülfi gibi bir zemān ḫaṭṭ bir zemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 4). [dile, -e ] 

Dāġ-ı ġam yaḳdı dile bir verd-i ḫandān sīnelü / Ġoncaveş ḫūn itdi baġrum ol gülistān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 1). [dile, -e ] 

Nesīmāsā hevā-yı zülf-i yāre hem-dem ol ey dil / Perīşān olma demler içre ġāyet ḫoşca demdür bu 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 3). [dil, ] 

Geşt ider dil ṣu gibi ey serv-i sūy-ı kūyuñı / ʿĀşıḳ-ı āşüftedür dīdāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 273, Beyit 2). [dil, ] 

Bülbül-i şūrīdedür seyr-i gülistān özledi / Dil anuñçün gülşen-i ruḫsāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 3). [dil, ] 

Hecr-i ḫaddüñle dem olmaz itmeye dil her gün āh / Ey melek-rū ādemīlikdür ider ḳul her gün āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 1). [dil, ] 

Bu dil ḫod nice demlerdür esīr-i bend-i ʿaşḳuñdur / Perīşān idüp ʿaḳlın zülfüñāsā tār-mār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 5). [dil, ] 

Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [dilde, -de ] 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [dil, ] 

Şol dil ki mihr-i ḥüsnüñe bīgāne olmaya / Sen māhı göricek nice dīvāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 1). [dil, ] 

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [dilüm, -üm ] 

Göz midür ol ki ġayrıya bir dem naẓar ḳıla / Dil midür ol ki ḥüsnüñe ḥayrānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 3). [dil, ] 

Kef-i luṭfuñla dil cān ẕātuñ ile olalı hem-dem / ʿAceb ḥālet virür cūş u ḫurūşum dehre geh baḥre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 4). [dil, ] 

Hezārān derd daḫi olsa dilde āşikār itmez / İder aġyārdan lāle gibi anı nihān ḫasta (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 305, Beyit 2). [dilde, -de ] 
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Dil yine ḳul oldı bir beg yüzlü Türkmān oġlına / Ġamzesi yaġmacıdur beñzer Tatar Ḫān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 1). [dil, ] 

Binā-yı ʿaşḳuñı eşküm gidermedi dilden / Ḳadīmi ḳaṣr-ı felek gibi bir temeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 5). [dilden, -den ] 

Lebüñ bu cānuma ḥelvā-yı bī-bedeldür ola / Ḫayāl-i ḳāmeti ṭopuñ dile emeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 1). [dile, -e ] 

Cān lebüñ cāmın görüp mestāne şeklin baġladı / Yandı şemʿ-i şevḳe dil pervāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 1). [dil, ] 

Ṭolaşaldan bir perīşānuñ ṣaçı zencīrine / Ey Raḥīmī dil yine dīvāne şeklin baġladı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 308, Beyit 5). [dil, ] 

Ġam tīri pāre pāre idüp deldi sīnemi / Dil şerḥa şerḥadur teni bī-çāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 3). [dil, ] 

Ġamzeñ ḳılıcı deldi dilüm yara eyledi / Aġyāra olacaḳ işi ol yāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 316, 
Beyit 1). [dilüm, -üm ] 

Çeşm-i mestüñ ki ḫ˅āba yüz ṭutdı / Yıḳılup dil ḫarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 1). 
[dil, ] 

Bir ṭoġrı rāh-ı rūşen ḳadd ü ḫaduñ ḫayāli / Ey şāh-ı ehl-i dil dil ḳıble-nümāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 5). [dil, ] 

Efendi ben ḳuluñ fürḳatde dil endūh-ı ḥayretde / İkimizde ʿaceb ḥāletdeyüz ben ġamlı ol ġamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 2). [dil, ] 

Cinān bāġı cenābuñsuz dikendür bülbül-i cāna / Dile pejmürde-i berg-i ḫazān gül-berg-i ḫandānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 2). [dile, -e ] 

Eger ey dil görem dirseñ kemāl-i ṣunʿ-ı Yezdānı / Temāşā ḳıl güzellerde melek-ṣūretlü insānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 1). [dil, ] 

Ey lebüñ ḫasta dilüñ derdine dermān Çelebi / Ten-i fersūdeme güftār-ı lebüñ cān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 1). [dilüñ, -üñ ] 

Leb-i cān-baḫşı virür ḫasta dile gerçi ḥayāt / Sitem-i ġamze-i fettān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 2). [dile, -e ] 

Dile ġamzeñ uralı yāre Meḥemmed Çelebi / Olmışam ḫasta vü bī-çāre Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 348, Beyit 1). [dile, -e ] 

Nihāl-i serv-i bālādur elifler dāġlar güller / Vücūdum gülşeninüñ dil hemān murġ-i ḫoş-āvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 3). [dil, ] 

Nevā-perdāz olup ʿuşşāḳa ey dil naġmeler göster / Melekler ḳıṣṣa-gīrsün zühre dutsun gökde āhengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 2). [dil, ] 

 

2.Lisan. 

Kime söylersin dilüñ bilmez dilegüñ añlamaz / Dād-ı āh ey dādger bir dāver-i dil-ḫ˅āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 2). [dilüñ, -üñ ] 
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3. Konuşma ve tat alma organı, dil. 

Dili yoḳ ney ne söyler nālişümden / Ne çalar naġmemüñ yanınca hem çeng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 149, Beyit 4). [dili, -i ] 

Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [dillerde, -lerde ] 

Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ / Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 3). [dil, ] 

Dil ile dilüñ fikri ẕikri ḳapuñ / Hem üftāde-dil hem dil-figāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
2). [dilüñ, -üñ ] 

 

dil-: Parçalara ayırarak kesmek. 

Yār derdiyle Raḥīmī bu dilinmiş dilimüñ / Göricek yārelerin yār ile düşmedi sūrāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 7). [dilinmiş, -inmiş ] 

 

dil al-: Gönül almak; kendine bağlamak, âşık etmek. 

Dil alur dil virür şimdi menem cünd-i maḥabbetde / Anuñçün Zāl-i ʿādil Rüstem-i devrāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 4). [dil alur, -ur ] 

 

dil bağla-: Gönül bağlamak, severek bağlanmak, içten sevmek, âşık olmak. 

Zülfüñe dil baġlamayan ʿaḳlı yoḳ dīvānedür / Laʿlüñe cān virmeyenüñ her sözi efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 1). [dil baġlamayan, -mayan ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñsüz cinān bāġına dil dil baġlamaz / Ṣu gibi ṣāfi-nihāduz seyr-i dīdār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 3). [dil baġlamaz, -maz ] 

Ḳandīl gibi ḳapuña dil baġlamasa ger / Yaḳmazdı nār-ı şevḳuñı bu ḳalb-i āteşīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 2). [dil baġlamasa, -masa ] 

 

dil dostı: Gönül dostu. 

Bilür dil dostı iẓhār-ı mihr itmek degül lāzım / ʿAdū-yı dīve insāniyyet itme ey melek-ḫaṣlet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 6). [dil dostı, ] 

 

dil ḫasta: Gönül hastası. 

Ġarīb ü bī-kes ü dil ḫastayum bu dār-ı miḥnetde / Uyarmaz kimse şemʿüm sīne-i sūzāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 2). [dil ḫastayum, -yum ] 

 

dil ṣoḳ-: (bir şeye) karışmak, müdahale etmek. 



553 
 

Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi / Dil ṣoḳup aġzın irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 5). [dil ṣoḳup, -up ] 

Yāremüñ aġzına tīġüñ dil ṣoḳar ikide bir / Ben anuñla ġamzeden himmet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 3). [dil ṣoḳar, -ar ] 

 

dil teng: Gönlü daralmış, kederli, içi sıkkın, sıkıntılı. 

Nice bir laʿl-i nāb-ı ḫamla dil teng / Demidür sāḳiyā ṣun cām-ı gül-reng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
149, Beyit 1). [dil teng, ] 

 

dil ü cān: Gönül ve can. 

Dil ü cān cürʿa-i bezm-i elestüñ mestidür ṣūfī / Görüp ṭaʿn itme ol o kāra ṣanma iḫtiyārumdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 4). [dil ü cān, ] 

Ḳarār itmez dil ü cān tende ey rūḥ-ı revān sensüz / Olur ṣular gibi gözüm yaşı her sū revān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 1). [dil ü cān, ] 

Müşebbek micmer-i bezm-i belādur cism-i pür-sūzum / Dil ü cān ʿūdum olup mūlarum yir yir duḫān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 2). [dil ü cān, ] 

Dil ü cān gördi laʿlüñle miyānuñ mübtelā oldı / Añılmaz şimdi adım āh bī-nām u nişānum ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 5). [dil ü cān, ] 

Çeşm-i mestüñdür ḫarāb iden dil ü cān illerin / Laʿl-i nābuñdur kesād iden Bedaḫşān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 1). [dil ü cān, ] 

 

dil uzat-:  

1.Anlatmaya çalışmak. 

Her ḳılum cism-i żaʿīfümde zebān-ı ḥāl ile / Dil uzadup şerḥ ider sevdā-yı zülfüñ mū-be-mū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 3). [dil uzadup, -up ] 

 

2.Kötü söz söylemek, yermek, beddua etmek. 

Cefā-yı ġamze cāna geçdi peykānı dil uzatmaz / Ṣorup ḥālüm aġız açar bu zaḫm-ı cān-sitān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 5). [dil uzatmaz, -maz ] 

 

dil vir-: Gönül vermek, sevmek. 

Raḥīmī ḳaḥbe-zen dünyāda her nā-merde dil virme / Ṭuz etmek bilmeyenden ara zaḥmet ara zaḫm 
irmiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 5). [dil virme, -me ] 

Yoḳ yire her ġoncaya dil virme bilinmez diyü / Ṣad hezārān bülbül-i şūrīdesi var ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 2). [dil virme, -me ] 
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Dil alur dil virür şimdi menem cünd-i maḥabbetde / Anuñçün Zāl-i ʿādil Rüstem-i devrāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 4). [dil virür, -ür ] 

 

dilā: Ey gönül. 

Gülüñ ḳulaġına girmez fiġān u āh-ı hezār / Dilā o ġonca içün itme yoḳ yire feryād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 3). [dilā, ] 

Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [dilā, ] 

ʿḬddur ṭarḥ it ġamı ḳaṣr-ı feraḥ bünyād ḳıl / Öp lebin yārüñ dilā cāndan mübārek bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 1). [dilā, ] 

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [dilā, ] 

Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr itmedesin anı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [dilā, ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [dilā, ] 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [dilā, ] 

Şām-ı zülfin ḳo dilā cām-ı lebin nūş idegör / ʿÖmr-i bāḳī degül ʿişretde geçür eyyāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 3). [dilā, ] 

 

dil-ārā: Gönülleri süsleyen, sevgili. 

Ḳarārum yoḳ ḳara zülfüñ gibʿömrüm tār-mār oldı / Firāḳuñla yaturmışdur dil-ārāmum dil-ārāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 2). [dil-ārāmum, -um; dil-ārāmı, -mı ] 

El ḳaraldan ḳomadı zülfi bu miskinde ḳarār / Virdi hem ṣabrı dil-ārāmı dil-ārāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 4). [dil-ārāmı, -ı; dil-ārāmlara, -lara] 

 

dil-āşüfte: Gönlü karışık. 

Dil-āşüfte vü bīmār-ı ʿaşḳum / Ṭabībā derdümüñ dermānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
3). [dil-āşüfte, ] 

 

dil-āver ol- Yiğit, yürekli olmak. 

Ḫamīde zülfümi yā Rabb o şāh-bāz-ı cemāl / Dil-āver oldı be-ġāyet şebinde tüldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 3). [dil-āver oldı, -dı ] 

 

dil-ber: Gönül alan güzel || Sevgili. 
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Menʿ itme ṣūfī dil-ber ü meyden Raḥīmī / Ḳo ʿīş ü ʿişret itsün anı şimdi çaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 4). [dil-ber, ] 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [dil-ber, ] 

Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni / Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 2). [dil-ber, ] 

N’eyleyüm ḳurtulmadı hercāyī dil-ber sevmeden / Vaḳtidür yansun yaḳılsun bu dil-i sūzān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 4). [dil-ber, ] 

Rā ḳaşına dil-berüñ cān virmege neẕr eyledüñ / Ey Raḥīmī rāyı rācıḥ eyledüñ bu rāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 7). [dil-berüñ, -üñ ] 

Ḳadüm yā itdi dil-ber cevr eliyle / Baña raḥm eyle yā Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 2). [dil-ber, ] 

 

dil-berā: Ey gönül alan(sevgili). 

ʿÖmr uzunluġından isterseñ temettuʿ dil-berā / Şehr-i Kütāhiyyede bir ḳāmet-i bālāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 4). [dil-berā, ] 

Dāmenine irmege her dem ṣabā pīrāhenüñ / Ḳomadı elden yaḳasın dil-berā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 1). [dil-berā, ] 

Vefā ehline āsāndur yoluñda cān fidā itmek / Velī bir dem ḳapuñdan ayru olmaḳ dil-berā müşkil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 6). [dil-berā, ] 

Göñlümüñ maʿmūresin ey kāş vīrān eylesem / Genc-i ʿaşḳuñ dil-berā içinde pinhān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 1). [dil-berā, ] 

 

dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz: Haşmetli sevgili. 

Āşinādur gerçi kim ol dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz / Ara yirde dostlar bilmem nedür bu yadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 4). [dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz, ] 

 

dil-beste: Gönül bağlamak, gönül vermek, kendini kaptırmak. 

Raḥīmī ḫasta dil-beste şikeste-ḥāl-i bendeñdür / Anuñ derdin ġam-ı hecrüñle bīmār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 7). [dil-beste, ] 

 

dildār: Birinin gönlünü almış, sevgili. 

Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile / Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 2). [dildār, ] 

Ey Raḥīmī başuma ter düşdi deryā acıdı / Düşeli dildār ile mā-beynüme bu mā-cerā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 3, Beyit 7). [dildār, ] 
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Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var / Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 1). [dildārum, -um ] 

Fürḳatiyle biñ ġamum var eylemem bir bir beyān / Vuṣlatıyla şād olup dildārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 3). [dildārı, -ı ] 

Āteş-i ġayretle yanup cān u baş itdi fidā / Şevḳuñı dilden cüdā ḳılmadı ey dildār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 5). [dildār, ] 

Götürdüm bezm-i kesretden ayaġı lāleveş sāḳī / Baña vaḥdet meyinden cürʿa ṣun dildāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 3). [dildāradur, -adur ] 

Āh kim gitdi elümden dil ne dil dildār hem / Sīne dāġ-ı ḥasret ile ḫasta vü efgār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 1). [dildār, ] 

Hezār-ı ʿāşıḳ olursa ġam degül dildār ṣaġ olsun / Ḳayırma bülbüli ey bāġbān gülzār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 1). [dildār, ] 

Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it / Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 6). [dildār, ] 

Ḥasret itdüñ sen beni dildāra ey aʿdā bu gün / Ḥaḳḳ seni dūr ide yarın devlet-i dīdārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 5). [dildāra, -a ] 

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [dildār, ] 

 

dildār-ı ʿömr: Ömrün sevgilisi. 

Bāda virdi ḫırmen-i ʿömrüm hevā-yı zülf-i yār / Bilmezem bād-ı hevā mı ṣanur ol dildār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 5). [dildār-ı ʿömr, ] 

 

dile-: İstemek, arzulamak. 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [dilerseñ, -rseñ ] 

ʿAşḳ ile vīrān olan dil istemez ābādlıḳ / Ögrenen endūh-ı hecre hīç diler mi şādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 1). [diler, -r ] 

Pīç-i zülfi küfr-i ḫaṭṭuyla Budin mülkin diler / Ḳır ḳıral alayın ey ṣāḥib-ḳırān alaya ṣal (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 166, Beyit 2). [diler, -r ] 

Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [diler, -r ] 

Sensizin dirlik dilersem ġamzeñe ḳatlüm ḥalāl / Leblerüñsüz zindegānī cānuma olsun ḥarām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 3). [dilersem, -rsem ] 

Ḳana ġarḳ itdi ruḫ-ı zerdüm sirişk-i lāle-gūn / Vechi var dilerse şāhum baña mīr-i ʿāşıḳān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 6). [dilerse, -rse ] 
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Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [diler, -r ] 

Dilerseñ gün gibi günden güne efzūn ola şevḳuñ / Bu devri żāyiʿ itme meh gibi leyl ü nehār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 2). [dilerseñ, -rseñ ] 

Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [dilerseñ, -rseñ ] 

 

dilek: Arzu, istek. 

Kime söylersin dilüñ bilmez dilegüñ añlamaz / Dād-ı āh ey dādger bir dāver-i dil-ḫ˅āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 2). [dilegüñ, -üñ ] 

Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm / Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 4). [dilek, ] 

 

dil-figār: Gönlü yaralı. 

Dil ile dilüñ fikri ẕikri ḳapuñ / Hem üftāde-dil hem dil-figāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
2). [dil-figāruñum, -uñum ] 

 

dil-ḫasta: Gönül hastası. 

Göz ucıyla bir naẓar ḳıl gözle ben dil-ḫastayı / Mūcib-i ṣıḥḥat olur ḳılsa ḳaçan bīmār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 5). [dil-ḫastayı, -yı ] 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [dil-ḫasta, ] 

 

dil-i āgāh: Kalp gözü açık gönül. 

Rumūz-ı ʿaşḳı nā-dān eylemez fehm / Nice kez ey dil-i āgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 3). [dil-i āgāh, ] 

 

dil-i aġyār: Rakiplerin gönlü. 

Gitmedügi bu ġam-ı zülfüñ dil-i aġyārdan / Kāfirüñ āyīnidür ḳoyar çelīpā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 6). [dil-i aġyārdan, -dan ] 

 

dil-i āşüfte: Çılgın ve perişan gönül. 

Ṣaçuñ bendiyle bend olmış esīr-i ḳayd-ı bend olmış / Dil-i āşüfte dirler bir ġarīb ü ḫor u zārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 3). [dil-i āşüfte, ] 

Müselsel dūd-ı āhum zülf-i dil-ber gibi boynumda / Dil-i āşüfteyem zencīr-i sevdā-yı cünūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 2). [dil-i āşüfteyem, -yem ] 
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dil-i āzād: Özgür gönül. 

Ḳul oldı sen boyı servi görüp dil-i āzād / Hevā-yı ʿaşḳa düşüp didi her çi bād-ā-bād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 1). [dil-i āzād, ] 

 

dil-i bī-ḳarār: Kararsız gönül. 

Tenden ġamuñla itdi dil-i bī-ḳarār göc / Ārām ider mi bende ide şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 1). [dil-i bī-ḳarār, ] 

 

dil-i bīmār: Hasta gönül. 

Raḥīmī muʿciz-i ʿḬsāya beñzer bir kerāmetdür / Dil-i bīmārını ben derdmendüñ ol ki ḫoş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 5). [dil-i bīmārını, -ını ] 

Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler / Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 3). [dil-i bīmārumı, -umı ] 

 

dil-i biryān: Büryan gönül, kebap olmuş gönül. 

Gün olmaz yanmaya dem var mı ḳan dökmezdi yoluñda / Dil-i biryānı bilmez dīde-i giryānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 4). [dil-i biryānı, -ı ] 

 

dil-i bī-ṭāliʿi: Talihsiz gönül. 

Ḫalāṣ eyle dil-i bī-ṭāliʿi ṣavm-ı nuḥūsetden / Şeref vir ey hilāl-ebrū baña ʿīd-i cemālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 5). [dil-i bī-ṭāliʿi, -i ] 

 

dil-i dīvāne: Deli gönül. 

Dil-i dīvāne Leylāyı ṣaçuñçün / Yürür sevdā-zede Mecnūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, Beyit 
4). [dil-i dīvāne, ] 

 

dil-i ferhād: Ferhād'ın gönlü. 

Sen şeker-leb içün dil-i Ferhād / Ḫusrevā kūhsāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 2). 
[dil-i ferhād, ] 

 

dil-i ġam-ḫ˅ār: Dertli gönül, gam çeken gönül. 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [dil-i ġam-ḫ˅āra, -a ] 
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dil-i ḥayrān: Kendinden geçmiş şaşkın gönül. 

Baş açuḳ biz muḳīm-i tekyegāh-ı vaḥdetüz ṣūfī / Ġubār-ı ʿaşḳ ile vālih dil-i ḥayrānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 3). [dil-i ḥayrānımuz, -ımuz ] 

Hemān dem cān virür kim keşf-i esrār itse laʿlüñden / Ne keyfiyyetdedür sen bu dil-i ḥayrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 5). [dil-i ḥayrānı, -ı ] 

 

dil-i maḥzūn: Kederli gönül. 

Dil-i maḥzūnı ṣanma itdi ʿazm-i kūy ol ġamlı / Ḳarārı yoḳ nedür kūyuñdan āḫir kūy ol ġamlı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 1). [dil-i maḥzūnı, -ı ] 

 

dil-i maʿmūr: Şenlikli gönül. 

Ġamum ṣorma benüm mesrūr dil-i maʿmūra ḫāṭırdan / Yıḳıḳ göñlüm benüm cevriyle vīrān olmayan 
bilmez (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 4). [dil-i maʿmūra, -a ] 

 

dil-i mecrūḥ: Yaralı gönül. 

Ḫayāl-i zaḫm-ı tīġüñ yarası ol yaradan ḥaḳḳā / Dil-i mecrūḥumuñ bir dil-rubā-yı sāde-rūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 4). [dil-i mecrūḥumuñ, -umuñ ] 

 

dil-i miskīn: Zavallı, aciz gönül. 

Ḳomadı ḳılca Raḥīmī dil-i miskīnde ḳarār / Ṭolaşaldan o mehüñ kākül-i ʿanber-fāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 6). [dil-i miskīnde, -de ] 

 

dil-i nā-kām: Arzusuna ulaşamamış gönül. 

Ṣun lebüñ cāmını ser-mest-i mey-āşāmlara / Mürdeyüz cān vire tā bu dil-i nā-kāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 1). [dil-i nā-kāmlara, -lara ] 

 

dil-i nālān: İnleyen gönül. 

İşidüp raḥm eylemez nālişlerin bī-dillerüñ / Bilmezüz kim n’eylerüz yā Rabb dil-i nālānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 4). [dil-i nālānımuz, -ımuz ] 

 

dil-i nā-şād: Kederli gönül. 

Seng-i cevrüñ cemʿ idüp sīnemde cānā cān ile / Bir maḥabbet-ḫāne yapdum bu dil-i nā-şād içün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 4). [dil-i nā-şād, ] 

 

dil-i pür-derd: Çok dertli gönül. 
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Dil-i pür-derdi perverde ḳılurduñ cevr ü nāz ile / Yine ol niʿmete ḳāniʿ bu ben şükrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 5). [dil-i pür-derdi, -i ] 

 

dil-i pür-sūz: Ateşlerle dolu gönül. 

Pertev-i ḥüsnüñ gören dir bu dil-i pür-sūzda / Ḫażret-i şeh-zādedür girmiş ḳılur gülzārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 2). [dil-i pür-sūzda, -da ] 

 

dil-i pür-zār: Çok ağlayan gönül. 

Şu dem ʿaşḳuñ hevāsın ben dil-i pür-zāra ṭabşurdum / Yaşum deryāya ṣaldum āhumı kuhsāra 
ṭabşurdum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 1). [dil-i pür-zāra, -a ] 

 

dil-i ṣad çāk: Paramparça gönül. 

Şu gün kim sen mehüñ mihrin dil-i ṣad çāke ṭabşurdum / Yaşum taḫt-ı serāya āhumı eflāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 1). [dil-i ṣad çāke, -e ] 

 

dil-i şemʿ: Mumun gönlü. 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [dil-i şemʿin, -in ] 

 

dil-i sevdā-zede: Sevdalı, âşık gönül. 

Bī-ḳarār eyleyesin bu dil-i sevdā-zedemi / Zülfüñüñ bend-i perīşānı giriftāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 3). [dil-i sevdā-zedemi, -mi ] 

 

dil-i şūrīde: Perişan gönül. 

Esīr-i bend-i zülfüñdür dil-i şūrīde raḥm eyle / Güzellik ḫod bilürsin kimseye ʿömrüm degül bāḳī 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 3). [dil-i şūrīde, ] 

 

dil-i sūzān: Yanık, ateşli gönül. 

Işıḳlar gibi yanmış ʿāşıḳuz biz nār-ı şevḳıyla / Yaḳar ḳandīl-i āfāḳı dil-i sūzānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 5). [dil-i sūzānımuz, -ımuz ] 

N’eyleyüm ḳurtulmadı hercāyī dil-ber sevmeden / Vaḳtidür yansun yaḳılsun bu dil-i sūzān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 4). [dil-i sūzān, ] 

 

dil-i vīrān: Yıkık, harap gönül. 
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Bir gedāyuz bir de māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñla şehā / Mesken-i genc-i maḥabbetdür dil-i vīrānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 6). [dil-i vīrānımuz, -ımuz ] 

Yıḳıḳ ḫāṭırları maʿmūr idersin genc-i vaṣluñla / Yoluñda gerçi ḫāk olmış dil-i vīrānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 3). [dil-i vīrānum, -um ] 

 

dil-i vīrāne: Yıkık, harap gönül. 

Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur / Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 1). [dil-i vīrāne, ] 

Ṣaḳlasun kāḫ-ı vücūdını ḫalelden Bārī / Dil-i vīrānemi bir yapıcı miʿmārum var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 73, Beyit 4). [dil-i vīrānemi, -mi ] 

 

dilim dilim: Parça parça, lime lime. 

Dilüm dilim dilim mıḳrāż-ı ġamla pārelenmişdür / O meh yüz dönderelden ḫod ḳatı āvāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 3). [dilim dilim, ] 

 

dil-keş: Gönül çekici, gönül cezbedici. 

Sāde-rūdur serd olur germiyyete ḳābil degül / Dil-keş ü dem-keşdür āb u rūzgār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 5). [dil-keş, ] 

 

dilkü: Tilki ‖ kurnaz ve kötü fikirli rakip. 

Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl / Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 2). [dilküye, -ye ] 

 

dilleş-: Karşılıklı konuşmak, söyleşmek. 

Şerḥa şerḥa sīnemüñ zaḫmını hem dil yarasın / Ḫancerüñle dilleşüp ruḫṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 2). [dilleşüp, -üp ] 

 

dil-murġı: Gönül kuşu. 

Yine beg virdi Raḥīmī ḫālüñe dil-murġını / Himmetüñ gibi bülend olur hücūm-ı şāh-bāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 7). [dil-murġını, -nı ] 

 

dil-rubā: Gönül çalan, gönül hırsızı ‖ güzel, sevgili. 

Ḳansın zülāl-i mīmüñe ʿaṭşān-ı cān u dil / Ol iki dālüñ ile ḳıl ey dil-rubā meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 2). [dil-rubā, ] 

Dil-rubādan cefā mı eksük olur / ʿĀşıḳa hīç belā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 1). 
[dil-rubādan, -dan ] 



562 
 

 

dil-rubā-yı sāde-rūy: Temiz yüzlü gönül hırsızı. 

Ḫayāl-i zaḫm-ı tīġüñ yarası ol yaradan ḥaḳḳā / Dil-i mecrūḥumuñ bir dil-rubā-yı sāde-rūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 4). [dil-rubā-yı sāde-rūyıdur, -ıdur ] 

 

dil-şikeste: Gönlü kırık. 

Cān mürde dil-şikeste ciger ḫūn ten ḫarāb / Devrān döne döne beni çār-pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 6). [dil-şikeste, ] 

 

dil-sitān: Gönül alan. || Sevgili. 

Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [dil-sitānum, -um ] 

 

dimāġ: Akıl, fikir. 

Zülfüñ añsam çın seḥer olur dimāġum müşg-bār / Leblerüñ ẕikr itsem elfāẓum olur gevher-nisār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 1). [dimāġum, -um ] 

Olmayan cürʿa-keş-i cām-ı ġam-ı bezm-i firāḳ / Yoḳdur efserde dimāġında anuñ vaṣla meẕāḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 138, Beyit 1). [dimāġında, -ında ] 

 

dimāġ-ı cān: Canın burnu. 

Dimāġ-ı cāna irdi ṣubḥ-dem bir nükhet-i cān-baḫş / Raḥīmī ol muʿaṭṭar zülf-i ʿanber varsa būdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 4). [dimāġ-ı cāna, -a ] 

 

dīn:  

1.İnanç, inanma. 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [dīni, -i ] 

Dimişem ḳālu belā ʿaşḳuña cān ile belī / Ben ol ʿahdi güderüm dīnüm ü īmānımsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 3). [dīnüm, -üm ] 

Olalı menşūr-ı ḥüsne dāl-i zülfeynüñ nişān / Ṭoldı dīn iḳlīmine āsāyiş-i emn ü emān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 1). [dīn, ] 

 

2.Din|| İslâm. 

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [dīn, ] 
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diñle-: Dinlemek, kulak vermek. 

Eger diñlense şāhum vaṣf-ı ḥālüm / Yazardum ḳapuña ṭumār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 5). [diñlense, -nse ] 

 

dir dir üstüñe titre-: Tir tir üstüne titremek, özen, ilgi göstermek. 

Misāl-i ʿāşıḳ-ı āşüfte ditrer üstüñe dir dir / Elin al ḳoma ayaḳda olupdur ser-girān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 3). [dir dir üstüñe ditrer, -r ] 

Bī-ḳarār ʿāşıḳ gibi üstüñe dir dir titreyüp / Baġrı ġamdan pāre pāre dāʾimā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 5). [dir dir üstüñe titreyüp, -yüp ] 

 

dir iseñ: Dersen. 

Ey Raḥīmī baş üzere pīrüm olsun dir iseñ / Ol ġubār-ı ḫāk-i pāy-ı reh-güẕār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 12). [dir iseñ, ] 

Fetḥ-i bāb olsun Raḥīmī dir iseñ bāb-ı murād / Ḥalḳa gibi aç gözüñ gel bu der-i ʿulyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 7). [dir iseñ, ] 

 

dirhem ü dīnār: Para pul || gümüş ve altın. 

Dirhem ü dīnāradur raġbet hünerde yoḳ revāc / Naḳd-i ʿömrüñ vir olup cehle ḫarīdār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 3). [dirhem ü dīnāradur, -adur ] 

 

dirīġ: Eyvah, yazık ki. 

Der-miyān olmadı dirīġ ol serv / Ḳaçdı benden kenāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
6). [dirīġ, ] 

 

dirīġ it-: Esirgemek, sakınmak. 

Genc-i ḥüsnüñ ṣadaḳası būsedür bir ümmīd / Müstaḥaḳḳum ben faḳīrüñden dirīġ itme zekāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 2). [dirīġ itme, -me ] 

Gedā-yı derd-i ʿaşḳuñı nevālüñden dirīġ itme / Senüñdür ey şeh-i mülk-i kerem hep niʿmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 6). [dirīġ itme, -me ] 

 

dirīġā: Ne yazık ki! 

Fidā-yı cān iderdüm ʿīd-i vaṣl-ı yār içün ammā / Dirīġā ḫora geçmez tekye-i ʿaşḳında ḳurbānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 3). [dirīġā, ] 

Zer gibi zerd eyledi beñzüm bu gün iksīr-i ʿaşḳ / Bilmez ol sīmīn-beden daḫi dirīġā ḳıymetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 4). [dirīġā, ] 
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Ḫayāl-i nergisüñ ki laʿl-i cān-baḫşuñ temennāsı / Dirīġā ʿömri żāyiʿ eyledüm bir ḫurd u ḫ˅āb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 6). [dirīġā, ] 

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [dirīġā, ] 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı / Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 1). [dirīġā, ] 

 

diril-: Canlanmak, hayat bulmak. 

Ṣanma yārüñ şerbet-i derd ü ġamı cān acıdur / Baña ānsız ṭatlu dirilmek ṭabībā acıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 1). [dirilmek, -mek ] 

İtmeyen laʿlüñ içün cānını cānıyla fedā / ʿİlletiyle dirilüp miḥnet ile cān virsün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 251, Beyit 4). [dirilüp, -üp ] 

 

dirlik: Hayat, yaşam. 

Sensizin dirlik dilersem ġamzeñe ḳatlüm ḥalāl / Leblerüñsüz zindegānī cānuma olsun ḥarām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 3). [dirlik, ] 

 

diş: Üst ve alt çene kemikleri üzerinde karşılıklı sıralanmış olan ve ağza alınan şeyleri koparıp çiğnemeye yarayan 
sert, beyazımtırak parçalardan her biri. 

Güzelsin bī-bedelsin müntehāsın sidre ḥaḳḳıçün / Ruḫuñ cennet lebüñ kevser dişüñ lüʾlüʾ ḳadüñ ṭūbā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 6). [dişüñ, -üñ ] 

Būy-ı çīn-i zülfüñe virür Ḫıṭā ḫānı ḫarāc / Dişlerüñüñ n’ola olursa ʿAdende bācıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 4). [dişlerüñüñ, -lerüñüñ ] 

Yaşuma hem-dem olan yārümi gir gözlerüme / Ḳandadur ol dişi dürr lüʾlüʾ-i şeh-vāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 2). [dişi, -i ] 

Ṭālib olan sen lebi laʿl ü dişi dür-dāneye / Ḥabbeye almaz ʿAden dürrin Bedaḫşān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 2). [dişi, -i ] 

Dişüñ mānend-i dürr zülfüñ gibi müşg / Bulınmaz Çīn ü Māçīn ü Yemende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
277, Beyit 2). [dişüñ, -üñ ] 

 

dīvān:  

1.Devlet işlerinin görüşüldüğü ve halkın talep ve şikayetlerini dile getirdiği padişah huzuru. 

Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [dīvāna, -a ] 

Sen şehā ol Ḫusrev ü Cem-bezm ü Rüstem-rezmsin / Dergehüñ derbānlıġın ister Ḳubādvār dīvān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 3). [dīvān, ] 
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2.Kitap. 

Ne yazmış ṣafḥa-i eşcāra gör kim ḫāme-i ḳudret / Sebaḳ al bāb-ı ḥikmetdür ʿaceb dīvānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 4). [dīvānımış, -ımış ] 

 

dīvān it-: Divan yazmak, divan düzenlemek. 

Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [dīvān itdi, -di ] 

 

dīvāne:  

1.Deli, mecnun. 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [dīvānedür, -dür ] 

Olmışam cām-ı şarāb-ı ʿaşḳ ile mestāne ṭavr / Sākin-i kūy-ı ḫarābātem yine dīvāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 65, Beyit 1). [dīvāne, ] 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [dīvāne, ] 

Zülfüñe dil baġlamayan ʿaḳlı yoḳ dīvānedür / Laʿlüñe cān virmeyenüñ her sözi efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 1). [dīvānedür, -dür ] 

İçüp cām-ı maḥabbet olmışam mestānesi ʿaşḳuñ / Bu gün zencīr-i şevḳiyle benem dīvānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 1). [dīvānesi, -si ] 

Ṭolaşaldan bir perīşānuñ ṣaçı zencīrine / Ey Raḥīmī dil yine dīvāne şeklin baġladı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 308, Beyit 5). [dīvāne, ] 

 

2.Âşık. 

Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend / Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 2). [dīvāneye, -ye ] 

Tā ki ʿaşḳuñ ḥalḳa ḥalḳa boynuma ṭaḳdı kemend / Ṭutmaz olmışdur bu ben dīvāneyi zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 1). [dīvāneyi, -yi ] 

Bir çeşm-i ġazāl içün bir ḳaşı hilāl içün / Dīvāne degülseñ ger ṭaġlara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 6). [dīvāne, ] 

Düşüp ṭaġlara geh gül-geşt-i ṣaḥrā eyleyen sensin / ʿAceb dīvāneyem Mecnūn-ṣıfat geh Kūh-ken-āsā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 3). [dīvāneyem, -yem ] 

Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [dīvānenüñ, -nüñ ] 
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Benüm dīvāne göñlüm genc-i ʿuzlet iḫtiyār itdi / Selāmet kūşesin ḳoyup melāmet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 1). [dīvāne, ] 

ʿAceb dīvānedür kim itmedi insāna ünsiyet / Beyābānlarda vaḥşīlerle ülfet iḫtiyār itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 321, Beyit 5). [dīvānedür, -dür  

Perīşān olduġum sevdā-yı zülfüñle görenler dir / Bu bir dīvānedür Mecnūn-ı ser-gerdāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 4). [dīvānedür, -dür ] 

 

dīvāne düş-: Deli-dîvâne hale gelmek, düşkün bir vaziyette olmak. 

Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān ebrū / Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī āni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 3). [dīvāne düşdüm, -düm ] 

 

dīvāne ol-: Delirmek, kendinden geçmek, mecnun olmak. 

Şol dil ki mihr-i ḥüsnüñe bīgāne olmaya / Sen māhı göricek nice dīvāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 1). [dīvāne olmaya, -maya ] 

 

dīvāne-i ser-ḫalḳa-i zencīr-i maḥabbet: Muhabbet zincirinin baş halkasının delisi || âşık. 

Dīvāne-i ser-ḫalḳa-i zencīr-i maḥabbet / Āşüfte-i ʿaşḳ ister iseñ işte beni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 2). [dīvāne-i ser-ḫalḳa-i zencīr-i maḥabbet, ] 

 

dīvān-ı ʿīd: Bayram divanı. 

Ḥaḳḳ tebārek ʿīduñı ḳılsun mübārek dāʾimā / Āsitānuñda yazılsun dāʾimā dīvān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 14). [dīvān-ı ʿīd, ] 

 

dīvār: Duvar. 

Pertev-i mihrüñle şol vech ile oldum ḫāk-i rāh / Kimse farḳ itmez vücūdum sāyesin dīvārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 3). [dīvārdan, -dan ] 

 

dīv-i ʿadū: Dev düşman. 

Ne ġam dīv-i ʿadūdan vāris-i taḫt-ı Süleymānsın / Selīm ol sen saʿādetle Sikender mülket-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 4). [dīv-i ʿadūdan, -dan ] 

 

diyār: Memleket, ülke, belde. 

Her diyāra kim ḳadem baṣsañ ḳudūmüñden şehā / Ḫārdan güller biter her ḫāra virür laʿl-i nāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 4). [diyāra, -a ] 

Sensin ṣalābetiyle zemānuñ Sikenderi / ʿAzm eyle her diyāra yüri Ḫıżrvār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 6). [diyāra, -a ] 
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Ḳapuñsuz ġayrınuñ ġayrı diyārı var benüm yoḳdur / Olaruñ senden özge özge yārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 1). [diyārı, -ı ] 

Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [diyārın, -ın ] 

Ey Raḥīmī āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / Yād-ı ʿummān istemez deryā diyārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 7). [diyārın, -ın ] 

Cān u göñül diyārını tārāc iderdi ġam / Şād itmeseydi şāh-ı ḫayāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 6). [diyārını, -ını ] 

 

diyār-ı ʿaşḳ: Aşk ülkesi. 

Bāng-i ceres fiġān u metāʿum belā vü derd / Ḳıldum diyār-ı ʿaşḳa bu gün ḫ˅ācevār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 2). [diyār-ı ʿaşḳa, -a ] 

 

diyār-ı evliyā: Evliyalar beldesi. 

Ẕāt-ı pāküñden şeref buldı diyār-ı evliyā / Nūra ġarḳ oldı ʿiẕāruñdan mezār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 1). [diyār-ı evliyā, ] 

 

diyār-ı ġam: Keder ülkesi. 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablamdur ʿalem āhum / Diyār-ı ġamda şimdi pādişāhum pādişāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 5). [diyār-ı ġamda, -da ] 

Raḥīmī tekye-i ʿālemde bir abdāl-ı ʿaşḳ olup / Diyār-ı ġamda şāhum dār-ı ġurbet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 7). [diyār-ı ġamda, -da ] 

 

diyār-ı germiyān: Germiyan memleketi. 

Maḳdemüñden ḫurrem olmışdur bahār-ı Germiyān / Berf ṣanma yüzin aġartdı diyār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 1). [diyār-ı germiyān, ] 

Nev-cüvān iken cihān oldı Raḥīmī pür-şekl / Ḥasb-i ḥālüñden nişān virdi diyār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 9). [diyār-ı germiyān, ] 

 

diyār-ı ġuṣṣa: Hüzün memleketi. 

Gönder Raḥīmī sende pey-ā-pey piyāleyi / Ṭolsun diyār-ı ġuṣṣaya ḫayl ü sipāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 7). [diyār-ı ġuṣṣaya, -ya ] 

 

diyār-ı ḥüsn: Güzellik ülkesi. 

Meh-i sipihr-i leṭāfet şehi diyār-ı ḥüsn / Raḥīmī sūduñuñ ol bī-bedel güzeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 7). [diyār-ı ḥüsn, ] 
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diyār-ı şarḳ: Doğu diyarı, memleketi. 

Göñlümde mihr-i ḥüsnüñi ey meh gören didi / Ḳılmış diyār-ı şarḳa Ḫüdāvendgār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 2). [diyār-ı şarḳa, -a ] 

 

diyü:  

 1.Biri sebebi, biri sonucu bildiren iki cümleyi birbirine bağlayan zarf. 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [diyü, ] 

Ey Raḥīmī genc-i ʿaşḳ-ı yāra cāy olsun diyü / Göñlümüñ maʿmūresin dāʾim ḫarāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 5). [diyü, ] 

Mebādā dāmen-i pāküñe bir toz ḳonduram diyü / Dem-ā-dem cism-i ḫāk-ālūdemi yaşumla yaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 5). [diyü, ] 

Ḳoluñdan ṣalma yabana diyü devletlü başuñçün / Ayaġuña düşüp yalvaruban destüñ öper şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 3). [diyü, ] 

Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [diyü, ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir dem irem diyü / Gözümüñ ey boyı servi revān her sū aḳar yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 4). [diyü, ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir gün irem diyü / Vücūdum çerḫ urur dolābveş çeşmüm döker yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 3). [diyü, ] 

 

2.Diyerek. 

Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü / Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 2). [diyü, ] 

Ṣoḥbet-i şeyḫe niçün gelmez diyü ṭaʿn eyleme / Ṣūfiyā dervīş Raḥīmī ʿaşḳa olmışdur mürīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 5). [diyü, ] 

Öpem diyü mübārek elüñ bir ṭarīḳ ile / Şiʿr-i güher-nisārumı ḳıldum şiʿār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 9). [diyü, ] 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [diyü, ] 

Ḫaṭṭı geldi būsesin al dün ġarībüñdür diyü / Ey Raḥīmī lāyıḫ oldı cāna dün esrār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 7). [diyü, ] 

Yoḳ yire her ġoncaya dil virme bilinmez diyü / Ṣad hezārān bülbül-i şūrīdesi var ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 2). [diyü, ] 

Çekdügüm cevri Raḥīmī āh diyü aġyārdan / Ol perīnüñ daʿvetin ḫalvet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 7). [diyü, ] 
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Meyl eylemeyen bu ser-i zülf-i zen-i dehre / Serdār-ı ricālüm diyü merdāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 4). [diyü, ] 

Seyr-i dīdāruña ṣu gibi revān olsam diyü / Göz açup gözler Raḥīmī sūy-ı kūyuñ pul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 7). [diyü, ] 

 

3.Sanarak, zannederek. 

Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm / Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 4). [diyü, ] 

Ṭaʿna ḳılmasun żahīr ü destgīr oldum diyü / Müttekāya egmezem başum ʿaṣādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 4). [diyü, ] 

 

diyüben: Diyerek. 

Öte ṭursın diyüben bülbül-i ḫoş-naġmeñ içün / İde aġyār-ı zaġın gülşen-i kūyuñı duraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 4). [diyüben, ] 

 

dizil-: Sıralanmak. 

Dizin dizin reh-i kūyında dizilüp ʿuşşāḳ / Gürūh gürūh görinen ḫor ḫāksārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 4). [dizilüp, -üp ] 

 

dizin dizin: Sıra sıra. 

Dizin dizin reh-i kūyında dizilüp ʿuşşāḳ / Gürūh gürūh görinen ḫor ḫāksārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 4). [dizin dizin, ] 

 

doḳun-: Değmek, isabet etmek. 

Doḳunmaz tīr-i müjgānuñ geçer görmezlenür şimdi / Velī ey ḳaşı ya cāna geçer peykānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 6). [doḳunmaz, -maz ] 

 

dol-: İçine giren bir şeyle dolu hâle gelmek, boş olmaktan çıkmak. 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [dolup, -up ] 

 

dolāb: Dönme dolap. 

Sūy-ı kūyuñdan yaşum ırmaġını ırmaġ ile / Kūzenüñ göz ʿaynı ser-gerdān başum dolābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 3). [dolābdur, -dur ] 
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dolābveş: Dolap gibi. 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir gün irem diyü / Vücūdum çerḫ urur dolābveş çeşmüm döker yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 3). [dolābveş, ] 

 

dolan-:  

1.Dolaşmak. 

Ṣabāveş cū-be-cū kendüm dolandum ḫırmen-i dehri / Bulınmaz ḫālüñüñ bekdaşı ḫod bir dāne fülfülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 4). [dolandum, -dum ] 

 

2. Birbirine geçip karışmak, güç çözülecek duruma gelmek. 

Zülfüñe dolanmış işitdüm raḳībi dün gice / Eksük olmaz baña bir sevdā ḳara ḳaygu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 328, Beyit 6). [dolanmış, -mış ] 

 

dolaş-: Birbirine geçip karışmak, güç çözülecek duruma gelmek. 

Bir ḫaṭāyla ṣaçı çīnine dolaşdı bu göñül / Kerem ü ʿafv-ı gedāyı yine ol şāh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 3). [dolaşdı, -dı ] 

Bir ḫaṭā ile dolaşdum çīn-i zülfeynüñ görüp / Yay idüp çekdüñ çevirdüñ ḳāmetüm ṭuġrā-misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 2). [dolaşdum, -dum ] 

 

donanma: Donanma, deniz kuvvetleri. 

Yaşum üzre gösterür her dem gözüm ḫūnīn-ḥabāb / Zeyn ider gūyā donanma ile ol deryā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 2). [donanma, ] 

Düşmenlerüñüñ ura donanması ḳaraya / Pür-nāle ḳodı nāy ile zindāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 6). [donanması, -sı ] 

Deñiz deryāya ol pür-mevc-i māʾ kemhāsını giysin / İrişdi rūzgār-ı vuṣlatı niçün donanmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 2). [donanmaya, -ya ] 

Dem-ā-dem göz yaşı ḫūnīn ḥabābıyla müzeyyendür / Bu deryā yüzinüñ eksük degüldür hīç donanması 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 4). [donanması, -sı ] 

 

dor at: Kızıl kahve rengi at. 

Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [dor atum, -um ] 

 

dost:  

1.Sevgili. 
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Ey dost işigüñden ıraġ eyle ʿadūyı / Olmaz o vefā ehline enbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
22, Beyit 4). [dost, ] 

Tāb-ı düşmenden ḥarāret ḥāṣıl itdüm dostum / Çoḳ demidür eyle ben mehcūra āb-efşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 5). [dostum, -um ] 

Āşināyāne Raḥīmīye naẓar ḳıl dostum / Şāyed ol kem-ḳaṭrenüñ bir dem yaşı deryā olur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 63, Beyit 5). [dostum, -um ] 

Gevher-i ʿaşḳuña tā baḥr-i ezelde ṭālibüz / Āşināyuz dostum itme bize bī-gāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 66, Beyit 3). [dostum, -um ] 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil / Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 1). [dostum, -um ] 

Vīrāneñüm ḫayāl-i ʿaşḳuñla didüm ey dost / Didi Raḥīmī anı yap yap ʿimāret itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 5). [dost, ] 

Maḥabbet ḳulların bir görme aġyār ile ḳapuñda / Ṣadāḳat ehlini ʿaddeyleme ey dost aʿdādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 5). [dost, ] 

Ḳul degül yoluñda cān virmez dimiş düşmen ney / Ḳuluñam ḳurbānuñam ey dost gel ḳıl imtiḥān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 8). [dost, ] 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme / Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 1). [dostum, -um ] 

 

2.Arkadaş, dost. 

Raḥīmī dostum bī-gāne ṣanma āşinālıḳ ḳıl / Ḳadīmī cān nisāruñ bende-i fermānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 7). [dostum, -um ] 

Āşinādur gerçi kim ol dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz / Ara yirde dostlar bilmem nedür bu yadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 4). [dostlar, -lar ] 

Sīnemdeki elifler sehm-i sitemdür ey dost / Bu ḳaldı yādgārı her bir ḳaşı kemānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 5). [dost, ] 

Vaḥşet-ābād-ı ġamuñla olalı dil āşinā / Dostlar yād oldı ol benden ṣafāsın görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 195, Beyit 4). [dostlar, -lar ] 

Oda yaḳdı ʿālemi sūz-ı derūn-ı pür-şerār / Çerḫe irdi dostlar āh-ı cihān-āzār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 4). [dostlar, -lar ] 

Dostlar nā-geh olursam ġarḳa-i baḥr-i firāḳ / Baña ḥayf oldı deñiz ol āşināyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 3). [dostlar, -lar ] 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar / Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 3). [dostlar, -lar ] 

 

dostluḳ: Dostluk, yakınlık. 
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Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [dostluḳ, ] 

 

doy-: Kanmak. 

Baña ʿunnāb-ı laʿlinsüz ne cānum ḳayısı ayva / Doyamam nārveş ben kāse-i hicrāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 6). [doyamam, -amam ] 

 

doyunca: Doya doya. 

ʿÖmrüm öñüñde ölmege cān virürüm senüñ / Zīrā doyunca seyr iderüm ḳanda var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 4). [doyunca, ] 

 

dög-:  

1.Dövmek. 

Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [dögdüm, -düm ] 

 

2. Vurmak, çalmak. 

Fehm it fiġān kösi ki derisine sen dögüp / Nevbet Sikender eyleme bir laḥẓa var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 4). [dögüp, -üp ] 

 

dögün: Yakı, dağlamakla açılan yara. 

Ḥasret-i ḫālüñle ey serv-i revān / Sīneme çekdüm elif yaḳdum dögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 2). [dögün, ] 

 

dök-: 

 1.(Gözyaşı, kan, ter vb.) Akmak. 

Gözüm yüzüm sürince o māhuñ rikābına / Dökdüm şu deñlü aḳçaya vir bī-ḥisāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 5). [dökdüm, -düm ] 

Hīçe ṣayarsın gözümüñ bir yumup bil dökdügin / Bilesin ʿadn-i dem-i maḥşer ḥisābīler bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 89, Beyit 5). [dökdügin, -dügin ] 

Sürdüm yüzümi yirlere dökdüm gözüm yaşın / Sen gül yañaḳlu servi velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 93, Beyit 3). [dökdüm, -düm ] 

Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker / Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 5). [döker, -er ] 

Ruṭūbet refʿ olup tende ḥarāretden yubūset var / Gözümden cūy olup her dem dökilen yaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 3). [dökilen, -ilen ] 
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Reh-i ṭāʿatde iḫlāṣ ile dökmezseñ yaşuñ ṣūfī / Ḳabūl olmaz niyāzuñ sübḥañ olursa süreyyādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 6). [dökmezseñ, -mezseñ ] 

ʿİẕār-ı yāre ḳarşu lāf-ı ḥüsn itmiş meger lāle / Ḳızarup ḫacletinden şimdi ḳan derler döker lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 1). [döker, -er ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir gün irem diyü / Vücūdum çerḫ urur dolābveş çeşmüm döker yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 3). [döker, -er ] 

 

2. Saçmak, serpmek. 

Ṭabʿ-ı güher-feşān ile ben ol Raḥīmīyem / Sen şāh ayaġına nice dürler döker miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 7). [döker, -er ] 

 

3. (Erimiş mâden, alçı, çimento, balçık gibi şeyleri) Bir kalıba akıtmak sûretiyle istenen şeyi elde etmek. 

Raḥīmī hecr-i kūyuñla beden mülkin ḫarāb itdi / Felek burcını yıḳmaġa döküpdür ṭop-ı efġānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 7). [döküpdür, -üpdür ] 

 

dökül-: Dökülmek, akmak. 

Fenā kuhsārda her lāleye cānā beḳā ṭurdum / Ki eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan dökülmiş ḫūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 2). [dökülmiş, -miş ] 

Lāle ṣanma çeşm-i ʿāşıḳdan dökilmiş ḳaṭredür / Ey gül-i ter uşbu dem zeyn eyleyen ṣaḥrā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 3). [dökilmiş, -miş ] 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı  

Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [dökülen, -en ] 

 

dön-:  

1.  Kendi mihveri veya başka bir şey etrâfında hareket etmek 

Gice sen şemʿa ḳarşu ṭutuşurken nār-ı fürḳatde / Görüp üstüme şevḳıyla hemān pervāne dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 4). [dönmişdür, -mişdür ] 

Yanar dil ten döner żaʿfıyla fānūs-ı ḫayāl oldı / Beni sen şemʿuña pervāne-i sūzāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 2). [döner, -er ] 

Mihr bir sūret döner ālıyla rengīn naḳş ider / Cevr-i resminde felek cānāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 3). [döner, -er ] 

 

2.Vazgeçmek, caymak. 

ʿAdūdan döndi devlet ṭapuña vālihe yüz ṭutdı / Saña biñ kez didüm üstüñe düşdi ġayret-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 3). [döndi, -di ] 
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3. Feleğin arzu ve istek doğrultusunda dönmesi. 

Murādum üstine bir kerre dönmedi devrān / Yüzin çevirdi meger kim bu çerḫ-i bī-bünyād (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 36, Beyit 4). [dönmedi, -medi ] 

Dönmedi bu murādum üstine āh / Bunca dem bunca āh vā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
5). [dönmedi, -medi ] 

 

4. Benzemek, andırmak, ...gibi olmak. 

Vuṣlatuñla Āyete’l-kürsi ḥaḳı ey āfiṭāb / ʿArşa döndi şehr-i Marʿaş ṭoldı nūr-ı fetḥ-i bāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 1). [döndi, -di ] 

Dem-i ġamda lebüñ hecriyle yaşum ḳana dönmişdür / Ciger tennūr-ı fürḳatde yanuḳ biryāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 1). [dönmişdür, -mişdür ] 

Başum ṭop eyledüm ayaġuña meydān-ı ʿaşḳuñda / Ümīd-i dest-būsuñla ḳadüm çevgāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 3). [dönmişdür, -mişdür ] 

Ġam-ı Leylā-yı zülfüñle Raḥīmī olalı meftūn / Gezüp Mecnūn-ı ser-gerdānı bī-sāmāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 5). [dönmişdür, -mişdür ] 

Felek cevr eylemekde döne döne yāra dönmişdür / O meh mihr itmemekde çerḫ-i pür-ġaddāra 
dönmişdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 1). [dönmişdür, -mişdür ] 

Tenüm ḳanlu yaşumla āl fānūs-ı ḫayāl oldı / İçinde dil yanar ṣan şemʿ-i pür-envāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 2). [dönmişdür, -mişdür ] 

Çevirdi başumı çerḫ atdı noḳṭa gibi ortaya / Ḳıyı çizmekde gūyā kendü bir pergāra dönmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 3). [dönmişdür, -mişdür ] 

Yanup pervāneveş dil Mevlevī gibi semāʿ eyler / Senüñ şevḳüñle ara nāra yanmış ara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 4). [dönmişdür, -mişdür ] 

Yaşum ḳapuñdan ırmaġ eyleme ey ʿārıż-ı dil-cū / Cinān bāġında tecrī taḫtehā’l-enhāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 5). [dönmişdür, -mişdür ] 

Dilüm miḳrāż-ı cevrüñ pāre pāre eyledi ḳat ḳat / Çevürmedi yüzin ṣanma ki ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 6). [dönmişdür, -mişdür ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [dönmişdür, -mişdür ] 

Raḥīmī ḥasret-i mey-gūn-ı laʿl-i yār ile dāʾim / Ciger pür-ḫūn cān bir sāġar-ı devvāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 8). [dönmişdür, -mişdür ] 

Aṣılup ḳarşuñda dil Manṣūrı şādīden döner / Gördi dār-ı ʿaşḳda miʿrācıdur ol dār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 4). [döner, -er ] 

Ḳaraman Aydın oldı ay yüzüñle döndi Aḳşehre / Olaldan tāb-ı meyden gül-ruḫuñ ey ġonca-leb gül gül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 2). [döndi, -di ] 

Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [dönmiş, -miş ] 
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Ḳapuñda Raḥīmī diseñ sī ye dime tek / Çār-mıḫa dönüp derdüñe her ana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 14). [dönüp, -üp ] 

Gör bu çerḫ-i vuṣlata nevbet degirmendür daḫi / Dönmişem kendüm bilelden āsiyābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 4). [dönmişem, -mişem ] 

Ey beşīr-i nükhet-i zülfin irişdür çın seher / Gülşen-i firdevse dönsün beytü’l-aḥzānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 2). [dönsün, -sün ] 

Ḳaddüñ ġamıyla ḳaddüm büküldi yāya döndi / Hecr-i ʿiẕāruñ ile her günüm aya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 1). [döndi, -di ] 

Virmez viṣāle nevbet ten āsiyāba döndi / Gendümi żāyiʿ itdi fürḳat ġamıyla devrān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 2). [döndi, -di ] 

Bülbülleriyle oldum hecrüñ deminde hem-dem / Döne döne fiġānum şimdi hevāya döndi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 331, Beyit 3). [döndi, -di ] 

Laʿlüñ benüm idince yaşıyla cānı ṣatdum / Ser-māyeden ziyānum yoḳ yine māya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 4). [döndi, -di ] 

Bir ṭoġrı rāh-ı rūşen ḳadd ü ḫaduñ ḫayāli / Ey şāh-ı ehl-i dil dil ḳıble-nümāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 5). [döndi, -di ] 

Göñlüm ḫazāna sen de maʿmūre-i ḫayālüñ / Bir kār-gīr-i ʿālī şāhī bināya döndi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 331, Beyit 6). [döndi, -di ] 

Gerd-i güẕergehüñde sürdi Raḥīmī cebhe / Ey Kaʿbe-i ḥaḳīḳat Saʿy u Ṣafāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 7). [döndi, -di ] 

Pelenge döndi tenüm dāġ-ı ġamla arslanum / ʿAlālıḳ eyle mürüvvet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 3). [döndi, -di ] 

 

5.Yönelmek. 

Gün yüzin ʿarż idegör bir şeb o māh-ı şāmı / Şevḳden şarḳa dönüp ṣubḥ ola devrüñ şāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 310, Beyit 1). [dönüp, -üp ] 

Benüm yoḳ biñ hevādārum fiġān u āhdan ġayrı / Döner yoḳ üstüme bu ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 1). [döner, -er ] 

 

6.Dönüşmek. 

Aḳşehre döndi Aydın olup ay yüzüñle dehr / Gördi ṣaçuñı virdi Ḳaraman hemān ḫarāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 2). [döndi, -di ] 

Yaşum al itdi göñlüm āl ile aldı ruḫ-ı aluñ / Dönüp taġyīr-i ṣūret itdi şimdi al bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 2). [dönüp, -üp ] 

 

dönder-: Döndürmek, çevirmek. 
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Ol meh-liḳayı gör baña ne işler işledi / Dönderdi yüzini beni āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
316, Beyit 2). [dönderdi, -di ] 

 

döndür-: Benzetmek, çevirmek. 

Cāhı çāha menṣūbı menṣūbeye döndürdiler / Rāh-ı Ḥaḳda her biri ṣorsañ yine gümrāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 5). [döndürdiler, -diler ] 

O mehden ayru yaşum ey felek ʿummāna döndürdüñ / Çevirdüñ başumı ṭolab-ı ser-gerdāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 1). [döndürdüñ, -düñ ] 

Yanar dil ten döner żaʿfıyla fānūs-ı ḫayāl oldı / Beni sen şemʿuña pervāne-i sūzāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 2). [döndürdüñ, -düñ ] 

Yaşum deryāsı her dem mevc ururmış sūy-ı kūyında / Benüm nemsin anı girdāb-ı bī-pāyāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 3). [döndürdüñ, -düñ ] 

Baña mihr itmeyüp ġamzeñ geçer ḫāṭır nişānumdur / Bilümi ey hilāl-ebrū kemāna yana döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 4). [döndürdüñ, -düñ ] 

Leb-i bezminden ayru ey felek çeşmin Raḥīmīnüñ / Dem-ā-dem döne döne sāġar-ı mercāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 5). [döndürdüñ, -düñ ] 

ʿĀşıḳa rūşen-dil oldur şemʿ gibi yanmadan / Başını ḳaṭʿ itseler döndürmeye aṣlā yüzin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 246, Beyit 4). [döndürmeye, -meye ] 

 

döne döne:  

1.Dönerek, tekrar tekrar. 

Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [döne döne, ] 

Cevrini döne döne çekdürdi / Daḫi devrān baña şehā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 9). 
[döne döne, ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ ġamından döne döne ey felek / Cürʿaveş pā-māl idüp yire dökersin ḳanımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 3). [döne döne, ] 

Firāḳ odıyla yanan baġrumuñ ḳanlu kebābından / Tenūr-ı ġamda döne döne biryān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 3). [döne döne, ] 

Örnek olsun kim nigārā āline aldanmayam / Döne döne naḳşlar geçdi baña ʿayyār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 2). [döne döne, ] 

Leb-i bezminden ayru ey felek çeşmin Raḥīmīnüñ / Dem-ā-dem döne döne sāġar-ı mercāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 5). [döne döne, ] 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [döne döne, ] 

Döne döne pīr-i ʿaşḳuñ pendi budur kendüme / Bāda eyle ḥāṣılı ġam ḫırmenin ber-bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 4). [döne döne, ] 
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Ḥasret-i laʿlüñle cānā bezm-i ġamda gözlerüm / Döne döne ḳan ṭolup peymāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 2). [döne döne, ] 

Döne döne yaşını itdüñ Raḥīmīnüñ revān / Bir bahār-ı ḥüsne ḳarşu cūy-bār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 5). [döne döne, ] 

Cān mürde dil-şikeste ciger ḫūn ten ḫarāb / Devrān döne döne beni çār-pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 6). [döne döne, ] 

Cām-ı cevrin içeli döne döne devrānuñ / Derde dūş itdi bu gün ḳāmetümi dāl itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 322, Beyit 2). [döne döne, ] 

Bülbülleriyle oldum hecrüñ deminde hem-dem / Döne döne fiġānum şimdi hevāya döndi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 331, Beyit 3). [döne döne, ] 

 

2.Döne döne || Dönüp dolaşıp. 

Felek cevr eylemekde döne döne yāra dönmişdür / O meh mihr itmemekde çerḫ-i pür-ġaddāra 
dönmişdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 1). [döne döne, ] 

 

döşeg: Yatak. 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni / Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 4). [döşegüm, -üm ] 

 

döşen-:  

1.Döşenmek, serilmek. 

Çün döşendi nüh sipihr üzre simāṭ-ı keh-keşān / Mey şafaḳ encüm nuḳul ḫūrşīd ü mehdür nān-ı ʿīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 2). [döşendi, -di ] 

 

2. Örtünmek; üstünü örtmek. 

Girince sen boyı servi revānuñ ḳatı göñline / Döşendüm ṭopraġı yaṣduġumı ṣu gibi ṭaş itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 6). [döşendüm, -düm ] 

 

duʿā: Allah'a yalvarma; niyaz. 

Ey Raḥīmī el götür baş aç yüzüñ dergāha ṭut / Ḳıl duʿāyı devlet-i sulṭān Selīm Ḫāna şitāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 7). [duʿāyı, -yı ] 

Segirdüp al murāduñ ögdilin meydān-ı devletde / Saña ḳoşdum erenler ḥaḳḳı himmetle duʿā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 3). [duʿā, ] 

 

duʿācı: Bir kimseye dua eden. 
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Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [duʿācıñam, -ñam ] 

 

duʿālar ḳıl-: Birisi için Allah’a dua etmek, hayır temenni etmek. 

Acı acı sögdügine ben duʿālar ḳılduġum / Ṭatlu ṭatlu ol şeker-güftārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 2). [duʿālar ḳılduġum, -duġum ] 

 

duʿā-yı devlet it-: Baht açıklığının, ikbalinin devamlılığı için dua etmek. 

Raḥīmīyem işigüñde ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Duʿā-yı devletüñ itmekden artuḳ daḫi kārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 6). [duʿā-yı devletüñ itmekden, -mekden-üñ ] 

Efendi ḳarşu añup ben ḳuluña düşnām it / Duʿā-yı devleti biz de ʿale’d-devām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 3). [duʿā-yı devleti idelüm, -i-i, -elüm ] 

 

duʿā-yı evvelīn ü āḫirīn: Önceki ve sonraki kişilerin duası. 

Reh-berüñ oldı duʿā-yı evvelīn ü āḫirīn / Yāverüñ olalıdan perverdigār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 9, Beyit 6). [duʿā-yı evvelīn ü āḫirīn, ] 

 

dudacıġ: Dudak. 

Mestāneler miyānını çeksem kenāruma / Ḥayrānla girse aġzuma ḥelvā dudacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 4). [dudacıġı, -ı ] 

 

dūd-ı āh: Çekilen ateşli ahlardan çıkan duman. 

Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend / Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 2). [dūd-ı āhum, -um ] 

Nigār-ı ʿārıżuñda görinen ḫaṭṭ dūd-ı āhumdur / Ya ḫod ey meh sevād-ı nāfe-i baḫt-ı siyāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 1). [dūd-ı āhumdur, -umdur ] 

Başumda şuʿle-i sūzum dilümde dūd-ı āhum var / Belā iḳlīminüñ sulṭānıyum zerrīn-külāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 1). [dūd-ı āhum, -um ] 

Müselsel dūd-ı āhum zülf-i dil-ber gibi boynumda / Dil-i āşüfteyem zencīr-i sevdā-yı cünūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 2). [dūd-ı āhum, -um ] 

Dūd-ı āhum sāyebān yir yir şerārum şemmesi / Şeh-süvār-ı mülk-i ʿaşḳ oldum Ḫudādur yāverüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 2). [dūd-ı āhum, -um ] 

Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [dūd-ı āh, ] 

Ġarḳa virdi āb-ı çeşmüm sūy-ı baḥri ser-be-ser / Dūd-ı āhum çerḫe irdi şāhidüm māī vü māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 5). [dūd-ı āhum, -um ] 
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dūd-ı ġam: Gam dumanı. 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [dūd-ı ġam, ] 

 

ḍuḥā: Kuşluk vakti. 

Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [ḍuḥāsına, -sına ] 

 

duḫān: Duman. 

Müşebbek micmer-i bezm-i belādur cism-i pür-sūzum / Dil ü cān ʿūdum olup mūlarum yir yir duḫān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 2). [duḫān, ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [duḫān, ] 

 

duḫān-ı āh: Ah dumanı. 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārumdur / Duḫān-ı āh sünbül dāġ-ı dil lāle ider peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 5). [duḫān-ı āh, ] 

 

duḫān-ı āh-ı dil: Gönül âhının dumanı. 

Ḥarāret irmesün tāb-ı güneşden deyü ol māha / Duḫān-ı āh-ı dilden eyledüm bir sāyebān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 2). [duḫān-ı āh-ı dilden, -den ] 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārında / Duḫān-ı āh-ı dil sünbül bitürdi çeşm-i ter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 5). [duḫān-ı āh-ı dil, ] 

 

duḫān-ı āh-ı ḳalb: Yüreğinin ahının dumanı. 

Yiridür çıḳsa duḫān-ı āh-ı ḳalbi göklere / Ḫānesi külli yıḳıldı ḫānmānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 61, Beyit 6). [duḫān-ı āh-ı ḳalbi, -i ] 

 

duhān-ı ḫaṭṭ: Ayva tüylerin dumanı. 

Kātib-i ḳudret duhān-ı ḫaṭṭuñı / Ṣafḥa-i nūr üzre taḥrīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, Beyit 
4). [duhān-ı ḫaṭṭuñı, -uñı ] 

 

dūn: Aşağı, alçak, soysuz. 
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Sāyebān-ı devletüñden ayru ey ʿālī-cenāb / Ḫayme-i gerdūn dūn oldı başuma teng-tār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 71, Beyit 4). [dūn, ] 

Ḫāk-i miḥnet çeşmine ol dūn bed-bīnüñ müdām / Tūtiyā bilmezse ḫāk-i dergehüñ ʿayne’l-yaḳīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 3). [dūn, ] 

 

dur-:  

1.Mevcut olma, bulunma. 

Bu baḫtı ḳaranuñ yaşını ırmaġ itme kūyuñdan / Bu şehre şehriyāra Aḳca ṣu virmiş durur revnaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 4). [durur, -ur ] 

Ṣanasın şemʿ-i kāfūrī durur eşcār-ı gülşende / Ki ṭolmış sīmden pervānelerle būstān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 2). [durur, -ur ] 

 

2. Yapılan herhangi bir eylemi artık yapmamak, durmak. 

Durmaz oynar yüregüm çār pāre itdi cānumı / Gāh şīve geh teġāfül geh ġażab geh nāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 2). [durmaz, -maz ] 

 

3.Durmak, beklemek. 

Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [durma, -ma ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [durmaz, -maz ] 

Āyīne gibi ḫūrşīd bir ṣūret uġrısıdur / Biñ naḳş iderse durmaz ḫadd-i nigāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 4). [durmaz, -maz ] 

 

dūr: Uzak. 

Ümīdüm bu şehā ḥüsnüñ ḫayāli / Gözümden dūr dilden itme mehcūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 6). [dūr, ] 

 

dūr it-: Uzaklaştırmak. 

Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā / Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 5). [dūr itme, -me ] 

Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [dūr itdi, -di ] 

Ḥasret itdüñ sen beni dildāra ey aʿdā bu gün / Ḥaḳḳ seni dūr ide yarın devlet-i dīdārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 5). [dūr ide, -e ] 
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Naẓardan dūr idüp ol pīri luṭf it şermsār itme / Raḥīmī pür-ḫaṭā bendeñdür ey şāh-ı ʿaṭā-baḫşum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 7). [dūr idüp, -üp ] 

 

dūr ol-: Uzak olmak. 

Ḥüsn-i ḳabūl-i yār ile maḳṣūd-ı dil hemān / Dūr olma ey Raḥīmī naẓardan naẓargehi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 5). [dūr olma, -ma ] 

 

duraḳ it-: Duracak yer edinmek. 

Öte ṭursın diyüben bülbül-i ḫoş-naġmeñ içün / İde aġyār-ı zaġın gülşen-i kūyuñı duraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 4). [duraḳ ide, -e ] 

 

durur: -dır, -dir, -dur, -dür bildirme hal eki. 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [durur, ] 

Ṣıdḳıyla muhibbüñ durur ol şāh-ı şerīʿat / Göster umaruz sende ṣadāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 4). [durur, ] 

Ḳudūm-ı şehriyāra beẕl içün laʿlīn-ṭabaḳlarda / Degüldür jāle iḥżār eylemiş bī-ʿadd durur lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 3). [durur, ] 

 

dūş it-: Düşürmek, uğratmak. 

Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā / Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 7). [dūş itdi, -di ] 

Cām-ı cevrin içeli döne döne devrānuñ / Derde dūş itdi bu gün ḳāmetümi dāl itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 322, Beyit 2). [dūş itdi, -di ] 

 

dūş ol-: Müptela olmak. 

Derdüñe dūş olalı dil ṭālib-i dermān degül / Şerbet-i zehr-i ġamuñ ḫod cānuma cüllābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 4). [dūş olalı, -alı ] 

Cān virürken ruḫuña ḫaṭṭuña dūş oldı gözüm / Ṣoñ dem īmān ile Ḳurʾān ile öldüm gitdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 345, Beyit 4). [dūş oldı, -dı ] 

 

dut-: 

 1.Tutmak, yakalamak. 

Meger bir mihr-i ʿālem-tāba ey meh müşteri olduñ / Düşersin titreyüp üstine ṣanurlar ki dutdı teb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 2). [dutdı, -dı ] 
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Dutar dāmānumı ḳarşu gelür kūyına varduḳca / Bu gün bir mihribānum yoḳ seg-i cānāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 3). [dutar, -ar ] 

 

2.Örtmek. 

Gün gördi gün yüzüñ ḳızarup oldı şermsār / Ṣanmañ şafaḳ yüzine dutar bir niḳāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 3). [dutar, -ar ] 

 

3. Herhangi bir durumda kalmasını sağlamak. 

Ḳanlu yaşum ʿAşılu ırmaġınuñ mānendidür / Ter dutar her dem aḳup ol verd-i ḫandān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 2). [dutar, -ar ] 

 

dutup çevir-: Tutup çevirmek. 

Hecr odı yaḳdı sīnemi baġrum kebāb idüp / Dutdı çevirdi başumı biñ pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 5). [dutdı çevirdi, -dı, -di ] 

 

dutul-: Tutulmak, bağlanmak. 

Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [dutulmuş, -muş ] 

 

duz: Tuz. 

Zaḫm-ı cānum gördi müjgānuñ duz ekmek bilmedi / Leblerüñle niçe demdür var iken ḥaḳ-ı nemek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 2). [duz, ] 

 

dūzaḫāsā: Cehennem gibi. 

Ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı gülşen-i kūyuñsuz ey ḥūrī / Görinür dūzaḫāsā gözüme bāġ u cinān sensüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 4). [dūzaḫāsā, ] 

 

dü ʿālem: İki dünya (dünya ve ahiret). 

Dü ʿālemde hemān şāhum ḳabūl-i dāġ-ı derdüñdür / Raḥīmī inzivā-yı genc-i şifā n’itsün o vīrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 7). [dü ʿālemde, -de ] 

 

dü cihān: İki dünya (dünya ve ahret). 

Şol dem itmişdüm leb-i cānān ile ben cānı bir / Dü cihān yoġidi bir bilürdi cān cānānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 1). [dü cihān, ] 
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Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [dü cihānda, -da ] 

Raḥīmī dü cihāna dergehüñ virmez benüm ḫānum / Anı vallāhi ṣanma bir daḫi dār u diyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 7). [dü cihāna, -a ] 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [dü cihānı, -ı ] 

 

dügün: Eğlence. 

Gün yüzüñsüz ey hilāl-ebrū bu gün / Baña mātem ḫalḳa bayram u dügün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
267, Beyit 1). [dügün, ] 

Göñül hecr-i ruḫ u zülfüñle batdı ḳara ḳayġuya / Dügüne varmaludur aña nisbet şimdi mātemli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 4). [dügüne, -e ] 

 

dükān: Dükkan || Devlet. 

Naḳd-i ʿömrin yoḳ yire ol nā-ḫalef ḳıldı telef / Yaġmaladılar metāʿını dükānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 5). [dükānın, -ın ] 

 

dümen: Deniz ve hava taşıtlarında, taşıtı gitmesi istenen yöne çevirmeye ve istenen doğrultuda götürmeye 
yarayan hareketli parça. 

Gel ṭoġrudalum biz dümeni baḥr-i ʿaṭāya / Almaḳ bizüm ü virmek o sulṭāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 3). [dümeni, -i ] 

 

dün: Önceki gün. 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [dün, ] 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [dün, ] 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [dün, ] 

Ḫaṭṭı geldi būsesin al dün ġarībüñdür diyü / Ey Raḥīmī lāyıḫ oldı cāna dün esrār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 7). [dün, ] 

Ḥarāretle yanarken nār-ı hecri dün gice şemʿa / Yanumca bir yaña pervāne yandı bir yaña meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 4). [dün, ] 

Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [dün, ] 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [dün, ] 
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Şehr içinde dün gice daʿvā-yı ḥüsn eylerdi māh / Gün yüzüñ gördi bu gün eksükligin bildi temām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 4). [dün, ] 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [dün, ] 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [dün, ] 

Yine Ferhād-ı ġam-fersāya peydā oldı ṣandılar / Leb-i Şīrīnüñ añdum āh idüp dün kūhsār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 6). [dün, ] 

Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [dün, ] 

Zülfüñe dolanmış işitdüm raḳībi dün gice / Eksük olmaz baña bir sevdā ḳara ḳaygu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 328, Beyit 6). [dün, ] 

 

dün gice: Dün gece. 

Dār-ı zülfin dün gice Manṣūra ṣordum ḫ˅ābda / Dār-ı dehr içre didi ol ʿāşıḳuñ miʿrācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 5). [dün gice, ] 

Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider / Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 1). [dün gice, ] 

Tāb-ı zülf ü ḫadduñ añup tāb-ı nār-ı ġuṣṣada / Dün gice ey meh benümle yandı bir miḳdār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 2). [dün gice, ] 

 

dün gün: Her zaman, daima, gece gündüz. 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [düni gün, ] 

Hem-demümdür gündüzin nālem gice ey māh āh / Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 1). [dün gün, ] 

 

dün ü gün: Dün ve bugün, her zaman. 

Dün ü gün budur Raḥīmīnüñ murādı Ḥaḳḳ bilür / Her şebüñ ola şeb esrār-ı ḥaḳı şebhā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 6). [dün ü gün, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [dün ü gün, ] 

 

dünyā: Cihan, âlem, evren. 

Cemālüñ ḥaḳḳı ey ġonca İrem bāġına yoḳ müslim / Ser-i kūyuñ gibi dünyāda bir ārāmgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 4). [dünyāda, -da ] 
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Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [dünyā, ] 

Seni bir yaña devletle ḳosañ bir yaña dünyāyı / Mübārek ola saña dil seni bī-iḫtiyār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 3). [dünyāyı, -yı ] 

Şehā şād-āb iden kūyuñ sirişk-i çeşm-i ʿāşıḳdur / Bilürsin şöhreti Şaṭdur şehā dünyāda Baġdāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 4). [dünyāda, -da ] 

Vefā ummañ bu dünyā derd-i bī-pāyānımış bildüm / Ṣoñı maʿmūre-i dehrüñ yine vīrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 1). [dünyā, ] 

Meges miḳdārı gelmez ʿaynına ʿanḳāsı dünyānuñ / Hümā ṭalʿatlu himmet evcinüñ perrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 2). [dünyānuñ, -nuñ ] 

Ben gedāña āsitānuñdur şehā meʾvā bu gün / Ger ṭurur ger ṭurmasın nemdür benüm dünyā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 1). [dünyā, ] 

Varlıġum naḳd-i vücūduñladur ey genc-i murād / Yire geçsün sensizin dünyā vü mā-fihā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 2). [dünyā, ] 

Ey göñül ḳonmaz meges gibi ḫasīsüñ ḫūnına / Ḳulluġın ʿankā gibi dünyāda istiġnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 5). [dünyāda, -da ] 

Biz ser-i kūy-ı melāmetde fenā şālın geyüp / Mülke ṭālib olmazuz hīç çekmezüz dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 2). [dünyā, ] 

Ey Raḥīmī ḫ˅ān-ı Ḥaḳdan ḫod nevāleñ baḫşıdur / Bī-nevāyāne ṭamaʿ itme yime dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 5). [dünyā, ] 

Sikender gibi ṣalsun ṣıyt-ı ʿadlüñ gūş-ı gerdūna / Naṣībüñ Ḫıżrveş dünyāda ʿömr-i cāvidān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 4). [dünyāda, -da ] 

Naḳd-i maḳṣūdum vücūduñ genc-i ümmīdüm ḳapuñ / Gözüme dünyā vü mā-fihā benüm berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 6). [dünyā, ] 

Sipāh-ı eşk-i ḥasretden şehā ġarḳ itdi dünyāyı / Raḥīmīnüñ gözi yaşına raḥm it eyle Ṣubaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 5). [dünyāyı, -yı ] 

 

dünyā yüzin: Yeryüzü. 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin / Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 1). [dünyā yüzin, -n] 

 

dünyā-perestān: Dünyaya tapan. 

Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [dünyā-perestānuñ, -uñ ] 

 

dünye: Dünya. 
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Ey Raḥīmī baña bu şādī yeterdi dünyede / Ġuṣṣa-i ʿaşḳı göñül şehrine mihmān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 7). [dünyede, -de ] 

 

dür: İnci. 

Ṭabʿ-ı güher-feşān ile ben ol Raḥīmīyem / Sen şāh ayaġına nice dürler döker miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 7). [dürler, -ler ] 

Kenār-ı vaṣlı sen şehvāre dürle olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı deryā baña min-baʿd añmañuz anı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 2). [dürle, -le ] 

 

dür-dāne: İnci tanesi. 

Ṭālib olan sen lebi laʿl ü dişi dür-dāneye / Ḥabbeye almaz ʿAden dürrin Bedaḫşān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 2). [dür-dāneye, -ye ] 

 

dürd-nūş: Şarabın tortusunu içen. 

Ben bezmgāh-ı derdüñüñ ol dürd-nūşıyam / Cān naḳdi ile cām-ı lebüñ mey-fürūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 1). [dürd-nūşıyam, -ıyam ] 

 

dürer: İnciler. 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [dürer, ] 

 

dür-i şehvār: Padişahlara layık iri inci. 

Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [dür-i şehvār, ] 

 

dür-i yek-dāne: İri taneli inci. 

Sen dür-i yek-dāneye çoḳdan bulurdum ittiṣāl / Arada māniʿ olan ol seng-i dil aġyār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 5). [dür-i yek-dāneye, -ye ] 

 

dürr: İnci. 

Yaşuma hem-dem olan yārümi gir gözlerüme / Ḳandadur ol dişi dürr lüʾlüʾ-i şeh-vāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 2). [dürr, ] 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñe di itmesün güẕer / Ḫālī degül ḫaṭırludur ey dürr ḫurūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 4). [dürr, ] 

Ḫayāl ü fikr-i dendān u dehān-ı yāra meʾvādur / Ne dürrüñ maʿdenidür gör ne cevher kānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 4). [dürrüñ, -üñ ] 
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Yoluma itdi benüm bir ḳanludur dürr yaşuma / Ter düşerdi yār ile mā-beyni ol deryā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 5). [dürr, ] 

Vücūdum dürrinüñ ṣarrāf-ı ʿālem ḳıymetin bilmez / Cihānuñ cevherin virseñ behā ne bī-behāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 2). [dürrinüñ, -inüñ ] 

Ṭālib olan sen lebi laʿl ü dişi dür-dāneye / Ḥabbeye almaz ʿAden dürrin Bedaḫşān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 2). [dürrin, -in ] 

Vaṭan ṭutdı gözüm içre ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ / Ne cevher maʿdeniyüz gör ne dürrüñ kānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 2). [dürrüñ, -üñ ] 

 

dürre: İnci. 

Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [dürresine, -sine ] 

 

dürr-feşān it-: İnci serpmek. 

Degüldür gördügüñ söz mūje-i dildārda kebkeb / Gözüm merdümleri teşrīf içündür dürr-feşān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 4). [dürr-feşān itmiş, -miş ] 

 

dürr-i girān-māye: Kıymetli, değerli inci. 

Emr it bu dem ey dürr-i girān-māye demidür / Ġavvāṣ-ı ṭaleb lücce-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 2). [dürr-i girān-māye, ] 

 

dürr-i ḫoş-āb: Parlak inci. 

Vaṣf-ı ḳaddüñle Raḥīmī rast u mevzūn-ṭabʿdur / Luṭf-ı güftāruñla aġzından yaġar dürr-i ḫoş-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 7). [dürr-i ḫoş-āb, ] 

 

dürr-i şehvār: Şahlara lâyık olan iri tâneli inci. 

Ey Raḥīmī yaşuñı sen de revān it yolına / Raḥm ide bir gün ola şāyed o dürr-i şehvār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 5). [dürr-i şehvār, ] 

 

dürr-i semen: Değerli inci. 

Şeh-süvārum gel ayaḳ baṣ rūy-ı ḫāk-ālūdeme / Ḥāżır itdi gözlerüm īsār içün dürr-i semen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 3). [dürr-i semen, ] 

 

dürr-i yetīm: Bir sedefte tek başına meydana gelen büyük ve iri, çok makbul inci. 

Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [dürr-i yetīm, ] 
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düş-:  

1. Bir şeyin yukarıdan aşağıya doğru düşmesi. 

Ruḫ-ı zerdiyle her gün muntaẓırdur şāh-rāhuñda / Raḥīmī bir ḫazān yapraġıdur yollara düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 7). [düşmişdür, -mişdür ] 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [düşen, -en ] 

Tīġüñ üstine düşüp ben yılmayup cānlar virem / Āh kim ġamzeñ ucıyla bir kez itmezsin nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 3). [düşüp, -üp ] 

 

2. Uğramak, rast gelmek. 

İki gözüm felek sürme iderdi ḫāk-i rāhumdan / Eger bir gün düşerse sen mehüñ dergāhına rāmum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 3). [düşerse, -erse ] 

 

3.Müptela olmak. 

Ḳul oldı sen boyı servi görüp dil-i āzād / Hevā-yı ʿaşḳa düşüp didi her çi bād-ā-bād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 1). [düşüp, -üp ] 

Ḳoyup gülzār-ı kūyuñ ṣanma dil gülzāra düşmişdür / Hezār efġān ile ol ḫasta ey gülzāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 1). [düşmişdür, -mişdür ] 

Ey dil ne içün her dem bu zāra neden düşdüñ / Başum gibi ser-gerdān āvāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 1). [düşdüñ, -düñ ] 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [düşdüñ, -düñ ] 

Ten cāme-i varlıḳdan ʿuryān olısar āḫir / Gel ḳayd-ı ḳabādan geç destāra neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 3). [düşdüñ, -düñ ] 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [düşdüñ, -düñ ] 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [düşdüñ, -düñ ] 

 

4.Yansımak, aksetmek. 

Raḥīmī reh-güẕārında eger çi sāyeveş düşdi / Ḳomaz ser-keşligin ol serv-ḳadd āh anca āh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 5). [düşdi, -di ] 

 

5. Gelmek, ulaşmak, varmak. 
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Dāġ urup sīneme ʿaşḳ odı ile lāle gibi / Düşeyin dāmen-i kuhsāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 2). [düşeyin, -eyin ] 

 

6.Payına, hissesine düşmek. 

Kān-ı iḥsān-ı mürüvvetsin eyā Ḫātem vücūd / Keff-i feyż-ı cūduñ ile düşdi baḥre ıżṭırāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 5). [düşdi, -di ] 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [düşmez, -mez ] 

 

7. İstenmeyen bir durumda bulunmak. 

Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [düşmişdür, -mişdür ] 

 

8. Peyda olmak. 

Ey Raḥīmī başuma ter düşdi deryā acıdı / Düşeli dildār ile mā-beynüme bu mā-cerā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 3, Beyit 7). [düşeli, -eli ] 

 

9. (Yola) koyulmak, revan olmak. 

İstiḳāmet eyleyüp düşme seḳāmet semtine / Key ṣaḳın olma Raḥīmīveş günehkār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 5). [düşme, -me ] 

 

10.  (Zorlayıcı bir sebeple) Başını alıp gitmeye koyulmak, kendini –e atmak. 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [düşmişdür, -mişdür ] 

 

11.Gönlü düşmek. 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [düşmişdür, -mişdür ] 

 

12. Uygun düşmek, yaraşmak, yakışmak. 

Yār derdiyle Raḥīmī bu dilinmiş dilimüñ / Göricek yārelerin yār ile düşmedi sūrāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 7). [düşmedi, -medi ] 

 

13. Uğramak, çekmek. 
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Firāḳa düşmeyen bilmez nedür keyfiyyet-i ḥālüm / Benüm esrāruma vāḳıf olan ḥayrāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 2). [düşmeyen, -meyen ] 

 

14.Olmak. 

ʿAceb Mecnūn-ṣıfat sevdāyī düşdüm zülfi ucından / ʿAceb öldürdi ġam Ferhādveş ey şehd-i güftārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 2). [düşdüm, -düm ] 

 

düş eyle-: Rüya görmek, hayal etmek. 

Gice seyrümde gördüm dāl-i zülfüñ reh-berüm olmış / Şehā ḫayr ola dūş-ı devlet-i cāvide düş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 3). [düş eyler, -r ] 

 

düşelden: Düştüğünden beri. 

Hevā-yı ḫāl ü zülfüñe düşelden oḳıya gelmez / Biñ altun āşyānına iñen yüksek uçar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 2). [düşelden, ] 

 

düş-i devlet-i cāvide: Sonsuz mutluluğun rüyası. 

Gice seyrümde gördüm dāl-i zülfüñ reh-berüm olmış / Şehā ḫayr ola dūş-ı devlet-i cāvide dūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 3). [dūş-ı devlet-i cāvide, ] 

 

düşir-: Düşürmek. 

Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [düşire, -e ] 

 

düşmen:  

1.Düşman. 

Bi-ḥamdillāh bu gün sen Ḫüsrev-i mülk-i meʿānīsin / Yoluñda düşmenüñ Ferhādveş bī-pā u ser yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 3). [düşmenüñ, -üñ ] 

Çatlasa düşmen n’ola ḳopdı terāḳa başına / Āsumānī bir ḳażādur aña bu esmā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 4). [düşmen, ] 

Düşmenlerüñüñ ura donanması ḳaraya / Pür-nāle ḳodı nāy ile zindāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 6). [düşmenlerüñüñ, -lerüñüñ ] 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [düşmen, ] 

 

2.Düşman ||Rakip. 
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Dimedüñ ḥālümi görüp ġamda / Düşmenümle ol āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 8). 
[düşmenümle, -ümle ] 

Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [düşmenüñ, -üñ ] 

Raḥīmī bendeñüñ düşmen sözüyle ḫāṭırın yıḳma / Ḫalīlüm Kaʿbe ḥaḳḳı ḳıble-i Raḥmānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 7). [düşmen, ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [düşmen, ] 

Ḳul degül yoluñda cān virmez dimiş düşmen ney / Ḳuluñam ḳurbānuñam ey dost gel ḳıl imtiḥān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 8). [düşmen, ] 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme / Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 1). [düşmenüm, -üm ] 

Ḳapuñdan ırmaġa ḳaṣd itdi yaşumı düşmen / Gözine yigdi kemer āşinā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 4). [düşmen, ] 

Güler düşmen Raḥīmī zār u maḥzūn / Esirge pādişāhum cānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 5). [düşmen, ] 

 

düşmen-nevāz ol-: Düşman okşayıcı, düşman seven olmak. 

Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [düşmen-nevāz olup, -up ] 

 

düşnām it-: Sövmek, azarlamak. 

Efendi ḳarşu añup ben ḳuluña düşnām it / Duʿā-yı devleti biz de ʿale’d-devām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 3). [düşnām it, ] 

 

düşnām-ı laʿl: Kırmızı dudağın azarlaması. 

Unutma añ Raḥīmī ḳuluñı düşnām-ı laʿlüñden / Benem ol ey mürüvvet kānı vird-i müstecābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 5). [düşnām-ı laʿlüñden, -üñden ] 

 

dü-tā ḳıl-: İki kat, iki büklüm etmek. 

Şevḳ ile geldi ḳapuña dir ḳılup ḳaddin dü-tā / Yarıcuñ Allāh u ʿömr ü devletüñ ola mezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 3). [dü-tā ḳılup, -up ] 

 

dü-tā ol-: İki büklüm olmak. 

Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ / Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 1). [dü-tā oldı, -dı ] 
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Ḳaşlaruñ ḳoyup idelden secde-i miḥrāba baş / Cürm-bārından dü-tā oldı iki ḳaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 4). [dü-tā oldı, -dı ] 

 

düz-:  

1.Hazırlamak, dizmek. 

Cān virürsem ḥasret-i laʿlüñle ger ey māh-rū / Düze her sancaġını ḫāk-i mezārumda sebū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 1). [düze, -e ] 

 

2.Yapmak. || Düzenlemek. 

Geh bozar gāh düzer ṣafḥasını bedr-i münīr / Viremez defter-i ḥüsnüñe beyāż üzere nāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 6). [düzer, -er ] 

 

E 
ebed: Sonsuza kadar, ebediyen. 
Zülfüñ şikesti ʿömr-i dırāze irer ebed / Derdüñ marīżı itmedi dermāna imtizāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 6). [ebed, ] 
 

eblaḳ-ı āfāḳ: Ufukların ala bacaklı atı. 
Ḳoşılsa eblaḳ-ı āfāḳa ṭañ mı āh-ı şeb-rengüm / Ḳoyup yollarda geçdi ḫayli dem bād-ı ṣabā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 5). [eblaḳ-ı āfāḳa, -a ] 
 

ebrū: Kaş. 
Gizledi ḫaclet ḥicābında özin ey meh hilāl / Olalı ebrūlaruñ engüşt-nümā-yı ehl-i ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 2). [ebrūlaruñ, -laruñ ] 
Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [ebrūñı, -ñı ] 
İdelden başlu baġrum tīr-i müjgāna nişān ebrū / Büküp ey ḳaşı ya oḳ ḳaddümi eyler kemān-ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 1). [ebrū, ] 
Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [ebrū, ] 
Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān ebrū / Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī āni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 3). [ebrū, ] 

Dile eksük degüldür ḳara ḳayġu yıḳar illerden / Ṭolaşur zülfi gibi bir zemān ḫaṭṭ bir zemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 4). [ebrū, ] 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni / Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 5). [ebrū, ] 
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Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [ebrū, ] 
Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [ebrū, ] 

Ḫayāl-i çeşm-i ṣād u dāl-i zülfüñ iftirāḳından / Şikeste beste ṣad endūh-ı ġamla nā-tüvān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 8). [ebrū, ] 

Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [ebrū, ] 
 

ebrū kemān: Yay kaşlı. 
Şafaḳ ṣanmañ görinen zaḫm urupdur nāvek-i āhum / Ġazāl-i çerḫ ey ebrū kemān oḳlu şikārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 2). [ebrū kemān, ] 
Bir degül biñ cān fidā eyler Raḥīmī yoluña / Līk ḫūra geçmez ey ebrū kemān ḳurbānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 7). [ebrū kemān, ] 
 

ebrveş: Bulut gibi. 
Başına kebkebīrüñ (?) gün ṭoġarsa ṭañ mı sen māhuñ / Ḳurıldı ebrveş üstine bir jengār otaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 2). [ebrveş, ] 
 

ecel: Ölüm. 
Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [ecel, ] 
Bir yaña ümmīd-i vuṣlat bir yaña bīm-i firāḳ / Ber-ṭaraf ḳıl ey ecel ḳaldum iki arada gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 6). [ecel, ] 
 

ecliçün: Sebebi için. 
Ten-i maʿmūr-ı ʿaşḳuñ gencine cāy olmaḳ ecliçün / Yıḳup yire berāber itdügüñ vīrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 2). [ecliçün, ] 
 

eczā:  

1.Parçalar ( Bedenin parçaları bağlamında). 

Bir ruḫı şemʿuñ inandum ḫandesine germ olup / Külli eczāmı kül itdi yandurup pervāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 4). [eczāmı, -mı ] 

 

2. İlaç. 
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Yaḳup eczāmı külli kül idüp nār-ı firāḳuñla / Semenderveş yataġum ey yüzi gül-nār nār itme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 2). [eczāmı, -mı ] 

Ḫal ü ḫaddınsız yaḳup eczāyı çeşmüm gül gibi / Lāle gibi dāġ-ı ġamda dāġdār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 4). [eczāyı, -yı ] 

 

eczā-yı varlıġ: Vücudun parçaları. 

Olsun nisār yoluña külli güher miyem / Naḳd- cihānı cānı hem eczā-yı varlıġum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 214, Beyit 4). [eczā-yı varlıġum, -um ] 
 

edā eyle-: Yerine getirmek. 

Cān idi borcumuz lebüñe eyledük edā / Ġamzeñ sebeb ne vire eline ḥavālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 3). [edā eyledük, -dük ] 

 

ednā: Küçük, basit, zavallı kimse. 

Raḥīmī himmeti ʿālī umar şānı bülendüñden / Ḳapuñda pādişāhum gerçi bir ednādan ednādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 5). [ednādan, -dan; ednādur, -dur ] 

Bu ednā bendeñi bir şāh-ı ʿālī-şāna gönderseñ / Gedāñı bir mürüvvet ṣāḥibi sulṭāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 1). [ednā, ] 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil / Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (Kütahyalı Rahîmî  

Dîvânı, Gazel 168, Beyit 1). [ednādur, -dur ] 

Ey Raḥīmī āh kim oldum yolında ḫāk-i pāy / Meyli yoḳ ednāya bir ʿālī-cenābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 7). [ednāya, -ya ] 

Naẓardan degme bir ednānuñ ilḳāsıyla devr itme / Seni gördi gözini açdı ey ʿālī-naẓar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 5). [ednānuñ, -nuñ ] 

 

ednādan ednā: Aşağıdan daha aşağı. 

Faḳīrem gerçi kim ednādan ednā bir gedāyam ben / Ḳanāʿat ehli dervīşem şehā ṣāḥib-ġınāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 1). [ednādan ednā, ] 

 

efendi:  

1.Efendi. ||Sevgili. 

Ṭoġrı ḳul olan efendi sen boyı āzādeye / Her kenāruñ sāye-i serv ü çenārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 5). [efendi, ] 

Ḫayli demdür dil hevā-yı ḳaddüñe oldı esīr / İstemez ammā efendi bir nefes āzādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 2). [efendi, ] 
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Raḥīmī ḳul olalıdan efendi saña şākirdür / Ki aña sebḳat itmişdür ḥuḳūḳ-ı niʿmet ü nānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 7). [efendi, ] 

Efendi ḳarşu añup ben ḳuluña düşnām it / Duʿā-yı devleti biz de ʿale’d-devām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 3). [efendi, ] 

Efendi seni sevdügümdür ṣuçum / Bu cürmiyle bende güneh-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 6). [efendi, ] 

Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp / Çoḳ degül ʿafv it efendi ben ḳuluña bir günah 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 2). [efendi, ] 

Efendi ben ḳuluñ fürḳatde dil endūh-ı ḥayretde / İkimizde ʿaceb ḥāletdeyüz ben ġamlı ol ġamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 2). [efendi, ] 

Efendi ḳuluña himmet zemānı gelmedi mi / Ḥaḳīr kūyuña ḥürmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 1). [efendi, ] 

 

2.Hükümdar. 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [efendüm, -m ] 

Efendi ben ḳulın sen şāh-ı ʿālī-şāna gönderdi / Gedā-yı āsitānın yaʿni sen sulṭāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 1). [efendi, ] 

 

efġān: Izdırap ile haykırma, bağırıp çağırma. 

Ḳoyup gülzār-ı kūyuñ ṣanma dil gülzāra düşmişdür / Hezār efġān ile ol ḫasta ey gülzāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 1). [efġān, ] 

Gūşına gül-bāng-i āhum girmedi ol ġoncanuñ / Ey Raḥīmī bülbülāsā ṭoldı efġān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 5). [efġān, ] 

Tekye-i ʿālemde n’eyler bir kişi āh eyleyüp / Gūşuña girmez senüñ efġān u feryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 5). [efġān, ] 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [efġānum, -um ] 

İrişmez semʿine feryād u āhum Lala Paşanuñ / O cevr-i ġoncadan ʿayyūḳa irgürdüm ben efġānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 5). [efġānı, -ı ] 

Ṣaḳın ey ġonca-leb bülbüllerüñüñ / Seḥerde nāle vü efġānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 4). [efġānı, -ı ] 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı / Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 1). [efġāndan, -dan ] 

 

efġān eyle-: Bağırmak, haykırmak, feryat etmek. 
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Hem-dem-i ḫār oldı her bir verd-i ḫandān ey göñül / ʿAndelībāsā demidür eyle efġān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 1). [efġān eyle, ] 

Ḫār elinden alamam gül gibi ter dāmenüñi / Her seḥer anuñ içün eylerem efġān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 3). [efġān eylerem, -rem ] 

 

efgār: Yaralı,mecruh. 

Ey şeker-güftār acırsañ baña raḥm it acı kim / Ṭatlu cānumdan uṣandurdı beni efgār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 6). [efgār, ] 

Āh kim gitdi elümden dil ne dil dildār hem / Sīne dāġ-ı ḥasret ile ḫasta vü efgār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 1). [efgār, ] 

Lāibālī tekye-i ʿaşḳuñda bir abdāluñam / Dilde efgārum Ḥasan göñlümde eẕkārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 5). [efgārum, -um ] 

 

efkār-ı istiḳbāl: Gelecek fikri. 

Ḳo māżī ġuṣṣasın efkār-ı istiḳbāli terk eyle / Naẓar ḳıl ḥālüñe gör ḥāliyā kesb eyle bir ḥālet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 4). [efkār-ı istiḳbāli, -i ] 

 

efkār-ı zülf: Saçın düşüncesi. 

Göñlümi bir bend ile bend ideli ʿayyār-ı zülf / Ḳıldı ʿaḳlum kārvānın tār-mār efkār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 1). [efkār-ı zülf, ] 

 

eflāk: Felekler; gökyüzü. 

Şu gün kim sen mehüñ mihrin dil-i ṣad çāke ṭabşurdum / Yaşum taḫt-ı serāya āhumı eflāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 1). [eflāke, -e ] 

 

eflākveş: Gökler gibi. 

Ey Raḥīmī göge aġsa ṭañ mı ṭopum gün gibi / Bir mehüñ eflākveş şehr ü ḥiṣārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 7). [eflākveş, ] 

 

eflāṭūn: M.Ö. 430-348 yılları arasında yaşamış, Aristo’nun hocası olan Yunanlı filozof. Asıl adı Platon’dur. 
Edebiyatta akıl, hikmet ve isabetli görüş timsali olarak kabul edilir. 

Şifā olmaz budur Ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳa / Teraḥḥum idüp Eflāṭūn u ger Loḳmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 8). [eflāṭūnı, -ı ] 

 

efsāne:  

1.Masal, söylenti, asılsız hikâye. 
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Zülfüñe dil baġlamayan ʿaḳlı yoḳ dīvānedür / Laʿlüñe cān virmeyenüñ her sözi efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 1). [efsānedür, -dür ] 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [efsāne, ] 

Laʿl-i Şīrīnüñ ġamından yine cān Ferhādınuñ / Ser-güẕeşti Ḫusrevā efsāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 4). [efsāne, ] 

 

2.Dillere destan olmuş, meşhur. 

Ser-güẕeştem n’ola olursa selefden muʿteber / Ey Raḥīmī bu ḥaḳīḳat ḥāl olur efsānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 41, Beyit 7). [efsānedür, -dür ] 

 

efsāne-i zülf: Saçın efsanesi. 

Efsāne-i zülfüñi göñül ḳıldı Muṭavvel / Līkin dehenüñ şerḥin iñen Muḫtaṣar eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 6). [efsāne-i zülfüñi, -üñi ] 

 

efser: Taç. 

Gūşişle olmaz tāc u taḫt ol dād-ı Ḥaḳdur dād-ı Ḥaḳ / Ol ne serīr-i zerdedür ne serde ne efserdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 5). [efserdedür, -dedür ] 

Olmayan cürʿa-keş-i cām-ı ġam-ı bezm-i firāḳ / Yoḳdur efserde dimāġında anuñ vaṣla meẕāḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 138, Beyit 1). [efserde, -de ] 

 

efser-i sulṭān: Padişah tacı. 

Gerçi kim ḫāk-i reh-i maḳdem-i cānānem ben / Başlar üzre yiri var efser-i sulṭānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 1). [efser-i sulṭānem, -em ] 

 

efsūn oḳı-: Büyü yapmak. 

Mestāne gözin şīve ile süzdügi yārüñ / Efsūn oḳıyup nergise siḥr-i seher eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 4). [efsūn oḳıyup, -yup ] 

 

efsür: Duygusuz, hissiz. 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [efsürde, -de ] 

 

efzūn: Çok fazla, ziyade. 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [efzūn, ] 
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Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş / Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 6). [efzūn, ] 

 

efzūn gel-: Fazla olmak. 

İmtiḥān itsem ġam-ı ʿaşḳı eger Mecnūn ile / Ey ṣaçı Leylī benüm efzūn geleydi ḥayretüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 2). [efzūn geleydi, -eydi ] 

 

efzūn ol-: Artmak, çoğalmak. 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [efzūn olur, -ur ] 

Dilerseñ gün gibi günden güne efzūn ola şevḳuñ / Bu devri żāyiʿ itme meh gibi leyl ü nehār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 2). [efzūn ola, -a ] 

 

eger: Şayet. 

Ḥabībüñ şerbet-i derdi şifā-yı derdmendāndur / Eger var ise dermānuñ ṭabībā derde dermān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 5). [eger, ] 

Ümīd-i vuṣlatıyla şād olurdum / Eger olsaydı bir ġam-ḫ˅ār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 3). [eger, ] 

Eger diñlense şāhum vaṣf-ı ḥālüm / Yazardum ḳapuña ṭumār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 5). [eger, ] 

Görmesem meh yüzüñ ey meh eger aḫşama degin / Teng ü tar olur o gün başuma meydān-ı ferāḫ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 4). [eger, ] 

İki ʿālem kim behā bir kez bilüñ ḳoçmaġıçun / Laʿlüñüñ bir būsesi erzān eger biñ cānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 3). [eger, ] 

Sen eger bu ḳadd-i raʿnā ile reftār eyleseñ / Sebzeveş serv-i revān yoluñda ḫāk-i pā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 4). [eger, ] 

Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger / Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 5). [eger, ] 

Mā-cerā-yı eşk-i çeşmüm bilmek isterseñ eger / Ey perī-rū ʿaynıdur her dem revān enhāra baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 2). [eger, ] 

Şarāba rehn iderdüñ cübbe vü destārı ey ṣūfī / Ṣafā-yı ḳalb ile olsañ eger āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 4). [eger, ] 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [eger, ] 

Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger / Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 4). [eger, ] 
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Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [eger, ] 

Ḫayli muġber ḫāṭıruz ḫaṭṭ-ı ġubār-ı yārdan / Bilseñ esrārum eger ḥayrān ḳalurduñ pür-melāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 6). [eger, ] 

Eger zīr-i nigīnüm olsa biñ mülk-i Süleymānı / Dehānuñdan nihān bir kez aña ṣanma nigāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 4). [eger, ] 

İki gözüm felek sürme iderdi ḫāk-i rāhumdan / Eger bir gün düşerse sen mehüñ dergāhına rāmum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 3). [eger, ] 

İmtiḥān itsem ġam-ı ʿaşḳı eger Mecnūn ile / Ey ṣaçı Leylī benüm efzūn geleydi ḥayretüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 2). [eger, ] 

Eger göndermez ise laʿl-i cān-baḫşuñ dile merhem / ʿİlāca ḳābil olmaz bu ten-i mecrūḥ-ı ṣad çāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 6). [eger, ] 

Ḳaşuñ misāli māʾil ol ey serv-i bāġ-ı nāz / Gökde ḳadin hilālüñ eger ʿaşḳ-ı rāstīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 4). [eger, ] 

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger / Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 5). [eger, ] 

Ġınā-yı ḳalb taḥṣīl eyleyen naḳd-i cemālüñle / Ḳabūl itmez eger berḳ ursa mihr-i ʿālem-ārādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 3). [eger, ] 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [eger, ] 

Eger ey dil görem dirseñ kemāl-i ṣunʿ-ı Yezdānı / Temāşā ḳıl güzellerde melek-ṣūretlü insānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 1). [eger, ] 

Güneş gibi bülend olurdı ḳadrüm çerḫ-i aʿlāda / Eger bālinem olsa bir gice iç eşügi ṭaşı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 342, Beyit 2). [eger, ] 

 

egerçi: Her ne kadar, ise de, gerçi. 

Raḥīmī reh-güẕārında eger çi sāyeveş düşdi / Ḳomaz ser-keşligin ol serv-ḳadd āh anca āh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 5). [eger çi, ] 

Āsāndur egerçi ḳaradan ālet oñarmaḳ / Deryā-yı ġamuñ ġavṭaları cāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 9). [egerçi, ] 

Raḥīmī rūy-ı zerdiyle egerçi sikke-ṣūretdür / Velī bir aḳçesi yoḳ eşk-i sīm-efşāndan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 5). [egerçi, ] 

 

egnin: Boyundan bele kadar olan vücut bölümü, sırt, arka. 

Egnine ṣalupdur beni bu ṭabʿ-ı güher-bār / Şimden girü sen şāh-ı ḫıżır-şāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî  

Dîvânı, Gazel 254, Beyit 15). [egnine, -e ] 
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egri: 

 1.Yan. 

Şehā oḳ ḳaddüñüñ hecriyle bir ḳaddi kemānum ben / Baña ṭoġrı naẓar ḳıl egri baḳma nā-tüvānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 1). [egri, ] 

 

2.Bükülmüş, eğri. 

Ḳaddüñe ṭoġru baḳamaz egri / ʿAyn-ı aʿmā içinde yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 6). 
[egri, ] 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [egri, ] 

 

egri ol-: Eğri, çarpık olmak. || Doğru olmayan, güvenilmeyen . 

Oḳ gibi ṭoġrı olanuñ menzili meydān-ı ġam / Ḳabża-i vuṣlatdadur egri olanlar yā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 3). [egri olanlar, -anlar] 

 

ehl:  

1.Erbap. 

Selāmet semtine luṭf eyle taḥrīk itme ey ṣūfi / Ḫarābāt ehliyem nūş eyledüm ben cām-ı bed-nāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 3). [ehliyem, -iyem ] 

 

2.Sahip, malik. 

Ṣubḥ-ı devlet olmaġa ḳapuñ ṣadāḳat ehline / Ḳıldı Ḥaḳ cevlāngehüñ cānı civār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 3). [ehline, -ine ] 

ʿĀşıḳa ṣubḥ-ı viṣālüñdür Ḫalīlüm rūz-ı ʿīd / Kaʿbe-i kūyuñ Ṣafā ehline miḥrāb-ı ümīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 1). [ehline, -ine ] 

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [ehline, -ine ] 

Menzil-i ṣaf-ı niʿāl oldı maʿārif ehlinüñ / Sākin-i ṣadr-ı ṣadāret oldı nā-dān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 2). [ehlinüñ, -inüñ ] 

Beni ḥālümde ḳoñ ben özge ḥālet iḫtiyār itdüm / Veraʿ ehlin ḳoyup kūy-ı ḫarābāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 1). [ehlin, -in ] 

 

ehl-i ʿaşḳ: Aşk ehli, âşıklar. 

Ehl-i ʿaşḳa Raḥīmī cevr-i ʿitāb / Ḫūb-rūlarda bir güzel-ḫūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 10). 
[ehl-i ʿaşḳa, -a ] 
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Maḥbūb ile Raḥīmī şarāb-ı nihānı gör / Nāşīnuñ ehl-i ʿaşḳa be-ġāyet yasaġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 9). [ehl-i ʿaşḳa, -a ] 

 

ehl-i berāt: Azat edilenler. 

Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [ehl-i berāt, ] 

 

ehl-i cürʾet: Yiğitler. 

Pīre-zen dehre Raḥīmī ẕerrece mihr itmedi / Ehl-i cürʾet böyle ḳullanmaḳ gerek merdāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 5). [ehl-i cürʾet, ] 

 

ehl-i devlet: Makam mevki sahipleri. 

Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [ehl-i devlet, ] 

 

ehl-i dil: Gönül adamı, gönlünde birlik ve huzur zevkini bulan, gerçeği idrâk etmekten gelen gönül zenginliği ve 
müsâmahaya sâhip (kimse), irfan sâhibi, ârif. 

İşigüñ ehl-i diller Kaʿbesi ṣāḥīb-Ṣafā ẕātuñ / Anuñçün ben de yüzüm sürmege Saʿy eylerüm anuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 4). [ehl-i diller, -ler ] 

Gösterür ehl-i dile aynada biñ şekl-i ṣuver / Maʿnīde āyīne-i ġayb-nümādur dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 168, Beyit 2). [ehl-i dile, -e ] 

Ḫarābāta ḳadem baṣdum Raḥīmī ehl-i dillerle / Göñül peymānesin bir ḫāne-i ḫammāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 7). [ehl-i dillerle, -lerle ] 

 

ehl-i ġam: Üzüntü/keder sahipleri. 

Ḫavf it güzelüm ehl-i ġamuñ eşk-i terinden / Ḫaṭṭuñ bitirür ṣaḳlasun Allāh beterinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 1). [ehl-i ġamuñ, -uñ ] 

 

ehl-i ḥāl: Hakikat ehli. 

Şevḳ-ı cemʿ-i ʿömrüñ iḳbālini bildüm lā-beḳā / Ehl-i ḥāle bes yiter rūşen delīl āsār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 3). [ehl-i ḥāle, -e ] 

 

ehl-i hevā: Heves ehli. 

Ne bilür āh-ı derūnum eserin ehl-i hevā / Reviş-i āh yine hem-nefesi āh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 5). [ehl-i hevā, ] 

 



602 
 

ehl-i ʿirfān: Ârifler. 

Ehl-i ʿirfānuñ alayı begidür şimdi şehā / Āsitānuñda Raḥīmī n’ola çekse sancaḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 138, Beyit 7). [ehl-i ʿirfānuñ, -uñ ] 

 

ehl-i ʿişret: Yeme içme ehli. 

Pür itmiş bāde-i gül-rengi nūş-ā-nūş remz eyler / Ṣafā bezminde ehl-i ʿişrete sāġar ṣunar lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 2). [ehl-i ʿişrete, -e ] 

 

ehl-i mürüvvet: Cömertler. 

Raḥīmī her ḫasīse iḥtiyāc ʿarż itme ʿālemde / Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı kerem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 5). [ehl-i mürüvvet, ] 

 

ehl-i naẓm: Nazım ehli, şairler. 

İʿtibārın Ḫusrevā eyle Raḥīmīnüñ ziyād / Ehl-i naẓma tā ḳıla Şeyḫī gibi üstādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 141, Beyit 5). [ehl-i naẓma, -a ] 

 

ehl-i ʿörf: Osmanlı Devleti’nde ihtisap ağası gibi, halkın ihtiyaçlarına âit işleri örfe ve idârî kararlara dayanarak 
gören memurlar. 

İrtişādan ictināb eylerdi evvel ehl-i ʿörf / Şimdi şerʿī ṣūret eyler oldılar ikrāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 6). [ehl-i ʿörf, ] 

 

ehl-i vefā: Vefa ehli. || Âşıklar. 

ʿAdem iḳlīmine ehl-i vefānuñ ṭoġru yolıdur / Elif kim çekmişem tende ġam-ı mevzūn-nihālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 3). [ehl-i vefānuñ, -nuñ ] 

 

ejdehā: Ejderha, büyük yılan. 

Gülşende gözlerüme ḳad ü zülf-i yārsuz / Her serv ejdehā görinür her giyāh mār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 2). [ejdehā, ] 

 

ejder-i nefsi: Nefis ejderhası. 

Şeş cihetden ejder-i nefsi ṭılısmāt eyleyüp / Kendüye gencīne itdi işbu çār erkānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 6). [ejder-i nefsi, -i ] 

 

ek-: Toprağa tohum atmak veya gömmek. 
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Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [ekdügüñ, -dügüñ ] 

 

ekl: Yiyecek, gıda. 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [ekl, ] 

 

ekmek: Buğday, çavdar, mısır gibi hububatlardan yapılan temel gıda. 

Zaḫm-ı cānum gördi müjgānuñ duz ekmek bilmedi / Leblerüñle niçe demdür var iken ḥaḳ-ı nemek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 2). [ekmek, ] 

 

ekser: Genellikle, çoğunlukla, çok zaman. 

N’ola Raḥīmī būse isterse leblerüñden / Cānā leẕīẕ ü terdür ekser ġıdā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 7). [ekser, ] 

 

eksig: Tam olmayan, noksan. 

Güneş yüzüñe muḳābil olursa bedr-i münīr / Ṭutalum eksigin ey meh işin temām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 5). [eksigin, -in ] 

 

eksük: Eksik, noksan. 

Dile eksük degüldür ḳara ḳayġu yıḳar illerden / Ṭolaşur zülfi gibi bir zemān ḫaṭṭ bir zemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 4). [eksük, ] 

Dem-ā-dem göz yaşı ḫūnīn ḥabābıyla müzeyyendür / Bu deryā yüzinüñ eksük degüldür hīç donanması 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 4). [eksük, ] 

 

eksük degül: Eksik değil, her zaman var. 

Dem-i ġamda çeker gūşum kebāb eksük degül dilde / Gözümde ḫūn-ı dil-perver ü bir rengīn-mülüm 
vardur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 2). [eksük degül, ] 

Gerdenümde her gice āvāze-i zencīr-i şevḳ / Şemʿveş pür-tāb-ı dil eksük degüldür sūz u sāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 6). [eksük degüldür, -dür ] 

 

eksük ol-: Yetersiz, noksan olmak. 

Artırursın vefāñı ġayrılara / Mihrüñ ey meh baña mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 6). 
[eksük olur, -ur ] 
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eksük olma-: Her zaman bulunur olmak. 

Vücūd-ı nāzüküñe yaraşur her laḥẓa ṣıḥḥatler / Saʿādetlü serüñden eksük olmasun saʿādetler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 1). [eksük olmasun, -masun ] 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni / Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 5). [eksük olmadı, -madı ] 

Eksük olmaz zülf ü ḳaddüñden hevālar başuma / Veh bu sevdādan gelür āhir belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 1). [eksük olmaz, -maz ] 

Zülfüñe dolanmış işitdüm raḳībi dün gice / Eksük olmaz baña bir sevdā ḳara ḳaygu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 328, Beyit 6). [eksük olmaz, -maz ] 

Nigāruñ sāye ṣalaldan berü zülf-i semen-sāsı / Başumdan eksük olmadı cihānuñ şūr u ġavġāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 1). [eksük olmadı, -madı ] 

 

eksük olur mı: Eksik olmaz. 

Dil-rubādan cefā mı eksük olur / ʿĀşıḳa hīç belā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 1). 
[eksük olur mı, ] 

Nāleme ey gül-i ter incinme / Bülbüle āh vā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 2). 
[eksük olur mı, ] 

Yād-ı laʿlüñle ḫūn-ı dil içerüz / Cāna cām-ı ṣafā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 3). 
[eksük olur mı, ] 

Mihr-i ḥüsnüñe müşteri ẕerrāt / Ḫūba hīç mübtelā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 
4). [eksük olur mı, ] 

Sāyeñüm ẕerrece baña mihr it / Āfitāba żiyā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 5). 
[eksük olur mı, ] 

N’ola virse Raḥīmī yoluña cān / Saña şāhum gedā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 7). 
[eksük olur mı, ] 

 

eksüklig: Eksiklik, kusur, hata. 

Raḥīmī yoḳ durur eksükligüm mihrinde ol māhuñ / Velīkin ḳıldı tekmīl olmadı ḥayfā ki noḳṣānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 5). [eksükligüm, -üm ] 

Şehr içinde dün gice daʿvā-yı ḥüsn eylerdi māh / Gün yüzüñ gördi bu gün eksükligin bildi temām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 4). [eksükligin, -in ] 

 

eksüklü: Hatalı, noksan, kusurlu. 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [eksüklüdür, -dür ] 
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eksüklüg:  

1.Yetersizlik, noksanlık. 

Ġırre olma ol ḳaşı ġarrāya kendüñ beñzedüp / Ey hilāl eksüklügüñ bil ʿöẕr ḳıl tenhāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 4). [eksüklügüñ, -üñ ] 

Didüm beñzer ʿiẕāruñ āfitāba / Bu mı eksüklügüm ey māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
3). [eksüklügüm, -üm ] 

 

2.Yokluk. 

Baña sen māh-rū eksüklügin göstermesin Mevlā / Senüñ ḳapuñdan artıḳ bir daḫi şehr ü diyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 5). [eksüklügin, -in ] 

 

el:  

1.İyelik ekleriyle kullanıldığında sâhiplik, mülkiyet ifâde eder. 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [elden, -den ] 

Ne dilde ṣabra ṭāḳat ne elümde iḫtiyārum var / Ten-i bī-cāna döndüm ṣanma kim sensiz ḳarārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 1). [elümde, -ümde ] 

Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [elde, -de ] 

Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [elinde, -inde ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Rāh-ı ʿaşḳuñda bular olmadı yoldaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 2). [elden, -den ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [elden, -den ] 

Her neye ṣunarsañ irişür dest-i şerīfüñ / Virmiş elüñe Ḥaḳḳ yed-i ṭāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 6). [elüñe, -üñe ] 

 

2.  Bâzı söyleyişlerde teşmil yoluyle işi yapanın veya o işin yapılmasına tesir eden kimsenin yerini tutar. 

Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı müraṣṣaʿ tāca reşküm yoḳ / Elüñden başuma yara iren seng ü meder yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 4). [elüñden, -üñden ] 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [elüñden, -üñden ] 

Ben yıḳıldum olmadum ābād elüñden ey felek / Olmadum devrüñde bir dem şād elüñden ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 1). [elüñden, -üñden ] 
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Kimseye meyl eylemezsin bir ʿacūz-ı naḥssın / Ṭaşa çaldı başını Ferhād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 2). [elüñden, -üñden ] 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [elüñden, -üñden ] 

Ḳaṣrınuñ bulduñ ḳuṣūrın çekdirüp şiddetler / Ṣoñ ucı pā-māl olup Şeddād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 4). [elüñden, -üñden ] 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [elüñden, -üñden ] 

Bilmezem senden Raḥīmī kime yansun ḥālini / Dād elüñden ey felek feryād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 7). [elüñden, -üñden ] 

Ḳadüm yā itdi dil-ber cevr eliyle / Baña raḥm eyle yā Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 2). [eliyle, -iyle ] 

Fidā-yı cān idüp şīrāne ġamzeñ ṣaydgāhında / Elümle başumı āvīze-i fitrāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 3). [elümle, -ümle ] 

Sīnede iki elif ḳolumda iki dāġ-ı ġam / Sen vefāsız serv-ḳadd gül-ruḫ elinden āh āh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 294, Beyit 4). [elinden, -inden ] 

 

3.  Kolun, bilek mafsalından îtibâren avuç ve parmakları içine alan ve iş görmeye, tutmaya yarayan kısmı. 

Öpem diyü mübārek elüñ bir ṭarīḳ ile / Şiʿr-i güher-nisārumı ḳıldum şiʿār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 9). [elüñ, -üñ ] 

Teraḥḥum ḳıl Raḥīmī cürʿaveş pāy-māl-i devrāndur / Senüñ ey sāḳī-i gül-ruḫ elüñden bir ayāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 5). [elüñden, -üñden ] 

Lebüñ şevḳıyla dem şimdi şarāb-ı ḫoş-güvāruñdur / Ele kendü ayaġıyla gele zevḳ ol şikāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 1). [ele, -e ] 

Ḫār elinden āh kim bildüm alınmaz dāmenüñ / Hem-dem-i aġyārsın ey ġonca-i ḫandān ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 3). [elinden, -inden ] 

Cān idi borcumuz lebüñe eyledük edā / Ġamzeñ sebeb ne vire eline ḥavālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 3). [eline, -ine ] 

Ḫ˅āce-i dehri mezād idüp ṣatarsın ḳul gibi / Olmadı bir kimsene āzād elüñden ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 159, Beyit 6). [elüñden, -üñden ] 

Yüzüm sürdükce ʿār itme ġubār-ālūde çihremden / Ne mümkindür ḫalāṣ ola elümden pāk-dāmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 5). [elümden, -ümden ] 

Cām-ı laʿlüñe irişmez elüm elden ne gelür / Ayaġuñ öpmedür ümmīd degül mültemes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 3). [el, ] 

Rāżıyam kes başumı kesme elümden etegüñ / Başdan eyler mi Raḥīmī ġam-ı ser-pā heves el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 5). [elümden, -ümden ] 

Ḳomaz Raḥīmī başını ġayruñ ayaġına / Üftādeñ oldı ṭut elin ey şāh-ı ehl-i dīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 5). [elin, -in ] 
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Çemende sāḳī-i gül-ruḫ elinden ḳadeḥ nūş it / Nigārā meclis-i Cemden saña evreng yiter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 6). [elinden, -inden ] 

Öp elin yalvar ayaġına düş ey eşk-i revan / Dem ḳadem ola gel aḳdāmına ḳıl aḳdāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 4). [elin, -in ] 

Ġarīḳ-ı baḥr-i ġamem al elüm Ḫıżrāsā / Kenār-ı şādiye furṣat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 2). [elüm, -üm ] 

 

4.Yabancı. 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [ele, -e ] 

 

5.Halk. 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [el, ] 

 

el bir eyle-: El birliği yapmak, birleşmek, anlaşmak. 

Leblerüñle ġamzeñ el bir eylemiş / Cānuma şīrāne naḫçīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, Beyit 
1). [el bir eylemiş, -miş ] 

 

el çek-: İlgisini kesmek, vazgeçmek. 

Ṭālib-i genc-i beḳā oldum fenādan çekdüm el / Baş açuḳ abdāl olup tāc u ḳabādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 1). [el çekdüm, -düm ] 

Hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı dildārıyla ben / Fāriġum faġfūrdan cām-ı ṣafādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 2). [el çekdüm, -düm ] 

Bu riyādur zāhidā cismüñde naḳş bu riyā / Bī-riyā bir ʿāşıḳam ben bu riyādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 3). [el çekdüm, -düm ] 

Ṭaʿna ḳılmasun żahīr ü destgīr oldum diyü / Müttekāya egmezem başum ʿaṣādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 4). [el çekdüm, -düm ] 

Manṣıba manṣūbadur dehrüñ Raḥīmī cāyı çāh / Cāhile baş egmezem ben bu recādan çekdüm el 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 5). [el çekdüm, -düm ] 

Geçüp ġavġālarından ʿālemüñ ṣulḥından el çekdüm / Ferāġat menzilinde sākin-i künc-i rıżā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 5). [el çekdüm, -düm ] 

Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem / Görüp ānide reng aldum gülinden 
sünbülinden hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 1). [el çekdüm, -düm ] 

Ḫarābāta ayaḳ baṣdı Raḥīmī pāk-dillerle / Maḳām-ı ehl-i zerḳ olmaġın el çekdi muṣallādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 7). [el çekdi, -di ] 
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Götürdi bezm-i kesretden ayaġı cümle el çekdi / Ḥarīm-i vaḥdet-ābād içre ḫalvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 2). [el çekdi, -di ] 

 

el çeke gör-: Vazgeçmek. 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [el çeke gör, -e gör ] 

 

el götür-: Dua etmek, Allah'a niyazda bulunmak amacıyla ellerini açmak. 

Ey Raḥīmī el götür baş aç yüzüñ dergāha ṭut / Ḳıl duʿāyı devlet-i sulṭān Selīm Ḫāna şitāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 7). [el götür, ] 

 

el ḳar-: El uzatmak, bir şeyi elde etmeye çalışmak. 

Nigehbān itme genc-i ḥüsnüñe ol ṣūret uġrısın / Ḳara zülfüñe el ḳarmaya şāyed nā-gehān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 6). [el ḳarmaya, -maya ] 

El ḳaraldan ḳomadı zülfi bu miskinde ḳarār / Virdi hem ṣabrı dil-ārāmı dil-ārāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 4). [el ḳaraldan, -aldan] 

 

el kes-: İlgisini kesmek, ilgilenmemek, vazgeçmek. 

Ṣunma ol ġonca lebüñ pāyına ey ḫār u ḫas el / Yoḳ yire başuñ içün cāna kesel virme kes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 1). [el kes, ] 

 

el öp-: Sevgi veya saygının somut bir ifadesi olarak el öpmek. 

Degül deryā felek ḳapuña bir māvi ḳumāşıyla / Elüñ öpmege gelmiş bulmaġa devrüñde bir pāye 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 3). [elüñ öpmege, -üñ, -mege ] 

 

el ṣun-: El uzatmak. 

Ṣunma ol ġonca lebüñ pāyına ey ḫār u ḫas el / Yoḳ yire başuñ içün cāna kesel virme kes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 1). [el ṣunma, -ma ] 

Ṭañ mıdur şehrüñi ey meh oda yaḳsa āhum / Yaḳalar dāmen-i vaṣluñı ṣunup her ʿases el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 4). [el ṣunup, -up ] 

 

el vir-: 

 1.Yardım etmek, fırsat vermek. 

Der-i cānāna yüz sürdüm ḳoyup başum ayāġına / Bi-ḥamdillāh Raḥīmī baña el virdi yine devlet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 7). [el virdi, -di ] 
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2.Mümkün olmak. 

Ey felek ḫoş gör bu devrānuñ bahārı şevḳini / Her dem el virmez bu demler arayup yaḳsañ çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 3). [el virmez, -mez ] 

 

elbette: Mutlaka. 

N’ola mesken ṭutsa göñlümde ḫayāl-i ḥüsn-i yār / Bulınur vīrānede elbette genc-i şāyegān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 4). [elbette, ] 

 

elden git-: Bir şeyi yitirmek, yoksun olmak. 

Ben oldum olacaġum gel ṭabībā zaḥmete girme / Dil elden gitmeden bir çāre ḳıl bī-çāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 6). [elden gitmeden, -meden ] 

Āh kim gitdi elümden dil ne dil dildār hem / Sīne dāġ-ı ḥasret ile ḫasta vü efgār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 1). [elümden gitdi, -ümden, -di ] 

 

elden ḳo-: Bırakmak. 

Dāmenine irmege her dem ṣabā pīrāhenüñ / Ḳomadı elden yaḳasın dil-berā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 1). [elden ḳomadı, -madı ] 

Raḥīmī ḳoma ʿārifseñ kenār-ı āteşi elden / Ṣafā hengāmıdur nūş it şarāb-ı erġuvān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 5). [elden ḳoma, -ma ] 

 

elden ne gelür: Çaresiz bir durumda yapılacak bir şey olmadığını anlatan bir söz. 

Cām-ı laʿlüñe irişmez elüm elden ne gelür / Ayaġuñ öpmedür ümmīd degül mültemes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 3). [elden ne gelür, ] 

 

ele gir-: Ulaşmak, sahip olmak. 

Virürdüñ ḫırmen-i dihḳān-ı dehrüñ ḥāṣılın ṣūfi / Elüñe girse ger gendüm ḳadar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 4). [elüñe girse, -se ] 

Ḫoş gör bu demi ḫurrem ol ey şāh gemide / Girmez ele demde ġam-ı ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 8). [ele girmez, -mez ] 

Yār hem-dem bezm-i ḫurrem mevsim-i ʿıyş u ṭarab / Sāḳiyā mey ṣun ele girmez bu demler her zemān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 3). [ele girmez, -mez ] 

Naḳd-i cān vire idüm rūz-ı viṣāline bedel / Bir gice girse Raḥīmī ele ʿuryān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 5). [ele girse, -se ] 

 

elem: Üzüntü, tasa, keder. 
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Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [elem, ] 

 

elem çek-: Acı çekmek, üzülmek, dertlenmek. 

Elif ḳaddüñ ile lām zülf ü hem mīm-i dehānuñçün / Reh-i hecrüñde ancaḳ ben bilürüm ne elem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 3). [elem çekdüm, -düm ] 

Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [elem çekdürme, -dürme ] 

 

elfāẓ: Söz, lafız. 

Zülfüñ añsam çın seḥer olur dimāġum müşg-bār / Leblerüñ ẕikr itsem elfāẓum olur gevher-nisār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 1). [elfāẓum, -um ] 

 

elfāẓ-ı dür-bār: İnci saçan sözler. 

Şeker-ḫandından olur ey meẕāḳ-ı cān şeker peydā / İder elfāẓ-ı dür-bāruñ söze gelse şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 1). [elfāẓ-ı dür-bāruñ, -uñ ] 

 

elḥamdülillāh: Allah'a hamd olsun. 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [elḥamdülillāh, ] 

 

elif:  

1.Arap alfabesinin ilk harfi. 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [elifdür, -dür ] 

ʿAdem iḳlīmine ehl-i vefānuñ ṭoġru yolıdur / Elif kim çekmişem tende ġam-ı mevzūn-nihālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 3). [elif, ] 

 

2. Vücutta elif şeklinde açılmış yaralar. 

Elifler servlerdür dāġlar gül yāreler ġonca / Vücūdum bāġ-ı miḥnet āh eşküm cüst u cūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 2). [elifler, -ler ] 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh / Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 3). [elif, ] 

Sīnemdeki elifler sehm-i sitemdür ey dost / Bu ḳaldı yādgārı her bir ḳaşı kemānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 5). [elifler, -ler ] 
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Sīnede iki elif ḳolumda iki dāġ-ı ġam / Sen vefāsız serv-ḳadd gül-ruḫ elinden āh āh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 294, Beyit 4). [elif, ] 

Nihāl-i serv-i bālādur elifler dāġlar güller / Vücūdum gülşeninüñ dil hemān murġ-i ḫoş-āvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 3). [elifler, -ler ] 

 

elif çek-: Vücutta elif şeklinde yaralar açmak. 

Ḥasret-i ḫālüñle ey serv-i revān / Sīneme çekdüm elif yaḳdum dögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 2). [elif çekdüm, -düm ] 

Serv-ḳaddüñ yādına çekdüm elifler sīneme / Lāle-ruḫsāruñ firāḳı arturur nārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 3). [elifler çekdüm, -düm ] 

 

elif ḳadd: Elif gibi uzun, ince ve düzgün boy. 

Elif ḳaddüñ ile lām zülf ü hem mīm-i dehānuñçün / Reh-i hecrüñde ancaḳ ben bilürüm ne elem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 3). [elif ḳaddüñ, -üñ ] 

Elif ḳaddüñ görüp hem cirm-i ḫālüñ / Anuñçün saña ḳarşu āh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 4). [elif ḳaddüñ, -üñ ] 

 

elif ḳāmet: Elif gibi düzgün ve uzun boy. 

Cefā-yı derdüñ elif ḳāmetimi dāl itdi / Çıḳarduñ ey şeh-i ḫūbān cihānda cevr ile ad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 2). [elif ḳāmetimi, -imi ] 

 

elif-ḳadd: Elif gibi olan boy. 

Derd-i hecrüñle elif-ḳaddüm ḫam-ender-ḫam iken / Rā-ḳaşuñla dāl-zülfüñ hīç revā mı ide redd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 3). [elif-ḳaddüm, -üm ] 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar / Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 3). [elif-ḳadd, ] 

Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [elif-ḳaddümi, -ümi ] 

Buradan gitmeden ey ḳaşı rā ölmek baña rāciḥ / Elif-ḳaddümi derdüñle büküp dāl idüp ad itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 2). [elif-ḳaddümi, -ümi ] 

 

elin al-: Kötü durumdaki bir kişiye yardımda bulunmak, elinden tutmak. 

Misāl-i ʿāşıḳ-ı āşüfte ditrer üstüñe dir dir / Elin al ḳoma ayaḳda olupdur ser-girān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 3). [elin al, ] 

 

elinden al-: Bir kişiyi kötü bir durumdan kurtarmak. 
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Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [elinden aldum, -dum ] 

Ḫār elinden alamam gül gibi ter dāmenüñi / Her seḥer anuñ içün eylerem efġān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 3). [elinden alamam, -amam ] 

 

elinden çek-: Bir kimse yüzünden sıkıntı çekmek, bunalmak. 

Raḥīmī bir cefākāruñ elinden çekdügüm cevri / Kime diyem bilür yoḳ ḥālümi Allāhdan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 5). [elinden çekdügüm, -dügüm ] 

 

elinden ḳurtar-: Kurtulmasına yardım etmek. 

Babanuñ cānısın ḳaçma benüm ḳoynuma girmekden / Ḳuzucaġum beni ḳurtar elinden gürg-i hicrānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 6). [elinden ḳurtar, ] 

 

elma: Elma. 

Ol māhuñ alnı ile zenaḫdānı seyrin it / Aḳşehrüñ alma elmasın eyvāna iḥtiyāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 4). [elmasın, -sın ] 

 

elüm al-: Elinden tutmak. 

Çerḫ elüm alup çevirdi atdı dār-ı ġurbete / Kūy-ı vaṣl-ı yārdan düşdüm cüdā ḥayfā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 3). [elüm alup, -üm-up ] 

 

elüm iriş-: Eli erişmek: eli ulaşmak; gücü yetmek. 

Cām-ı laʿlüñe irişmez elüm elden ne gelür / Ayaġuñ öpmedür ümmīd degül mültemes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 3). [elüm irişmez, -mez ] 

 

elümde iḫtiyārum yoḳ: Kendi elinde olmamak.  

Vücūduña irelden ten bu göñlümde ḳarārum yoḳ / Tenüm bī-tāb olup titrer elümde iḫtiyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 1). [elümde iḫtiyārum yoḳ, -ümde ] 

 

elüñe yapış-: Eline yapışmak, yalvarmak. 

Elüñe yapışup Allāh didüm / Ḳodum baş yoluña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 1). 
[elüñe yapışup, -up ] 

 

elyaḳ: Daha münasip, daha layık. 
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Devlet-i dostdārın elyaḳ gördi ḳıldı Ḥaḳḳ seni / Uşbu şehr-i evliyāda şehriyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 2). [elyaḳ, ] 

 

em: İlâç, devâ, çâre, derman. 

Cān lebüñden em recā itdükce ġamzeñ ḫışm ider / Ben niyāz u nāzdan oldum meded ey çāre-sāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 4). [em, ] 

 

emekdār: Emektar, kıdemli. 

Raḥīmīyem oldum firāḳuñla yār / Viṣālüñi ṭālib emekdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 7). 
[emekdāruñum, -uñum ] 

 

emekdār ol-: Uzun müddet aynı yerde hizmet etmiş, emeği geçmiş (kimse) olmak. 

Şol ḳadar çekdi cefāñuñ yükini cān u göñül / Ben senüñ cān u göñül birle emekdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 5). [emekdāruñ olam, -uñ , -am ] 

 

emel: İstek, arzu. 

Bir emeldür cennet ü ṭūbā ġamı ṭūl u dırāz / Kūy-ı ḳadd-i yāre irmekdür Raḥīmī himmetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 5). [emeldür, -dür ] 

Lebüñ bu cānuma ḥelvā-yı bī-bedeldür ola / Ḫayāl-i ḳāmeti ṭopuñ dile emeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 1). [emeldür, -dür ] 

 

emīrü’l-müʾmin: Halife, müminlerin emiri. 

Benüm ḳalbüm ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānuñdan / Emīrü’l-müʾminisin ḳāṭıʿu’l-burhāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 2). [emīrü’l-müʾminisin, -isin ] 

Ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānından benüm ḳıblem / Emīrü’l-müʾminīn ḳāṭıʿu’l-bürhāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 3). [emīrü’l-müʾminīn, ] 

 

emli: Devalı. 

Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler / Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 3). [emli, ] 

 

emn ü emān: Huzur ve güven. 

Saña emn ü emān ṣıḥḥat yaraşur dāʾimā ammā / Marīż u rencden ḳurtulmasın aġyār-ı bed-ḫ˅āhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 4). [emn ü emān, ] 
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emr: Emir, buyruk. 

Yolumda sāyeveş ḫāk ol dimişsin / Raḥīmī nā-tüvān mūr emre meʾmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 7). [emre, -e ] 

Yoluñda öl disem şu ki bir dem nizāʿ ide / Ḳul mıdur ol ki emrüñe fermanuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 4). [emrüñe, -üñe ] 

Emrüñe boyın urdı vü baş egdi ḳalemvār / Tīġüñ ḫaberi şāh-ı Ḫorāsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 6). [emrüñe, -üñe ] 

 

emr eyle-: Emretmek. 

Raḥīmī ḳuluña emr eyle olsun sākin-i kūyuñ / ʿAzīzüm ol gedāyı bir söz ile Mıṣra sulṭān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 7). [emr eyle, ] 

Zindān-ı ġam-ı hecre beni eyleme maḥbūs / Cān Yūsufın emr eyle zeneḫdāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 2). [emr eyle, ] 

Gāh gāh emr eyle yüz sürsün rikābuña şehā / Ḫāk-i rāhuñdur Raḥīmī ḫod senüñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 7). [emr eyle, ] 

 

emr it-: Emir etmek, buyurmak. 

Cān ile göñül içre ġamuñ ger güm olursa / Emr it yiridür bulduralum yirlü yirinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 5). [emr it, ] 

Emr it bu dem ey dürr-i girān-māye demidür / Ġavvāṣ-ı ṭaleb lücce-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 2). [emr it, ] 

 

emr-i muḥāl: Gerçekleşmesi imkansız olan emir. 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [emr-i muḥāl, ] 

 

emrūd: Armut || boyun. 

Mā-ḥaṣal emrūd ya ḫarbūz u ya bıṭṭīḫ u sīb / Ḳanḳısın iḥsān iderseñ olurum şādān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 8). [emrūd, ] 

 

eñ: Türkçede mübalâğa ile tafdil edatıdır. en büyük hepsinden daha büyük. 

Zāl-i zemāne rezmine ṭāḳat getürmedi / Eñ pehlüvān-ı ʿālem olan didi Rüstemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 4). [eñ, ] 

 

enbāz-ı maḥabbet: Aşkın ortağı. 
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Ey dost işigüñden ıraġ eyle ʿadūyı / Olmaz o vefā ehline enbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
22, Beyit 4). [enbāz-ı maḥabbet, ] 

 

encām: Son, akıbet, nihayet. 

Dem bu demdür jeng-i ġamla ḳılma ḳalbüñ münkesir / Bezm-i cām encāmını ḫod gösterür her cām-ı ṣāf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 2). [encāmını, -ını ] 

 

encüm: Yıldızlar. 

Çün döşendi nüh sipihr üzre simāṭ-ı keh-keşān / Mey şafaḳ encüm nuḳul ḫūrşīd ü mehdür nān-ı ʿīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 2). [encüm, ] 

Görinen encüm degüldür ḥasret-i rūyuñla āh / Dāmen-i eflāke od urdı derūn-ı āteşīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 2). [encüm, ] 

Benüm yanup yaḳılan şemʿ gibi nār-ı ʿaşḳuñla / Yine her encüminde meclis-ārā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 2). [encüminde, -inde ] 

 

endīşe: Düşünce, kaygı. 

Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it / Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 6). [endīşedür, -dür ] 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [endīşesin, -sin ] 

Raḥīmī yār-ı ʿaşḳ olan ġam-ı cān u cihān itmez / Muḥāl endīşedür ʿuşşāḳa ol fikr-i ser-encāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 5). [endīşedür, -dür ] 

 

endīşe çek-: Kaygılanmak. 

Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör / Yine virmek anuñdur luṭf ol perverdigāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 3). [endīşe çekme, -me ] 

 

endūh: Gam. 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [endūhını, -ını ] 

 

endūh-ı ġam: Gam tasası. 

Ḫayāl-i çeşm-i ṣād u dāl-i zülfüñ iftirāḳından / Şikeste beste ṣad endūh-ı ġamla nā-tüvān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 8). [endūh-ı ġamla, -la ] 

 

endūh-ı ḥayret: Şaşkınlık tasası. 
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Efendi ben ḳuluñ fürḳatde dil endūh-ı ḥayretde / İkimizde ʿaceb ḥāletdeyüz ben ġamlı ol ġamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 2). [endūh-ı ḥayretde, -de ] 

 

endūh-ı hecr: Ayrılığın gamı. 

Bī-sütūn-ı ʿaşḳda sen yār-ı Şīrīn-laʿl içün / Çekdügüm endūh-ı hecri Ḫusrev ü Ferhād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 3). [endūh-ı hecri, -i ] 

ʿAşḳ ile vīrān olan dil istemez ābādlıḳ / Ögrenen endūh-ı hecre hīç diler mi şādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 1). [endūh-ı hecre, -e ] 

 

engüşt-nümā-yı ehl-i ʿīd: Bayram ehlinin parmakla gösterileni. 

Gizledi ḫaclet ḥicābında özin ey meh hilāl / Olalı ebrūlaruñ engüşt-nümā-yı ehl-i ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 2). [engüşt-nümā-yı ehl-i ʿīd, ] 

 

enhār: Irmaklar. 

Mā-cerā-yı eşk-i çeşmüm bilmek isterseñ eger / Ey perī-rū ʿaynıdur her dem revān enhāra baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 2). [enhāra, -a ] 

Ne cennet isterem ne ḥūri ne enhāradur meylüm / Ki bir dervīş-i ṣāḥib-himmetüm dīdāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 1). [enhāradur, -adur ] 

 

enīn eyle- Ağlayıp inleme, feryad etme. 

Nā-müsāʿid ṭāliʿum baḫtum siyeh ḳalbüm ḥazīn / Ṭañ mı ey gül-çihre bülbül gibi eylersem enīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 1). [enīn eylersem, -rsem ] 

 

enīs ol-: Arkadaş; dost olmak. 

Fürḳat-i ḳurb-ı viṣālüñle eyā mūnis-i cān / Nāle olmışdur enīsüm işidenlerden ıraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 2). [enīsüm olmışdur, -üm, -mışdur ] 

 

envāʿı: Çeşit çeşit, her türlü. 

İltifātuñdur ġaraż ey mīve-i bāġ-ı ʿaṭā / Bilürüz memlū durur envāʿıla būstān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 10). [envāʿıla, -la ] 

 

envār: Nurlar, aydınlıklar. 

Kendi düşen aġlamaz ṣabr eyle pervāne-dil / Bir dem ola üstüñe pertev ṣala envār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 6). [envār, ] 

Güneş gibi ḳılurdı ʿālemi envāra müstaġraḳ / Ṭulūʿ itse Raḥīmī ẕerrece bir pāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 5). [envāra, -a ] 
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Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [envāra, -a ] 

 

envār-ı ḥüsn: Güzelliğin parlaklığı. 

Yaḳalı envār-ı ḥüsnüñden çerāġ ey āfitāb / Burc-ı ʿizzetde şeref buldı meh-i tābān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 6). [envār-ı ḥüsnüñden, -üñden ] 

 

envār-ı mihr: Güneş ışıkları. 

Şām-ı küfr içre ḳalurdı kāʾināt ey ṣubḥ-ı dīn / Tāb-ı tīġüñ olmasa envār-ı mihre tevʾemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 2). [envār-ı mihre, -e ] 

 

envār-ı ruḫ: Yanağın parlaklığı. 

Envār-ı ruḫuñdan ṭolayı ṭabʿ-ı Raḥīmī / Her şiʿri anuñ şiʿr-i dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 9). [envār-ı ruḫuñdan, -uñdan ] 

 

envār-ı şevḳ: Arzunun ışıkları. 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [envār-ı şevḳuñdan, -uñdan ] 

 

er: Yiğit, erkek. 

Şimdi bildüm nev-ʿarūs-ı dehr bir seḥḥār imiş / Niçe erden arta ḳalmış bir zen-i bāzār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 1). [erden, -den ] 

Ḳılma ḥaḳāret eyle ḫarābāt erine ṭaʿn / Cemşīd olurdı hem-dem aña gāh gāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 4). [erine, -ine ] 

İnanmaz saña gerçek er olan ey ḳaḥbe-zen dünyā / Bu gün mesrūr-ı rūşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 5). [er, ] 

 

erbāb-ı niyāz olduḳ: Dua ehli olmak. 

Yüz yumaz olduḳ namāza olduḳ erbāb-ı niyāz / Zāhidā ʿacz ü ḳuṣūrıyla ʿibādāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 4). [erbāb-ı niyāz olduḳ, -duk ] 

 

eren: Ermiş, veli. 

Başumı iltür vefā meydānına nāḳıṣ ḳadem / Ben erenlerle bu gün ġayret semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 2). [erenlerle, -lerle ] 
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erenler ḥaḳḳı: Velilerin hakkı için. 

Segirdüp al murāduñ ögdilin meydān-ı devletde / Saña ḳoşdum erenler ḥaḳḳı himmetle duʿā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 3). [erenler ḥaḳḳı, ] 

 

erenler ḥaḳḳıçün: Velilerin hakkı için. 

İdüpdür top-ı çerḫi himmetüñ çevgānı ser-gerdān / Erenler ḥaḳḳıçün meydān bu gün sen 
şehriyāruñdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 5). [erenler ḥaḳḳıçün, ] 

 

erḳām: Yazılar, resimler, sayılar. 

Başum aldum ele meydānuña ṣoñra ḳadem baṣdum / Ḥayātum defteri erḳāmına evvel ḳalem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 2). [erḳāmına, -ına ] 

 

erkān-ı ʿīd: Bayramın esası. 

Yüzüñi gördükce būse umduġum ʿayb eyleme / Āyet-i Kevser ḥaḳı cānā budur erkān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 7). [erkān-ı ʿīd, ] 

 

erkek: Er, yiğit. 

Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl / Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 2). [erkek, ] 

 

erzān: Layık, uygun. 

İki ʿālem kim behā bir kez bilüñ ḳoçmaġıçun / Laʿlüñüñ bir būsesi erzān eger biñ cānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 3). [erzān, ] 

Gerekmez ravża-i rıḍvān-ı ġılmān-ı ḳamer-ṭalʿat / Saña erzānı ey ṣūfī benüm ol yāredür meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 2). [erzānı, -ı ] 

Selef ser-māyesi pīrāye-i ḫayr-ı ḫalefsin sen / Aṣıl sen ferʿ-i ʿālīsin saʿādet saña erzānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 335, Beyit 6). [erzānı, -ı ] 

 

erzāni ol-: Layık/uygun olmak. 

Sāde vü ṣāf-dil olmasa yoluñda ey meh / Pertev-i mihrüñe olmaz idi erzāni zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 5). [erzāni olmaz, -maz ] 

 

es-:  (Hava için) Bir yönden bir yöne doğru hissedilir şekilde hareket etmek. 

Ne ġam esse vücūdum yelkeninüñ bādı yapraḳdan / Müyesser ola ʿömr-i Nūḥ tek sen verd-i raʿnāya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 6). [esse, -se ] 



619 
 

 

esb-i nāz: Naz atı. 

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [esb-i nāz, ] 

 

esen ḳal-: Saglıklı, hoş, iyi kalın, Allah'a ısmarladık anlamında veda sözü|| (rüzgar için) esmeye devam et. 

Esen ḳal ey ṣabā gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ şimdi / Gözüm saḳḳā yüzüm cārūb āhum oldı ferrāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 4). [esen ḳal, ] 

 

eser:  

1.İz, işaret,  nişan. 

Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [eser, ] 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [eser, ] 

Ne bilür āh-ı derūnum eserin ehl-i hevā / Reviş-i āh yine hem-nefesi āh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 5). [eserin, -in ] 

Ṣabāyā āhdan ġayrı bu dem benden eser umma / Vücūdum ḫākini ben reh-güẕār-ı yāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 5). [eser, ] 

ʿAşḳuñ hevāsı ile geh aġlar geh iñlerin / Nem var benüm eser senüñ ortada ben neyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 4). [eser, ] 

Ey ravża-i pāküñden eser ravża-i cennet / Ravżañdan eser ravża-i rāḥat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 2). [eser, ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [eser, ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [eser, ] 

 

2.Yapıt, eser. 

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [eser, ] 

 

eser eyle-: İşaret etmek. 

Çeşmümde ġubār-ı ḳademüñ eylese māddi / Ḫāṣıyyet-i küḥl-ı baṣarāsā eser eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 2). [eser eyler, -r ] 
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esīr ol-: Esir düşmek, yakalanmak; bağlanmak, gönül vermek. 

Ḫayli demdür dil hevā-yı ḳaddüñe oldı esīr / İstemez ammā efendi bir nefes āzādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 2). [esīr oldı, -dı ] 

 

esirge-: Merhamet etmek, acımak. 

Güler düşmen Raḥīmī zār u maḥzūn / Esirge pādişāhum cānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 5). [esirge, ] 

 

esīr-i ʿaşḳ: Aşk esiri, aşka müptela olan kimse. 

Her behāsını terāzūda gören ola ʿazīz / Ben esīr-i ʿaşḳuñ iken boynı baġlu ḳul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 5). [esīr-i ʿaşḳuñ, -uñ ] 

 

esīr-i bend-i ʿaşḳ: Sevgi bağının tutsağı. 

Bu dil ḫod nice demlerdür esīr-i bend-i ʿaşḳuñdur / Perīşān idüp ʿaḳlın zülfüñāsā tār-mār itme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 5). [esīr-i bend-i ʿaşḳuñdur, -uñdur ] 

 

esīr-i bend-i ġurbet: Gurbet bağının esiri. 

Esīr-i bend-i ġurbetdür göñül ʿazm-i diyār ister / Ciger mecrūḥ-ı tīġ-i hecrdür vaṣl-ı nigār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 1). [esīr-i bend-i ġurbetdür, -dür ] 

 

esīr-i bend-i miḥnetdār-ı ġurbet: Gurbetin dert yurdunun bağının esiri. 

Raḥīmī bendeñüñ ḥālin ṣorarsañ / Esīr-i bend-i miḥnetdār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 6). [esīr-i bend-i miḥnetdār-ı ġurbet, ] 

 

esīr-i bend-i zülf: Saçın bağının esiri. 

Esīr-i bend-i zülfüñdür dil-i şūrīde raḥm eyle / Güzellik ḫod bilürsin kimseye ʿömrüm degül bāḳī 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 3). [esīr-i bend-i zülfüñdür, -üñdür ] 

 

esīr-i ḳayd-ı bend ol-: Bağın esiri olmak. 

Ṣaçuñ bendiyle bend olmış esīr-i ḳayd-ı bend olmış / Dil-i āşüfte dirler bir ġarīb ü ḫor u zārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 3). [esīr-i ḳayd-ı bend olmış, -mış ] 

 

esīr-i zülf ü ruḫ it-: Yanağın ve saçın esiri yapmak. 

Raḥīmī baḫt-ı hümāyūn bu ṭāliʿi Ferruḫ / Esīr-i zülf ü ruḫ itdi seni mübārek bād (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 36, Beyit 5). [esīr-i zülf ü ruḫ itdi, -di ] 
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esīr-i zülf ol-: Sevgilinin saçlarının tutsağı olmak. 

Esīr-i zülfüñ olduġumı rüsvā eyledi ḫalḳa / Baña bu bendi geçmeklik yine ol nābe-kāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 8). [esīr-i zülfüñ olduġumı, ] 

 

eski: Kadim, evvelki, önceki. 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [eski, ] 

 

eskişehr: Eskişehir. 

Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [eskişehrinde, -inde ] 

 

esmā-yı sūr: Şenliğin adı. 

Çatlasa düşmen n’ola ḳopdı terāḳa başına / Āsumānī bir ḳażādur aña bu esmā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 4). [esmā-yı sūr, ] 

 

esrār:  

1.Sırlar, gizler. 

Benden dehānı cān gibi pinhān olur ḳalur / Esrārum añlayan kişi ḥayrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 1). [esrārum, -um ] 

Firāḳa düşmeyen bilmez nedür keyfiyyet-i ḥālüm / Benüm esrāruma vāḳıf olan ḥayrāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 2). [esrāruma, -uma ] 

Lebüñ esrārınuñ cānıyla ben ḥayrānıyam cānā / Anuñçün añmazam adın şarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 2). [esrārınuñ, -ınuñ ] 

Tercümānlıḳ eylese ḳarşuñda cānum laʿlüñe / Bildürüp keyfiyyetüm esrārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 4). [esrārı, -ı ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭuñ esrārını ḥayrān olmayan bilmez / Meẕāḳ-ı nuṭḳ-ı laʿlüñ hem-dem-i cān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 1). [esrārını, -ını ] 

Gör ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle ne keyfiyyetde ben / Ḥālüme raḥm it beni ḥayrān iden esrāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 4). [esrāra, -a ] 

Ḫayli muġber ḫāṭıruz ḫaṭṭ-ı ġubār-ı yārdan / Bilseñ esrārum eger ḥayrān ḳalurduñ pür-melāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 6). [esrārum, -um ] 

Şöyle denk itdi beni keyfiyyet-i maʿcūn-ı ʿaşḳ / Ṭoptoludur cürʿadān-ı dilde esrārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 4). [esrārum, -um ] 
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2. Keyif verici, sarhoş edici, uyuşturucu, bâzan da uyarıcı olarak kullanılan madde. 

Mest ü şeydā eyleyen ʿaşḳuñ şarābıdur beni / Ṣanma sen keyfiyyetüm afyon u ya esrār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 6). [esrār, ] 

 

esrār-ı ʿaşḳ: Aşkın sırları. 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñla ḥayrān olmayan bilmez / Bu gün esrār-ı ʿaşḳıyla nedür keyfiyyet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 2). [esrār-ı ʿaşḳıyla, -ıyla ] 

 

esrār-ı ḥaḳ: Allah'ın sırları, hakikat sırları. 

Dün ü gün budur Raḥīmīnüñ murādı Ḥaḳḳ bilür / Her şebüñ ola şeb esrār-ı ḥaḳı şebhā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 6). [esrār-ı ḥaḳı, -ı ] 

 

esrār-ı ḥaḳīḳat: Hakîkat sırları. 

Mecāzı maḥv idüp rāz içdük esrār-ı ḥaḳīḳatden / Ṭarīḳatda şerīʿat gibi bir bürhānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 2). [esrār-ı ḥaḳīḳatden, -den ] 

 

esrār-ı ḫayāl-i leb-i mey-gūn: Şarap renkli dudağının düşüncesinin sırrı. 

Yārüñ esrār-ı ḫayāl-i leb-i mey-gūnı ile / Ey Raḥīmī gehi mest ü gehi ḥayrānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 5). [esrār-ı ḫayāl-i leb-i mey-gūnı, -ı ] 

 

esrār-ı laʿl-i yār: Sevgilinin dudağının sırrı. 

Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [esrār-ı laʿl-i yārdan, -dan ] 

 

esrār-ı zülf: Saçın sırrı. 

Ḫaṭṭı geldi būsesin al dün ġarībüñdür diyü / Ey Raḥīmī lāyıḫ oldı cāna dün esrār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 7). [esrār-ı zülf, ] 

 

eşʿār: Şiirler. 

Şāʿir-i bī-meze eşʿārımuza ḫarf çoġ olur / Sen Raḥīmī gibi bir ṭabʿ-ı güher-bāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 7). [eşʿārımuza, -ımuza ] 

Pür-ḥarāretdür Raḥīmīnüñ zebānı nārveş / Ḥālet-i sūz u güdāẕ ile ider eşʿār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 7). [eşʿār, ] 

Leblerüñ vaṣfında cān-baḫş olsa eşʿārum n’ola / Almışam ey Ḫıżr-leb ben Rūḥ-ı ḳudsīden sebaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 6). [eşʿārum, -um ] 
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İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [eşʿār, ] 

 

eşʿār-ı mümtāz ol-: Seçkin şiirler olmak. 

Sen bu ṭabʿ ile Raḥīmī ṭutalum Firdevssin / İltifāt-ı şeh gerek eşʿār-ı mümtāz olmaġa (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 283, Beyit 5). [eşʿār-ı mümtāz olmaġa, -maġa ] 

 

eşʿār-ı ṣāfi: Halis şiirler. 

Cānā Raḥīmī cām-ı lebüñ mestidür müdām / Eşʿār-ı ṣāfisi nice mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 9). [eşʿār-ı ṣāfisi, -si ] 

 

eşcār-ı gülşen: Gül bahçesinin ağaçları. 

Ṣanasın şemʿ-i kāfūrī durur eşcār-ı gülşende / Ki ṭolmış sīmden pervānelerle būstān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 2). [eşcār-ı gülşende, -de ] 

 

eşed: Daha şiddetli. 

Ṣūfiyā ḳorkutma ısınduḳ ʿaẕāb-ı dūzaḫa / Biz ḫaber alduḳ degülmiş hecr-i dil-berden eşed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 6). [eşed, ] 

 

eşedd ol-: Şiddetli olmak, zor olmak. 

Bezm-i bahār olursa şitādan eşedd olur / Bir ġonca sāḳī ruḫları gül-gūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 4). [eşedd olur, -ur ] 

 

eşk: Gözyaşı. 

Elifler servlerdür dāġlar gül yāreler ġonca / Vücūdum bāġ-ı miḥnet āh eşküm cüst u cūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 2). [eşküm, -üm ] 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [eşküm, -üm ] 

Devlet-i ʿaşḳuñda āh u eşküm oldı hem-demüm / Şāh-ı iḳlīm-i ġamem yanumca çoḳ ʿasker yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 3). [eşküm, -üm ] 

Ḫūn-ı cigerle besler merdüm yaşımı eşküm / Olsun demi ziyāde bu çeşm-i ḫūn-feşānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 157, Beyit 4). [eşküm, -üm ] 

Ṣubaşıdur Raḥīmī eşkiyle şimdi ammā / Şāh-ı melāmet oldı nāmūs u ʿāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 5). [eşkiyle, -iyle ] 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [eşk, ] 
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Binā-yı ʿaşḳuñı eşküm gidermedi dilden / Ḳadīmi ḳaṣr-ı felek gibi bir temeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 5). [eşküm, -üm ] 

Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [eşk, ] 

 

eşk ü āh-ı ġam: Derdin ahı ve gözyaşı. 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳda hem-rāhum oldı eşk ü āh-ı ġam / Şehā sulṭān-ı ʿuşşāḳum bular ḫayl ü sipāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 2). [eşk ü āh-ı ġam, ] 

 

eşk-i çeşm-i ʿāşıḳ: Aşığın gözündeki gözyaşı. 

Fenā kuhsārda her lāleye cānā beḳā ṭurdum / Ki eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan dökülmiş ḫūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 2). [eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan, -dan ] 

 

eşk-i çeşm-i rūy-ı zerd: Solgun, sararmış yüzün gözünün gözyaşı. 

Raḥīmī sāʾilüñdür eşk-i çeşm-i rūy-ı zerd ile / Müferraḥdur taraḥ defʿine sīr-i sīm ü zer yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 5). [eşk-i çeşm-i rūy-ı zerd, ] 

 

eşk-i çeşm: Gözyaşı. 

Ḫūn oldı eşk-i çeşmüm ol gül-ʿiẕāra ḳarşu / Ṣular bulanıḳ aḳar evvel bahāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 1). [eşk-i çeşmüm, -üm ] 

Hem-demüm yoḳ eşk-i çeşmümden biraz ḳan aġlasam / Ter düşürmişdür benüm mā-beynümi deryāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 6). [eşk-i çeşmümden, -ümden ] 

 

eşk-i ġam: Gam gözyaşı. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [eşk-i ġam, ] 

 

eşk-i ḥasret: Hasret gözyaşı. 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [eşk-i ḥasret, ] 

Şarābum eşk-i ḥasret hem-demüm ġam / Kebāb itdi bu baġrum nār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 23, Beyit 2). [eşk-i ḥasret, ] 

Eşk-i ḥasret ḳana ġarḳ itdi gözüm merdümlerin / Ṣanki laʿlīn-cāmelerle zeyn olur ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 11). [eşk-i ḥasret, ] 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablumdur ʿalem āhum / Raḥīmī mālik-i mülk-i ġam oldum ḳaldırup sancaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 5). [eşk-i ḥasret, ] 
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Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablamdur ʿalem āhum / Diyār-ı ġamda şimdi pādişāhum pādişāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 5). [eşk-i ḥasret, ] 

 

eşk-i ḫūn: Kanlı gözyaşı 

Cihān mülkini ġarḳ-āb eyleyen bu eşk-i ḫūnumdur / Semāyı oda uran her gice sūz-ı derūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 1). [eşk-i ḫūnumdur, -umdur ] 

 

eşk-i ḫūn-feşān: Kan saçan gözyaşı. 

Baġrumuñ başında ʿaynı ile buldum başını / Bilürem ḳandan gelür her dem bu eşk-i ḫūn-feşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 5). [eşk-i ḫūn-feşān, ] 

 

eşḳ-i pervīn: Ülker yıldızına benzeyen gözyaşı. 

Ruḫuñ māhın gözetmekden bu çeşmüñ eşḳ-i pervīnin / Görür her gice yılduz ṣayduġum ḳaldı ṭaña 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 2). [eşḳ-i pervīnin, -in ] 

 

eşk-i revan: Akan gözyaşı. 

Ṣanma bir müflis gedāyam ʿaşḳ-ı istiġnā yeter / Sīmdür eşk-i revānum rūy-ı zerdümdür zerüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 3). [eşk-i revānum, -um ] 

Öp elin yalvar ayaġına düş ey eşk-i revan / Dem ḳadem ola gel aḳdāmına ḳıl aḳdāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 4). [eşk-i revan, ] 

 

eşk-i rūy: Yüzün gözyaşı. 

İşigüñ sāʾillerine her dem ey kān-ı seḫā / Eşk-i rūyum sīm ile zerdür yeter iḥsān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 13). [eşk-i rūyum, -um ] 

 

eşk-i sīm-efşān: Gümüş saçan gözyaşı. 

Raḥīmī rūy-ı zerdiyle egerçi sikke-ṣūretdür / Velī bir aḳçesi yoḳ eşk-i sīm-efşāndan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 5). [eşk-i sīm-efşāndan, -dan ] 

 

eşk-i ter: Taze gözyaşı. 

Ḫavf it güzelüm ehl-i ġamuñ eşk-i terinden / Ḫaṭṭuñ bitirür ṣaḳlasun Allāh beterinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 1). [eşk-i terinden, -inden ] 

 

eşüg: Eşik, kapı önü. 
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Güneş gibi bülend olurdı ḳadrüm çerḫ-i aʿlāda / Eger bālinem olsa bir gice iç eşügi ṭaşı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 342, Beyit 2). [eşügi, -i ] 

 

eşyā: Mevcudat, yaratılmış olan her şey. 

Ḳamu eşyāda her vechile vechü’llāhı seyr eyle / Ṣafā ehline ey ṣūfī bu mirʾāt-ı muṣaffādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 2). [eşyāda, -da ] 

 

eteg: Bir elbise veya etekliğin alt kenarı. 

Rāżıyam kes başumı kesme elümden etegüñ / Başdan eyler mi Raḥīmī ġam-ı ser-pā heves el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 5). [etegüñ, -üñ ] 

Etegüñ ṣanmış sifālin dem olur mı ḫ˅ār-ı ʿaşḳ / Dökseler ger ḳanını virmez anı cām-ı Ceme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 3). [etegüñ, -üñ ] 

 

eṭrāf: Taraf, yön, yan. 

Cihān bāġı degül ger ravża-i ḫuld-ı berīn olsa / Göñül meyl itmez ol eṭrāfa seyr-i kūy-ı yār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 2). [eṭrāfa, -a ] 

 

eṭvār-ı vefā-sāz-ı maḥabbet: Aşkın vefa gösteren tavırları. 

Bu neyde bu nāleyi bu ẕevḳ u semāʿ yine / ʿUşşāḳa bu eṭvār-ı vefā-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 3). [eṭvār-ı vefā-sāz-ı maḥabbet, ] 

 

evān-ı ʿīd: Bayram vakti. 

Vuṣlat-ı dildāra mānend olalı evān-ı ʿīd / Kaʿbe ḥaḳḳı ḫoş ṣafāyıla geçer devrān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 1). [evān-ı ʿīd, ] 

Dergeh-i ʿizzet-nümāña bir daḫi yüz sürmege / Her zemān taʿcīl ider ʿömrüm gibi evān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 5). [evān-ı ʿīd, ] 

 

evc: Doruk, en yüksek nokta. 

Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle / Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 2). [evcine, -ine ] 

 

evgār: Sarhoş. 

Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [evgār, ] 
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evhām: Zanlar, kuşkular, esassız şeyler, kuruntular. 

Dehānuñ mīmi zülfinüñ ġamı dāl eyledi ḳaddüm / Meded yoḳ yire evhām u ḫayālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 5). [evhām, ] 

 

evrād: Her zaman yinelenen dua. 

Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına / Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 4). [evrāduma, -uma ] 

 

evrāḳ-ı ʿömr: Ömür yaprakları. 

Yile virür ʿāḳıbet evrāḳ-ı ʿömri rūzgār / Ṣafḥa-i ʿālemde aduñ ṭut ki defterdār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 4). [evrāḳ-ı ʿömri, -i ] 

 

evreng: Taht. 

Çemende sāḳī-i gül-ruḫ elinden ḳadeḥ nūş it / Nigārā meclis-i Cemden saña evreng yiter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 6). [evreng, ] 

 

evvel:  

1.Önce. 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür / Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 5). [evvel, ] 

Başum aldum ele meydānuña ṣoñra ḳadem baṣdum / Ḥayātum defteri erḳāmına evvel ḳalem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 2). [evvel, ] 

 

2. Eskiden, önceleri. 

İrtişādan ictināb eylerdi evvel ehl-i ʿörf / Şimdi şerʿī ṣūret eyler oldılar ikrāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 6). [evvel, ] 

 

3.İlk. 

Ḫūn oldı eşk-i çeşmüm ol gül-ʿiẕāra ḳarşu / Ṣular bulanıḳ aḳar evvel bahāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 1). [evvel, ] 

 

ey: Seslenme edatı. 

Sen ol ẓıll-i Ḫudāsın ey nihāl-i devḥa-i devlet / Özüñ gibi idemez bāġ-ı cennet bir semer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 3). [ey, ] 
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Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [ey, ] 

Şeker-ḫandından olur ey meẕāḳ-ı cān şeker peydā / İder elfāẓ-ı dür-bāruñ söze gelse şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 1). [ey, ] 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [ey, ] 

Ey Raḥīmī başuma ter düşdi deryā acıdı / Düşeli dildār ile mā-beynüme bu mā-cerā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 3, Beyit 7). [ey, ] 

N’ola insāniyyet itseñ ey melek-ṭalʿat baña / Bir perīşān-ḫāṭırum raḥm it ḳılup şefḳat baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 1). [ey, ] 

Rā ḳaşuñ peyveste çatma müşterüñe incinüp / Ey ʿuṭārid rā buradur kūşe-i rāḥat baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 2). [ey, ] 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [ey, ] 

Ben Raḥīmīyem ʿaṭā ʿaynıyla raḥm it vaḳtidür / Ḳıl kerem ey şāh-ı ʿālem himmet it himmet baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 6). [ey, -ıyla ] 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [ey, ] 

Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [ey, ] 

Niḳāb-ı zülfüñi refʿ it ruḫuñdan ey büt-i raʿnā / Ki tā ʿaşḳuñ zebūrı ola deyr-i ʿāleme ifşā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 1). [ey, ] 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [ey, ] 

Kitāb-ı ʿaşḳı ben ḫatmetmiş iken mekteb-i ġamda / Henüz Mecnūn ey ḫ˅āce oḳurdı sūre-i Leylā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 4). [ey, ] 

Ḳaṣr-ı ḥüsni yüce ḳılmışdur ṣalın bünyād aña / Ey göñül irmez kemend-i nāle vü feryād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 1). [ey, ] 

Ey Raḥīmī baş üzere pīrüm olsun dir iseñ / Ol ġubār-ı ḫāk-i pāy-ı reh-güẕār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 12). [ey, ] 

Luṭf ile yap yap Raḥīmīnüñ yıḳıḳ göñlin hemān / Bir velāyet ẓāhir it ey kām-kār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 13). [ey, ] 

Güneş yüzüñi taġyīr ideli ey māh-tāb-ı teb / Görüben gökde ṭaña ḳaldı bī-tāb oldı her kevkeb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 1). [ey, ] 

Meger bir mihr-i ʿālem-tāba ey meh müşteri olduñ / Düşersin titreyüp üstine ṣanurlar ki dutdı teb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 2). [ey, ] 

Raḥīmī pür-ḥarāretdür senüñ bu ıżṭırābuñdan / Meger vaṣluñ şarābı defʿ ide ey şāh-ı şekker leb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 7). [ey, ] 
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ʿĀrıżuñsuz ʿaynuma ey nūr-ı ʿaynum ʿayn-tāb / Ḥaḳḳ bilür ʿayn-ı ʿinā ʿayn-ı ʿaẕāb u ʿayn-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 1). [ey, ] 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [ey, ] 

Bezm-i ġamda ey Raḥīmī ḥālüme raḥm eyleyüp / Ḳanlar aġladı ḳadeḥler nāleler toldı rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 5). [ey, ] 

Vuṣlatuñla Āyete’l-kürsi ḥaḳı ey āfiṭāb / ʿArşa döndi şehr-i Marʿaş ṭoldı nūr-ı fetḥ-i bāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 1). [ey, ] 

Ey Raḥīmī el götür baş aç yüzüñ dergāha ṭut / Ḳıl duʿāyı devlet-i sulṭān Selīm Ḫāna şitāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 7). [ey, ] 

Cān baġışlarken dem-ā-dem cānuma ey yār leb / Şol ḳadar ṣordum dehānuñ itmedi iḳrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 1). [ey, ] 

Ey şeker-güftār acırsañ baña raḥm it acı kim / Ṭatlu cānumdan uṣandurdı beni efgār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 6). [ey, ] 

Fehm olunmazdı femüñ keyfi nedür ḥayrān idük / Ey Raḥīmī olmasa ger kāşif-i esrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 7). [ey, ] 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [ey, ] 

Ey Raḥīmī utanur yaşum görüp rez-duḫteri / Yüzine her dem ṭutar vālā-yı gül-gūndan niḳāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 5). [ey, ] 

Doḳunmaz tīr-i müjgānuñ geçer görmezlenür şimdi / Velī ey ḳaşı ya cāna geçer peykānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 6). [ey, ] 

Ey ṣaçı ẓulmet nedür laʿlüñde ḫaṭṭ ṣordum didi / Ḫıżr-ı ḫoş-demdür delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 3). [ey, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳuña dil şol zemān vīrān iken / Daḫi maḫfīdi bu çār ʿunṣurda genc-i şeş cihāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 7). [ey, ] 

Bilür dil dostı iẓhār-ı mihr itmek degül lāzım / ʿAdū-yı dīve insāniyyet itme ey melek-ḫaṣlet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 6). [ey, ] 

Ey dost işigüñden ıraġ eyle ʿadūyı / Olmaz o vefā ehline enbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
22, Beyit 4). [ey, ] 

Ey dil ġubār-ı pāyını şāh itdi saña tāc / Devlet kelāmı ḳondı başuña gözüñi ac (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 1). [ey, ] 

Göñlümde mihr-i ḥüsnüñi ey meh gören didi / Ḳılmış diyār-ı şarḳa Ḫüdāvendgār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 2). [ey, ] 

Sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ ben faḳīr ü aca ac / Ey lebi senbūse-i şekker yañāġı ter gülāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 1). [ey, ] 

Ḫayli gündür ḫār-ı ġamla baġludur bāb-ı feraḥ / Gül yüzüñle ḫāṭır-ı maḥzūnumı gel ey gül ac (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 2). [ey, ] 
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Yurd-ı fenāda bir iki gün oturaḳ iden / Mülk-i beḳāya lābüd ider ey nigār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 3). [ey, ] 

Görmesem meh yüzüñ ey meh eger aḫşama degin / Teng ü tar olur o gün başuma meydān-ı ferāḫ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 4). [ey, ] 

Gizledi ḫaclet ḥicābında özin ey meh hilāl / Olalı ebrūlaruñ engüşt-nümā-yı ehl-i ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 2). [ey, ] 

Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [ey, ] 

Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [ey, ] 

Bükdi bilümi fürḳat-i bār-ı cefā meded / Cevr oḳı geçdi baġruma ey ḳaşı yā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 1). [ey, ] 

Ḳansın zülāl-i mīmüñe ʿaṭşān-ı cān u dil / Ol iki dālüñ ile ḳıl ey dil-rubā meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 2). [ey, ] 

Ey mīm-i fem külāleñüñ ol iki dāline / Virdüm göñül bu cānuma dermān ola meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 4). [ey, ] 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [ey, ] 

Midḥatüñ gülzārınuñ bir bülbül-i ḫoş-ṭabʿıdur / Bu Raḥīmī çākerüñ ey gülşen-i ʿirfān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 9). [ey, ] 

İltifātuñdur ġaraż ey mīve-i bāġ-ı ʿaṭā / Bilürüz memlū durur envāʿıla būstān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 10). [ey, ] 

Ey Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i ʿirfān-ı cūd / V’ey gülistān-ı leṭāfetde gül-i ḫandān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 1). [ey, ] 

Bī-nevā dervīşüñem ḫūn-ı keremden ḳıl ʿaṭā / Tā nevālüñden nevāle bend olam ey ḫān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 3). [ey, ] 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [ey, ] 

Sāḥa-i fażl u fünūnuñ şeh-süvārısın bu gün / Ey ḥabāb-ı maʿrifet v’ey ḫażret-i sulṭān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 7). [ey, ] 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [ey, ] 

Ḳalbümi jeng-i taʿalluḳdan muṣaffā eyleyüp / Geydüm ey rūşen-liḳā āyīne gibi bir nemed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 6). [ey, ] 

Cefā-yı derdüñ elif ḳāmetimi dāl itdi / Çıḳarduñ ey şeh-i ḫūbān cihānda cevr ile ad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 2). [ey, ] 

Ḥālet-i ʿaşḳ içre aḥvālüm görüp ḳan aġladı / Ey benüm çeşm-i güher-bārum yaşuñ olsun mezīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 2). [ey, ] 
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Her gün başına mihr-i şeref ṭoġsa ṭañ mıdur / Meʾvā idindi dergehüñ ey şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 3). [ey, ] 

Ḳanlu yaşumda ʿaks-i ruḫuñ ey yüzi güneş / Gūyā şafaḳ içinde meh-i tābdār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 5). [ey, ] 

Ey şehen-şāh-ı bülend aḫter sipihr-i ʿāleme / Bedr-i ḥüsnüñle hilāl-ebruñ olur bürhān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 3). [ey, ] 

Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [ey, ] 

Yaḳalı envār-ı ḥüsnüñden çerāġ ey āfitāb / Burc-ı ʿizzetde şeref buldı meh-i tābān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 6). [ey, ] 

İşigüñ sāʾillerine her dem ey kān-ı seḫā / Eşk-i rūyum sīm ile zerdür yeter iḥsān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 13). [ey, ] 

Ḳılmasa ey mīm-fem bu dāl-zülfeynüñ meded / Bend-i ẓulmetde olurdı cān giriftār-ı ebed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 1). [ey, ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Arada nem ḳaldı senden ġayrı ey ḫūrşīd-ḫad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 5). [ey,  

Yād-ı laʿlüñdür Raḥīmī mürdeye viren ḥayāṭ / Ḳālib-i fersūdedür ey ʿḬsā-dem cānsuz cesed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 7). [ey, ] 

Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [ey, ] 

Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [ey, ] 

Ser-güẕeştem n’ola olursa selefden muʿteber / Ey Raḥīmī bu ḥaḳīḳat ḥāl olur efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 7). [ey, ] 

Hevādāruñ olanı ey boyı serv / Yeter sāye gibi yirden yire ur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 5). 
[ey, ] 

Ey Raḥīmī vaṣlın umma ol gözi mestüñ müdām / Bir ḫayāl-i ḫūb ol bir devlet-i nā-yābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 5). [ey, ] 

Lebi kālāsını ser-māye-i cānıyla meded / Baña ey ḫ˅āce alı vir saña ḥelvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 46, Beyit 3). [ey, ] 

Aġladup alma ey perī āhum / Gözlerüm yaşı bir ılı ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 9). [ey, ] 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [ey, -dür ] 

Ṣaḳın gül-gūn yaşuñdan reng aluram dem revān itme / Baṣīret üzre ol ey dīde ol gül-berg-i ter terdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 4). [ey, ] 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [ey, ] 
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Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [ey, ] 

Ḫār-ı ġam-ı hicrāndan olur bülbül-i dilzār / Ey ġonca ḳo sen söyleyeni söyledeni gör (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 52, Beyit 3). [ey, ] 

Ḳoyup gülzār-ı kūyuñ ṣanma dil gülzāra düşmişdür / Hezār efġān ile ol ḫasta ey gülzāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 1). [ey, ] 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [ey, ] 

Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [ey, -mişdür ] 

İtmedüm bülbül gibi ey yüzi gül gülzār seyr / Baña kūyuñ pes ne lāzım eyleyem tekrār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 1). [ey, ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ḳıl ʿārıż-ı dildārı seyr / Vechi yoḳdur ey göñül ḳılma ṣaḳın aġyārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 1). [ey, ] 

Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum / Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 5). [ey, ] 

Nāleme ey gül-i ter incinme / Bülbüle āh vā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 2). [ey, ] 

Artırursın vefāñı ġayrılara / Mihrüñ ey meh baña mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 6). 
[ey, ] 

Ey feraḥ gelme senüñle bu dil ülfet idemez / Yār-i dirīnesi bu cān-ı ḥazīnüñ ġamdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 4). [ey, ] 

Ey ḳaşı yā zaḫm-ı ġamzeñle müşebbek sīnemüz / Menzil-i sehm-i belādur ya vefā umacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 2). [ey, -dur ] 

Kaʿbe ḳapuña şol ki Ṣafāyıla sürer yüz / Ey ḫ˅āce anı bir yaña ṣanma sefer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 3). [ey, ] 

Ey Raḥīmī bildi bes şāh-ı hümāyūn menzilet / Būm-ı nekbetdür anuñçün āşiyānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 7). [ey, ] 

Bāġ-ı ḥüsne ʿārıżuñ gül mīve-i cān leblerüñ / Sensin ey rūḥ-ı revān var ise berg ü bār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 3). [ey, ] 

Vaʿde itmişdi bu ʿömr-i nāzenīnüm gelmege / Vaʿde irdi küymedi ol vaʿdeye ey yār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 6). [ey, ] 

Ey Raḥīmī ḳadd ü zülf-i yār ise sevdā-yı cān / Ṣubḥa dek yılduz ṣayup her gice ol bī-dār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 7). [ey, ] 

Ẕerre deñlü mihrüñ ey meh dilde bes peydā olur / Ṣubḥ-ı rūşen gibi rāzı ʿāleme ifşā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 1). [ey, ] 

Müʾmin-i ṣad-ṣâle görse zülfüñüñ zünnārını / Ey ṣanem sevdā-yı İslāmı ḳoyup tersā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 2). [ey, ] 
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Ḳamu eşyāda her vechile vechü’llāhı seyr eyle / Ṣafā ehline ey ṣūfī bu mirʾāt-ı muṣaffādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 2). [ey, ] 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [ey, ] 

Raḥīmīyem yoluñda ẕerreveş ḫākiyle yeksānem / Güneş gibi velī mihrüñle ey meh iştihārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 5). [ey, ] 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [ey, ] 

ʿĀşıḳ-ı ṣādıḳ degül mihrüñde ey bedr-i münīr / Bilmeyen devrüñde devr-i vuṣlat u hicrānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 4). [ey, ] 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [ey, ] 

Senüñ devrüñde ṭañ mı başuma gün ṭoġsa ey meh-rū / Zevāl irmez göñülde mihr-i ḫadduñ āfitābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 2). [ey, ] 

Temennā-yı viṣālüñ eylemekden özge yoḳ cürmüm / Benem ol ey ʿaṭā-baḫşem ḫaṭā-pūşem sevābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 4). [ey, ] 

Unutma añ Raḥīmī ḳuluñı düşnām-ı laʿlüñden / Benem ol ey mürüvvet kānı vird-i müstecābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 5). [ey, ] 

Şīşe micmer olsa n’ola meskenüm misl-i gül-āb / Nār-ı ġam başdan çıḳarmışdur beni ey gül-ʿiẕār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 2). [ey, ] 

Gel vücūdum ḫākini maḥv eyle ey bād-ı ecel / Ḳonmasun ol dāmen-i pākīzeye benden ġubār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 3). [ey, ] 

Sāyebān-ı devletüñden ayru ey ʿālī-cenāb / Ḫayme-i gerdūn dūn oldı başuma teng-tār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 71, Beyit 4). [ey, ] 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [ey, ] 

Raḳībā żaʿf iden cism-i nizāruñ reşk-i mihrümdür / Ḥased ʿālemde ey miskīn seni āḫir cüdām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 4). [ey, ] 

Ey Raḥīmī işidüp nālemi ol ġonca dimiş / Ṣad hezār ancılayın bülbül-i pür-zārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 5). [ey, ] 

Şafaḳ ṣanmañ görinen zaḫm urupdur nāvek-i āhum / Ġazāl-i çerḫ ey ebrū kemān oḳlu şikārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 2). [ey, ] 

Nigār-ı ʿārıżuñda görinen ḫaṭṭ dūd-ı āhumdur / Ya ḫod ey meh sevād-ı nāfe-i baḫt-ı siyāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 1). [ey, ] 

Görinen çerḫ-i pür-encüm degül ey māh üstümde / Bu ṭāḳ-ı zer-nigār-ı lājiverdī bārgāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 3). [ey, ] 

Baña ey çerḫ her gün mihr-i ʿālem-tāb ʿarż itme / Benüm āyīne-i ruḫsāra yāra ḫod nigāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 2). [ey,  
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Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [ey, ] 

Cemālüñ ḥaḳḳı ey ġonca İrem bāġına yoḳ müslim / Ser-i kūyuñ gibi dünyāda bir ārāmgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 4). [ey, ] 

Müşkil iken ḥālet-i mevti saña āsān ider / Ey ġarīb-i ʿāşıḳ-ı dil-ḫasta zār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 3). [ey, ] 

Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [ey, ] 

Ey Raḥīmī şād ṭut göñlüñ seni sulṭān-ı ʿaşḳ / ʿĀḳıbet cünd-i ġama ser-ʿasker ü serdār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 5). [ey, ] 

Leṭāfet gülşeninde gülşen ol gül gibi ey ġonca / Ġamından incinüp ḫāruñ ṣaḳın çekme melāletler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 4). [ey, ] 

Ḳapuñda pister-i dībā gerekmez ḫāk-i der yegdür / Seg-i kūyuñ sifāli cāmdan ey pür-hüner yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 1). [ey, ] 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [ey, ] 

Heves ḳılmaz behiştāsā bahār-ı bāġ-ı dünyāya / Ruḫuñsuz ey gül-i ter ṣanma seyr-i bāġ u rāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 2). [ey, ] 

Teraḥḥum ḳıl Raḥīmī cürʿaveş pāy-māl-i devrāndur / Senüñ ey sāḳī-i gül-ruḫ elüñden bir ayāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 5). [ey, ] 

Raḥīmīnüñ ne ṭañ tār olsa başına cihān mülki / Benüm ol ey meh ü ḫūrşīd-i ʿāriż baḫt-ı dūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 4). [ey, ] 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [ey, ] 

Ḳuluyuz ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı / Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 7). [ey, ] 

ʿĀrıżuñ ben ẕerreye ʿarż eyle ey rūşen-żamīr / Lemʿa-i āsār-ı mihri āfitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 4). [ey, ] 

Çoḳ rūzgār baḥr ü berüñ seyrin eyledük / Ey dil demidür eyleyelüm ʿazm-i kūy-ı yār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 5). [ey, ] 

Benüm ʿīd-i hümāyūnum senüñ seyr-i cemālüñdür / Gözüme ġurre ey meh-rū iki ġarrā hilālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 1). [ey, ] 

Baʿīd olsun nüḫūset ey ḳamer baḫt-ı saʿīdüñdür / Şeref viren cihāna mihr-i ḥüsn-i bā-kemālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 6). [ey, ] 

Yaşum ḳapuñdan ırmaġ eyleme ey ʿārıż-ı dil-cū / Cinān bāġında tecrī taḫtehā’l-enhāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 5). [ey, ] 

Ey Raḥīmī yaşuñı sen de revān it yolına / Raḥm ide bir gün ola şāyed o dürr-i şehvār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 5). [ey, ] 
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Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [ey, ] 

Ḥasret-i ferr ü ruḫ-ı ḫālüñle ey gülzār-ı ḥüsn / Ḳanlu yaşumdan kenārum lālezār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 2). [ey, ] 

Ey rebīʿ-i mekrümet dest-i zer-efşānuñ görüp / Çihresin zerd itdi gülşen ḫor u zār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 4). [ey, ] 

Güle baḳduñ gülşene var ise ey ferḫunde-rū / Ḥaşre dek bāġ-ı cinānveş nev-bahār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 5). [ey, ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ ġamından döne döne ey felek / Cürʿaveş pā-māl idüp yire dökersin ḳanımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 3). [ey, ] 

Bir degül biñ cān fidā eyler Raḥīmī yoluña / Līk ḫūra geçmez ey ebrū kemān ḳurbānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 7). [ey, ] 

Müşteriyüz naḳd-i cān ile lebüñ kālāsına / Yoḳ dime āzār ile ey ġonca bāzār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 4). [ey, ] 

Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [ey, ] 

Ruḫsār u kākülüñüz şimdi berāber oldı / Yanumda ey yüzi gül ṣubḥ u mesā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 5). [ey, ] 

Bir servi çek kenāra gülşende ʿālem eyle / Ey pādişāh-ı ʿālem budur rıżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 6). [ey, ] 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [ey, ] 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [ey, ] 

Ḳarār itmez dil ü cān tende ey rūḥ-ı revān sensüz / Olur ṣular gibi gözüm yaşı her sū revān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 1). [ey, ] 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [ey, ] 

Ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı gülşen-i kūyuñsuz ey ḥūrī / Görinür dūzaḫāsā gözüme bāġ u cinān sensüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 4). [ey, ] 

Metāʿ-ı vaṣluña ger dest-res bulmazsa ey ḫ˅āce / Muḥaṣṣal ḫarc-ı zāyiddür bu tende naḳd-i cān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 6). [ey, ] 

Raḥīmī bendeñüñ telḫ itdi Şīrīn zindegānısın / Bu kār-ı bī-meẕāḳ ey Ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 7). [ey, ] 

Ey Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ʿāşıḳa / Ṭālib-i Ḥaḳḳ olmuşuz her yirde ṭāʿāṭ ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 7). [ey, ] 

Ey Raḥīmī ẕerreveş pā-māl ü ser-gerdānıyam / Bir’ki gündür ol meh-i nā-mihribānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 5). [ey, ] 
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Cūş iderdi dil hevā-yı ʿaşḳ ile deryā gibi / Ey melāḥat kānı ammā rūzgārın gözlerüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 113, Beyit 3). [ey, ] 

Perde-i nāmūsı çoḳdan çāk iderdük ġoncaveş / Biz maḳām-ı ʿaşḳuñ ey şeh nāz-ı ʿārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 4). [ey, ] 

Ey Raḥīmī göge aġsa ṭañ mı ṭopum gün gibi / Bir mehüñ eflākveş şehr ü ḥiṣārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 7). [ey, ] 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [ey, ] 

Ey Raḥīmī āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / Yād-ı ʿummān istemez deryā diyārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 7). [ey, ] 

Gelseñ ey bülbül senüñle yāri söyleşsek birez / Ġonca gibi ol gül-i gülzārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 1). [ey, ] 

Yoluñda beẕl-i cān itmek meẕāḳın ey şeker-ḫande / Metāʿ-ı laʿlüñe cāndan ḫarīdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 3). [ey, ] 

Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz / Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 1). [ey, ] 

Cān lebüñden em recā itdükce ġamzeñ ḫışm ider / Ben niyāz u nāzdan oldum meded ey çāre-sāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 4). [ey, ] 

Rāżıyam her kime eylerseñ vefā / Cevrüñ ey bī-mihr yanam baña bes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 2). [ey, ] 

Añ Raḥīmīyi itüm de uş budur / Senden ey çeşm-i ġazālüm mültemes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 9). [ey, ] 

Ey gözüm yaşı yetiş dāmen-i dildāra yapış / Başuñı ayaġına ḳo ara ṭut ara yapış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 120, Beyit 1). [ey, ] 

Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [ey, ] 

Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [ey, ] 

Cihān bāġında ey ġonca cemāl-i vaṣf-ı ruḫsāruñ / Raḥīmī Şeyḫ Saʿdīye bedel bir gülsitān itmiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 5). [ey, ] 

Bulupdur ey yüzi gül her kesi maḳṣūdı būstānın / Ḳapuñda bī-merām ancaḳ Raḥīmī nā-tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 7). [ey, ] 

Çihreñe olalı ḳızġun müşteri ey yār şemʿ / Mihr-i ʿālem-tāba germiyyet ṣatar her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 1). [ey, ] 

Şevḳ-ı ġayra nārveş māyil degül ey serv-ḳadd / Ṭoġruluḳla dergehüñde oldı ḫıdmetkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 2). [ey, ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [ey, ] 
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Ṭabʿ-ı pür-envār ile rūşen çerāġuñdur senüñ / Ey gözüm nūrı işigüñde Raḥīmīvār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 127, Beyit 7). [ey, ] 

Baḥr-i ḫaddüñle görelden āteşüm ey yār şemʿ / Baġrınuñ yaġın yaḳup aġlar baña her bār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 1). [ey, ] 

Tāb-ı zülf ü ḫadduñ añup tāb-ı nār-ı ġuṣṣada / Dün gice ey meh benümle yandı bir miḳdār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 2). [ey, ] 

Āteş-i ġayretle yanup cān u baş itdi fidā / Şevḳuñı dilden cüdā ḳılmadı ey dildār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 5). [ey, ] 

Ey Raḥīmī yana gör ḫadd-ı firāḳ-ı yār ile / İrgürür pervāne-i nūr-ı viṣāle nār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 7). [ey, ] 

Şām-ı fürḳatde görelden āteşüm ey yār şemʿ / Od yaḳup başına yanup ṣubḥa dek aġlar şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 1). [ey, ] 

Cemʿüñe yüz süreli ey nūr-ı çeşm-i ẕāt-ı pāk / Pertev-i ḫūrşīdi almaz ʿaynına her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 5). [ey, ] 

Ey felek ḫoş gör bu devrānuñ bahārı şevḳini / Her dem el virmez bu demler arayup yaḳsañ çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 3). [ey, ] 

Şāyiʿ olur şuʿle-i şemşīr-i āhum sīneden / Berḳ-ı ʿālem-tāba ey meh-rū olur mı hīç ġılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 5). [ey, ] 

Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn / Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 2). [ey, ] 

Ḫaṭṭı geldi būsesin al dün ġarībüñdür diyü / Ey Raḥīmī lāyıḫ oldı cāna dün esrār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 7). [ey, ] 

Āşūb-ı şehr olalı ḳaşuñ ey meh-i münīr / Gözletmez oldı kimse hilāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 3). [ey, ] 

Ārzū-yı pertev-i mihrüñle oldum ḫāk ḥayf / Baḳmaduñ bir gün yüzüme ey meh-i bī-bāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 1). [ey, ] 

Ey Raḥīmī geşte-i ʿaşḳum vücūdum ġarḳ-ı ḫūn / Olmaya dem-ber-dem ammā lāyıḳ-ı fitrāk ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 5). [ey, ] 

Āh kim oldum ġam-ı ʿaşḳuñla ser-gerdān ḥayf / Ḥayf ey bī-merḥamet bī- ʿahd ü bī-peymān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 1). [ey, ] 

Ḫār elinden āh kim bildüm alınmaz dāmenüñ / Hem-dem-i aġyārsın ey ġonca-i ḫandān ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 3). [ey, ] 

Ḳanına girme Raḥīmī ḳuluñuñ nā-ḥaḳ yire / Bir dem ola diyesin ey āṣaf-ı devrān ḥayf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 135, Beyit 5). [ey, ] 

Gūşına gül-bāng-i āhum girmedi ol ġoncanuñ / Ey Raḥīmī bülbülāsā ṭoldı efġān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 5). [ey, ] 

ʿArż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe ey serv-ḳad / Yollar üzre muntaẓırdur çeşm-i giryān her ṭaraf (Kütahyalı 

Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 6). [ey, ] 
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Mā-cerā-yı eşk-i çeşmüm bilmek isterseñ eger / Ey perī-rū ʿaynıdur her dem revān enhāra baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 2). [ey, ] 

Virmez isem başumı şevḳüñ hevāsıyla senüñ / Küll-i eczāmı kül it ey şemʿ-i rūşen oda yaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 2). [ey, ] 

Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb / Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 5). [ey, ] 

Leblerüñ vaṣfında cān-baḫş olsa eşʿārum n’ola / Almışam ey Ḫıżr-leb ben Rūḥ-ı ḳudsīden sebaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 6). [ey, ] 

Laʿl ü ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ ḫayāliyle müdām / Geh şarāb içer Raḥīmī ey gül-i ter geh ʿaraḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 7). [ey, ] 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [ey, ] 

Senüñ gülzār-ı ʿālemde benüm gibi hezāruñ var / Senüñ gibi benüm ey ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 3). [ey, ] 

Ey Raḥīmī seyr-i dīdār ise dāʾim ārzū / Maʾil olma her yaña ṣu gibi sūy-ı yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 143, Beyit 5). [ey, ] 

Kime söylersin dilüñ bilmez dilegüñ añlamaz / Dād-ı āh ey dādger bir dāver-i dil-ḫ˅āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 2). [ey, ] 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [ey, ] 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [ey, ] 

Ey dil ne içün her dem bu zāra neden düşdüñ / Başum gibi ser-gerdān āvāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 1). [ey, ] 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [ey, ] 

O mehden ayru yaşum ey felek ʿummāna döndürdüñ / Çevirdüñ başumı ṭolab-ı ser-gerdāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 1). [ey, ] 

Baña mihr itmeyüp ġamzeñ geçer ḫāṭır nişānumdur / Bilümi ey hilāl-ebrū kemāna yana döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 4). [ey, ] 

Leb-i bezminden ayru ey felek çeşmin Raḥīmīnüñ / Dem-ā-dem döne döne sāġar-ı mercāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 5). [ey, ] 

Raḥīmī tevbe-şiken olsa ṭañ degül ey meh / Hilāl-i ʿīd u dem-i sāġar-ı bahārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 7). [ey, ] 

Fiġānum bir maḳāma irdi şimdi / Dutar göklerde ey meh zühre āheng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 3). [ey, ] 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [ey, ] 
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Yūsufāsā ḫ˅āce-i dehri ṣarasın ḳul gibi / Olmadı şāh u gedā bendeñden āzād ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 150, Beyit 2). [ey, ] 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [ey, ] 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [ey, ] 

Tekye-i ʿālemde n’eyler bir kişi āh eyleyüp / Gūşuña girmez senüñ efġān u feryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 5). [ey, ] 

Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi / Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 6). [ey, ] 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [ey, ] 

Bu ben ʿāṣī ḳuluña ey ʿÖmer-ḫaṣlet şefīʿolup / Muḥammed-ḫūy āl-i ḥażret-i ʿOsmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 3). [ey, ] 

Lebüñ aġyār-ı ẓulmet-çihreye ey ḫıżr-ı ḫaṭṭ ṣunma / Ḳurudur varduġı dem çeşme-i ḥayvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 7). [ey, ] 

Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi / Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 2). [ey, ] 

Şarāba rehn iderdüñ cübbe vü destārı ey ṣūfī / Ṣafā-yı ḳalb ile olsañ eger āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 4). [ey, ] 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [ey, ] 

Ey nāṣıḥ-ı ecel gel minber saña serümdür / Bu üstüḫ˅āñ-ı sīnem olduḳça nerdübānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 3). [ey, ] 

Sīnemdeki elifler sehm-i sitemdür ey dost / Bu ḳaldı yādgārı her bir ḳaşı kemānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 5). [ey, ] 

Raḥm it Raḥīmīye gel ey ġonca dimesünler / Zār içre ʿandelībi ḳalmış bu gülsitānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 7). [ey, ] 

Gül gibi pākīze dāmensin sen ey Yūsuf-liḳā / Dest-i nā-ḥaḳdan ne ġam ger çāk ola pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 3). [ey, ] 

Ben senüñ Yaʿḳūbuñum ey Yūsuf-ı gül-pīrehen / Nükhet-i cān-baḫş olur būyı baña pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 4). [ey, ] 

Ben yıḳıldum olmadum ābād elüñden ey felek / Olmadum devrüñde bir dem şād elüñden ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 1). [ey, ] 

Kimseye meyl eylemezsin bir ʿacūz-ı naḥssın / Ṭaşa çaldı başını Ferhād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 2). [ey, ] 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [ey, ] 
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Ḳaṣrınuñ bulduñ ḳuṣūrın çekdirüp şiddetler / Ṣoñ ucı pā-māl olup Şeddād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 4). [ey, ] 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [ey, ] 

Ḫ˅āce-i dehri mezād idüp ṣatarsın ḳul gibi / Olmadı bir kimsene āzād elüñden ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 159, Beyit 6). [ey, ] 

Bilmezem senden Raḥīmī kime yansun ḥālini / Dād elüñden ey felek feryād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 7). [ey, ] 

N’ola insāniyyet itse baña çeşmüñ ey melek / Ṭaña ḳalup mihr ider mihrüm görüp māh-ı felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 1). [ey, ] 

Beni ġarḳ itdi ey kān-ı kerem ʿummānı iḥsānuñ / Vücūdum ḳaṭresin maḥv itdi hem cūd-ı firāvānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 1). [ey, ] 

Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña / Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 4). [ey, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [ey, ] 

Nice keşf ideyin ey ġonca rāzum / Bu dil dem-beste ḫār arada ḥāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 3). [ey, ] 

Pīç-i zülfi küfr-i ḫaṭṭuyla Budin mülkin diler / Ḳır ḳıral alayın ey ṣāḥib-ḳırān alaya ṣal (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 166, Beyit 2). [ey, ] 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [ey, ] 

Ṣunma ol ġonca lebüñ pāyına ey ḫār u ḫas el / Yoḳ yire başuñ içün cāna kesel virme kes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 1). [ey, ] 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [ey, ] 

Ṭañ mıdur şehrüñi ey meh oda yaḳsa āhum / Yaḳalar dāmen-i vaṣluñı ṣunup her ʿases el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 4). [ey, ] 

Her zemān dilden olur şāhid-i cān çihre-nümā / Ey Raḥīmī gözüñ aç özge temāşādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 7). [ey, ] 

Ḳan uġud atdı ġubār-ı ġam şarāb ister göñül / Yandı baġrum ey ciger kūşem kebāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 1). [ey, ] 

Ey Raḥīmī genc-i ʿaşḳ-ı yāra cāy olsun diyü / Göñlümüñ maʿmūresin dāʾim ḫarāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 5). [ey, ] 

Her gül-i pür-ḫār içün zār olma zinhār ey göñül / Gülşen-i ʿālemde yoḳ bir verd--i bī-ḫār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 1). [ey, ] 

Yoḳ yire her ġoncaya dil virme bilinmez diyü / Ṣad hezārān bülbül-i şūrīdesi var ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 2). [ey, ] 
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Dirhem ü dīnāradur raġbet hünerde yoḳ revāc / Naḳd-i ʿömrüñ vir olup cehle ḫarīdār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 3). [ey, ] 

İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [ey, ] 

İstiḳāmet eyleyüp düşme seḳāmet semtine / Key ṣaḳın olma Raḥīmīveş günehkār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 5). [ey, ] 

Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [ey, ] 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [ey, ] 

Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş / Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 6). [ey, ] 

Ey Raḥīmī āferīn aḥsente şiʿr-i pāküñe / Yāra işʿār itdi ḥüsn-i vech ile ḥüsn-i maḳāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 7). [ey, ] 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [ey, ] 

Ġırre olma ol ḳaşı ġarrāya kendüñ beñzedüp / Ey hilāl eksüklügüñ bil ʿöẕr ḳıl tenhāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 4). [ey, ] 

Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [ey, ] 

Bir yaña ümmīd-i vuṣlat bir yaña bīm-i firāḳ / Ber-ṭaraf ḳıl ey ecel ḳaldum iki arada gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 6). [ey, ] 

Rā ḳaşına dil-berüñ cān virmege neẕr eyledüñ / Ey Raḥīmī rāyı rācıḥ eyledüñ bu rāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 7). [ey, ] 

Hem-dem-i ḫār oldı her bir verd-i ḫandān ey göñül / ʿAndelībāsā demidür eyle efġān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 1). [ey, ] 

Menzil-i ṣaf-ı niʿāl oldı maʿārif ehlinüñ / Sākin-i ṣadr-ı ṣadāret oldı nā-dān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 2). [ey, ] 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [ey, ] 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [ey, ] 

Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [ey, ] 

Ne ḫoşdur rūzgār ola muvāfıḳ ey şeh-i ʿādil / Ḳapuñdan cānibe ʿazm eyleyem ben ʿāşıḳ-ı bī-dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 1). [ey, ] 

Ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ ḥācibine bir gün ıṣmarla / Göñül şehrinde bir şeb eylesün ey māh-rū menzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 2). [ey, ] 
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Ḳaraman Aydın oldı ay yüzüñle döndi Aḳşehre / Olaldan tāb-ı meyden gül-ruḫuñ ey ġonca-leb gül gül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 2). [ey, ] 

Ḳudūmüñden feraḥ-efzā olaldan sīne-i ṣaḥrā / Gözüm yaşı gül oldı ey yüzi gül ṣan boyum bir pül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 3). [ey, ] 

Görünmez ey göñül sen bir gül-i raʿnāya ʿāşıḳsın / İrişmez semʿine anuñ hezār āvāze-i bülbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 6). [ey, ] 

Göreli ḳadd-i bülendüñ müntehādur himmeti / Sidrede ṭūbāya baş egmez dil ey nāzük-nihāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 3). [ey,  

Sürdügünce yüz rikābuña Raḥīmī sāyeveş / İtme ʿār ey meh irişmez ẕerreden mihre zevāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 7). [ey, ] 

Bu devr-i dūna gel ey dil bir intiḳām idelüm / Müdām mest olalum ʿişret-i müdām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 1). [ey, ] 

Güneş yüzüñe muḳābil olursa bedr-i münīr / Ṭutalum eksigin ey meh işin temām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 5). [ey, ] 

Ey pīr-i meygede beni mest eyle ḥürmet it / Ṣāfi-keşān ü ṣūfiveşān delḳ-pūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 3). [ey, ] 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñe di itmesün güẕer / Ḫālī degül ḫaṭırludur ey dürr ḫurūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 4). [ey, ] 

Ben ey Raḥīmī bir yüzi gül çeşmi nergisüñ / Her kūşe cüst u cū idici çeşm ü gūşıyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 5). [ey, ] 

Āhum ʿalemleriyle kūyuña ṭoġrı ey serv / ʿAynüm yaşından anda ʿaynüm ʿalāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 2). [ey, ] 

ʿAşḳuña ey perī-ruḫ pinhān-ı ṭāḳatüm yoḳ / Sen var selāmet ol ben kendüm melāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 3). [ey, ] 

Vīrāneñüm ḫayāl-i ʿaşḳuñla didüm ey dost / Didi Raḥīmī anı yap yap ʿimāret itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 5). [ey, ] 

Aḳıtdum yaşumı ṣu gibi ey ḳadd-i revān her sū / Maḥabbet sebzesin şād-āb idüp bir seyrgāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 2). [ey, ] 

Ey Raḥīmī seyr-i ṣubḥ-ı ʿīd-i aḍḥā eyleme / Gün yüzüme didi ḳıl rūşen naẓar dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 7). [ey, ] 

Ṭutuşdum āteş-i mihrüñle mihr it yoḳsa ṣubḥāsā / Rumūz-ı mihrüñi gün gibi ey meh işde fāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 4). [ey, ] 

Yüzüñ görmeyeli ey şemʿ-i devlet / Ṭutuşdı oda mihr ü māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 2). [ey, ] 

Rumūz-ı ʿaşḳı nā-dān eylemez fehm / Nice kez ey dil-i āgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 3). [ey, ] 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [ey, ] 
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Raḥīmī ḳuluña ey şāh-ı ʿālem / İşigüñdür saʿādetgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 7). 
[ey, ] 

Elüñe yapışup Allāh didüm / Ḳodum baş yoluña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 1). 
[ey, ] 

Didüm beñzer ʿiẕāruñ āfitāba / Bu mı eksüklügüm ey māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
3). [ey, ] 

Raḳībüñ raġmına ey çeşm-i nergis / Naẓar ḳıl mestüñüm geh gāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
189, Beyit 6). [ey, ] 

Ḳapuñdan ġayra baş egmez Raḥīmī / Teraḥḥum ḳıl aña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 7). [ey, ] 

Āşinā oldı bize ol güher-i ḳulzüm-i cūd / Ey Raḥīmī demidür baḥr-ṣıfat cūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 5). [ey, ] 

Gerekmez ravża-i rıḍvān-ı ġılmān-ı ḳamer-ṭalʿat / Saña erzānı ey ṣūfī benüm ol yāredür meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 2). [ey, ] 

Faḫr idüp ey çeşmi āhū ger olursam ṭañ mıdur / Āsitānuñ itleriyle intisābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 3). [ey, ] 

Ey Raḥīmī āh kim oldum yolında ḫāk-i pāy / Meyli yoḳ ednāya bir ʿālī-cenābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 7). [ey, ] 

Görmeyelden ey ṣanem ruḫsār u zülfüñ ġuṣṣadan / ʿĀlemüñ bir nice gün aġ u ḳarasın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 3). [ey, ] 

Göñlümüñ maʿmūresin ey kāş vīrān eylesem / Genc-i ʿaşḳuñ dil-berā içinde pinhān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 1). [ey, ] 

Ey Raḥīmī baña bu şādī yeterdi dünyede / Ġuṣṣa-i ʿaşḳı göñül şehrine mihmān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 7). [ey, ] 

Seni gördüm görelden ey göñül Mecnūna beñzetdüm / Ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār ile meftūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 1). [ey, ] 

Kerem ḳıl ṭoġrı söyle ḳanḳı gülzāruñ nihālisin / Seni ey serv billāh bir ḳad-i mevzūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 3). [ey, ] 

Sebātuñ yoġ imiş mihr ü vefā ḳılmaḳda ey meh-rū / Hemān cevr eylemekde gerdiş-i gerdūna 
beñzetdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 4). [ey, ] 

Ṣalınma her pelīd ile benüm serv-i ḫırāmānum / Açılma virme yüz her ḫāra ey gül-berg-i ḫandānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 1). [ey, ] 

Ey boyı servi bu ben sāyeden ʿār itme neden / Ṭoġrusı sāye gibi ʿāşıḳ-ı bī-ʿāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 2). [ey, ] 

Ey lebi ʿḬsā baña ḳarşu ne ḫoş nāz idesin / Cevr ile öldüresin cān ile bīmāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 4). [ey, ] 

Ser-i zülfüñ gibi ayaḳlama gel ben ḳuluña / Bu gün ey Yūsuf-ı gül-çihre ḫırīdāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 6). [ey, ] 
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Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [ey, ] 

İmtiḥān itsem ġam-ı ʿaşḳı eger Mecnūn ile / Ey ṣaçı Leylī benüm efzūn geleydi ḥayretüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 2). [ey, ] 

Ey Raḥīmī olalı ġavvāṣ-ı baḥr-i maʿrifet / ʿAḳl ṣarrāfını denk itdi kelām-ı cevherüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 6). [ey, ] 

Ey Raḥīmī şāyiʿ itdi mā-cerā-yı eşkümi / Baña kerīm yā Rab ez-īn dīde-i ḫūn-bār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 7). [ey, ] 

Ey Raḥīmī yügrigi oldum vefā meydānınuñ / Ögdül alursam n’ola ḫıdmet semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 5). [ey, ] 

Gedā-yı derd-i ʿaşḳuñı nevālüñden dirīġ itme / Senüñdür ey şeh-i mülk-i kerem hep niʿmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 6). [ey, ] 

Bükdüñ bu ḫalḳa ḳarşu bilümi kemer miyem / Ey serv saña ṭoġrulıḳ itdüm kem-er miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 1). [ey, ] 

Ey meh hilālüñ eyleyeli secdegāh-ı Cem / Ḫūrşīde hem-ser oldı felekde külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 1). [ey, ] 

Bir neşʾeñ ile başına Cemşīd olur gedā / Ey pīr-i mey-fürūş ayaġuñ destgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 6). [ey, ] 

İrişdürdi cenāb-ı vuṣlatuña ey perī-peyker / Çoḳ insāniyyet itdi bir melek-rū ādemüñ gördüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 4). [ey, ] 

Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [ey, ] 

Ben senüñle fürḳatüm vuṣlat bulursam söyleşem / Ey gözi bīmār ger ṣıḥḥat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 1). [ey, ] 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi / Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 5). [ey, ] 

ʿAceb ḳanda revāndur ey ʿaceb ol serv-i reftārum / ʿAceb kimlerle ḫurremdür ʿaceb ol tāze gülzārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 1). [ey, ] 

ʿAceb Mecnūn-ṣıfat sevdāyī düşdüm zülfi ucından / ʿAceb öldürdi ġam Ferhādveş ey şehd-i güftārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 2). [ey, ] 

Bu ben āşüfte-dile ey şeh-i ʿālī naẓar it / Zülfüñüñ ẓulmi ile ḥāl-i perīşānem ben (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 225, Beyit 4). [ey, ] 

Yārüñ esrār-ı ḫayāl-i leb-i mey-gūnı ile / Ey Raḥīmī gehi mest ü gehi ḥayrānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 5). [ey, ] 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [ey, ] 

Varlıġum naḳd-i vücūduñladur ey genc-i murād / Yire geçsün sensizin dünyā vü mā-fihā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 2). [ey, ] 
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Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb / Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 6). [ey, ] 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [ey, ] 

İçersin ḳana ḳana mey yirine ʿāşıḳuñ ḳanın / Velī ey çeşm-i mestüm ḳāniʿ olmaz ḳanı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 6). [ey, ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [ey, ] 

Güzellik çaġı gibi ey bahār-ı ḥüsn gel gitme / Gözüme gülleri gil gülsitānı külḫan eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 2). [ey, ] 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen 
eylersin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [ey, ] 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [ey, ] 

Şām-ı küfr içre ḳalurdı kāʾināt ey ṣubḥ-ı dīn / Tāb-ı tīġüñ olmasa envār-ı mihre tevʾemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 2). [ey, ] 

Derd-i serdür tācı terk it şāhuñ ayaġına düş / Ey Raḥīmī baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳ ol bir zemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 7). [ey, ] 

Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [ey, ] 

Daʿvet itseñ ḥalvete bir gün beni aʿdām ile / Ey perī maʿlūm olurdı ara yirde merd ü zen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 6). [ey, ] 

Daḫi bilmezdi nāyuñ n’eydügin ʿuşşāḳ ey sāḳī / Maḥabbet meclisinde nāle ḳılmış bī-nevāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 6). [ey, ] 

Gerçi ey dil derd-i ʿaşḳ-ı yār ile maʿlūlsün / Kimse görmez ḳayduñı tīmārı yoḳ maʿzūlsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 1). [ey, ] 

Ḫāric ez-defterde yoḳ idüñ görildi ey raḳīb / Āsitān-ı yārdan ifrāz bu bir maḥlūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 3). [ey, ] 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [ey, ] 

Ey Raḥīmī ġam yime ġamzına her nā-ḳābilüñ / Sen cenāb-ı devletinde bende-i maḳbūlsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 5). [ey, ] 

Ey ārzū-yı cān u murād-ı dil-i ḥazīn / Lāyıḳ degüldür ʿāşıḳa bunca cefā vü kīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 1). [ey, ] 

Ḳaşuñ misāli māʾil ol ey serv-i bāġ-ı nāz / Gökde ḳadin hilālüñ eger ʿaşḳ-ı rāstīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 4). [ey, ] 

Ḳomaz Raḥīmī başını ġayruñ ayaġına / Üftādeñ oldı ṭut elin ey şāh-ı ehl-i dīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 5). [ey, ] 
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Ey gözüm ḳan aġlama ol ḳāmet-i şimşād içün / Gül ḳaçan meyl itdi sūy-ı bülbüle feryād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 1). [ey, ] 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [ey, ] 

Gün yüzüñsüz gözüme Aḳşehr ey meh Tiredür / Kākülüñsüz ṣanma Aydındur Ḳaraman illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 3). [ey, ] 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [ey, ] 

Naẓardan degme bir ednānuñ ilḳāsıyla devr itme / Seni gördi gözini açdı ey ʿālī-naẓar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 5). [ey, ] 

Raḳīb-i rū-siyāh ile beni bir görme ḫıdmetde / Bir olmaz zāġ-ı nā-cins ile ey ṣāḥib-hüner şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 6). [ey, ] 

Hezār-ı ʿāşıḳ olursa ġam degül dildār ṣaġ olsun / Ḳayırma bülbüli ey bāġbān gülzār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 1). [ey, ] 

Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it / Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 6). [ey, ] 

Lāle ṣanma çeşm-i ʿāşıḳdan dökilmiş ḳaṭredür / Ey gül-i ter uşbu dem zeyn eyleyen ṣaḥrā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 3). [ey, ] 

Ey göñül ḳonmaz meges gibi ḫasīsüñ ḫūnına / Ḳulluġın ʿankā gibi dünyāda istiġnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 5). [ey, ] 

Yıldan artuḳ oldı gerçi kim bu gün bir haftadur / Ey Raḥīmi görmeyelden ol meh-i raʿnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 7). [ey, ] 

Nā-müsāʿid ṭāliʿum baḫtum siyeh ḳalbüm ḥazīn / Ṭañ mı ey gül-çihre bülbül gibi eylersem enīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 1). [ey, ] 

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger / Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 5). [ey, ] 

Lebüñ bezminde ey ġonca şarāb-ı nāba ʿaşḳ olsun / Ümīd-i nuḳl-i laʿlüñle yinen ʿunnāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 1). [ey, ] 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun / Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 2). [ey, ] 

Cān virürsem ḥasret-i ḫaddüñle ey gül-pīrehen / İdesin ben mübtelāya lāleveş ḫūnīn-kefen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 1). [ey, ] 

Ḫoş medḥ itdüñ Raḥīmī gül yüzin ol ġoncanuñ / Āferīn ey ẕihn-i pāk-i bülbül-i rengīn-süḫan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 5). [ey, ] 

Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle / Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 2). [ey, ] 

Benüm yanumda ey şāh-ı bülend ol pest-i himmetdür / Yüce görmese ʿālī-dergehüñ ṭāḳ-ı muʿallādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 4). [ey, ] 
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Maḥabbet ḳulların bir görme aġyār ile ḳapuñda / Ṣadāḳat ehlini ʿaddeyleme ey dost aʿdādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 5). [ey, ] 

Yād-ı laʿlüñle aḳan yaşumdur ey deryā-yı cūd / Saḫt iden her dem ṣadef içinde nisyān cevherin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 3). [ey, ] 

Ey Raḥīmī ben maʿārif baḥrinüñ ġavvāṣıyam / Dehr ṣarrāfına ṣatam n’ola ʿirfān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 7). [ey, ] 

Emr it bu dem ey dürr-i girān-māye demidür / Ġavvāṣ-ı ṭaleb lücce-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 2). [ey, ] 

Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [ey, ] 

Aġyāra alarġa deñiz ey kān-ı melāḥat / Gird-āba düşüp varṭa-i hicrāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 7). [ey, ] 

Ḫoş gör bu demi ḫurrem ol ey şāh gemide / Girmez ele demde ġam-ı ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 8). [ey, ] 

Ḫurrem olmaz ḫāṭırı rūz-ı viṣāl-i yār ile / Çekmeyen ey āfitābum ẓulmet-i hicrān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 4). [ey, ] 

Ey Raḥīmī sen ümīdüñ Ḳāsımü’l- ezrāḳa ṭut / Seg-nihād olan ṭamaʿ ehli ḳo çeksün nān ġamı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 5). [ey, ] 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [ey, ] 

Ey Raḥīmī ḫ˅ān-ı Ḥaḳdan ḫod nevāleñ baḫşıdur / Bī-nevāyāne ṭamaʿ itme yime dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 5). [ey, ] 

Ḳul degül yoluñda cān virmez dimiş düşmen ney / Ḳuluñam ḳurbānuñam ey dost gel ḳıl imtiḥān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 8). [ey, ] 

Āferīn aḥsente aḥsent ey Raḥīmī ṭabʿuña / Vaṣf-ı ḥüsn-i şāmı ḳılduñ ẕātı gibi ʿālī-şān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 9). [ey, ] 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [ey, ] 

Nev-bahārın neylerem ey ġonca dehrüñ sensüzin / Görünen her gül dikendür gözüme gülzārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 4). [ey, ] 

Ḥasret itdüñ sen beni dildāra ey aʿdā bu gün / Ḥaḳḳ seni dūr ide yarın devlet-i dīdārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 5). [ey, ] 

Bār-ı cevr-i devri çekmekden bükildi ḳāmetüm / Bāri ġam çekdürme ey meh mihri yoḳ aġyārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 6). [ey, ] 

Nihān olur dehānuñla miyānuñ ey perī benden / Anuñ ḥaḳḳında ḳāl u ḳīl ḳılaydum bāri kem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 2). [ey, ] 

Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [ey, ] 
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Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā ḳılsañ / Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben usanam 
bir gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 4). [ey, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmī bir gedā-yı ġam-güsāruñdur / Anı luṭfuñla şād eyle gel ey şāh-ı kerem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 7). [ey, ] 

Ẕerreveş rāz-ı dehānuñ geh nihān itsem dirin / Gün gibi geh mihrüñi ey meh ʿıyān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 1). [ey, ] 

Ġālibem himmetde ben ey Ḫıżr-dem İskendere / Ṭālib-i cān oldı ol ben beẕl-i cān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 4). [ey, ] 

Pāyuña ey serv-ḳāmet bir dem-i fırṣat bulup / Mā-cerā-yı eşkümi bir bir beyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 5). [ey, ] 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [ey, ] 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [ey, ] 

Gün yüzüñsüz ey hilāl-ebrū bu gün / Baña mātem ḫalḳa bayram u dügün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
267, Beyit 1). [ey, ] 

Ḥasret-i ḫālüñle ey serv-i revān / Sīneme çekdüm elif yaḳdum dögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 2). [ey, ] 

Ey leṭāfet gülşeninde serv-i reftārum Ḥasan / Zülfi sünbül ḳaddi gül ferḫunde dīdārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 1). [ey, ] 

Ārzūmend-i gül-i rūyuñla ey gülzār-ı ḥüsn / Ṭutdı āfāḳı fiġān u naġme-i zārum Ḥasan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 268, Beyit 2). [ey, ] 

Vuṣlatuñ olmaz müyesser ġuṣṣa-i aġyārsuz / Gülşen-i ʿālemde ey gül gibi pür-ḫārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 6). [ey, ] 

Ḳanı ẕāt-ı şerīfüñ gibi bir dervīş-i ʿālī-şān / Özüñ şāhāne dervīş añılan ey şāh-ı dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 1). [ey, ] 

İdelden başlu baġrum tīr-i müjgāna nişān ebrū / Büküp ey ḳaşı ya oḳ ḳaddümi eyler kemān-ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 1). [ey, ] 

Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān ebrū / Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī āni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 3). [ey, ] 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni / Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 5). [ey, ] 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [ey, ] 

Nesīmāsā hevā-yı zülf-i yāre hem-dem ol ey dil / Perīşān olma demler içre ġāyet ḫoşca demdür bu 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 3). [ey, ] 

Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür / Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 5). [ey, ] 
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Gözi yaşlu Raḥīmīyi demidür ber-murād eyle / Revān olsun yanuñca ey sehī-ḳad ṣu gibi her sū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 7). [ey, ] 

Ḫasta göñlüm nergis-i bīmāruñ eyler ārzū / Ey ṭabīb-i cān şeker-güftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 1). [ey, ] 

Geşt ider dil ṣu gibi ey serv-i sūy-ı kūyuñı / ʿĀşıḳ-ı āşüftedür dīdāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 273, Beyit 2). [ey, ] 

Ten-cāmesi yaḳasın çāk itdi dest-i ġayret / Ey ġonca aça senüñ gül gibi ḫāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 2). [ey, ] 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [ey, ] 

Cān virürsem ḥasret-i laʿlüñle ger ey māh-rū / Düze her sancaġını ḫāk-i mezārumda sebū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 1). [ey, ] 

Ṭālib-i laʿl-i nigārum añma āb-ı kevseri / Zāʾil itmez ʿaṭşum ey vāʿiẓ benüm ol güft-gū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 275, Beyit 2). [ey, ] 

Hecr-i ḫaddüñle dem olmaz itmeye dil her gün āh / Ey melek-rū ādemīlikdür ider ḳul her gün āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 1). [ey, ] 

Ṣubḥ-ı vaṣluñla müşerref ḳıl Raḥīmī bendeñi / Leyl-i fürḳatde yiter geçdi güni ey yüzi māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 7). [ey, ] 

Ruḫuñ seyr iden ey ġonca çemende / Baṣīret yoḳ durur gül isteyende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, 
Beyit 1). [ey, ] 

Beni hecrüñle ey gül-çihre bülbül gibi zār itme / Yüzüñden gözüm ırmaġla yaşum cūy-bār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 1). [ey, ] 

Yaḳup eczāmı külli kül idüp nār-ı firāḳuñla / Semenderveş yataġum ey yüzi gül-nār nār itme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 2). [ey, ] 

Ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla ḫurrem gül gibi her ḫār / Ḫoş-edā bülbülüñ ey ġonca-leb zārın hezār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 4). [ey, ] 

Naẓardan dūr idüp ol pīri luṭf it şermsār itme / Raḥīmī pür-ḫaṭā bendeñdür ey şāh-ı ʿaṭā-baḫşum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 7). [ey, ] 

Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [ey, ] 

Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh / Şehādet itme nā-ḥaḳ yere girme ḳana ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 4). [ey, ] 

Lebin öpmekde āl it ter düşer nāzük-ṭabīʿatdur / Ṣaḳın reng almasun ol ġonca-leb mestāne ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 5). [ey, ] 

Baña ʿunnāb-ı laʿlinsüz ne cānum ḳayısı ayva / Doyamam nārveş ben kāse-i hicrāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 6). [ey, ] 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [ey, ] 
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Ḫoş-ābuñ ḫoş-müşābihdür leb-i cānāna ey vişne / Meẕāḳ-ı mey-ḫoşuñ rengīn tesellī cāna ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 1). [ey, ] 

Lebinden dem uraldan sen döker ḳan çeşm-i giryānum / Niçün ḳan üzre ḳan itdüñ girüp meydāna ey 
vişne (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 2). [ey, ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [ey, ] 

Āsitānuñsuz cihān maʿmūresin ey genc-i ḥüsn / Gelmeye bir ḥabbe bu ḳalb-i ḫarābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 6). [ey, ] 

Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [ey, ] 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [ey, ] 

Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [ey, ] 

Geh kenār-ı cūyda ʿīş it gehi germ-ābede / Ey boyı serv-i revān irmez bilürsin dem deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 5). [ey, ] 

Ey ravża-i pāküñden eser ravża-i cennet / Ravżañdan eser ravża-i rāḥat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 2). [ey, ] 

Ey Raḥīmi āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / ʿAynına bir ḳaṭre gelmez girse deryā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 7). [ey, ] 

Revān oldı yine ol serv seyr-i sūy-ı deryāya / Beşer ey dīdesinde meyli yoḳ ḳurı temāşāya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 1). [ey, ] 

Firāḳ-ı ḫad u ebrūsıyla ḳaddüm ey felek bükdüñ / Yire geç göreyin tīz günde māh u nev- hilālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 2). [ey, ] 

Kenār-ı ḳabrümi zeyn it gül ü lāle ile ey ġonca / Ölürsem ārzū-yı ḥasret-i ruḫsār u ḫālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 4). [ey, ] 

Ḫalāṣ eyle dil-i bī-ṭāliʿi ṣavm-ı nuḥūsetden / Şeref vir ey hilāl-ebrū baña ʿīd-i cemālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 5). [ey, ] 

Sāde vü ṣāf-dil olmasa yoluñda ey meh / Pertev-i mihrüñe olmaz idi erzāni zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 5). [ey, ] 

Ḫaṭṭ gelince ḫadd-i yāre gün mi gösterdi baña / Ey Raḥīmī bu perīşān ṭāliʿ ü baḫt-ı siyāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 5). [ey, ] 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [ey, ] 

Alnına yazmış meger kim kātib-i ḳudret ezel / Ey Raḥīmī gelmegi bunca belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 5). [ey, ] 

Ey beşīr-i nükhet-i zülfin irişdür çın seher / Gülşen-i firdevse dönsün beytü’l-aḥzānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 2). [ey, ] 
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Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [ey, ] 

Gül yüzi vaṣfında şiʿrüm gördi ol ġonca didi / Āferīn ey bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 6). [ey, ] 

Gel görin iẓhār-ı dīdār it Raḥīmī ʿāşıḳa / Ey viṣāl-i bāġ-ı cennet rūy-ı rıḍvānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 7). [ey, ] 

Hem-demümdür gündüzin nālem gice ey māh āh / Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 1). [ey, ] 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [ey, ] 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [ey, ] 

Buradan gitmeden ey ḳaşı rā ölmek baña rāciḥ / Elif-ḳaddümi derdüñle büküp dāl idüp ad itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 2). [ey, ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [ey, ] 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [ey, ] 

Senüñle yüze yüz daʿvā-yı ḥüsn eylerse ger ḫūrşīd / Göreyin varmasun tiz günde ey meh anı ayına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 2). [ey, ] 

Budin mülkini yıḳmaḳ hīç zülf-i yāre āyīndür / Velī ey şāh-ı İslām olma rāżısın nev-ayına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 6). [ey, ] 

İşigüñden cüdā olmazdı ey ʿḬsī-nefes ʿāşıḳ / Bir üni yirde gökde bir üni eyler fiġān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 3). [ey, ] 

Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [ey, ] 

Ṭolaşaldan bir perīşānuñ ṣaçı zencīrine / Ey Raḥīmī dil yine dīvāne şeklin baġladı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 308, Beyit 5). [ey, ] 

Ey felek ol mehden ayru bī-ḳarār itdüñ beni / Ḫāke urduñ sāyeveş bī-iʿtibār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 1). [ey, ] 

Öp elin yalvar ayaġına düş ey eşk-i revan / Dem ḳadem ola gel aḳdāmına ḳıl aḳdāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 4). [ey, ] 

Gözüm dīdāruña ḳaddüñe māʾil yaşum ırmaġı / N’ola ter düşse ey çeşm-i ġazālüm ayu ḳulaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 1). [ey, ] 

Cennet ḳapuñdan ayrıla ey ḥūr-i ʿayn o dem / Ṭūfān-ı Nūḥuñ ʿaynı olur ādemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 3). [ey, ] 

Rūşen budur ki çeşm-i çerāġ-ı dü kevn senin / Ey nūr-ı Ḥaḳḳ senüñle görür ʿālemüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 4). [ey, ] 
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Yüz virme ḫāra ṣalınup ey gül budacıġı / Baṣ çihrem üzre pāyuñ odur ḫod ṭuracıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 1). [ey, ] 

Nev-bahār irdi demidür cūş idüp aḳ ṣu gibi / Ey göñül cūyāyısañ dīdāra gel aḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 1). [ey, ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [ey, ] 

Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [ey, ] 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [ey, ] 

Meh-ruḫuñ hecriyle seyr eyle yaşum seyyāresin / Hem-ḳadem ḫam gözlemekden ey hilāl-ebrū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 4). [ey, ] 

Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [ey, ] 

Meh-rūma cānlar virür cām olmaġa germ-ābuña / Tek temāşā itsün ʿuryān bir gün ey meh-rū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 6). [ey, ] 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [ey, ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir dem irem diyü / Gözümüñ ey boyı servi revān her sū aḳar yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 4). [ey, ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūdın yandırur yoḳdur / Beni söylerler ey meh bir daḫi şemʿ-i şebistānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 4). [ey, ] 

Şemʿisin her cemʿüñ ey meh mihr-i dehr-ārā gibi / Yüze gülmekde naẓīrüñ yoḳ gül-i raʿnā gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 1). [ey, ] 

Her ḫasīsüñ ḫūnına olma meges gibi ṭufeyl / Ey göñül ḳāf-ı ġınāda ḳāniʿ ol ʿanḳā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 4). [ey, ] 

Āşinālıḳ ḳıl Raḥīmī bendeñi ey kān-ı cūd / Ṭopṭoludur gevher-i ʿirfān ile deryā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 5). [ey, ] 

Selāmet semtine luṭf eyle taḥrīk itme ey ṣūfi / Ḫarābāt ehliyem nūş eyledüm ben cām-ı bed-nāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 3). [ey, ] 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [ey, ] 

Yolum var devlete irsem n’ola ey şāh-ı kişver-gīr / Selīmü’l-bāl ile bāb-ı şeref derbānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 4). [ey, ] 

Muḥīṭ-ı ʿāleme ey baḥr-i luṭf ol gevher-i pāke / Ḫudānuñ birligi ḥaḳḳı Ḫudā yek dāne gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 7). [ey, ] 

Bir ṭoġrı rāh-ı rūşen ḳadd ü ḫaduñ ḫayāli / Ey şāh-ı ehl-i dil dil ḳıble-nümāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 5). [ey, ] 
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Gerd-i güẕergehüñde sürdi Raḥīmī cebhe / Ey Kaʿbe-i ḥaḳīḳat Saʿy u Ṣafāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 7). [ey, ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [ey, ] 

Ruḫuñsuz almam ey meh ẕerreye ḫūrşīd-i raḫşānı / Yire geçsün neme yarar lebiñsüz āb-ı ḥayvānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 1). [ey, ] 

Ey şeh şu ki sen şāh-ı ʿalī-şāna irişdi / Devr-i ʿÖmere Ḥażret-i ʿOsmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 1). [ey, ] 

Nā-ḥaḳḳa teveccüh iden ey şāh-ı ḥaḳīḳat / Ger Ḫusrev ola ṣoñ ucı ḫusrāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 8). [ey, ] 

Eger ey dil görem dirseñ kemāl-i ṣunʿ-ı Yezdānı / Temāşā ḳıl güzellerde melek-ṣūretlü insānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 1). [ey, ] 

Raḳīb-i rū siyāhuñdan kesil ey āfitābum gel / Bilürsin görmedi kimse melek ḳatında sulṭānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 6). [ey, ] 

Ey lebüñ ḫasta dilüñ derdine dermān Çelebi / Ten-i fersūdeme güftār-ı lebüñ cān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 1). [ey, ] 

Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [ey, ] 

Meh-cemālüñe ne noḳṣān irişür ey yüzi gül / Şemʿveş bir gice olsañ baña mihmān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 4). [ey, ] 

Ṣaḳın ey ġonca-leb bülbüllerüñüñ / Seḥerde nāle vü efġānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 4). [ey, ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [ey, ] 

İnanmaz saña gerçek er olan ey ḳaḥbe-zen dünyā / Bu gün mesrūr-ı rūşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 5). [ey, ] 

Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur / Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 6). [ey, ] 

Esen ḳal ey ṣabā gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ şimdi / Gözüm saḳḳā yüzüm cārūb āhum oldı ferrāşı 
(KütahyalıRahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 4). [ey, ] 

Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [ey, ] 

Ṭayanma ḥüsn-i bī-bünyāduña ey ġonca-leb gör kim / Ne mirʾāt-ı Sikenderden nişān ne cām-ı Cem 
ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 4). [ey, ] 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [ey, ] 

Ey göñül Ferhād-ı ġam-fersāya beñzetdüm seni / ʿĀşıḳ-ı āşüfte vü şeydāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 1). [ey, ] 
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Dāġ-ı derdüñ sūzişüñden bildüm ey ḫūnīn-ciger / Lālezār-ı dāmen-i ṣaḥrāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 2). [ey, ] 

Şu deñlü şöhretüm var pertev-i mihrüñle ey meh-rū / Cemālüñ ḥaḳḳı almam ẕerreye ḫūrşīd-i āfāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 4). [ey, ] 

Ġam-ı zülf ü firāḳ-ı ʿārıżuñla ey meh-i nā-mihr / Raḥīmī rūz u şeb aġlar görülmez ḳarası aḳı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 5). [ey, ] 

Raḥīmīnüñ şu deñlü şöhreti var mihr-i ḫaddüñle / Ṭutupdur gün gibi āfāḳı ey meh şiʿr-i ġarrāsı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 5). [ey, ] 

Yārüñ ḫayāl-i zülfi Muṭavveldür ey göñül / Ẕikr-i dehānı şerḥ-i beyān Muḫtaṣar gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 3). [ey, ] 

Ḥüsn-i ḳabūl-i yār ile maḳṣūd-ı dil hemān / Dūr olma ey Raḥīmī naẓardan naẓargehi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 5). [ey, ] 

Nevā-perdāz olup ʿuşşāḳa ey dil naġmeler göster / Melekler ḳıṣṣa-gīrsün zühre dutsun gökde āhengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 2). [ey, ] 

 

eyā: Seslenme edatı, ey. 

Kān-ı iḥsān-ı mürüvvetsin eyā Ḫātem vücūd / Keff-i feyż-ı cūduñ ile düşdi baḥre ıżṭırāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 5). [eyā, ] 

Ṣaçuñçün maṭlaʿ-ı şiʿrüm eyā ḥūr / Ṣafā-keş Kaʿbe gibi beyt-i maʿmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 1). [eyā, ] 

Deryādur eyā kān-ı kerem ṭabʿ-ı Raḥīmī / Vaṣf-ı lebüñ itdükce sözüñ ol güher eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 7). [eyā, ] 

Fürḳat-i ḳurb-ı viṣālüñle eyā mūnis-i cān / Nāle olmışdur enīsüm işidenlerden ıraḳ (Kütahyalı Rahîmî 

Dîvânı, Gazel 138, Beyit 2). [eyā, ] 

Ṣāfdur āyīneveş ṭabʿum eyā rūşen-żamīr / Ṭūṭī-i cāna ġıdādur lafẓ-ı şehd ü şekkerüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 4). [eyā, ] 

Yelkenüñi ḳullanma eyā serv ṭorudan / Ben ḫāk-i hevā-ḫ˅āha ḫırāmāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 11). [eyā, ] 

Ḥarīm-i muḥteremüñde eyā şeh-i ḫurrem / Daḫi bu bendeñe ḫıdmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 340, Beyit 4). [eyā, ] 

Gül-i gülzār-ı leṭāfetsin eyā ġonca-dehen / İltifāt eyleme ḳo ḫāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 4). [eyā, ] 

 

eyin: Vücut, beden. 

Ben mübtelāyı ḥasret iden seyr-i ḥüsnüñe / Eylük yüzini göre misin yavuzın eyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 5). [eyin, ] 
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eyle-: Etmek, yapmak. 

Kāḫ-ı ʿizz ü devletüñ yapduḳda bünyād-ı ezel / Eylemiş ser-levḥasın ṭūbā ile ḥüsn ü meʾāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 3). [eylemiş, -miş ] 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [eyledi, -di ] 

Var iken luṭf u kerem ḳılma sitem semtine ʿazm / Eyleme imsāke meyli var iken imkān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 4). [eyleme, -me ] 

Tāb-ı düşmenden ḥarāret ḥāṣıl itdüm dostum / Çoḳ demidür eyle ben mehcūra āb-efşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 5). [eyle,  

Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [eyler, -r ] 

Mestāne gözin şīve ile süzdügi yārüñ / Efsūn oḳıyup nergise siḥr-i seher eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 4). [eyler, -r ] 

Çeşmümde ġubār-ı ḳademüñ eylese māddi / Ḫāṣıyyet-i küḥl-ı baṣarāsā eser eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 2). [eylese, -se ] 

Sen leb-i mey-gūn ġamdan cān virürsem ḳurbuñ / Eylesün bennā bināsı vażʿını mey-ḫāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 2). [eylesün, -sün ] 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [eyler, -r ] 

Ölürsem āsitānuñda ümīd-i merḥabāñ ile / Muḳarrer rūz-ı maḥşer Ḥaḳḳ yirüm Dārü’s-selām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 2). [eyler, -r ] 

Şerār-ı hecre yanmadın recā-yı vaṣl-ı yār itmiş / Görüñ şol zāhid-i nā-puḫteyi sevdā-yı ḫām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 3). [eyler, -r ] 

Raḥīmī bendeñi mülk-i süḫanda Ḫusrev eyledüm / Ḫayāl-i vaṣf-ı laʿlüñ ʿāḳıbet Şīrīn-kelām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 5). [eyledüm, -düm; eyler, -r ] 

Seyl-i sirişküm eyledüm ʿālemde cūybār / Ol serv-i ḫoş-ḫırāmı velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 1). [eyledüm, -düm ] 

Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [eyle, ] 

Mürīd-i her mürāyı olma ḥāl-i bī-riyā kesb it / Bu ben oñara pendi böyle pīr-i mey-fürūş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 2). [eyler, -r ] 

Ṭoġrı ḳuluñ olduġın inkār ider mi gör ḳabaḳ / Oḳlara dikilüp eyler cān u başın pāy-ı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 3). [eyler, -r ] 

Çoḳ rūzgār baḥr ü berüñ seyrin eyledük / Ey dil demidür eyleyelüm ʿazm-i kūy-ı yār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 5). [eyledük, -dük ] 

Başum ṭop eyledüm ayaġuña meydān-ı ʿaşḳuñda / Ümīd-i dest-būsuñla ḳadüm çevgāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 3). [eyledüm, -düm ] 
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Şemsveş devrüñde bir rūşen-çerāġ eyle beni / Meh gibi her kūşede yaḳduñ kevākibvār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 4). [eyle, ] 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [eylersin, -rsin ] 

Dāġlar yaḳdı dile bir lāle-ruḫ nāzük-beden / Başumı cū eyledi bir serv-i ḫoş-reftār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 5). [eyledi, -di ] 

Ey meh hilālüñ eyleyeli secdegāh-ı Cem / Ḫūrşīde hem-ser oldı felekde külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 1). [eyleyeli, -yeli ] 

Güzellik çaġı gibi ey bahār-ı ḥüsn gel gitme / Gözüme gülleri gil gülsitānı külḫan eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 2). [eylersin, -rsin ] 

Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm / Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 3). [eylersin, -rsin ] 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen 
eylersin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [eylersin, -rsin ] 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [eylersin, -rsin ] 

Raḥīmī āferīn fehmüñe ḥüsn-i ẕihnüñe ḥüsndür / O şāhuñ vaṣf-ı ḥüsnini ḥasenden aḥsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 7). [eylersin, -rsin ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [eylersin, -rsin ] 

İdelden başlu baġrum tīr-i müjgāna nişān ebrū / Büküp ey ḳaşı ya oḳ ḳaddümi eyler kemān-ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 1). [eyler, -r ] 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [eyle, ] 

Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [eyle, ] 

Ḫayāl-i nergisüñ ki laʿl-i cān-baḫşuñ temennāsı / Dirīġā ʿömri żāyiʿ eyledüm bir ḫurd u ḫ˅āb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 6). [eyle, ] 

Ġamzeñ ḳılıcı deldi dilüm yara eyledi / Aġyāra olacaḳ işi ol yāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 316, 
Beyit 1). [eyledi, -di ] 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni / Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 4). [eyledi, -di ] 

Sipāh-ı eşk-i ḥasretden şehā ġarḳ itdi dünyāyı / Raḥīmīnüñ gözi yaşına raḥm it eyle Ṣubaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 5). [eyle, ] 

 

eylük: İyilik. 

Ben mübtelāyı ḥasret iden seyr-i ḥüsnüñe / Eylük yüzini göre misin yavuzın eyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 5). [eylük, ] 
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eyü: İyi. 

Yalmanur tīġüñi gördükce göñül gül-gūndur / Yarar ol yarasına ġāyet eyü merhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 3). [eyü, ] 

 

eyvān: Saray, köşk. 

Ol māhuñ alnı ile zenaḫdānı seyrin it / Aḳşehrüñ alma elmasın eyvāna iḥtiyāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 4). [eyvāna, -a ] 

 

eyyām: Günler. 

Şām-ı zülfin ḳo dilā cām-ı lebin nūş idegör / ʿÖmr-i bāḳī degül ʿişretde geçür eyyāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 3). [eyyāmı, -ı ] 

 

eyyām-ı devlet: Saltanat devri, zamanı. 

Oldum Raḥīmī şimdi nöker bir beg oġlına / Eyyām-ı devletinde bu gün şāh-ı ʿālemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 5). [eyyām-ı devletinde, -inde ] 

 

eyyüb: İstanbul'da bir semt adı. 

Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb / Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 5). [eyyüb, ] 

 

ez-ber: Zihinde tutma, hıfz. 

Ṭopṭoludur vāʿiẓ benüm gūşumda ġaflet penbesi / Ḥaḳdur sözüñ hep bilürem yādumdadur ez-berdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 6). [ez-berdedür, -dedür ] 

 

ez-defter: Defterden. 

Ḫāric ez-defterde yoḳ idüñ görildi ey raḳīb / Āsitān-ı yārdan ifrāz bu bir maḥlūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 3). [ez-defterde, -de ] 

 

ezel: Başlangıcı olmayan geçmiş zaman. 

Eyledüm daʿvī-i ʿaşḳına ezelde iḳrār / Yār-ı sābit-ḳademüm ṣanma ki inkārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 3). [ezelde, -de ] 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [ezelden, -den ] 
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Alnına yazmış meger kim kātib-i ḳudret ezel / Ey Raḥīmī gelmegi bunca belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 5). [ezel, ] 

Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [ezelden, -den ] 

 

ezelī: Çok eskiden beri, öteden beri. 

Şimdi mi geldi ḳāfile-i ʿaşḳ her zemān / Bu ḫāne-i göñül ezelīden ḳonaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 2). [ezelīden, -den ] 

 

ezil-:  

1.Ezilmek, toz haline gelmek. 

Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [ezildüñ, -düñ ] 

 

2.Ezilmek||İncinmek, kırılmak. 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [ezilme, -me ] 

 

ez-īn: ... den tarafta. 

Ey Raḥīmī şāyiʿ itdi mā-cerā-yı eşkümi / Baña kerīm yā Rab ez-īn dīde-i ḫūn-bār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 7). [ez-īn, ] 

 

eẕkār: Allah’ın isimlerini ve belli duâları okumak sûretiyle yapılan zikirler. 

Lāibālī tekye-i ʿaşḳuñda bir abdāluñam / Dilde efgārum Ḥasan göñlümde eẕkārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 5). [eẕkārum, -um ] 

 

F 
faġfūr: Çin'de porselenden yapılan kap kacak. 

Hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı dildārıyla ben / Fāriġum faġfūrdan cām-ı ṣafādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 2). [faġfūrdan, -dan ] 

 

fāḫir: Gösterişli. 

Cihānuñ çıḳdı fāḫir cāmesinden terk-i tāc itdi / Geyüp şāl-ı fenā bir ṭurfe kisvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 3). [fāḫir, ] 
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faḫr it-: Övünmek, iftihar etmek. 

Faḫr idüp ey çeşmi āhū ger olursam ṭañ mıdur / Āsitānuñ itleriyle intisābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 3). [faḫr idüp, -üp ] 

 

faḫr-i āl-i aḥmed: Ahmet (Hz. Muhammed)'in ailesinin övüncü. 

Faḫr-i āl-i Aḥmedüz biz kārımuz ḥubb-i ʿAlī / Egmişüz baş ol ʿÖmer ʿadl issi ʿOsmān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 2). [faḫr-i āl-i aḥmedüz, -üz ] 

 

faḳīr: Yoksul, muhtaç. 

Genc-i ḥüsnüñ ṣadaḳası būsedür bir ümmīd / Müstaḥaḳḳum ben faḳīrüñden dirīġ itme zekāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 2). [faḳīrüñden, -üñden ] 

Sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ ben faḳīr ü aca ac / Ey lebi senbūse-i şekker yañāġı ter gülāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 1). [faḳīr, ] 

Būse-i cānāneye biñ cān virür bir ʿāşıḳuz / Biz faḳīr üftādeyüz ammā mükāfāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 5). [faḳīr, ] 

Faḳīrem gerçi kim ednādan ednā bir gedāyam ben / Ḳanāʿat ehli dervīşem şehā ṣāḥib-ġınāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 1). [faḳīrem, -em ] 

 

fānūs-ı ḫayāl: Hayali fanus, içinde mum yanan üstü tabiat resimleriyle işlenmiş döner fener. 

Tenüm ḳanlu yaşumla āl fānūs-ı ḫayāl oldı / İçinde dil yanar ṣan şemʿ-i pür-envāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 2). [fānūs-ı ḫayāl, ] 

Yanar dil ten döner żaʿfıyla fānūs-ı ḫayāl oldı / Beni sen şemʿuña pervāne-i sūzāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 2). [fānūs-ı ḫayāl, ] 

 

fāriġ: Vazgeçmiş, çekilmiş, el etek çekmiş. 

Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [fāriġuz, -uz ] 

Hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı dildārıyla ben / Fāriġum faġfūrdan cām-ı ṣafādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 2). [fāriġum, -um ] 

Ben Raḥīmī pāk-meşreb māsivādan fāriġam / Bir Ḥüseynī-meẕhebüm olsa ne ġam yārum Ḥasan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 7). [fāriġam, -am ] 

 

fāriġ ol-: El çekmek, uzak durmak, vazgeçmek. 

Fāriġ olduḳ nāy u nūşından bu bezm-i ʿālemüñ / ʿĀlem-i ġurbetde bulduḳ yār-ġār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 8). [fāriġ olduḳ, ] 
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Şükrülillāh şimdi ġam ġam-ḫ˅ār u mūnisdür baña / Fāriġ ol cānāna ḥācet mūnis ü ġam-ḫ˅ār hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 209, Beyit 2). [fāriġ ol, ] 

Gül yüzüñ hecriyle feryādın Raḥīmī bendeñüñ / Ṣubḥ-dem işitdi bülbül fāriġ oldı zārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 7). [fāriġ oldı, -dı ] 

 

farḳ eyle-: Ayırt etmek, fark etmek. 

Felek farḳ eylemez bir ḳaḥbe-zendür merdi nā-merdi / Hemīşe şād ider nā-merdi her dem aġladur 
merdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 1). [farḳ eylemez, -mez ] 

 

farḳ it-: Ayırt etmek, ayırmak. 

Pertev-i mihrüñle şol vech ile oldum ḫāk-i rāh / Kimse farḳ itmez vücūdum sāyesin dīvārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 3). [farḳ itmez, -mez ] 

 

farḳ-ı farḳadān: Ferkadân yıldızlarının üstü, göğün en üst noktası. 

Menzilüm gün gibi dirseñ ola farḳ-ı farḳadān / Ol rıżā rāhında her dem ḫāksār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 7). [farḳ-ı farḳadān, ] 

 

farż ol-: Yapılması zorunlu olmak. 

Secde vācibdür baña gördüm ḳaşuñ miḥrābını / Ḳāmetüñ göstermege ṭoġrul ki farż oldı namāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 3). [farż oldı, -dı ] 

 

fāş eyle-: Ortaya çıkarmak, açığa vurmak. 

Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [fāş eyler, -r ] 

 

fāş it-: Açığa çıkarmak, ifşa etmek. 

Ṭutuşdum āteş-i mihrüñle mihr it yoḳsa ṣubḥāsā / Rumūz-ı mihrüñi gün gibi ey meh işde fāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 4). [fāş itdüm, -düm ] 

 

faṣl: Mevsim. 

Şitā faṣlından āfetdür cemāl-i yārsuz nev-rūz / Raḥīmī gülşenüm bāġ u bahārum ḫadd-i yārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 5). [faṣlından, -ından ] 

Raḳibe ṣoḥbetüm gerçi şitā faṣlından āfetdür / Göz aç nergis gibi gör bir bahār-ı dil-güşā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 6). [faṣlından, -ından ] 
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faṣl -ı bahār: Bahar mevsimi. 

Nergisāsā göz açup sen gül-ʿiẕārın gözlerüz / ʿĀlemüñ ṣanma bizi faṣl-ı bahārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 1). [faṣl -ı bahārın, ] 

 

faṣl-ı bahār-ı berf: Kar baharının mevsimi. 

Yine faṣl-ı bahār-ı berf ile rūy-ı cihān ḫurrem / Açılmış yāsemen gül gūyiyā her gülsitān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 1). [faṣl-ı bahār-ı berf, ] 

 

faṣl-ı ḫazān: Güz mevsimi. 

Yine faṣl-ı ḫazānıyla nigārā ṣūret-i ʿālem / ʿAceb şekle girüp bir yüzden oldı ṭalʿat-ı ʿālem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 1). [faṣl-ı ḫazānıyla, -ıyla ] 

 

faṣl-ı ḥüsn: Güzelliğin bölümü. 

Faṣl-ı ḥüsnüñ baña keşf it rūstāyı añlamaz / Gülsitānuñ bābını yine kitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 6). [faṣl-ı ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

faṣl u bāb: Fasıl ve bölüm. 

Dāstān-ı ġuṣṣamuñ her faṣl u bābın yazmaġa / Ḳanlu yaşum sürḫ çihrem ṣafḥadur çeşmüm devāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 6). [faṣl u bābın, -ın ] 

 

fażl: Cömertlik, iyilik. 

Raḥīmī yem-i ümmīd bu selīmü’l-bāl olup dāʾim / Murādum ḳapusın fażluñla yā Rab fetḥ-i bāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 7). [fażluñla, -uñla ] 

 

fedā it-: Feda etmek, gözden çıkarmak, vazgeçmek. 

İtmeyen laʿlüñ içün cānını cānıyla fedā / ʿİlletiyle dirilüp miḥnet ile cān virsün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 251, Beyit 4). [fedā itmeyen, -meyen ] 

 

fedā ol-: Uğrunda yok olmak. 

Kūyuñda fedā olanuñ oldı yiri cennet / Merḥūm oluban raḥmet-i Raḥmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 336, Beyit 5). [fedā olanuñ, -anuñ ] 

 

fehm: Anlama, anlayış, idrak. 

Raḥīmī āferīn fehmüñe ḥüsn-i ẕihnüñe ḥüsndür / O şāhuñ vaṣf-ı ḥüsnini ḥasenden aḥsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 7). [fehmüñe, -üñe ] 
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fehm eyle-: İdrak etmek, kavramak, anlamak. 

Fehm eyler iseñ rāst nevāyı yine ṣūfī / Pencgehde maḳāmuñ ola şehnāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 2). [fehm eyler, -r ] 

Niçe fehm eylesün nā-dān ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ / Gören ḥayrāndur anı ṣāḥib-esrār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 4). [fehm eylesün, -sün ] 

Rumūz-ı ʿaşḳı nā-dān eylemez fehm / Nice kez ey dil-i āgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 3). [fehm eylemez, -mez ] 

 

fehm it-: Anlamak, idrak etmek, kavramak. 

Fehm it fiġān kösi ki derisine sen dögüp / Nevbet Sikender eyleme bir laḥẓa var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 4). [fehm it, ] 

Bekā ṭurdum fenāsın fehm idüp bu mülk-i maʿmūruñ / Anuñçün būmveş terk-i ʿimārāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 2). [fehm idüp, -üp ] 

Fehm ider ḥāl-i gedāyı şeh-i devrānumsın / Maʿrifet maḥzeni sulṭān-ı süḫan-dānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 1). [fehm ider, -er ] 

 

fehm olun-: Anlaşılmak, idrak edilmek. 

Fehm olunmazdı femüñ keyfi nedür ḥayrān idük / Ey Raḥīmī olmasa ger kāşif-i esrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 7). [fehm olunmazdı, -unmazdı ] 

 

felek:  

1.Gökyüzü 

Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [felek, ] 

Āfitābum yücedür gerçi felekden menzilüñ / Sāye ṣal ben ẕerre-i nāçīz ü bī-miḳdāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 4). [felekden, -den ] 

Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [felek, ] 

Ey meh hilālüñ eyleyeli secdegāh-ı Cem / Ḫūrşīde hem-ser oldı felekde külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 1). [felekde, -de ] 

Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle / Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 2). [felek, ] 

Degül deryā felek ḳapuña bir māvi ḳumāşıyla / Elüñ öpmege gelmiş bulmaġa devrüñde bir pāye 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 3). [felek, ] 
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Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [felek, ] 

 

2.Talih, baht, kader. 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [felek, ] 

Felek cevr eylemekde döne döne yāra dönmişdür / O meh mihr itmemekde çerḫ-i pür-ġaddāra 
dönmişdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 1). [felek, ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ ġamından döne döne ey felek / Cürʿaveş pā-māl idüp yire dökersin ḳanımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 3). [felek, ] 

Ey felek ḫoş gör bu devrānuñ bahārı şevḳini / Her dem el virmez bu demler arayup yaḳsañ çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 3). [felek, ] 

ʿÖmr-i müstaʿcil felek ġaddār u nā-hemvāra baḫt / Mihr-i meh-rū ġayr-ı vāḳiʿ cāy-ı ḥırmān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 3). [felek, ] 

O mehden ayru yaşum ey felek ʿummāna döndürdüñ / Çevirdüñ başumı ṭolab-ı ser-gerdāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 1). [felek, ] 

Leb-i bezminden ayru ey felek çeşmin Raḥīmīnüñ / Dem-ā-dem döne döne sāġar-ı mercāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 5). [felek, ] 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [felek, ] 

Yūsufāsā ḫ˅āce-i dehri ṣarasın ḳul gibi / Olmadı şāh u gedā bendeñden āzād ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 150, Beyit 2). [felek, ] 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [felek, ] 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [felek, ] 

Tekye-i ʿālemde n’eyler bir kişi āh eyleyüp / Gūşuña girmez senüñ efġān u feryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 5). [felek, ] 

Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi / Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 6). [felek, ] 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [felek, ] 

Ben yıḳıldum olmadum ābād elüñden ey felek / Olmadum devrüñde bir dem şād elüñden ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 1). [felek, ] 

Kimseye meyl eylemezsin bir ʿacūz-ı naḥssın / Ṭaşa çaldı başını Ferhād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 2). [felek, ] 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [felek, ] 
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Ḳaṣrınuñ bulduñ ḳuṣūrın çekdirüp şiddetler / Ṣoñ ucı pā-māl olup Şeddād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 4). [felek, ] 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [felek, ] 

Ḫ˅āce-i dehri mezād idüp ṣatarsın ḳul gibi / Olmadı bir kimsene āzād elüñden ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 159, Beyit 6). [felek, ] 

Bilmezem senden Raḥīmī kime yansun ḥālini / Dād elüñden ey felek feryād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 7). [felek, ] 

İki gözüm felek sürme iderdi ḫāk-i rāhumdan / Eger bir gün düşerse sen mehüñ dergāhına rāmum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 3). [felek, ] 

Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr itmedesin anı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [felekden, -den ] 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz yeldirür ṣubḥ u mesā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [felek, ] 

Ḳara baḫtın Ḳaraḥiṣāruñ felek aġ eyledi / Ṭañ mıdur gevher-nigīn olsa ḥiṣār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 3). [felek, ] 

Görinen ḳavs-i felekde māh-ı nev ṣanmañ felek / Degdi āhum oḳına ḳarşu nişān bir şeb-külāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 3). [felek, ] 

Firāḳ-ı ḫad u ebrūsıyla ḳaddüm ey felek bükdüñ / Yire geç göreyin tīz günde māh u nev- hilālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 2). [felek, ] 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [felek, ] 

Ey felek ol mehden ayru bī-ḳarār itdüñ beni / Ḫāke urduñ sāyeveş bī-iʿtibār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 1). [felek, ] 

Pūte-i ġuṣsaya ḳoyup bu Raḥīmīyi felek / Sızṭurup āteş-i ġayretle ʿaceb ḳāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 4). [felek, ] 

Raḥīmī hecr-i kūyuñla beden mülkin ḫarāb itdi / Felek burcını yıḳmaġa döküpdür ṭop-ı efġānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 7). [felek, ] 

 

3.Dünya. 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [felek, ] 

Mihr bir sūret döner ālıyla rengīn naḳş ider / Cevr-i resminde felek cānāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 3). [felek, ] 

Felek farḳ eylemez bir ḳaḥbe-zendür merdi nā-merdi / Hemīşe şād ider nā-merdi her dem aġladur 
merdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 1). [felek, ] 
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felek naḳḳāşı: Allah. 

Felek naḳḳāşı ḳapuñ ṣūretin ṭāḳ-ı muḳarnesde / Yazar ʿunvān virüp dir budur ol bāb-ı ʿadālet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 4). [felek naḳḳāşı, ] 

 

fem: Ağız. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde femüñ ser-çeşme-i āb-ı ḥayāt / Ḫaṭṭ-ı Ḫıżr ābuñla gūyā oldı Ḫıżr-āsār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 4). [femüñ, -üñ ] 

Fehm olunmazdı femüñ keyfi nedür ḥayrān idük / Ey Raḥīmī olmasa ger kāşif-i esrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 7). [femüñ, -üñ ] 

 

fen: İlim. 

Bī-güneh ḳanlar döker bu çeşm-i cellāduñ senüñ / Ḳanḳı ẓālimdür bu fende bilsem üstāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 1). [fende, -de ] 

 

fenā:  

1.Yokluk, yok olma. 

Bir fenā ābdālıyam ben tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ / Nāle vü feryāddan nāy u rebābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 6). [fenā, ] 

Bekā ṭurdum fenāsın fehm idüp bu mülk-i maʿmūruñ / Anuñçün būmveş terk-i ʿimārāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 2). [fenāsın, -sın ] 

Fenā kuhsārda her lāleye cānā beḳā ṭurdum / Ki eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan dökülmiş ḫūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 2). [fenā, ] 

Biz ser-i kūy-ı melāmetde fenā şālın geyüp / Mülke ṭālib olmazuz hīç çekmezüz dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 2). [fenā, ] 

İki ḳat itmiş Raḥīmī tīr-i ḳaddüñ bār-ı cevr / Bu fenā bāzārı içre yaya beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 5). [fenā, ] 

 

2. Fânî, geçici. Sonu olan. 

Ṭālib-i genc-i beḳā oldum fenādan çekdüm el / Baş açuḳ abdāl olup tāc u ḳabādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 1). [fenādan, -dan ] 

 

3.Ölüm. 

Her şeb ṣaçuñ ġamıyla ṭūl-i emel ḳılardum / Olmasa ger fenāsı bu ʿömr-i bī-beḳānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 4). [fenāsı, -sı ] 

 

fe’nẓur ilā āsār: Allah'ın eserlerine bir bak. 
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Ḥikmetine nāẓır ol ol ḥākim-i pür-ḥikmetüñ / Yuḥyi baʿde’l-mevti gör fe’nẓur ilā āsār a baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 2). [fe’nẓur ilā āsār a, -a ] 

 

fer vir-: Aydınlatmak, ışık vermek; mutluluk vermek, ferahlık vermek. 

Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [fer vire, -e ] 

 

ferāġ:  

1. Dinlenme, rahat etme, gürültüden uzak huzur içinde olma, huzur, rahatlık 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [ferāġ, ] 

 

2. El çekme, vazgeçme. 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [ferāġum, -um ] 

 

ferāġat:  

1.Huzur. 

Çeküp dāmānını kuhsārveş ṣaḥrā-yı ʿālemde / Ferāġat yaḳasından dil deñiz gibi kenār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 4). [ferāġat, ] 

 

2. Vazgeçme, el çekme, bırakma. 

Geçüp ġavġālarından ʿālemüñ ṣulḥından el çekdüm / Ferāġat menzilinde sākin-i künc-i rıżā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 5). [ferāġat, ] 

 

ferāġat-baḫş ol-: Gönül huzuru veren olmak. 

Ferāġat-baḫş olur şāh u vezīre inḳıyād itmez / Olanlar ḳalb-i istiġnāyıla ferzānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 2). [ferāġat-baḫş olur, -ur ] 

 

feraḥ:  

1.Sevinç ve mutluluk. 

Ey feraḥ gelme senüñle bu dil ülfet idemez / Yār-i dirīnesi bu cān-ı ḥazīnüñ ġamdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 4). [feraḥ, ] 

Ġamuñ yeter bize añma feraḥ didüklerini / Bu ġamla göñlümüze ānide be-kām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 2). [feraḥ, ] 
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Aṣlā ne ġam çeker aṣılan dār-ı zülfüñe / Ṭaşdan yire baṣar mı feraḥdan ayacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 3). [feraḥdan, -dan ] 

 

2. Şenlendiren, iç açıcı. 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [feraḥ, ] 

 

feraḥ-efzā ol-: Ferah artırıcı, sefalı olmak. 

Ḳudūmüñden feraḥ-efzā olaldan sīne-i ṣaḥrā / Gözüm yaşı gül oldı ey yüzi gül ṣan boyum bir pül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 3). [feraḥ-efzā olaldan, -aldan ] 

 

feraḥnāk ol-: Sevinçli, mesut olmak. 

Ġuṣṣa-i hecrüñ Raḥīmī göñlini ġamnāk ider / Vuṣlatuñla luṭf idüp şād it feraḥnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 5). [feraḥnāk olsun, -sun ] 

Beni ḳapuñda ḳo pāyuña düşüp ḫāk olayum / Gün gibi başum irüp göge feraḥnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 1). [feraḥnāk olayum, -ayum ] 

 

ferd: Kişi, insanlardan her biri. 

İnanmaz saña gerçek er olan ey ḳaḥbe-zen dünyā / Bu gün mesrūr-ı rūşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 5). [ferdi, -i ] 

 

ferdā: Yarın, gelecek zaman. 

Bize kūy-ı yār sen çek cennet-i aʿlā ġamın / Zāhidā biz ibn-i vaḳtüz çekmezüz ferdā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 1). [ferdā, ] 

 

ferhād: Klasik edebiyatta mesnevilere konu olan Fars kökenli Hüsrev ü Şîrîn ve Ferhâd ü Şîrîn aşk hikâyelerinin 
ünlü erkek kahramanı. 

Bī-sütūn-ı ʿaşḳda sen yār-ı Şīrīn-laʿl içün / Çekdügüm endūh-ı hecri Ḫusrev ü Ferhād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 3). [ferhād,  

Ḫusrevā ṣan tāze berg üstinde sebz-cāmedür / Ter-i teb Ferhāda beñzer bīşe-i kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 3). [ferhāda, -a ] 

Ḳaṣr-ı ʿaşḳuñ Ḫusrevā ṭarḥında ben üstād iken / Ṭaş ṭaşurdı ḫıdmete Ferhād idüp ırġadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 3). [ferhād, ] 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [ferhādı, -ı ] 
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Kimseye meyl eylemezsin bir ʿacūz-ı naḥssın / Ṭaşa çaldı başını Ferhād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 2). [ferhād,  

Ḫaṭṭ-ı cān ise Raḥīmī kāmrānlıḳdan murād / Var özüñ bir Ḫusrev [ü] Şīrīn lebe Ferhād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 7). [ferhād, ] 

Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [ferhādı, -ı ] 

Laʿl-i Şīrīnüñ ġamından yine cān Ferhādınuñ / Ser-güẕeşti Ḫusrevā efsāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 4). [ferhādınuñ, -ınuñ ] 

 

ferhād-ı bī-sāmān: Parasız, züğürt Ferhad. 

Maḥabbet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıyuz şimdi / Vefā kuhsārınuñ Ferhād-ı bī-sāmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 1). [ferhād-ı bī-sāmānıyuz, -ıyuz ] 

 

ferhād-ı ġam-fersā: Gam dağıtan Ferhad. 

Yine Ferhād-ı ġam-fersāya peydā oldı ṣandılar / Leb-i Şīrīnüñ añdum āh idüp dün kūhsār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 6). [ferhād-ı ġam-fersāya, -ya ] 

Ey göñül Ferhād-ı ġam-fersāya beñzetdüm seni / ʿĀşıḳ-ı āşüfte vü şeydāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 1). [ferhād-ı ġam-fersāya, -ya ] 

 

ferhādveş: Ferhat gibi. 

Bi-ḥamdillāh bu gün sen Ḫüsrev-i mülk-i meʿānīsin / Yoluñda düşmenüñ Ferhādveş bī-pā u ser yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 3). [ferhādveş, ] 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [ferhādveş, ] 

ʿAceb Mecnūn-ṣıfat sevdāyī düşdüm zülfi ucından / ʿAceb öldürdi ġam Ferhādveş ey şehd-i güftārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 2). [ferhādveş, ] 

Gehi ʿaşḳuñ beni Ferhādveş ṭaġlara düşürdi / Gezüp Mecnūn gibi geh sākin-i ṣaḥrā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 2). [ferhādveş, ] 

 

ferḫunde: Kutlu, mübarek. 

Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [ferḫunde, ] 

Ḫuceste ḫaṣlet ü ferḫunde sīretsin Selīmāsā / Süleymān gibi hem sulṭānısın iḳlīm-i ʿirfānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 3). [ferḫunde, ] 

Ey leṭāfet gülşeninde serv-i reftārum Ḥasan / Zülfi sünbül ḳaddi gül ferḫunde dīdārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 1). [ferḫunde, ] 
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ferḫunde-dīdār: Mübarek yüz. 

Ārzū-yı gül ḳılup gülşen recāsın itmezüz / Gül gibi bir ḫande-rū ferḫunde-dīdār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 5). [ferḫunde-dīdār, ] 

 

ferḫunde-rū: Mübarek yüzlü. 

Güle baḳduñ gülşene var ise ey ferḫunde-rū / Ḥaşre dek bāġ-ı cinānveş nev-bahār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 5). [ferḫunde-rū, ] 

 

ferʿ-i ʿālī: Yüce şeref. 

Selef ser-māyesi pīrāye-i ḫayr-ı ḫalefsin sen / Aṣıl sen ferʿ-i ʿālīsin saʿādet saña erzānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 335, Beyit 6). [ferʿ-i ʿālīsin, -sin ] 

 

ferman ol-: Uymak, tabi olmak. 

Yoluñda öl disem şu ki bir dem nizāʿ ide / Ḳul mıdur ol ki emrüñe fermanuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 4). [fermanuñ olmaya, -uñ, -maya ] 

 

ferrāş: Süpüren, çöpçü, hizmetçi. 

Ḳapuñda şeh-süvārum dem-be-dem saḳḳā idüp yaşum / Yüzüm yoluñda cārūb eyleyen ferrāşa 
ḥayrānem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 2). [ferrāşa, -a ] 

Esen ḳal ey ṣabā gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ şimdi / Gözüm saḳḳā yüzüm cārūb āhum oldı ferrāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 4). [ferrāşı, -ı ] 

 

ferruḫ: ʿIşkname mesnevisinin erkek kahramanı. || Kutlu, mübarek, güzel. 

Raḥīmī baḫt-ı hümāyūn bu ṭāliʿi Ferruḫ / Esīr-i zülf ü ruḫ itdi seni mübārek bād (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 36, Beyit 5). [ferruḫ, ] 

 

feryād: Haykırış, çığlık, figan. 

Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [feryāda, -a ] 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [feryād, ] 

Tekye-i ʿālemde n’eyler bir kişi āh eyleyüp / Gūşuña girmez senüñ efġān u feryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 5). [feryād, ] 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [feryāduñ, -uñ ] 
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Bilmezem senden Raḥīmī kime yansun ḥālini / Dād elüñden ey felek feryād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 7). [feryād, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [feryāduñ, -uñ ] 

Bir fenā ābdālıyam ben tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ / Nāle vü feryāddan nāy u rebābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 6). [feryāddan, -dan ] 

Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [feryād, ] 

Ey gözüm ḳan aġlama ol ḳāmet-i şimşād içün / Gül ḳaçan meyl itdi sūy-ı bülbüle feryād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 1). [feryād, ] 

Gül yüzüñ hecriyle feryādın Raḥīmī bendeñüñ / Ṣubḥ-dem işitdi bülbül fāriġ oldı zārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 7). [feryādın, -ın ] 

Bülbülüñ nāle vü feryādı hezār olsa ne ġam / Gül olur ḫāra muḳārin o ġam-ı ġavġāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 6). [feryādı, -ı ] 

İrişmez semʿine feryād u āhum Lala Paşanuñ / O cevr-i ġoncadan ʿayyūḳa irgürdüm ben efġānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 5). [feryād, ] 

 

feryād it-: Feryat etmek, inlemek. 

Gülüñ ḳulaġına girmez fiġān u āh-ı hezār / Dilā o ġonca içün itme yoḳ yire feryād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 3). [feryād itme, -me ] 

 

feryād ḳıl-: Bağırıp çağırmak, haykırmak. 

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [feryād ḳıl, ] 

 

feryād u āh-ı ʿuşşāḳ: Âşıkların inilti ve ahları. 

Şeh nāza başlıyaldan feryād u āh-ı ʿuşşāḳ / Ṭoldurdı her maḳāmı ṣavt-ı nevā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 4). [feryād u āh-ı ʿuşşāḳ, ] 

 

feryāda gel-: Bağırıp çağırmak, haykırmak, ağlamak ve inlemek. 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [feryāda gel, -a ] 

 

feryād-res: Feryat edenin imdadına yetişen, yardım eden. 

Āh kim şu deñlü āh itdüm seḥer / Āh bir dem bulmadum feryād-res (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 6). [feryād-res, ] 
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ferzāne: Satrançta vezir. 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [ferzāne, ] 

 

ferzāne ol-:  

1.Bilge olmak. 

Ṣadranc-ı ġuṣsa at ṣalup māt iderdi ger / Şāhuñ ʿaṭāsı baydaḳı ferzāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 6). [ferzāne olmaya, -maya ] 

 

2. Nefsâni bağlardan sıyrılmış olmak. 

Ferāġat-baḫş olur şāh u vezīre inḳıyād itmez / Olanlar ḳalb-i istiġnāyıla ferzānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 2). [ferzānesi olanlar, -si, -anlar ] 

 

feṣāḥat: Güzel ve açık konuşma, iyi söz söyleme kabiliyeti. 

Raḥīmī ḥālüñi ʿarż it der-i şāh-ı süḫan-dāna / Maʿārif şehrinüñ şāhı feṣāḥat nükte-gūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 5). [feṣāḥat, ] 

 

fetḥ-i bāb: Açılan kapı. 

Be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı fettāḥı cemālüñ fetḥ-i bābumdur / Ḳapuñı ḳoyuban ġayra benüm varmaḳ ne bābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 1). [fetḥ-i bābumdur, -umdur ] 

 

fetḥ-i bāb eyle-: Kapı açmak. 

Raḥīmī yem-i ümmīd bu selīmü’l-bāl olup dāʾim / Murādum ḳapusın fażluñla yā Rab fetḥ-i bāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 7). [fetḥ-i bāb eyle, ] 

 

fetḥ-i bāb ol-: Kapıların açılması. 

Fetḥ-i bāb olsun Raḥīmī dir iseñ bāb-ı murād / Ḥalḳa gibi aç gözüñ gel bu der-i ʿulyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 7). [fetḥ-i bāb olsun, -sun ] 

 

fettān: Güzelliği ile ortalığı karıştıran sevgili. 

Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [fettān, ] 

 

fevt it-: Boşa geçirmek, heba etmek. 
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Gül gibi ġonca-dehenlerle müdām iç laʿl-i nāb / ʿİşreti fevt itme sulṭānum irişmezdüm deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 2). [fevt itme, -me ] 

 

feyż-ı iḥsān: İyiliğin bolluğu. 

Feyż-ı iḥsānuñ göñül bāġını sīr-āb eyledi / Ser-be-ser būstān-ı dehri nitekim bārān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 8). [feyż-ı iḥsānuñ, -uñ ] 

 

feyż-i kerāmet: Keramet bereketi. 

Sensin şeh-i iḳlīm-i velāyet Baba Ḥamza / Ḳapuñdan olur feyż-i kerāmet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 1). [feyż-i kerāmet, ] 

 

feżā-yı nev-rūz: Nevruzun uçsuz bucaksız genişliği. 

Luṭfuñ nesīm ile ḫoş-dem hevā-yı nev-rūz / Tāb-ı ʿıẕāruñ ile ḫurrem feżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 1). [feżā-yı nev-rūz, ] 

 

feżā-yı ʿummān: Okyanusun uçsuz bucaksız genişliği. 

Yaşumla āhuma ṣor gör hevā-yı ʿummānı / Gezer ṣabāyıla her dem feżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 1). [feżā-yı ʿummānı, -ı ] 

 

fırḳata: 10-15 çift kürekli, hızlı, eski bir savaş gemisi. 

Dem geldi dem-i şādī dil ü cāna ṣalınsun / Ġam fırḳatası cānib-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 1). [fırḳatası, -sı ] 

 

fidā eyle-: Kurban etmek. 

Cānın eyler Raḥīmī saña fidā / Göre sulṭānum ol gedā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 11). 
[fidā eyler, -r ] 

Bir degül biñ cān fidā eyler Raḥīmī yoluña / Līk ḫūra geçmez ey ebrū kemān ḳurbānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 7). [fidā eyler, -r ] 

 

fidā it-: Kıymak, gözden çıkarmak. 

Āteş-i ġayretle yanup cān u baş itdi fidā / Şevḳuñı dilden cüdā ḳılmadı ey dildār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 5). [fidā itdi, -di ] 

 

fidā ol-: Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçmek, uğruna vermek. Gözden çıkarmak, özveride 
bulunmak. 
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Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [fidā olsun, -sun ] 

 

fidā-yı cān: Canından vazgeçmek. 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [fidā-yı cān, ] 

 

fidā-yı cān it-: Canı feda etmek. 

Fidā-yı cān iderdüm ʿīd-i vaṣl-ı yār içün ammā / Dirīġā ḫora geçmez tekye-i ʿaşḳında ḳurbānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 3). [fidā-yı cān iderdüm, -erdüm ] 

Fidā-yı cān idüp şīrāne ġamzeñ ṣaydgāhında / Elümle başumı āvīze-i fitrāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 3). [fidā-yı cān idüp, -üp ] 

 

fiġān: Acı inilti, çığlık. 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [fiġānın, -ın ] 

Bāng-i ceres fiġān u metāʿum belā vü derd / Ḳıldum diyār-ı ʿaşḳa bu gün ḫ˅ācevār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 2). [fiġān, ] 

Fehm it fiġān kösi ki derisine sen dögüp / Nevbet Sikender eyleme bir laḥẓa var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 4). [fiġān, ] 

Fiġānum bir maḳāma irdi şimdi / Dutar göklerde ey meh zühre āheng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 3). [fiġānum, -um ] 

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [fiġān, ] 

Gülüñ ḳulaġına girmez Raḥīmī zār-ı hezār / Neye degin bu fiġānı bu zārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 6). [fiġānı, -ı ] 

Bülbülleriyle oldum hecrüñ deminde hem-dem / Döne döne fiġānum şimdi hevāya döndi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 331, Beyit 3). [fiġānum, -um ] 

Yüzüm deff şīvenüm nāyum fiġān u nāle ʿūdumdur / Pür itdüm naʿra-i ʿaşḳuñla şimdi bezm-i ʿuşşāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 2). [fiġān, ] 

Benüm yoḳ biñ hevādārum fiġān u āhdan ġayrı / Döner yoḳ üstüme bu ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 1). [fiġān, ] 

 

fiġān eyle-: Üzüntü ile bağırıp çağırmak, feryat etmek. 

İşigüñden cüdā olmazdı ey ʿḬsī-nefes ʿāşıḳ / Bir üni yirde gökde bir üni eyler fiġān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 3). [fiġān eyler, -r ] 
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fiġān it- İnlemek, feryat etmek. 

Gül gibi sen mey içüp her ḫāra hem-dem olalı / Ġoncaveş ben ḳan yudup bülbül gibi itdüm fiġān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 6). [fiġān itdüm, -düm ] 

 

fiġān u āh-ı hezār: Bülbülün feryat ve ahı ||Aşığın inlemeleri. 

Gülüñ ḳulaġına girmez fiġān u āh-ı hezār / Dilā o ġonca içün itme yoḳ yire feryād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 3). [fiġān u āh-ı hezār, ] 

 

fiġān u naġme-i zār: Ağlayan ezgi ve feryat. 

Ārzūmend-i gül-i rūyuñla ey gülzār-ı ḥüsn / Ṭutdı āfāḳı fiġān u naġme-i zārum Ḥasan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 268, Beyit 2). [fiġān u naġme-i zārum, -um ] 

 

fiġān u zār: Ağlayıp inlemek. 

Belā-yı bendeñi bende giriftār olmayan bilmez / Fiġān u zārını ben ḫastanuñ zār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 1). [fiġān u zārını, -ını ] 

 

fiġāna başla-: Izdırapla bağırma, haykırma ve feryada başlamak. 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [fiġāna başlayup, -yup ] 

 

fikr: Düşünce. 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [fikri, -i ] 

Ruḫ-ı verdüñle virdüm Sūre-i Nūr / Ḳaşuñ fikr ile ẕikrüm nūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 3). [fikr, ] 

Dehenüñ fikri ile şimdi Raḥīmī şiʿri / Şüphe yoḳ ʿālem-i ġaybdan ayırur mülhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 5). [fikri, -dur ] 

Māniʿ olmaz fikr ü ẕikrüñe bu kesret ʿālemi / ʿĀrif-i tevḥīdüñ olur ẓāhir ü pinhānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 5). [fikr, ] 

Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [fikriyle, -iyle ] 

Dil ile dilüñ fikri ẕikri ḳapuñ / Hem üftāde-dil hem dil-figāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
2). [fikri, -i ] 

 

fikr-i daḳīḳ ü bārīk: Nazik ve ince düşünce. 
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Cānā laṭīf ü nāzük vaṣf-ı leb ü dehānuñ / Fikr-i daḳīḳ ü bārīk ser-rişte-i miyānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 1). [fikr-i daḳīḳ ü bārīk, ] 

 

fikr-i firāvān: Bolluk düşüncesi. 

Ārzū-yı vaṣl-ı bīm-i fürḳat ü cevr-i raḳīb / Żāyiʿ itdi ʿaḳlumı fikr-i firāvān her ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 136, Beyit 4). [fikr-i firāvān, ] 

 

fikr-i miyān-ı yār: Sevgilinin belinin düşüncesi. 

Fikr-i miyān-ı yār ile yoḳ ḳıl ḳadar mecāl / Mühr-i dehānı şevḳ ile ẕerrede kemsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 2). [fikr-i miyān-ı yār, ] 

 

fikr-i ser-encām: Başına gelen fikir, akla gelen düşünceler. 

Raḥīmī yār-ı ʿaşḳ olan ġam-ı cān u cihān itmez / Muḥāl endīşedür ʿuşşāḳa ol fikr-i ser-encāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 5). [fikr-i ser-encāmı, -ı ] 

 

firāḳ: Ayrılık, hicran. 

Ġam-ı zülfüñle ruḫsāruñ firāḳından aḳan yaşum / Gözümüñ şīşesinde ṣaḳlarum miskīn gül-ābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 3). [firāḳından, -ından ] 

Ḫāl-i ruḫuñ firāḳı ile nār-ı ḥasretüñ / Yaḳdı Raḥīmī sīnesine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 80, Beyit 5). [firāḳı, -ı ] 

Ḫāl-i lebüñ firāḳı odı lāle gibi āh / Cān cebhesine urdı yine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 4). [firāḳı, -ı ] 

Firāḳa düşmeyen bilmez nedür keyfiyyet-i ḥālüm / Benüm esrāruma vāḳıf olan ḥayrāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 2). [firāḳa, -a ] 

Raḥīmīyem oldum firāḳuñla yār / Viṣālüñi ṭālib emekdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 7). 
[firāḳuñla, -uñla ] 

Firāḳuñ bārına gördüm taḥammül eylemez ṭaġlar / Çeküp ol yüki ben bu cism-i bī-miḳdāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 2). [firāḳuñ, -uñ ] 

Serv-ḳaddüñ yādına çekdüm elifler sīneme / Lāle-ruḫsāruñ firāḳı arturur nārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 3). [firāḳı, -ı ] 

Firāḳuñ bir yaña bir yaña ġam derd üzre derd oldı / Ölümden cān ḫalāṣ eyleye mi böyle olan ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 5). [firāḳuñ, -uñ ] 

Ḳarārum yoḳ ḳara zülfüñ gibʿömrüm tār-mār oldı / Firāḳuñla yaturmışdur dil-ārāmum dil-ārāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 2). [firāḳuñla, -uñla ] 

 

firāḳ odı: Ayrılık ateşi. 
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Firāḳ odıyla yanan baġrumuñ ḳanlu kebābından / Tenūr-ı ġamda döne döne biryān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 3). [firāḳ odıyla, -yla ] 

 

firāḳ u ḥasret: Ayrılık ve özlem. 

Ḫurrem viṣāl-i yār ile aġyār ben ġarīb / Oldum firāḳ u ḥasret ile ġam-güsār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 7). [firāḳ u ḥasret, ] 

 

firāḳ-ı ʿārıż: Yanağın ayrılığı. 

Ġam-ı zülf ü firāḳ-ı ʿārıżuñla ey meh-i nā-mihr / Raḥīmī rūz u şeb aġlar görülmez ḳarası aḳı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 5). [firāḳ-ı ʿārıżuñla, -uñla ] 

 

firāḳ-ı ḫad u ebrū: Kaş ve yanağın ayrılığı. 

Firāḳ-ı ḫad u ebrūsıyla ḳaddüm ey felek bükdüñ / Yire geç göreyin tīz günde māh u nev- hilālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 2). [firāḳ-ı ḫad u ebrūsıyla, -sıyla ] 

 

firāḳ-ı zülf ü ruḫsār: Saç ve yanağın ayrılığı. 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārumdur / Duḫān-ı āh sünbül dāġ-ı dil lāle ider peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 5). [firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla, -uñla ] 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārında / Duḫān-ı āh-ı dil sünbül bitürdi çeşm-i ter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 5). [firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla, -uñla ] 

 

firdevs: Şehname'nin yazarı; Firdevsi. 

Sen bu ṭabʿ ile Raḥīmī ṭutalum Firdevssin / İltifāt-ı şeh gerek eşʿār-ı mümtāz olmaġa (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 283, Beyit 5). [firdevssin, -sin ] 

 

firīb-i çeşm-i cādū: Cadı gözün aldatması. 

Beni şeydā ḳılan her dem nesīm-i caʿd-ı gīsūdur / Ḫarāb iden göñül şehrin firīb-i çeşm-i cādūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 1). [firīb-i çeşm-i cādūdur, -dur ] 

 

fitīl-i cān: Can fitili. 

Meclisüñde şevḳ ile yaḳdı fitīl-i cānını / Ṭañ degül olursa māhum maẓhar-ı envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 4). [fitīl-i cānını, -ını ] 

 

fitne-i yeʾcüc: Yecüc'ün kargaşa meydana getirmesi, fitnesi. 
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Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün / Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 2). [fitne-i yeʾcüce, -e ] 

 

furṣat: Bir şeyin yapılması için uygun düşen, elden kaçırılmayacak durum ve zaman, vesile. 

Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [furṣat, ] 

Ġarīḳ-ı baḥr-i ġamem al elüm Ḫıżrāsā / Kenār-ı şādiye furṣat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 2). [furṣat, ] 

 

furtına: Şiddetle esen ve şiddet derecesine göre karada ve denizde etrâfı birbirine katarak bâzan can ve mal 
kaybına sebep olabilen sert rüzgâr. 

Çoḳ furtına ṣavurdı hevā-yı ġam-ı zülfüñ / Lenger bıraġup ḳomadı bir yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 10). [furtına, ] 

 

fülfül: Karabiber. 

Ṣabāveş cū-be-cū kendüm dolandum ḫırmen-i dehri / Bulınmaz ḫālüñüñ bekdaşı ḫod bir dāne fülfülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 4). [fülfülde, -de ] 

Ben benefşe gibi boynumı egüp yalvaruram / Ḫaṭṭ u ḫālüñ görmeyem bir dānesin fülfül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 4). [fülfül, ] 

 

fülk-i vücūd: Beden gemisi. 

Ġarḳ itdi baḥr-i fürḳat fülk-i vücūdı yā Rab / Olmadı ḳaṭre ʿavni sen Ḫıżr-ı dīdebānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 6). [fülk-i vücūdı, -ı ] 

 

fürḳat: Ayrılık. 

Vaʿde-i vaṣl-ı leb ü zülfüñ ḫayāliyle bu cān / Ṣabr iderdi fürḳate ṣabr itse bir miḳdār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 4). [fürḳate, -e ] 

Fürḳatiyle biñ ġamum var eylemem bir bir beyān / Vuṣlatıyla şād olup dildārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 3). [fürḳatiyle, -iyle ] 

Ben senüñle fürḳatüm vuṣlat bulursam söyleşem / Ey gözi bīmār ger ṣıḥḥat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 1). [fürḳatüm, -üm ] 

Ne ḥikmetdür şifā-yı vaṣla ḳurbiyyet ṭaleb itsem / Şikeste-ḥāl ider fürḳat ki eyler bir zemān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 6). [fürḳat, ] 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [fürḳatüñ, -üñ ] 
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Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [fürḳat, ] 

Server-i vuṣlat-ı dildār çün ġam çekmedi bir gün / ʿAceb ʿāḳil imiş Mecnūn ki fürḳat iḫtiyār itdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 6). [fürḳat, ] 

Virmez viṣāle nevbet ten āsiyāba döndi / Gendümi żāyiʿ itdi fürḳat ġamıyla devrān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 2). [fürḳat, ] 

Efendi ben ḳuluñ fürḳatde dil endūh-ı ḥayretde / İkimizde ʿaceb ḥāletdeyüz ben ġamlı ol ġamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 2). [fürḳatde, -de ] 

 

fürḳat-i bār-ı cefā: Eziyet yükünün ayrılığı. 

Bükdi bilümi fürḳat-i bār-ı cefā meded / Cevr oḳı geçdi baġruma ey ḳaşı yā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 1). [fürḳat-i bār-ı cefā, ] 

 

fürḳat-i ḳurb-ı viṣāl: Kavuşmanın yakınlığının ayrılığı 

Fürḳat-i ḳurb-ı viṣālüñle eyā mūnis-i cān / Nāle olmışdur enīsüm işidenlerden ıraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 2). [fürḳat-i ḳurb-ı viṣālüñle, -üñle ] 

 

fürḳat-i yār: Sevgilinin ayrılığı. 

Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet / Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 6). [fürḳat-i yār, ] 

 

fürūġ-ı ʿārıż: Yanağın parlaklığı. 

Ḫoş-dem nesīm-i luṭfuñ ile rūzgār-ı ʿīd / Ḫurrem fürūġ-ı ʿārıżuñ ile nehār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 1). [fürūġ-ı ʿārıżuñ, -uñ ] 

 

fürūġ-ı āteş-i āh: Ah ateşinin ışığı. 

Dil pādişāh-ı ʿaşḳuña bir çetr-i pür-ḫayāl / Yir yir fürūġ-ı āteş-i āhum ṭınāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 6). [fürūġ-ı āteş-i āhum, ] 

 

fürūzān eyle-: Aydınlatmak. 

Şemʿ-i ḳadrin revġan-ı ʿizzet fürūzān eylesün / Nitekim ḳandīl uyarduḳca sipīhre māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 8). [fürūzān eylesün, -sün ] 

 

fütüvvet: Cömertlik. 

İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne / ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana gönderseñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 5). [fütüvvet, ] 
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G 
ġaddār: Merhametsiz, zalim. 

ʿÖmr-i müstaʿcil felek ġaddār u nā-hemvāra baḫt / Mihr-i meh-rū ġayr-ı vāḳiʿ cāy-ı ḥırmān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 3). [ġaddār, ] 

 

ġaflet it-: Farkında olmamak, habersiz olmak. 

Ġaflet itme aç gözüñ varın ayaġum tozıdur / Didi ol nūr-ı baṣar ḳıl aña yer dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 5). [ġaflet itme, -me ] 

 

ġaflet penbesi: Dikkatsizlik pamuğu. 

Ṭopṭoludur vāʿiẓ benüm gūşumda ġaflet penbesi / Ḥaḳdur sözüñ hep bilürem yādumdadur ez-berdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 6). [ġaflet penbesi, ] 

 

gāh: Bazen. 

Geh bozar gāh düzer ṣafḥasını bedr-i münīr / Viremez defter-i ḥüsnüñe beyāż üzere nāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 6). [gāh, ] 

Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā / Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 7). [gāh, ] 

Leb ü dendānuñ añıcaḳ gözümüñ / İçi bir laʿl gāh lüʾlüʾdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 4). [gāh, 
] 

Durmaz oynar yüregüm çār pāre itdi cānumı / Gāh şīve geh teġāfül geh ġażab geh nāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 2). [gāh, ] 

Ḥāl-i erkāna vuḳūfı var Raḥīmī bendeñüñ / Gāh paşayı gehi ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 8). [gāh, ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [gāh, ] 

Bir ḳalīle bend ider geh biñ perīşān-ḫāṭır / Gāh olur başdan çıḳarur ʿāşıḳı bu kār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 6). [gāh, ] 

Ġamzeñüñ otlu degülken bir içim ṣuyından / Beni öldürmege geh tīġ çeker gāh bıçaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 3). [gāh, ] 

Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [gāh, ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [gāh, ] 
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Ḳılma ḥaḳāret eyle ḫarābāt erine ṭaʿn / Cemşīd olurdı hem-dem aña gāh gāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 4). [gāh, ] 

ʿĀrıż u zülfüñ ġamından bī-ḳarār olmış ṣabā / Gāhi geşt-i gülşen eyler gāh ider ʿazm-i Ḫoten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 4). [gāh, ] 

 

gāh gāh: Ara ara. 

Gāh gāh emr eyle yüz sürsün rikābuña şehā / Ḫāk-i rāhuñdur Raḥīmī ḫod senüñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 7). [gāh gāh, ] 

 

gāh olur: Bazen, zaman olur ki... 

Özini gāh olurmış beñzedürmiş ẓıll-i ḳaddüñe / Yıḳılsın görmiyeyin bir daḫi serv-i ḫırāmānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 4). [gāh olurmış, -mış ] 

 

gāh-ı cem: Cem'in zamanı. 

Ḳılma ḥaḳāret eyle ḫarābāt erine ṭaʿn / Cemşīd olurdı hem-dem aña gāh gāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 4). [gāh-ı cem, ] 

 

gāhi: Bazen, zaman zaman. 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [gāhi, ] 

Göñül Aḳşehre beñzer gerçi seyrüme cemālüñle / Ḳara bulut gibi ḥāʾil olur gāhi ġam-ı kākül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 4). [gāhi, ] 

ʿĀrıż u zülfüñ ġamından bī-ḳarār olmış ṣabā / Gāhi geşt-i gülşen eyler gāh ider ʿazm-i Ḫoten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 4). [gāhi, ] 

 

ġāʾib: Hazır bulunmayan, mevcut olmayan, zayi, görünmez olan. 

Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [ġāʾib, ] 

 

ġālib: Üstün gelen. 

Ġālibem himmetde ben ey Ḫıżr-dem İskendere / Ṭālib-i cān oldı ol ben beẕl-i cān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 4). [ġālibem, -em ] 

 

ġālib ol-: Üstün gelmek. 

Vücūdum bir seḫāvet kesb idüpdür żaʿf-ı fürḳatle / Ḥarāret ġālib olup cānda ne tāb u tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 4). [ġālib olup, -up ] 
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ġalṭān ol-: Yuvarlanmak. 

Ḳan mıdur ol ki ṣu gibi ḳapuñda aḳmaya / Baş mıdur ol ayaġuña ġalṭānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 2). [ġalṭānuñ olmaya, -uñ, -maya ] 

 

ġam: Kaygı, tasa, keder. 

Ġam yeter cānā dile gönderme şādı gelmesün / Maḥrem olmaz baña ol nā-cinsidür virür ʿaẕāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 6). [ġam, ] 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [ġamdan, -dan ] 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [ġam, ] 

Yoluñda tīġ-i hicrānuñla ben ḳurbānuñı yād it / Tenevvür ġamda bu baġrı yanıḳ biryānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 1). [ġamda, -da ] 

Şarābum eşk-i ḥasret hem-demüm ġam / Kebāb itdi bu baġrum nār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 23, Beyit 2). [ġam, ] 

Tenden ġamuñla itdi dil-i bī-ḳarār göc / Ārām ider mi bende ide şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 1). [ġamuñla, -uñla ] 

Yoluña nem var ise ser-cümle īsār eyledüm / Varlıġumda dilde ġam ḳalmış durur gözde remed 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 4). [ġam, ] 

Rā-ḳaşlaruñ ḫayāli gehi zülfüñüñ ġamı / Miskīn-göñül burada perīşān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 3). [ġamı, -ı ] 

Raḥīmī ġamze ḳıldı ḳalb-i meftūn / Lebiçün cān ġama merhūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 5). [ġama, -a ] 

Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā / Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 7). [ġama, -a ] 

Baña hecrüñde ġam vaṣluñla şādān olmadan yegdür / Dili bīmār-ı ḫoş-derdüñle dermān olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 1). [ġam, ] 

Ey feraḥ gelme senüñle bu dil ülfet idemez / Yār-i dirīnesi bu cān-ı ḥazīnüñ ġamdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 4). [ġamdur, -dur ] 

Sen leb-i mey-gūn ġamdan cān virürsem ḳurbuñ / Eylesün bennā bināsı vażʿını mey-ḫāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 2). [ġamdan, -dan ] 

Leṭāfet gülşeninde gülşen ol gül gibi ey ġonca / Ġamından incinüp ḫāruñ ṣaḳın çekme melāletler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 4). [ġamından, -ından ] 

Misāfir-ḫāne-i dilde iḳāmet iḫtiyār itdi / Ḫalīlüm ġam dinür bir maḥrem-i mihmānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 4). [ġam, ] 
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Dimedüñ ḥālümi görüp ġamda / Düşmenümle ol āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 8). 
[ġamda, -da ] 

Nihān oldı gözümden laʿl-i nābuñ niçe demlerdür / Yaḳar ġam cāmı ben mest-i ḫarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 1). [ġam, ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ ġamından döne döne ey felek / Cürʿaveş pā-māl idüp yire dökersin ḳanımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 3). [ġamından, -ından ] 

Fürḳatiyle biñ ġamum var eylemem bir bir beyān / Vuṣlatıyla şād olup dildārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 3). [ġamum, -um ] 

Ġamum ṣorma benüm mesrūr dil-i maʿmūra ḫāṭırdan / Yıḳıḳ göñlüm benüm cevriyle vīrān olmayan 
bilmez (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 4). [ġamum, -um ] 

Cān u göñül diyārını tārāc iderdi ġam / Şād itmeseydi şāh-ı ḫayāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 6). [ġam, ] 

Baġruma ṭaşlar baṣup ġamdan ḫam oldı ṭāḳatüm / Ḫātem-i laʿlüñle maḥremdür bir aḫıryān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 2). [ġamdan, -dan ] 

Nālesi āhestedür ġamdan Raḥīmī ḫastanuñ / Żaʿf-ı ġālibdür anuñçündür mecāl-i āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 9). [ġamdan, -dan ] 

Lebi ġamıyla ḳadeḥ gibi ṭoldı ḳan çeşmüm / Ġıdā-yı cān olan ol cām-ı ḫoş-güvārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 3). [ġamıyla, -ıyla ] 

Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi / Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 6). [ġam, ] 

Añduḳca laʿlüñ añma ʿadūdan teʿaddi / Zülfüñ ġamıyla ḫaddümi var bā-iṭālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 4). [ġamıyla, -ıyla ] 

Her şeb ṣaçuñ ġamıyla ṭūl-i emel ḳılardum / Olmasa ger fenāsı bu ʿömr-i bī-beḳānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 4). [ġamıyla, -ıyla ] 

Bī-ḳarār ʿāşıḳ gibi üstüñe dir dir titreyüp / Baġrı ġamdan pāre pāre dāʾimā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 5). [ġamdan, -dan ] 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [ġam, ] 

Döne döne pīr-i ʿaşḳuñ pendi budur kendüme / Bāda eyle ḥāṣılı ġam ḫırmenin ber-bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 4). [ġam, ] 

ʿḬddur ṭarḥ it ġamı ḳaṣr-ı feraḥ bünyād ḳıl / Öp lebin yārüñ dilā cāndan mübārek bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 1). [ġamı, -ı ] 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [ġamı, -ı ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola  ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [ġamuñ, -uñ ] 

Ġamuñ yeter bize añma feraḥ didüklerini / Bu ġamla göñlümüze ānide be-kām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 2). [ġamla, -la ] 
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Ġamuñ yeter bize añma feraḥ didüklerini / Bu ġamla göñlümüze ānide be-kām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 2). [ġamuñ, -uñ ] 

Serv-ḳaddüñ ḥasretinden gözde ābum var benüm / Lāle-ruḫsāruñ ġamıyla dilde tābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 1). [ġamıyla, -ıyla ] 

Dehānuñ mīmi zülfinüñ ġamı dāl eyledi ḳaddüm / Meded yoḳ yire evhām u ḫayālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 5). [ġamı, -ı ] 

Bir emeldür cennet ü ṭūbā ġamı ṭūl u dırāz / Kūy-ı ḳadd-i yāre irmekdür Raḥīmī himmetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 5). [ġamı, -ı ] 

Şükrülillāh şimdi ġam ġam-ḫ˅ār u mūnisdür baña / Fāriġ ol cānāna ḥācet mūnis ü ġam-ḫ˅ār hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 209, Beyit 2). [ġam, ] 

Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar ürer ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [ġam, ] 

Bi-ḥamdillāh şehā ben ne ġamuñ ne mātemüñ gördüm / Serīr-i sūr-ı devletde cemāl-i ḫurremüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 1). [ġamuñ, -uñ ] 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [ġamdan, -dan ] 

ʿAceb Mecnūn-ṣıfat sevdāyī düşdüm zülfi ucından / ʿAceb öldürdi ġam Ferhādveş ey şehd-i güftārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 2). [ġam, ] 

Cān ile göñül içre ġamuñ ger güm olursa / Emr it yiridür bulduralum yirlü yirinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 5). [ġamuñ, -uñ ] 

Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet / Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 6). [ġam, ] 

Hezār-ı ʿāşıḳ olursa ġam degül dildār ṣaġ olsun / Ḳayırma bülbüli ey bāġbān gülzār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 1). [ġam, ] 

ʿĀrıż u zülfüñ ġamından bī-ḳarār olmış ṣabā / Gāhi geşt-i gülşen eyler gāh ider ʿazm-i Ḫoten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 4). [ġamından, -ından ] 

Laʿl-i sīr-ābuñ ġamından cān viren bī-dillerüñ / Tūtiyā ider ʿuyūn-ı cāna aʿyān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 5). [ġamından, -ından ] 

Dem geldi dem-i şādī dil ü cāna ṣalınsun / Ġam fırḳatası cānib-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 1). [ġam, ] 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [ġam, ] 

Būse-i laʿl-i lebüñe cān virüp meʾnūs olan / Bir nefes çekmez benüm rūḥ-ı revānum cān ġamın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 2). [ġamın, -ın ] 

Mıṣr-ı ʿizzetde ʿazīzüm olımaz ṣāḥib-serīr / Çekmeyince bir zemān Yūsuf gibi zindān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 3). [ġamın, -ın ] 

Ḫurrem olmaz ḫāṭırı rūz-ı viṣāl-i yār ile / Çekmeyen ey āfitābum ẓulmet-i hicrān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 4). [ġamın, -ın ] 
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Ey Raḥīmī sen ümīdüñ Ḳāsımü’l- ezrāḳa ṭut / Seg-nihād olan ṭamaʿ ehli ḳo çeksün nān ġamı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 5). [ġamı, -ı ] 

Bize kūy-ı yār sen çek cennet-i aʿlā ġamın / Zāhidā biz ibn-i vaḳtüz çekmezüz ferdā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 1). [ġamın, -ın ] 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [ġamın, -ın  

Ey Raḥīmī ḫ˅ān-ı Ḥaḳdan ḫod nevāleñ baḫşıdur / Bī-nevāyāne ṭamaʿ itme yime dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 5). [ġamın, -ın ] 

Lebüñden gelmedi cān derdine bir nuṭḳ-ı em bir gün / Bu ġamdan ġam mı itsem ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 1). [ġamdan, -dan ] 

Gül yüzüñ ḫaṭṭuñ ġamıyla geşt-i gülzār eylesem / Reng-i ḫākister görinür gözüme berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 2). [ġamıyla, -ıyla ] 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [ġama, -a ] 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [ġamuñla, -uñla ] 

Firāḳuñ bir yaña bir yaña ġam derd üzre derd oldı / Ölümden cān ḫalāṣ eyleye mi böyle olan ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 5). [ġam, ] 

Laʿl-i Şīrīnüñ ġamından yine cān Ferhādınuñ / Ser-güẕeşti Ḫusrevā efsāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 4). [ġamından, -ından ] 

Cām-ı lebüñ ġamı ile cānā Raḥīmīnüñ / Ḫūn-ı cigerle ṭoldı gözinüñ ḳabacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 5). [ġamı, -ı ] 

Ġam tīri pāre pāre idüp deldi sīnemi / Dil şerḥa şerḥadur teni bī-çāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 3). [ġam, ] 

Raḥīmī bir mürüvvetlü kerīmü’ş-şāna ḳul oldı / Yime ġam devletinde ʿālemüñ sulṭānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 6). [ġam, ] 

Ḳaddüñ ġamıyla ḳaddüm büküldi yāya döndi / Hecr-i ʿiẕāruñ ile her günüm aya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 1). [ġamıyla, -ıyla ] 

Virmez viṣāle nevbet ten āsiyāba döndi / Gendümi żāyiʿ itdi fürḳat ġamıyla devrān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 2). [ġamıyla, -ı, -y, -la ] 

 

ġam çek-: Tasalanmak, üzülmek. 

Şād iden şāhum hevā īd-i viṣālüñdür beni / Yoḫsa çekmem ġam olursam ḳurbet-i ʿīda baʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 5). [ġam çekmem, -mem ] 

Ne ġam çek şām-ı hecr içün ne şād ol rūz-ı vaṣl içün / Raḥīmī her viṣālüñ āḫiri hicrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 7). [ġam çek, ] 

Bār-ı cevr-i devri çekmekden bükildi ḳāmetüm / Bāri ġam çekdürme ey meh mihri yoḳ aġyārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 6). [ġam çekdürme, -dürme ] 
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Aṣlā ne ġam çeker aṣılan dār-ı zülfüñe / Ṭaşdan yire baṣar mı feraḥdan ayacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 3). [ġam çeker, -er ] 

Server-i vuṣlat-ı dildār çün ġam çekmedi bir gün / ʿAceb ʿāḳil imiş Mecnūn ki fürḳat iḫtiyār itdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 6). [ġam çekmedi, -medi ] 

 

ġam degül: Ne çıkar, zararı yok. 

Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [ġam degül, ] 

 

ġam mı: Keder mi, dert mi. 

Lebüñden gelmedi cān derdine bir nuṭḳ-ı em bir gün / Bu ġamdan ġam mı itsem ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 1). [ġam mı, ] 

 

ġam yi-: Tasalanmak, kaygılanmak. 

Ey Raḥīmī ġam yime ġamzına her nā-ḳābilüñ / Sen cenāb-ı devletinde bende-i maḳbūlsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 5). [ġam yime, -me ] 

 

ġamgīn: Gamlı, kederli, üzüntülü. 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme / Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 1). [ġamgīn, ] 

 

ġam-güsār-ı ʿīd: Bayramın dert ortağı. 

Ḫurrem viṣāl-i yār ile aġyār ben ġarīb / Oldum firāḳ u ḥasret ile ġam-güsār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 7). [ġam-güsār-ı ʿīd, ] 

 

ġam-ḫ˅ār: Gam çeken, kederlenen, üzülen. 

Şükrülillāh şimdi ġam ġam-ḫ˅ār u mūnisdür baña / Fāriġ ol cānāna ḥācet mūnis ü ġam-ḫ˅ār hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 209, Beyit 2). [ġam-ḫ˅ār, ] 

 

ġam-ḫ˅ār-ı ġurbet: Ayrılıkla kederlenen. 

Ümīd-i vuṣlatıyla şād olurdum / Eger olsaydı bir ġam-ḫ˅ār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, Beyit 
3). [ġam-ḫ˅ār-ı ġurbet, ] 

 

ġam-ı aġyār: Rakibin derdi. 
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İncinür ṣanma beni cevr ü cefā-yı yārdan / Ṣandı dil āyīnesi senüñ ġam-ı aġyārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 1). [ġam-ı aġyārdan, -dan ] 

 

ġam-ı ʿaşḳ: Aşk acısı. 

Āh kim oldum ġam-ı ʿaşḳuñla ser-gerdān ḥayf / Ḥayf ey bī-merḥamet bī- ʿahd ü bī-peymān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 1). [ġam-ı ʿaşḳuñla, -uñla ] 

İmtiḥān itsem ġam-ı ʿaşḳı eger Mecnūn ile / Ey ṣaçı Leylī benüm efzūn geleydi ḥayretüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 2). [ġam-ı ʿaşḳı, -ı ] 

 

ġam-ı cān u cihān: Dünya ve can derdi. 

Raḥīmī yār-ı ʿaşḳ olan ġam-ı cān u cihān itmez / Muḥāl endīşedür ʿuşşāḳa ol fikr-i ser-encāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 5). [ġam-ı cān u cihān, ] 

 

ġam-ı cānān: Sevgilinin verdiği gam. 

Ḫalīlüm ḫāne-i dilde ġam-ı cānānı mihmān it / Tenevvür sīnede ḫūn-ı cigerden aña biryān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 1). [ġam-ı cānānı, -ı ] 

 

ġam-ı dildār: Sevgilinin/güzelin gamı. 

Ġam-ı dildārı cemʿ it maḥzen-i ḫāṭırda ḥıfẓ eyle / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa ʿazmüñ var ise zād-ı firāvān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 2). [ġam-ı dildārı, -ı ] 

 

ġam-ı ferdā: Yarının derdi. 

Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör / Yine virmek anuñdur luṭf ol perverdigāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 3). [ġam-ı ferdā, ] 

Ġam-ı ferdāyı añma dem bu demdür ḫurrem ol diyüp / Sözi gūşumda yir eyler rikābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 3). [ġam-ı ferdāyı, -yı ] 

 

ġam-ı ġavġā: Kavganın derdi. 

Bülbülüñ nāle vü feryādı hezār olsa ne ġam / Gül olur ḫāra muḳārin o ġam-ı ġavġāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 6). [ġam-ı ġavġāda, -da ] 

 

ġam-ı ḫaṭṭ: Ayva tüylerinin kederi. 

Ġam-ı ḫaṭṭuñ hevā-yı zülfüñ āh / Ben perīşāna ḳara yazudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 5). 
[ġam-ı ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [ġam-ı ḫaṭṭuñ, -uñ ] 
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ġam-ı ḫaṭṭ u ḫad: Yanağın ve ayva tüyün derdi. 

Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp / Çoḳ degül ʿafv it efendi ben ḳuluña bir günah 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 2). [ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden, -üñden ] 

 

ġam-ı hecr: Ayrılık üzüntüsü. 

Raḥīmī ḫasta dil-beste şikeste-ḥāl-i bendeñdür / Anuñ derdin ġam-ı hecrüñle bīmār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 7). [ġam-ı hecrüñle, -üñle ] 

 

ġam-ı hecr-i raḥīmī: Rahîmî’nın ayrılığının derdi. 

Geh ġam-ı hecr-i Raḥīmī vü geh ümmīd-i viṣāl / Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 280, Beyit 7). [ġam-ı hecr, ] 

 

ġam-ı hicrān-ı çeşm-i ṣād: Sad gözün ayrılığının derdi. 

Ġam-ı hicrān-ı çeşm-i ṣāduñ ile dāl-i zülfüñle / Beni ṣıḥḥatde ṣanma ṣayruyam bu ṣad ḫayālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 1). [ġam-ı hicrān-ı çeşm-i ṣāduñ, -uñ ] 

 

ġam-ı kākül: (Sevgilinin) saçının kederi. 

Göñül Aḳşehre beñzer gerçi seyrüme cemālüñle / Ḳara bulut gibi ḥāʾil olur gāhi ġam-ı kākül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 4). [ġam-ı kākül, ] 

 

ġam-ı leylā-yı zülf: Saçının karanlığının derdi (Leyla ile Mecnun hikayesinin kadın kahramanı Leyla'ya telmih 
var). 

Ġam-ı Leylā-yı zülfüñle Raḥīmī olalı meftūn / Gezüp Mecnūn-ı ser-gerdānı bī-sāmāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 5). [ġam-ı leylā-yı zülfüñle, -üñle ] 

 

ġam-ı maḳām-ı ʿuşşāḳ: Uşşak makamının derdi. 

Perde baġladı dem-i vaṣluñ uṣūle göç idüp / Tengnāy olsa ne var ġam-ı maḳām-ı ʿuşşāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 5). [ġam-ı maḳām-ı ʿuşşāḳ, ] 

 

ġam-ı mevzūn-nihāl: Düzgün boyunun derdi. 

ʿAdem iḳlīmine ehl-i vefānuñ ṭoġru yolıdur / Elif kim çekmişem tende ġam-ı mevzūn-nihālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 3). [ġam-ı mevzūn-nihālüñle, -üñle ] 

 

ġam-ı mihmān: Misafirin derdi. 
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ʿİzzet eyle didi geldükce ġam-ı mihmānına / Ḥāżır it hem ḫūn çün ḫūn-ı ciger dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 4). [ġam-ı mihmānına, -ına ] 

 

ġam-ı sevdā-yı hecr: Ayrılık sevdasının derdi. 

Ġam-ı sevdā-yı hecrüñle perīşān-ḥāldüm ḫayli / Bu gün mecmūʿ-ı ḫāṭır birle zülf-i perçemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 3). [ġam-ı sevdā-yı hecrüñle, -üñle ] 

 

ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār: Sevgilinin saçının sevdasının derdi. 

Seni gördüm görelden ey göñül Mecnūna beñzetdüm / Ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār ile meftūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 1). [ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār, ] 

 

ġam-ı tīġ-i ʿadū: Düşmanın kılıcının derdi. 

Ġam-ı tīġ-i ʿadūdan zaḫm-ı cismüm dir gören yara / Yine ḫār-ı belādan bülbül-i pür-zāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 4). [ġam-ı tīġ-i ʿadūdan, -dan ] 

 

ġam-ı ʿummān: Denizin derdi. 

Ḫoş gör bu demi ḫurrem ol ey şāh gemide / Girmez ele demde ġam-ı ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 8). [ġam-ı ʿummāna, -a ] 

 

ġam-ı zaḫm: Yaranın derdi. 

Nūş itmeyince cām-ı lebini piyālenüñ / Batmaya ḳala cānda ġam-ı zaḫmı nālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 1). [ġam-ı zaḫmı, -ı ] 

 

ġam-ı zülf: Saçın derdi. 

Ġam-ı zülfüñle ruḫsāruñ firāḳından aḳan yaşum / Gözümüñ şīşesinde ṣaḳlarum miskīn gül-ābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 3). [ġam-ı zülfüñle, -üñle ] 

Gitmedügi bu ġam-ı zülfüñ dil-i aġyārdan / Kāfirüñ āyīnidür ḳoyar çelīpā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 6). [ġam-ı zülfüñ, -üñ ] 

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [ġam-ı zülfin, -in ] 

Ġam-ı zülf ü firāḳ-ı ʿārıżuñla ey meh-i nā-mihr / Raḥīmī rūz u şeb aġlar görülmez ḳarası aḳı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 5). [ġam-ı zülf, ] 

 

ġam-ı zülf-i yār: Sevgilinin saçının derdi. 

Dilden iderse n’ola ġam-ı zülf-i yār göc / Raġbet mi var itmese miskīn-Tatār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 8). [ġam-ı zülf-i yār, ] 
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ġam çek-: Tasalanmak, kaygılanmak, üzülmek. 

Ḫayli dem ben teşne-dil çekdüm leb-i cānān ġamın / Çekmedüm ʿömrümde bir gün çeşme-i ḥayvān 
ġamın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 1). [ġamın çekdüm, -ın, -düm; ġamın çekmedüm, -ın, -medüm ] 

Bize kūy-ı yār sen çek cennet-i aʿlā ġamın / Zāhidā biz ibn-i vaḳtüz çekmezüz ferdā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 1). [ġamın çek, -ın ] 

Biz ser-i kūy-ı melāmetde fenā şālın geyüp / Mülke ṭālib olmazuz hīç çekmezüz dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 2). [ġamın çekmezüz, -ın, -mezüz ] 

Matbaḫ-ı ḫūn-ı tevekkülde idenler iʿtikāf / Çekmedi balın belāsın yimedi loḳma ġamın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 256, Beyit 3). [ġamın çekmedi, -ın, -medi ] 

 

ġamlı: Üzgün, kederli. 

Dil-i maḥzūnı ṣanma itdi ʿazm-i kūy ol ġamlı / Ḳarārı yoḳ nedür kūyuñdan āḫir kūy ol ġamlı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 1). [ġamlı, ] 

Efendi ben ḳuluñ fürḳatde dil endūh-ı ḥayretde / İkimizde ʿaceb ḥāletdeyüz ben ġamlı ol ġamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 2). [ġamlı, ] 

 

ġamnāk it-: Gamlı; kederli etmek. 

Ġuṣṣa-i hecrüñ Raḥīmī göñlini ġamnāk ider / Vuṣlatuñla luṭf idüp şād it feraḥnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 5). [ġamnāk ider, -er ] 

 

ġamnāk ol-: Gamlı, kederli olmak. 

Her ki cānā ġuṣsa-i ʿaşḳuñla muʿtād olmadı / Görmesün şādī yüzin ʿālemde ġamnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 2). [ġamnāk olsun, -sun ] 

Kerem ü luṭfuñ ile ḫurrem idüp ġayrıları / Beni ḳahruñla revā görme ki ġamnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 3). [ġamnāk olayum, -ayum ] 

 

ġamz: Ara bozuculuk, söz taşıma, gammazlık, münâfıklık. 

Ey Raḥīmī ġam yime ġamzına her nā-ḳābilüñ / Sen cenāb-ı devletinde bende-i maḳbūlsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 5). [ġamzına, -ına ] 

 

ġamze: Süzerek göz ucu ile yan bakış. 

Ḫūn-ı dil yād-ı leb-i laʿlüñle şerbetdür baña / Tende ġamzeñ yāresi āsār-ı ṣıḥḥatdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 1). [ġamzeñ, -ñ ] 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [ġamzeñ, -ñ ] 
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Ṭayanup ġamzeñe çeşmüñ döker ḳan / Velī ṣorsañ geçer ol mest-i mestūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
42, Beyit 2). [ġamzeñe, -ñe ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i fettān yol baṣar / Vaṣl ise bir ince bil ġāyet maḥall-i iḥtirāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 2). [ġamze, ] 

Cān lebüñden em recā itdükce ġamzeñ ḫışm ider / Ben niyāz u nāzdan oldum meded ey çāre-sāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 4). [ġamzeñ, -ň ] 

Leblerüñle ġamzeñ el bir eylemiş / Cānuma şīrāne naḫçīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, Beyit 
1). [ġamzeñ, -ñ ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i āfet yol baṣar / Ḳayd-ı rāh-ı zāhide ṣad sāledür zünnār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 3). [ġamze, ] 

Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi / Dil ṣoḳup aġzın irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 5). [ġamzeñ, -ñ ] 

Ġamzeñüñ otlu degülken bir içim ṣuyından / Beni öldürmege geh tīġ çeker gāh bıçaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 3). [ġamzeñüñ, -ñüñ ] 

Baña mihr itmeyüp ġamzeñ geçer ḫāṭır nişānumdur / Bilümi ey hilāl-ebrū kemāna yana döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 4). [ġamzeñ, -ñ ] 

Cān idi borcumuz lebüñe eyledük edā / Ġamzeñ sebeb ne vire eline ḥavālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 3). [ġamzeñ, -ñ ] 

Ol şūḫ-ı şīvekāruñ aldanma ġamzesine / Şānında şefḳat olmaz cellād-ı bī-emānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 3). [ġamzesine, -sine ] 

Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm / Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 4). [ġamzeñe, -ñe ] 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [ġamzeñ, -ñ ] 

Sensizin dirlik dilersem ġamzeñe ḳatlüm ḥalāl / Leblerüñsüz zindegānī cānuma olsun ḥarām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 3). [ġamzeñe, -ñe ] 

Fidā-yı cān idüp şīrāne ġamzeñ ṣaydgāhında / Elümle başumı āvīze-i fitrāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 3). [ġamzeñ, -ñ ] 

Yāremüñ aġzına tīġüñ dil ṣoḳar ikide bir / Ben anuñla ġamzeden himmet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 3). [ġamzeden, -den ] 

N’ola öldürmege ḳaṣd eyler ise ġamzelerüñ / Sen benüm laʿl-i revān-baḫşuñ ile cānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 4). [ġamzelerüñ, -lerüñ ] 

Tīr ġamzeñ yā ḳaşuñ ḳaddüñ livā zülfüñ cüyūş / Mülk-i ḥüsne server-i ṣāḥib-ḳırānsın yā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 2). [ġamzeñ, -ñ ] 

Zülfüñle ġamze bend ider oldı uġrılayın / Miskīn-dilümi ḳıldı bu sevdā ayın bayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 1). [ġamze, ] 

Ḳanumı dök cānumı al rāżıyam tek ṣun lebüñ / Ṣoñra ṭuyup ġamzeñ öldürürse ola ḳana ḳan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 2). [ġamzeñ, -ñ ] 
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Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [ġamzeñle, -ñle ] 

Ḳaṣd-ı cān idüp niçün dāʾim ḳabālar başuma / Laʿlüñ öpsem ġamze ḫışım eyleyüp ḫançer çeker 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 2). [ġamze, ] 

Tīġüñ üstine düşüp ben yılmayup cānlar virem / Āh kim ġamzeñ ucıyla bir kez itmezsin nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 3). [ġamzeñ, -ñ ] 

Dil yine ḳul oldı bir beg yüzlü Türkmān oġlına / Ġamzesi yaġmacıdur beñzer Tatar Ḫān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 1). [ġamzesi, -si ] 

Ġamzeñ ḳılıcı deldi dilüm yara eyledi / Aġyāra olacaḳ işi ol yāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 316, 
Beyit 1). [ġamzeñ, -ñ ] 

Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler / Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 3). [ġamzeñ, -ñ ] 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [ġamzeñüñ, -ñüñ ] 

Dile ġamzeñ uralı yāre Meḥemmed Çelebi / Olmışam ḫasta vü bī-çāre Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 348, Beyit 1). [ġamzeñ, -ñ ] 

 

ġamze ḳıl-: Yan bakış atmak. 

Raḥīmī ġamze ḳıldı ḳalb-i meftūn / Lebiçün cān ġama merhūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 5). [ġamze ḳıldı, -dı ] 

 

ġamze-i dil-cū: Gönül çeken yan bakış. 

Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür / Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 5). [ġamze-i dil-cū, ] 

 

ġamze-i ḫūn-rīz-i yār: Sevgilinin kan döken yan bakışının kılıcı. 

Baş ḳoşaldan ġamze-i ḫūn-rīz-i yāre çeşm-i yār / Cān u ser virmek içün gökce nice server yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 4). [ġamze-i ḫūn-rīz-i yāre, -e ] 

 

ġanc it-: Naz etmek. 

Ṣalınur ol boyı servüm yine raʿnālıġı var / Gül gibi ġanc ider ol ġonca ne zībālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 1). [ġanc ider, -er ] 

 

ġanc-ı laʿl: Dudağın nazı. 

Çāk çāk itdi yaḳasın ṣubḥ-dem gülşende gül / Ġanc-ı laʿlüñden meger ḳılmış ṣabā bir keşf-i rāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 5). [ġanc-ı laʿlüñden, -üñden ] 
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ġaraż:  

1.Gaye, maksat, amaç. 

İltifātuñdur ġaraż ey mīve-i bāġ-ı ʿaṭā / Bilürüz memlū durur envāʿıla būstān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 10). [ġaraż, ] 

Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [ġaraż, ] 

 

2.Arzu, istek. 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [ġaraż, ] 

 

ġarīb:  

1.Kimsesiz, zavallı, biçare. 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [ġarīb, ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [ġarīb, ] 

Şām-ı zülfüñde ḳarār itdi bu şeb miskīn-göñül / Ḳanda kim aḫşām ola lābüdd ider meʾvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 4). [ġarīb, ] 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [ġarīb, ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dermānde ḳaldum / Meded yā Rabb baña bir yār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
23, Beyit 4). [ġarīb, ] 

Ḫurrem viṣāl-i yār ile aġyār ben ġarīb / Oldum firāḳ u ḥasret ile ġam-güsār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 7). [ġarīb, ] 

Ṣaçuñ bendiyle bend olmış esīr-i ḳayd-ı bend olmış / Dil-i āşüfte dirler bir ġarīb ü ḫor u zārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 3). [ġarīb, ] 

Ḫaṭṭı geldi būsesin al dün ġarībüñdür diyü / Ey Raḥīmī lāyıḫ oldı cāna dün esrār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 7). [ġarībüñdür, -üñdür ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dil ḫastayum bu dār-ı miḥnetde / Uyarmaz kimse şemʿüm sīne-i sūzāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 2). [ġarīb, ] 

 

2. Gurbet ellerde kalmış, kendi ilinden ayrılmış, bulunduğu yerde yabancı olan (kimse), yabancı. 

Çerḫ elüm alup çevirdi atdı dār-ı ġurbete / Kūy-ı vaṣl-ı yārdan düşdüm cüdā ḥayfā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 3). [ġarīb, ] 
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3. Kolay anlaşılmayan, gizli tarafları bulunan, sırlı. 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [ġarīb, ] 

 

ġarīb ü bī-kes: Kimsesiz ve garip. 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [ġarīb ü bī-kesüm, -üm ] 

 

ġarīb-i ʿāşıḳ-ı dil-ḫasta: Hasta gönüllü garip âşık. 

Müşkil iken ḥālet-i mevti saña āsān ider / Ey ġarīb-i ʿāşıḳ-ı dil-ḫasta zār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 77, Beyit 3). [ġarīb-i ʿāşıḳ-ı dil-ḫasta, ] 

 

ġarīḳ-ı baḥr-i ġam: Gam denizinde boğulmuş. 

Ġarīḳ-ı baḥr-i ġamem al elüm Ḫıżrāsā / Kenār-ı şādiye furṣat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 340, Beyit 2). [ġarīḳ-ı baḥr-i ġamem, -em ] 

 

ġarḳ it-: Batırmak, sular altında bırakmak. 

Eşk-i ḥasret ḳana ġarḳ itdi gözüm merdümlerin / Ṣanki laʿlīn-cāmelerle zeyn olur ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 11). [ġarḳ itdi, -di ] 

Baḥr-i kerremnāya ġarḳ itdüñ bu cismüñ cevherin / Āşinā-yı ḳulzüm-i ʿaşḳuz kerāmāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 3). [ġarḳ itdüñ, -düñ ] 

Ġarḳ itdi baḥr-i fürḳat fülk-i vücūdı yā Rab / Olmadı ḳaṭre ʿavni sen Ḫıżr-ı dīdebānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 6). [ġarḳ itdi, -di ] 

Beni ġarḳ itdi ey kān-ı kerem ʿummānı iḥsānuñ / Vücūdum ḳaṭresin maḥv itdi hem cūd-ı firāvānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 1). [ġarḳ itdi, -di ] 

Rūy-ı zerdüm ḳana ġarḳ itsem şafaḳ gibi n’ola / Zaḫm-ı tīġüñden güzeller şāhı ʿunvān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 5). [ġarḳ itsem, -sem ] 

Ḳana ġarḳ itdi ruḫ-ı zerdüm sirişk-i lāle-gūn / Vechi var dilerse şāhum baña mīr-i ʿāşıḳān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 6). [ġarḳ itdi, -di ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [ġarḳ ide, -e ] 

İrüp Baġdād kūyına olınca vaṣluña mevṣıl / Gözümüñ ḳara ḳanlu yaşı ġarḳ itdi Ḳaramanı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 2). [ġarḳ itdi, -di ] 

Sipāh-ı eşk-i ḥasretden şehā ġarḳ itdi dünyāyı / Raḥīmīnüñ gözi yaşına raḥm it eyle Ṣubaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 5). [ġarḳ itdi, -di ] 
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ġarḳ ol-: Dolmak, dolup taşmak. 

Ẕāt-ı pāküñden şeref buldı diyār-ı evliyā / Nūra ġarḳ oldı ʿiẕāruñdan mezār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 1). [ġarḳ oldı, -dı ] 

 

ġarḳa vir-: Suyla doldurmak, sular altında bırakmak, boğmak. 

Gevher-i vaṣluma ṭālibsin didi ol baḥr-i ḥüsn / Ġarḳa vir yaşuñla dehri ser-be-ser dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 6). [ġarḳa vir, ] 

Ġarḳa virdi āb-ı çeşmüm sūy-ı baḥri ser-be-ser / Dūd-ı āhum çerḫe irdi şāhidüm māī vü māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 5). [ġarḳa virdi, -di ] 

 

ġarḳ-āb eyle-: Suya batırmak. 

Cihān mülkini ġarḳ-āb eyleyen bu eşk--i ḫūnumdur / Semāyı oda uran her gice sūz-ı derūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 1). [ġarḳ-āb eyleyen, -yen ] 

 

ġarḳ-āba vir-: Suya batırmak. 

Yaḳam rūy-ı zemīni nār-ı fürḳat böyle ḳalursa / Virem ġarḳ-āba ṭūfān yaşum ile sūy-ı ʿummānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 6). [ġarḳ-āba virem, -em ] 

 

ġarḳ-āb-ı baḥr-i fürḳat: Ayrılık denizinde boğulmuş. 

Himmet eyle Ḫıżrveş ġarḳ-āb-ı baḥr-i fürḳatüz / Ḫayli demdür göz göre vaṣluñ kenārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 5). [ġarḳ-āb-ı baḥr-i fürḳatüz, -üz ] 

 

ġarḳa-i baḥr-i firāḳ ol-: Ayrılık denizinde boğulmuş olmak. 

Dostlar nā-geh olursam ġarḳa-i baḥr-i firāḳ / Baña ḥayf oldı deñiz ol āşināyı görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 217, Beyit 3). [ġarḳa-i baḥr-i firāḳ olursam, -ursam ] 

 

ġarḳ-ı ʿaraḳ: Terden boğulmak. 

Gülşen içre ḫaṭṭ-ı gül-fām-ı ʿaraḳ-rīzüñ görüp / Ḥacletinden ter düşüp ġarḳ-ı ʿaraḳ oldı gül-āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 4). [ġarḳ-ı ʿaraḳ, ] 

 

ġarḳ-ı ḫūn: Kanda boğulmuş. 

Ey Raḥīmī geşte-i ʿaşḳum vücūdum ġarḳ-ı ḫūn / Olmaya dem-ber-dem ammā lāyıḳ-ı fitrāk ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 5). [ġarḳ-ı ḫūn, ] 
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ġarḳ-ı nūr eyle-: Nura boğmak. 

Ten-i ḫāşākini nār-ı maḥabbet ġarḳ-ı nūr eyler / Vefā bezminde şevḳıyla yanar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 3). [ġarḳ-ı nūr eyler, -r ] 

 

ġarrā: Parlak, gösterişli, güzel. 

Benüm ʿīd-i hümāyūnum senüñ seyr-i cemālüñdür / Gözüme ġurre ey meh-rū iki ġarrā hilālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 1). [ġarrā, ] 

 

ġarrā ḳaş: Kara kaş. 

Ġarrā ḳaşuña beñzemeyeydi vü ger hilāl / Burc-ı şerefde olmaz idi şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 4). [ġarrā ḳaşuña, -uña ] 

 

ġarrālan-: Kibirlenmek, büyüklenmek. 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [ġarrālanma, -ma ] 

 

ġavġā: Kavga, dövüş. 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [ġavġāya, -ya ] 

Geçüp ġavġālarından ʿālemüñ ṣulḥından el çekdüm / Ferāġat menzilinde sākin-i künc-i rıżā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 5). [ġavġālarından, -larından ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [ġavġā, ] 

Ne ġavġāsında ne ṣulḥındayum şāhum velī dehrüñ / Naṣīb olmadı bir tenhā maḥal hengāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 2). [ġavġāsında, -sında ] 

Nigāruñ sāye ṣalaldan berü zülf-i semen-sāsı / Başumdan eksük olmadı cihānuñ şūr u ġavġāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 1). [ġavġāsı, -sı ] 

 

ġavġā id-: Kavga etmek, tartışmak. 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [ġavġā idüp, -üp ] 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [ġavġā iden, -en ] 

 

ġavṭa: Çukur. 
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Āsāndur egerçi ḳaradan ālet oñarmaḳ / Deryā-yı ġamuñ ġavṭaları cāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 9). [ġavṭaları, -ları ] 

 

ġavvāṣ: Dalgıç. 

Ey Raḥīmī ben maʿārif baḥrinüñ ġavvāṣıyam / Dehr ṣarrāfına ṣatam n’ola ʿirfān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 7). [ġavvāṣıyam, -ıyam ] 

 

ġavvāṣ-ı baḥr-i maʿrifet ol-: İlim denizinin dalgıcı haline gelmek. 

Ey Raḥīmī olalı ġavvāṣ-ı baḥr-i maʿrifet / ʿAḳl ṣarrāfını denk itdi kelām-ı cevherüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 6). [ġavvāṣ-ı baḥr-i maʿrifet olalı, -alı ] 

 

ġavvāṣ-ı ṭaleb: İstek dalgıcı. 

Emr it bu dem ey dürr-i girān-māye demidür / Ġavvāṣ-ı ṭaleb lücce-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 2). [ġavvāṣ-ı ṭaleb, ] 

 

ġayb: Gizli olan, görünmeyen, belirsiz. 

Nārveş ser-keşlenürmişsin hevādār olana / Ġaybdur çıḳsa cihān gözden bu dem çoḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 4). [ġaybdur, -dur ] 

 

ġāyet:  

1.Nihayet, son. 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [ġāyet, ] 

 

2. Oldukça, epey. 

Cennet ü ṭūbāya virmez ḳāmet ü dīdāruñı / Himmeti şāhum Raḥīmī bendeñüñ ġāyet bülend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 7). [ġāyet, ] 

Yalmanur tīġüñi gördükce göñül gül-gūndur / Yarar ol yarasına ġāyet eyü merhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 3). [ġāyet, ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i fettān yol baṣar / Vaṣl ise bir ince bil ġāyet maḥall-i iḥtirāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 2). [ġāyet, ] 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [ġāyet, ] 

Nesīmāsā hevā-yı zülf-i yāre hem-dem ol ey dil / Perīşān olma demler içre ġāyet ḫoşca demdür bu 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 3). [ġāyet, ] 
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Ḫāṭır-ı aġyāra gönderme ḫayāl-i ḥüsnüñe / Muṣḥafı ġāyet ḫaṭādur ḳoyma tersā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 2). [ġāyet, ] 

Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur / Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 6). [ġāyet, ] 

 

ġayr:  

1.Başkası, başkaları || Rakip. 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [ġayra, -a ] 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [ġayra, -a ] 

Benüm gözümde göñlümde ḫayāl-i cām-ı laʿlüñdür / Velī ġayruñ şarāb-ı ḫoş-güvārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 3). [ġayruñ, -uñ ] 

 

2.Başka bir şey. 

Zülfüñ resenin ḳoyup olan ġayra giriftār / Tizcek göreyin ben anı urġana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 5). [ġayra, -a ] 

 

3.Başka kimse, başkası. 

Be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı fettāḥı cemālüñ fetḥ-i bābumdur / Ḳapuñı ḳoyuban ġayra benüm varmaḳ ne bābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 1). [ġayra, -a] 

Yār didi ġayrdan ḳaṭʿ it naẓar dīdem be-çeşm / Didi ḳıl çehreñ ḳapumda hāk-i der dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 1). [ġayrdan, -dan ] 

Ḳapuñdan ġayra baş egmez Raḥīmī / Teraḥḥum ḳıl aña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 7). [ġayra, -a ] 

Ḳul olmaz dergehüñden ġayra istiġnāsı ʿālīdür / Şehā mülk-i cünūnuñ başḳa bir sulṭānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 3). [ġayra, -a ] 

Ḳomaz Raḥīmī başını ġayruñ ayaġına / Üftādeñ oldı ṭut elin ey şāh-ı ehl-i dīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 5). [ġayruñ, -uñ ] 

Derdüñi dime göñül ġayra bu derde ṣabr it / Tā şifā-sāz-ı ġarībān saña dermān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 2). [ġayra, -a ] 

Temāşā eyledüm taṣvīrüñi dībā-yı ḥüsn üzre / Gözüm çıḳsun baḳarsam ġayra ger cevr-i cinān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 5). [ġayra, -a ] 

Raḥīmī ṣanma şāhum şād olup bir ġayra yār oldı / Vefā bendinde bendeñdür muḳayyeddür melālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 7). [ġayra, ] 
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ġayret:  

1.Kıskançlık. 

Ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet dāmeninde dest-i ḫār / Gül gibi ben yaḳamı ġayretden itdüm çāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 3). [ġayretden, -den ] 

Gördi pīrāhenüñi titreyüp üstüme düşer / Çāk çāk itdi bu ġayretle girībānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 4). [ġayretle, -le ] 

 

2. Çaba, azim. 

Başumı iltür vefā meydānına nāḳıṣ ḳadem / Ben erenlerle bu gün ġayret semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 2). [ġayret, ] 

 

ġayret-i ʿālem: Dünyanın çabası. 

ʿAdūdan döndi devlet ṭapuña vālihe yüz ṭutdı / Saña biñ kez didüm üstüñe düşdi ġayret-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 3). [ġayret-i ʿālem, ] 

 

ġayrı:  

1.Başka. 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Arada nem ḳaldı senden ġayrı ey ḫūrşīd-ḫad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 5). [ġayrı, ] 

Ḳapuñsuz ġayrınuñ ġayrı diyārı var benüm yoḳdur / Olaruñ senden özge özge yārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 1). [ġayrı, ] 

Raḥīmīyem benem ʿālemde senden ġayrı kimsem yoḳ / Olaruñ niçe şāh-ı bī-şümārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 9). [ġayrı, ] 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [ġayrı, ] 

Kerem ü luṭfuñ ile ḫurrem idüp ġayrıları / Beni ḳahruñla revā görme ki ġamnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 3). [ġayrıları, -ları ] 

Ṣabāyā āhdan ġayrı bu dem benden eser umma / Vücūdum ḫākini ben reh-güẕār-ı yāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 5). [ġayrı, ] 

Āh kim yoḳ hem-demüm āhumla dem-sāz olmaġa / Hem-nefes yoḳ nāleden ġayrı hem-āvāz olmaġa 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 1). [ġayrı, ] 

Göz midür ol ki ġayrıya bir dem naẓar ḳıla / Dil midür ol ki ḥüsnüñe ḥayrānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 3). [ġayrıya, -ya ] 

Yüz çevirdi Raḥīmī ġayrıdan / Sen şeh-i kām-kāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 7). 
[ġayrıdan, -dan ] 
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Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı / Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 1). [ġayrı, ] 

Ne ġavġāsında ne ṣulḥındayum şāhum velī dehrüñ / Naṣīb olmadı bir tenhā maḥal hengāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 2). [ġayrı, ] 

Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [ġayrı,  

Hevā-ḫ˅āhuñ olup her gūşede sābit-ḳadem olur / Bulunmaz şāh-bāzum bir benümle şāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 4). [ġayrı, ] 

Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [ġayrı, ] 

Ruḫuñ mirʾātını ḳoyup olanlar ġayrıya nāẓır / Gözüne gire hūn-āşām-ı ḫançer gibi müjgānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 3). [ġayrıya, -ya ] 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı / Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 1). [ġayrı, ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dil ḫastayum bu dār-ı miḥnetde / Uyarmaz kimse şemʿüm sīne-i sūzāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 2). [ġayrı, ] 

Dutar dāmānumı ḳarşu gelür kūyına varduḳca / Bu gün bir mihribānum yoḳ seg-i cānāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 3). [ġayrı, ] 

Perīşān olduġum sevdā-yı zülfüñle görenler dir / Bu bir dīvānedür Mecnūn-ı ser-gerdāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 4). [ġayrı, ] 

Raḥīmī rūy-ı zerdiyle egerçi sikke-ṣūretdür / Velī bir aḳçesi yoḳ eşk-i sīm-efşāndan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 5). [ġayrı, ] 

Benüm yoḳ biñ hevādārum fiġān u āhdan ġayrı / Döner yoḳ üstüme bu ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 1). [ġayrı, ] 

Yelüp yil gibi gezdüm cū-be-cū bu ḫırmen-i dehri / Görünmez ḥāṣılı bir dāne berg-i gāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 2). [ġayrı,  

Ṣabāyā ʿayn-ı māl olursa çekmem minnetin kuḥluñ / Görünmez gözüme nesne bu ḫāk-i rāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 3). [ġayrı, ] 

Ḫudāyā ḳaṣr-ı ḳadrin yüce eyle çerḫ-i çārumdan / Penāhum yoḳ daḫi dergāh-ı şāhen-şāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 4). [ġayrı, ] 

Raḥīmī bir cefākāruñ elinden çekdügüm cevri / Kime diyem bilür yoḳ ḥālümi Allāhdan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 5). [ġayrı, ] 

 

2.Başkası, başka kimse. 

Ġayrı vechinden göñül mirʾātını ṣāf eyledüm / Şāhid-i ḥüsnüñ niçün ʿarż eylemez ṣūret baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 3). [ġayrı, ] 

Secde ḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ḳalbüm Raḥīmī ġayrıya / Kaʿbe dergāhuña ḳılmışdur ṣafā ile sened (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 7). [ġayrıya, -ya ] 
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Artırursın vefāñı ġayrılara / Mihrüñ ey meh baña mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 6). 
[ġayrılara, -lara ] 

Ḳapuñsuz ġayrınuñ ġayrı diyārı var benüm yoḳdur / Olaruñ senden özge özge yārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 1). [ġayrınuñ, -nuñ ] 

Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [ġayrıdan, -dan ] 

Olmadı bir laḥẓa sen ṭāvūs-ı ḥüsne cilvegāh / Ġayrı naḳşından göñül mirʾātın itdüm pāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 2). [ġayrı, ] 

Seni gözleyen özlemez ġayrıyı / Dil ü cān göziyle ṭaleb-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
5). [ġayrıyı, -yı ] 

Zaḫm-ı seng-i fürḳatüñ benden suʾāl it ġayrı ḳo / Ser-güẕeştümden ne bilsün başına ṭokınmayan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 4). [ġayrı, ] 

Budur ümmīdi Raḥīmī ḳuluñuñ devlet-i Ḥaḳ / Ġayrıya müşkil idüp ẕātuña āsān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 5). [ġayrıya, -ya ] 

Çaġırup ġayrılara ṣatdı metāʿ-ı vaṣlı / Āh kim ḫ˅āce-i hicrān beni dellāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
322, Beyit 3). [ġayrılara, -lara ] 

Secde mi ḳılur benüm ḳıblem Raḥīmī ġayrıya / Ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīmüñ alnına yazu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 7). [ġayrıya, -ya ] 

 

ġayr-ı vāḳiʿ: Meydana gelmemek, vukū bulmamak. 

ʿÖmr-i müstaʿcil felek ġaddār u nā-hemvāra baḫt / Mihr-i meh-rū ġayr-ı vāḳiʿ cāy-ı ḥırmān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 3). [ġayr-ı vāḳiʿ, ] 

 

ġażab: Hiddet, öfke. 

Durmaz oynar yüregüm çār pāre itdi cānumı / Gāh şīve geh teġāfül geh ġażab geh nāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 2). [ġażab, ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [ġażab, ] 

 

ġazāl-i çerḫ: Felek ceylanı. 

Şafaḳ ṣanmañ görinen zaḫm urupdur nāvek-i āhum / Ġazāl-i çerḫ ey ebrū kemān oḳlu şikārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 2). [ġazāl-i çerḫ, ] 

 

ġazel: Divan şiirinin en yaygın nazım şekillerinden biri olan gazelin sözlük anlamı, kadınlarla âşıkâne sohbet 
etmek ve aşk üzerine konuşmaktır. Edebî bir terim olarak gazel, ilk beyti kendi içinde diğer beyitlerinin ikinci 
mısraları ilk beyitle kafiyeli olan, 4-15 beyit arasında yazılabilen, son beyitte şairin mahlasının bulunduğu ve 
kafiye şeması aa, xa, xa, xa, xa şeklinde olan nazım biçiminin adıdır. 
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Baş üzre yir idindi Raḥīmī ġazelleri / Sen şāhuñ ayaġına olalı güher-nisār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 7). [ġazelleri, -leri ] 

Ṣūretā didüm zebān-ı kibriyādan bir ġazel / Maʿnīde rāh-ı ḥaḳīḳatde özüm ḫāk iderüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 7). [ġazel, ] 

Şevḳ-ı ruḫsāruñla ḳıldum bir ġazel inşā Ḥüseyn / Maṭlaʿıdur maṭlaʿ-ı mihr-i cihān-ārā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 1). [ġazel, ] 

 

ġāzī: Savaştan sağ ya da yaralı kurtulan kimse. 

Ṣu ḳoyup ocaġına her sū yüridi ġāzīler / Nār-ı şevḳıyla serāy-ı dil-sitānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 4). [ġāzīler, -ler ] 

 

geç-:  

1.Vazgeçmek. 

ʿAlāyıḳ tekyesinden geç tecerrüd iḫtiyār eyle / Getür cān-ı ḥaḳīri yāre dervīşāna ḳurbān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 4). [geç, ] 

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [geçdi, -di ] 

Geçüp ġavġālarından ʿālemüñ ṣulḥından el çekdüm / Ferāġat menzilinde sākin-i künc-i rıżā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 5). [geçüp, -üp ] 

Vefāsız lāle-ḫaddıçün dile dāġ-ı cefā urmam / Perīşān olmazam geçdüm hevā-yı kākülüñden hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 2). [geçdüm, -düm ] 

Heves-i kūyuñ ile bāġ-ı cināndan geçdüm / Naẓar it ʿāşıḳ-ı dīdāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 3). [geçdüm, -düm ] 

 

2. Zaman bağlamında aşmak, geride bırakmak, harcamak. 

Vuṣlat-ı dildāra mānend olalı evān-ı ʿīd / Kaʿbe ḥaḳḳı ḫoş ṣafāyıla geçer devrān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 1). [geçer, -er ] 

Ṣubḥa dek yılduz ṣayar yıllar geçer göz yummazuz / Ayda bir gün görinür āh ol meh-i tābānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 2). [geçer, -er ] 

Geçdi ʿömrüm āh kim zülf-i dü-tāsın görmedüm / Sāyeveş ḫāk oldum ol devlet hümāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 1). [geçdi, -di ] 

Gün olur ay yüzini görmezem geçer bir yıl / Bu ḫurd [u] ḫ˅āb ya leyl ü nehārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 2). [geçer, -er ] 

Ṣubḥ-ı vaṣluñla müşerref ḳıl Raḥīmī bendeñi / Leyl-i fürḳatde yiter geçdi güni ey yüzi māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 7). [geçdi, -di ] 
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3. Bir varlığı geride bırakmak, ondan önde olmak. 

Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [geçdi, -di ] 

 

4. Aşmak. 

Semend-i ṭabʿuma yügrük geçenler hem-ʿinān olmaz / Maʿārif sāḥasında ögdül almış bād-pāyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 4). [geçenler, -enler ] 

 

5.Kurtulmak. 

Ten cāme-i varlıḳdan ʿuryān olısar āḫir / Gel ḳayd-ı ḳabādan geç destāra neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 3). [geç, ] 

 

6.Takılmak, dolanmak. 

Esīr-i zülfüñ olduġumı rüsvā eyledi ḫalḳa / Baña bu bendi geçmeklik yine ol nābe-kāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 8). [geçmeklik, -meklik ] 

 

7. Geçip gitmek. 

Doḳunmaz tīr-i müjgānuñ geçer görmezlenür şimdi / Velī ey ḳaşı ya cāna geçer peykānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 6). [geçer, -er ] 

Baña mihr itmeyüp ġamzeñ geçer ḫāṭır nişānumdur / Bilümi ey hilāl-ebrū kemāna yana döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 4). [geçer, -er ] 

 

8.Bilinmek, anılmak. 

Ṭayanup ġamzeñe çeşmüñ döker ḳan / Velī ṣorsañ geçer ol mest-i mestūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
42, Beyit 2). [geçer, -er ] 

 

geçid vir-: Yol vermek. 

Yaşum raḳībi geçid virmez idi ḳapuñdan / Kef-i ʿaṭāñ ile bulmış beḳā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 6). [geçid virmez, -mez ] 

 

geçin-: ....iddiasında bulunmak. 

Lebine al ruḫı āl-i peyem-ber geçinür / Ṣoralum ālıla cāndan gele bu peyġāmı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 310, Beyit 5). [geçinür, -ür ] 

 

geçmez: Kabul edilmeyen. 
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Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm / Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 4). [geçmez, ] 

 

geçmiş durur: Geçmiştir. 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [geçmiş durur, -ur ] 

 

geçür-: Geçirmek, harcamak. 

Şām-ı zülfin ḳo dilā cām-ı lebin nūş idegör / ʿÖmr-i bāḳī degül ʿişretde geçür eyyāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 3). [geçür, ] 

 

gedā:  

1.Dilenci, yoksul, fakir. 

Raḥīmī tāc-ı sulṭāna ġubārdur dergehüñ virmez / Gedāyı ʿaşḳuñ itmez pādişāhum derd-i ser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 7). [gedāyı, -yı ] 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [gedā, ] 

Raḥīmī ol mehe ʿarż itme mihrüñ / Ki zīrā sen gedā ol şāh-ı evreng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 5). [gedā, ] 

Yūsufāsā ḫ˅āce-i dehri ṣarasın ḳul gibi / Olmadı şāh u gedā bendeñden āzād ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 150, Beyit 2). [gedā, ] 

Bu ednā bendeñi bir şāh-ı ʿālī-şāna gönderseñ / Gedāñı bir mürüvvet ṣāḥibi sulṭāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 1). [gedāñı, -ñı ] 

Tekye-i dehrüñ beḳā derdüm Raḥīmī Ḥaḳḳ bilür / Bir senüñ tek ʿāşıḳ-ı fānī gedāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 5). [gedāsın, -sın ] 

Ṣanma bir müflis gedāyam ʿaşḳ-ı istiġnā yeter / Sīmdür eşk-i revānum rūy-ı zerdümdür zerüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 3). [gedāyam, -yam ] 

Bir neşʾeñ ile başına Cemşīd olur gedā / Ey pīr-i mey-fürūş ayaġuñ destgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 6). [gedā, ] 

Faḳīrem gerçi kim ednādan ednā bir gedāyam ben / Ḳanāʿat ehli dervīşem şehā ṣāḥib-ġınāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 1). [gedāyam, -yam ] 

 

2. Dilenci ‖ Âşık. 

Raḥīmī ḳuluña emr eyle olsun sākin-i kūyuñ / ʿAzīzüm ol gedāyı bir söz ile Mıṣra sulṭān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 7). [gedāyı, -yı ] 
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Nev-ʿarūs-ı ʿāleme bir ẕerrece mihr itmedüm / Pādişāhum ben gedāñuñ cünbişi merdānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 5). [gedāñuñ, -ñuñ ] 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [gedāñı, -ñı ] 

N’ola virse Raḥīmī yoluña cān / Saña şāhum gedā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 7). 
[gedā, ] 

Olıgelmiş resmdür ʿuşşāḳa istiġnā-yı nāz / Şāh-ı ʿālī-şān olan lābüdd gedādan ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 3). [gedādan, -dan ] 

Cānın eyler Raḥīmī saña fidā / Göre sulṭānum ol gedā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 11). 
[gedā, ] 

Öge öge göge çıḳardı Raḥīmī ḳapuñı / Himmetini ol gedānuñ gör nice şāhānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 5). [gedānuñ, -nuñ ] 

Bir gedāyuz bir de māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñla şehā / Mesken-i genc-i maḥabbetdür dil-i vīrānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 6). [gedāyuz, -yuz ] 

Cihānuñ pādişāhum ben gedāya begligin virseñ / Ḳabūl eylersem anı kāfer olayın bir ān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 5). [gedāya, -ya ] 

Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz / Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 1). [gedāñam, -ñam ] 

İşigüñde seg-i kūyuñla hem-dem bir gedā oldum / Ulu ʿizzet bulup gūyā ki ṣandum pādişā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 1). [gedā, ] 

Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [gedāyı, -yı ] 

Raḥīmī bir gedādur dergeh-i devlet-penāhuñda / Unutduñ çoḳ zemāndur sen anı sulṭānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 5). [gedādur, -dur ] 

Ben gedāña āsitānuñdur şehā meʾvā bu gün / Ger ṭurur ger ṭurmasın nemdür benüm dünyā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 1). [gedāña, -ña ] 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [gedāña, -ña ] 

 

gedālıḳ: Dilencilik, kulluk. 

Raḥīmī āsitānuñda gedālıḳ iḫtiyār itdi / Anuñdur pādişāhum devletüñde devlet-i ʿālem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 213, Beyit 7). [gedālıḳ, ] 

Āsitānuñda Raḥīmīye gedālıḳ virdüñ / Ḳula devlet virici ḥażret-i sulṭānumsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 232, Beyit 7). [gedālıḳ, ] 

 

gedā-yı āsitān: Eşiğinin dilencisi. 



705 
 

Efendi ben ḳulın sen şāh-ı ʿālī-şāna gönderdi / Gedā-yı āsitānın yaʿni sen sulṭāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 1). [gedā-yı āsitānın, -ın ] 

 

gedā-yı ʿaşḳ olan: Aşkın kölesi olan kişi. 

Zemāne ḫaṭṭını ancaḳ gedā-yı ʿaşḳ olan añlar / Cihānda derd-i ser-efser çeken sulṭānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 2). [gedā-yı ʿaşḳ olan, -an ] 

 

gedā-yı derd-i ʿaşḳ: Aşk derdinin kölesi. 

Gedā-yı derd-i ʿaşḳuñı nevālüñden dirīġ itme / Senüñdür ey şeh-i mülk-i kerem hep niʿmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 6). [gedā-yı derd-i ʿaşḳuñı, -uñı ] 

 

gedā-yı ġam-güsār: Dert ortağı köle. 

Raḥīmī ḫod ḳadīmī bir gedā-yı ġam-güsāruñdur / Anı luṭfuñla şād eyle gel ey şāh-ı kerem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 7). [gedā-yı ġam-güsāruñdur, -uñdur ] 

 

gedā-yı kūy-ı ʿaşḳ: Aşk mahallesinin dilencisi. 

Oldum istiġnā-yı ḳalbiyle gedā-yı kūy-ı ʿaşḳ / ʿĀrifāne begligüm var ḳullanup şāhāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 2). [gedā-yı kūy-ı ʿaşḳ, ] 

 

geh: Bazen. 

Geh bozar gāh düzer ṣafḥasını bedr-i münīr / Viremez defter-i ḥüsnüñe beyāż üzere nāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 6). [geh, ] 

Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā / Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 7). [geh, ] 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [geh, ] 

Ẕātuña bed-ḫ˅āh olanlar olalar mātem-zede / Āsitānuñ ʿabde geh cān ola geh melcā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 5). [geh, ] 

Durmaz oynar yüregüm çār pāre itdi cānumı / Gāh şīve geh teġāfül geh ġażab geh nāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 2). [geh, ] 

Ḥāl-i erkāna vuḳūfı var Raḥīmī bendeñüñ / Gāh paşayı gehi ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 8). [gehi, -i ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [geh, ] 

Bir ḳalīle bend ider geh biñ perīşān-ḫāṭır / Gāh olur başdan çıḳarur ʿāşıḳı bu kār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 6). [geh, ] 
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Ġamzeñüñ otlu degülken bir içim ṣuyından / Beni öldürmege geh tīġ çeker gāh bıçaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 3). [geh, ] 

Laʿl ü ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ ḫayāliyle müdām / Geh şarāb içer Raḥīmī ey gül-i ter geh ʿaraḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 7). [geh, ] 

Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [geh, ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [geh, ] 

Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm / Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 4). [geh, ] 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [geh, ] 

Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [geh, ] 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [geh, ] 

ʿAşḳuñ hevāsı ile geh aġlar geh iñlerin / Nem var benüm eser senüñ ortada ben neyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 4). [geh, ] 

Gehi ʿaşḳuñ beni Ferhādveş ṭaġlara düşürdi / Gezüp Mecnūn gibi geh sākin-i ṣaḥrā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 2). [geh, ] 

Düşüp ṭaġlara geh gül-geşt-i ṣaḥrā eyleyen sensin / ʿAceb dīvāneyem Mecnūn-ṣıfat geh Kūh-ken-āsā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 3). [geh, ] 

Geh olup ṣavmaʿa küncinde geh mey-ḫāne ṣadrında / Derūn-ı ḫalvet-i ḫāṭırda meʾvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 4). [geh, ] 

Geh olup ṣavmaʿa küncinde geh mey-ḫāne ṣadrında / Derūn-ı ḫalvet-i ḫāṭırda meʾvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 4). [geh, ] 

Ẕerreveş rāz-ı dehānuñ geh nihān itsem dirin / Gün gibi geh mihrüñi ey meh ʿıyān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 1). [geh, ] 

Geh ġam-ı hecr Raḥīmī vü geh ümmīd-i viṣāl / Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 7). [geh, ] 

Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [geh, ] 

Geh kenār-ı cūyda ʿīş it gehi germ-ābede / Ey boyı serv-i revān irmez bilürsin dem deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 5). [geh, ] 

Kef-i luṭfuñla dil cān ẕātuñ ile olalı hem-dem / ʿAceb ḥālet virür cūş u ḫurūşum dehre geh baḥre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 4). [geh, ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [geh, ] 
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geh gāh: Bazen, ara sıra. 

Raḳībüñ raġmına ey çeşm-i nergis / Naẓar ḳıl mestüñüm geh gāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
189, Beyit 6). [geh gāh, ] 

 

geh geh: Bazı bazı, ara sıra, arada bir. 

Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger / Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 4). [geh geh, ] 

 

gehi: Bazen, ara sıra. 

Rā-ḳaşlaruñ ḫayāli gehi zülfüñüñ ġamı / Miskīn-göñül burada perīşān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 3). [gehi, ] 

Velī miḥnetden āzād eylemekdür / İçüp cāmı yiyüp ṣūfi gehi beng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 2). [gehi, ] 

Bezm-i çemende lāle degül görinen bu dem / Yirden gehi çıḳar daḫi bir odlu āh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 5). [gehi, ] 

Yārüñ esrār-ı ḫayāl-i leb-i mey-gūnı ile / Ey Raḥīmī gehi mest ü gehi ḥayrānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 5). [gehi, ] 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [gehi, ] 

Gehi ʿaşḳuñ beni Ferhādveş ṭaġlara düşürdi / Gezüp Mecnūn gibi geh sākin-i ṣaḥrā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 2). [gehi, ] 

Geh kenār-ı cūyda ʿīş it gehi germ-ābede / Ey boyı serv-i revān irmez bilürsin dem deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 5). [gehi, ] 

 

gel-:  

1.Bir mesâfe katedip uzak bir yerdan daha yakın bir yere varma. 

Ġam yeter cānā dile gönderme şādı gelmesün / Maḥrem olmaz baña ol nā-cinsidür virür ʿaẕāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 6). [gelmesün, -mesün ] 

Zar u zoruyla cehd itme ḳażādan ḫāric olmaz iş / Ḫasīse inḳıyād itme gelür taḳdīr olan ḳısmet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 5). [gelür, -ür ] 

Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [gelüp, -üp ] 

Ey feraḥ gelme senüñle bu dil ülfet idemez / Yār-i dirīnesi bu cān-ı ḥazīnüñ ġamdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 4). [gelme, -me ] 



708 
 

Vaʿde itmişdi bu ʿömr-i nāzenīnüm gelmege / Vaʿde irdi küymedi ol vaʿdeye ey yār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 6). [gelmege, -mege ] 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [gelme, -me ] 

Ṣu gibi yüz sürüyü geldi çemenler ḫıdmete / Tā ola vech-i ḥasen gibi sürūr-efzā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 2). [geldi, -di ] 

Ḫayāl-i ḳaddine yeltendüñ ol serv-i hevā-baḫşuñ / Ṣabāveş gel göñül yil ṭurma her dem rūzgāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 7). [gel, ] 

Şimdi mi geldi ḳāfile-i ʿaşḳ her zemān / Bu ḫāne-i göñül ezelīden ḳonaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 2). [geldi, -di ] 

Şeh-süvārum gel gören ḫāk-i semend-i nāzuñuñ / Yollar üzre muntaẓır her dem ġubārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 2). [gel, ] 

Ḫor geldi ḫor gitdi dergehüñden it gibi / Ḥayret-i endīşe-i aġyārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 6). [geldi, -di ] 

Ey nāṣıḥ-ı ecel gel minber saña serümdür / Bu üstüḫ˅āñ-ı sīnem olduḳça nerdübānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 3). [gel, ] 

Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [gel, ] 

Bir yaña ümmīd-i vuṣlat bir yaña bīm-i firāḳ / Ber-ṭaraf ḳıl ey ecel ḳaldum iki arada gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 6). [gel, ] 

Rā ḳaşına dil-berüñ cān virmege neẕr eyledüñ / Ey Raḥīmī rāyı rācıḥ eyledüñ bu rāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 7). [gel, ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [gelseñ, -señ ] 

Hevā-yı ḫāl ü zülfüñe düşelden oḳıya gelmez / Biñ altun āşyānına iñen yüksek uçar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 2). [gelmez, -mez ] 

Ṭapuña gelüp şāh-ı Selīm Ḫān-ı ʿālī-şān / İḫlāṣ ile ʿarż itdi irādet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 287, Beyit 3). [gelüp, -üp  

Ḳapuña gelüp ḳalb-i selīm ile Raḥīmī / Himmet demidür eyle ʿināyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 7). [gelüp, -üp ] 

Degül deryā felek ḳapuña bir māvi ḳumāşıyla / Elüñ öpmege gelmiş bulmaġa devrüñde bir pāye 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 3). [gelmiş, -miş ] 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [geldi, -di ] 

Ḳanḳı gün yā Rabb gelür ol mihr-i raḫşānum yine / Ḳanḳı şeb aḫşamlaya ol māh-ı tābānum yine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 1). [gelür, -ür ] 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [geldügini, -dügini ] 



709 
 

Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [gel, ] 

Gel görin iẓhār-ı dīdār it Raḥīmī ʿāşıḳa / Ey viṣāl-i bāġ-ı cennet rūy-ı rıḍvānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 7). [gel, ] 

Raḥīmī ʿāḳıbet aydınlıġına bir işāretdür / Çıḳup Aydın ol ay yüzlüyle geldüñ Aḳşehre (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 304, Beyit 5). [geldüñ, -düñ ] 

Yüregüm ṭaşı n’idem aġladum ol baġrı ṭaşumdan / Göyündi içi ṭaġuñ ṭaşa geldi gözleri yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 3). [geldi, -di ] 

Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [gel, ] 

 

2.Uğramak. 

Ṣoḥbet-i şeyḫe niçün gelmez diyü ṭaʿn eyleme / Ṣūfiyā dervīş Raḥīmī ʿaşḳa olmışdur mürīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 5). [gelmez, -mez ] 

Gelseñ ey bülbül senüñle yāri söyleşsek birez / Ġonca gibi ol gül-i gülzārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 1). [gelseñ, -señ ] 

Ḫaṭṭı geldi būsesin al dün ġarībüñdür diyü / Ey Raḥīmī lāyıḫ oldı cāna dün esrār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 7). [geldi, -di ] 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [gelse, -se ] 

ʿİzzet eyle didi geldükce ġam-ı mihmānına / Ḥāżır it hem ḫūn çün ḫūn-ı ciger dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 4). [geldükce, -dükce ] 

Yine gül gibi ʿīş it ġonca-leblerle bahār içre / Söz aç bülbül gibi gel gül gibi bir murġzār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 1). [gel, ] 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [gel, ] 

 

3.Ortaya çıkmak. 

Ḫaṭṭ geldi ṣafḥa-i ḫaduña didügüm içün / Āyīneñ üzre māh gibi ḳonmasun ġubār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 3). [geldi, -di ] 

Baġrumuñ başında ʿaynı ile buldum başını / Bilürem ḳandan gelür her dem bu eşk-i ḫūn-feşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 5). [gelür, -ür ] 

Ḫaṭṭ gelince ḫadd-i yāre gün mi gösterdi baña / Ey Raḥīmī bu perīşān ṭāliʿ ü baḫt-ı siyāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 5). [gelince, -ince ] 

Lebine al ruḫı āl-i peyem-ber geçinür / Ṣoralum ālıla cāndan gele bu peyġāmı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 310, Beyit 5). [gele, -e ] 
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4.Çıkıp akmak. 

Gözümüñ bilmezem ḳandan gelürdi dem-be-dem yaşı / Ciger dāġında ʿaynıyla bulandı varımış başı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 1). [gelürdi, -ürdi ] 

 

5.Haydi. 

Ḫayli gündür ḫār-ı ġamla baġludur bāb-ı feraḥ / Gül yüzüñle ḫāṭır-ı maḥzūnumı gel ey gül ac (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 2). [gel, ] 

Rā ḳaşuñ peyveste çīn itme ḫaṭālu göñlüme / Dāl-i zülfüñle perīşān-ḥāldür gel ḳıl meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 4). [gel, ] 

Māhiyyeti maʿlūm ola tā ṣūret-i ḥüsnüñ / Yūsuf gibi āyīnede gel sen de seni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 4). [gel, ] 

Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [gel, ] 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [gel, ] 

Gel vücūdum ḫākini maḥv eyle ey bād-ı ecel / Ḳonmasun ol dāmen-i pākīzeye benden ġubār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 3). [gel, ] 

Gel raḳībüñden ıraġ ol didüm ol ġonca didi / Var mıdur bir gül cihān bāġında terk-i ḫār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 4). [gel, ] 

Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [gel, ] 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [gel, ] 

Zülfi pāyına düşüp utma lebinden tiryāḳ / Gel bu sevdāyı raḳībā ḳo ser-i māra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 5). [gel, ] 

Ṣūfiyā sāf eyle gel jeng-i ʿalāyıḳdan dilüñ / Ṣūret-i maʿnā görinmez olmasa āyīne ṣāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 6). [gel, ] 

ʿAyn-ı idrākiyle gel mirʾāt-ı dehre ḳıl naẓar / Vech-i maʿnā gösterür her ṣūret-i eşyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 3). [gel, ] 

Fetḥ-i bāb olsun Raḥīmī dir iseñ bāb-ı murād / Ḥalḳa gibi aç gözüñ gel bu der-i ʿulyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 7). [gel, ] 

Ten cāme-i varlıḳdan ʿuryān olısar āḫir / Gel ḳayd-ı ḳabādan geç destāra neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 3). [gel, ] 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [gel, ] 

Raḥm it Raḥīmīye gel ey ġonca dimesünler / Zār içre ʿandelībi ḳalmış bu gülsitānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 7). [gel, ] 
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Gün yüzüñden çöz kemend-i ebr-i zülfüñ aya ṣal / Ẓıll-i Ḥaḳḳın ẕerrece mihr itme gel sāye ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 1). [gel, ] 

Gün bu gündür ʿarż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe / Gel yeter ol derdmendi vaʿde-i ferdāya ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 5). [gel, ] 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [gel, ] 

Bāde-i ʿaşḳıyla ter ḳıl cism-i ḫāk-ālūdeñi / Virmeye devrān mebādā bir muḫālif bāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 2). [gel, ] 

Girmesün dirseñ vücūduñ bāġına bād-ı ḫazān / Sebzezār-ı ʿāleme servi gibi āzāde gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 3). [gel, ] 

Ġırre olma ol ḳaşı ġarrāya kendüñ beñzedüp / Ey hilāl eksüklügüñ bil ʿöẕr ḳıl tenhāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 4). [gel, ] 

Bu devr-i dūna gel ey dil bir intiḳām idelüm / Müdām mest olalum ʿişret-i müdām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 1). [gel, ] 

Raḥīmī ṣıdḳ ile gel sen ḫavāṣa meşġul ol / Yolında ölmege yārüñ ṣalā-yı ʿām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 7). [gel, ] 

Cihān ālāyişinden gel taʿalluḳ riştesin ḳaṭʿ it / Zemāne devleti şāhā hemān bir ānımış bildüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 5). [gel, ] 

Ser-i zülfüñ gibi ayaḳlama gel ben ḳuluña / Bu gün ey Yūsuf-ı gül-çihre ḫırīdāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 6). [gel, ] 

Şeh-süvārum gel ayaḳ baṣ rūy-ı ḫāk-ālūdeme / Ḥāżır itdi gözlerüm īsār içün dürr-i semen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 3). [gel, ] 

Gel ṭoġrudalum biz dümeni baḥr-i ʿaṭāya / Almaḳ bizüm ü virmek o sulṭāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 3). [gel, ] 

Kimse tedbīri ile taḳdīri taġyīr eylemez / Gel göñül sen ṣıdḳ ile Ḥaḳḳa tevekkül ḳıl hemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 7). [gel, ] 

Ḳul degül yoluñda cān virmez dimiş düşmen ney / Ḳuluñam ḳurbānuñam ey dost gel ḳıl imtiḥān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 8). [gel, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmī bir gedā-yı ġam-güsāruñdur / Anı luṭfuñla şād eyle gel ey şāh-ı kerem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 7). [gel, ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [gel, ] 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [gel, ] 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [gel, ] 

Öp elin yalvar ayaġına düş ey eşk-i revan / Dem ḳadem ola gel aḳdāmına ḳıl aḳdāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 4). [gel, ] 
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Nev-bahār irdi demidür cūş idüp aḳ ṣu gibi / Ey göñül cūyāyısañ dīdāra gel aḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 1). [gel, ] 

Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını / Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle sulṭān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 1). [gel, ] 

Raḳīb-i rū siyāhuñdan kesil ey āfitābum gel / Bilürsin görmedi kimse melek ḳatında sulṭānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 6). [gel, ] 

Baña vācib olupdur secde gördüm ḳāmet-i yāri / Uzatma vāʿiẓā gel ḳıṣṣayı vaḳt-i namāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 4). [gel, ] 

 

6. Boşvermek. 

Ben oldum olacaġum gel ṭabībā zaḥmete girme / Dil elden gitmeden bir çāre ḳıl bī-çāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 6). [gel, ] 

 

7.Ulaşmak. 

Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña / Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 4). [gelmedi, -medi ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ görüp bir neşʾe taḥṣīl eylemiş / Raḳṣ urur cāna meger gelmiş zebānuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 5). [gelmiş, -miş ] 

 

8. (Zaman bildiren kelimeler veya zamâna bağlı şeylerle) Çatmak, girmek, erişmek, başlamak. 

Efendi ḳuluña himmet zemānı gelmedi mi / Ḥaḳīr kūyuña ḥürmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 1). [gelmedi, -medi ] 

Ġarīḳ-ı baḥr-i ġamem al elüm Ḫıżrāsā / Kenār-ı şādiye furṣat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 2). [gelmedi, -medi ] 

Pelenge döndi tenüm dāġ-ı ġamla arslanum / ʿAlālıḳ eyle mürüvvet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 3). [gelmedi, -medi ] 

Ḥarīm-i muḥteremüñde eyā şeh-i ḫurrem / Daḫi bu bendeñe ḫıdmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 340, Beyit 4). [gelmedi, -medi ] 

ʿAṭā vü luṭf güni mevsim-i ʿināyetdür / Şehā Raḥīmīye şefḳat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 5). [gelmedi, -medi ] 

 

9.Belirmek, görünmek. 

Seni germ-ābede seyr itmege ḫalvet bulımaz / Gündüzin mihr gice māh gelür cāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 2). [gelür, -ür ] 

Āsitānuñsuz cihān maʿmūresin ey genc-i ḥüsn / Gelmeye bir ḥabbe bu ḳalb-i ḫarābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 6). [gelmeye, -meye ] 
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Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [gelmemişdi, -memişdi ] 

 

10.Bir yerden dönüş yapmak. 

Vücūdum ḫākini bir dem iletmez kūy-ı cānāna / Ṣabāya yalvarup çoḳ cān-feşān geldüm yolından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 4). [geldüm, -düm ] 

 

11. Dünyaya gelmek, yaşamak, hayat sürmek. 

Yād-ı laʿlüñle Raḥīmī ḫūn-ı dil içer müdām / Gelmedi cānā bu devre bir ayaḳdaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 5). [gelmedi, -medi ] 

 

12.Erişmek. 

Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [gelmedi, -medi ] 

 

13. Yüzde ayva tüylerinin bitmesi. 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [geldükce, -dükce ] 

 

14.Sıra gelmek. 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [geldükde, -dükde ] 

 

15.Duyulmak, işitilmek. 

Lebüñden gelmedi cān derdine bir nuṭḳ-ı em bir gün / Bu ġamdan ġam mı itsem ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 1). [gelmedi, -medi ] 

 

gel gitme: Terk etme; bırakma; ayrılma; birine (sevgiliye) gitmemesi için yalvarmak. 

Güzellik çaġı gibi ey bahār-ı ḥüsn gel gitme / Gözüme gülleri gil gülsitānı külḫan eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 2). [gel gitme, ] 

 

gemi: Su üstünde giden büyük taşıt, gemi. 

Ḫoş gör bu demi ḫurrem ol ey şāh gemide / Girmez ele demde ġam-ı ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 8). [gemide, -de ] 
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Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [gemisi, -si ] 

 

genc: Hazine. 

Ten-i maʿmūr-ı ʿaşḳuñ gencine cāy olmaḳ ecliçün / Yıḳup yire berāber itdügüñ vīrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 2). [gencine, -ine ] 

Ṭılısmāt-ı vücūduñda maḥabbet gencini ḥıfẓ it / Raḥīmī olıgör yap yap hemān vīrānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 5). [gencini, -ini ] 

 

genc-i ʿaşḳ: Aşk hazinesi. 

Göñlümüñ maʿmūresin ey kāş vīrān eylesem / Genc-i ʿaşḳuñ dil-berā içinde pinhān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 1). [genc-i ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Raḥīmīnüñ dilinde genc-i ʿaşḳun mesken itmişdür / Unutduñ pāy-mālüñdür sen ol vīrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 7). [genc-i ʿaşḳun, -un ] 

 

genc-i ʿaşḳ-ı yār: Sevgili'nin aşk hazinesi. 

Ey Raḥīmī genc-i ʿaşḳ-ı yāra cāy olsun diyü / Göñlümüñ maʿmūresin dāʾim ḫarāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 5). [genc-i ʿaşḳ-ı yāra, -a ] 

 

genc-i ġam: Üzüntü hazinesi. 

Şevḳüm şuʿāı genc-i ġamuñ şeb-çerāġıdur / Çerḫüñ çü māh niteki her şeb-çerāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 1). [genc-i ġamuñ, -uñ ] 

 

genc-i ḥüsn: Güzellik hazinesi. 

Genc-i ḥüsnüñ ṣadaḳası būsedür bir ümmīd / Müstaḥaḳḳum ben faḳīrüñden dirīġ itme zekāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 2). [genc-i ḥüsnüñ, -üñ ] 

Nigehbān itme genc-i ḥüsnüñe ol ṣūret uġrısın / Ḳara zülfüñe el ḳarmaya şāyed nā-gehān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 6). [genc-i ḥüsnüñe, -üñe ] 

Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn / Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 2). [genc-i ḥüsn, ] 

Āsitānuñsuz cihān maʿmūresin ey genc-i ḥüsn / Gelmeye bir ḥabbe bu ḳalb-i ḫarābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 6). [genc-i ḥüsn, ] 

 

genc-i murād: Arzu, istek hazinesi. 

Varlıġum naḳd-i vücūduñladur ey genc-i murād / Yire geçsün sensizin dünyā vü mā-fihā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 2). [genc-i murād, ] 
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genc-i şāyegān: Bolluk, zenginlik hazinesi. 

Bu māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñ n’ola mesken ṭutsa sīnemde / Niçe vīrāne var içinde genc-i şāyegān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 6). [genc-i şāyegān, ] 

N’ola mesken ṭutsa göñlümde ḫayāl-i ḥüsn-i yār / Bulınur vīrānede elbette genc-i şāyegān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 4). [genc-i şāyegān, ] 

 

genc-i şeş cihāt: Altı yön hazinesi. 

Ey Raḥīmī ʿaşḳuña dil şol zemān vīrān iken / Daḫi maḫfīdi bu çār ʿunṣurda genc-i şeş cihāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 7). [genc-i şeş cihāt , ] 

 

genc-i ümmīd: Ümit hazinesi. 

Naḳd-i maḳṣūdum vücūduñ genc-i ümmīdüm ḳapuñ / Gözüme dünyā vü mā-fihā benüm berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 6). [genc-i ümmīdüm, -üm ] 

 

genc-i ʿuzlet: Yalnızlık hazinesi. 

Benüm dīvāne göñlüm genc-i ʿuzlet iḫtiyār itdi / Selāmet kūşesin ḳoyup melāmet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 1). [genc-i ʿuzlet, ] 

 

genc-i vaṣl: Kavuşma hazinesi. 

Dest-i hecrüñle ḫarāb olup yıḳılmışdur göñül / Genc-i vaṣluñla yine yap yap anı ābād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 2). [genc-i vaṣluñla, -uñla ] 

Yıḳıḳ ḫāṭırları maʿmūr idersin genc-i vaṣluñla / Yoluñda gerçi ḫāk olmış dil-i vīrānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 3). [genc-i vaṣluñla, -uñla ] 

 

genc-i viṣāl: Kavuşma hazinesi. 

Yine yap yap yapagör ḥāliyā vīrānedür gönlüm / Anı maʿmūr idüpdüñ sābıḳan genc-i viṣālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 6). [genc-i viṣālüñle, -üñle ] 

 

gencīne: Hazine. 

Şeş cihetden ejder-i nefsi ṭılısmāt eyleyüp / Kendüye gencīne itdi işbu çār erkānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 6). [gencīne, ] 

 

gendüm: Buğday. 
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Virürdüñ ḫırmen-i dihḳān-ı dehrüñ ḥāṣılın ṣūfi / Elüñe girse ger gendüm ḳadar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 4). [gendüm, ] 

Virmez viṣāle nevbet ten āsiyāba döndi / Gendümi żāyiʿ itdi fürḳat ġamıyla devrān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 2). [gendümi, -i ] 

 

gene: Yine. 

Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür / Ṣanma idrāke ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 5). [gene, ] 

 

ger: Eğer, şayet. 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [ger, ] 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [ger, ] 

Fehm olunmazdı femüñ keyfi nedür ḥayrān idük / Ey Raḥīmī olmasa ger kāşif-i esrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 7). [ger, ] 

Bir cevāb irdi seḥer dārü’ş-şifā-yı ġaybdan / Derdmend olsun devā isterse ger bir derdmend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 5). [ger, ] 

Ġarrā ḳaşuña beñzemeyeydi vü ger hilāl / Burc-ı şerefde olmaz idi şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 4). [ger, ] 

Cihān bāġı degül ger ravża-i ḫuld-ı berīn olsa / Göñül meyl itmez ol eṭrāfa seyr-i kūy-ı yār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 2). [ger, ] 

Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [ger, ] 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [ger, ] 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [ger, ] 

Metāʿ-ı vaṣluña ger dest-res bulmazsa ey ḫ˅āce / Muḥaṣṣal ḫarc-ı zāyiddür bu tende naḳd-i cān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 6). [ger, ] 

Bir çeşm-i ġazāl içün bir ḳaşı hilāl içün / Dīvāne degülseñ ger ṭaġlara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 6). [ger, ] 

Şifā olmaz budur Ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳa / Teraḥḥum idüp Eflāṭūn u ger Loḳmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 8). [ger, ] 

Virürdüñ ḫırmen-i dihḳān-ı dehrüñ ḥāṣılın ṣūfi / Elüñe girse ger gendüm ḳadar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 4). [ger, ] 
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Her şeb ṣaçuñ ġamıyla ṭūl-i emel ḳılardum / Olmasa ger fenāsı bu ʿömr-i bī-beḳānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 4). [ger, ] 

Gül gibi pākīze dāmensin sen ey Yūsuf-liḳā / Dest-i nā-ḥaḳdan ne ġam ger çāk ola pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 3). [ger, ] 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [ger, ] 

Zülfüñ gibi bu ʿömrüñ yoḳdur ḳarārı ʿömrüm / Ger ẓıll-i ḳāmetüñde n’ola iḳāmet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 4). [ger, ] 

Ben senüñle fürḳatüm vuṣlat bulursam söyleşem / Ey gözi bīmār ger ṣıḥḥat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 1). [ger, ] 

Zülfi ucından Muṭavvel ser-güẕeştüm Muḫtaṣar / Ger dehān-ı yārdan vüsʿat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 4). [ger, ] 

Cān ile göñül içre ġamuñ ger güm olursa / Emr it yiridür bulduralum yirlü yirinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 5). [ger, ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [ger, ] 

Ḳandīl gibi ḳapuña dil baġlamasa ger / Yaḳmazdı nār-ı şevḳuñı bu ḳalb-i āteşīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 2). [ger, ] 

Şehā dest-i şerīfüñ ḳılmasaydı ger maḳarr şāhin / Ḳaçan olurdı illerde bu deñlü muʿteber şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 1). [ger, ] 

Temāşā eyledüm taṣvīrüñi dībā-yı ḥüsn üzre / Gözüm çıḳsun baḳarsam ġayra ger cevr-i cinān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 5). [ger, ] 

Cān virürsem ḥasret-i laʿlüñle ger ey māh-rū / Düze her sancaġını ḫāk-i mezārumda sebū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 1). [ger, ] 

Etegüñ ṣanmış sifālin dem olur mı ḫ˅ār-ı ʿaşḳ / Dökseler ger ḳanını virmez anı cām-ı Ceme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 3). [ger, ] 

Mihr ü māh öpmege virmem ayaġuñ ṭopraġın / Günde ger bir efser-i zerrīn ḳoyalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 3). [ger, ] 

Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [ger, ] 

Ṣadranc-ı ġuṣsa at ṣalup māt iderdi ger / Şāhuñ ʿaṭāsı baydaḳı ferzāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 6). [ger, ] 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [ger, ] 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [ger, ] 

Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [ger, ] 
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Senüñle yüze yüz daʿvā-yı ḥüsn eylerse ger ḫūrşīd / Göreyin varmasun tiz günde ey meh anı ayına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 2). [ger, ] 

Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını / Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle sulṭān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 1). [ger, ] 

Nā-ḥaḳḳa teveccüh iden ey şāh-ı ḥaḳīḳat / Ger Ḫusrev ola ṣoñ ucı ḫusrāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 8). [ger, ] 

 

ger ger: İster... ister bağlacı. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [ger ger, ] 

Ben gedāña āsitānuñdur şehā meʾvā bu gün / Ger ṭurur ger ṭurmasın nemdür benüm dünyā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 1). [ger ger, ] 

 

ger ol-: Uyuz hastalığı olmak. 

Faḫr idüp ey çeşmi āhū ger olursam ṭañ mıdur / Āsitānuñ itleriyle intisābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 3). [ger olursam, -ursam ] 

 

gerçek: Doğru. 

Belā meydānınuñ ben ʿāşıḳ-ı ser-bāzıyam gerçek / Ḳadem çevgān-ı ġam başum maḥabbet gūyı gūyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 3). [gerçek, ] 

ʿĀşıḳa yüz dürlü biñ nāz itdügüñ gerçek ola / Bir de māʾilsin cefāya bu da bir sūy-ı ḫılāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 4). [gerçek, ] 

İnanmaz saña gerçek er olan ey ḳaḥbe-zen dünyā / Bu gün mesrūr-ı rūşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 5). [gerçek, ] 

 

gerçekler ḥaḳı: Gerçekler hakkı için 

Murādum bu şu gerçekler ḥaḳı yalancı dünyāda / Ḫaṭardan ṣaḳla dergāhından artuḳ bir murādum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 7). [gerçekler ḥaḳı, ] 

Alınmaz āline bu nev-ʿarūs-ı dehr-i bī-mihrüñ / Yalan dünyāda gerçekler ḥaḳı merd-i Ḫudā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 2). [gerçekler ḥaḳı, -ı ] 

 

gerçi: Aslında. 

Raḥīmī gerçi bī-pür-şīşe bir ʿaṣfūr-ı bī-ferdür / Ḳılupdur āsitānuñda hümāyūn āşiyān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 5). [gerçi, ] 

Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [gerçi, ] 
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Bir ṣanemde ṣūretā naḳşuñ nażīrin görmedüm / Gerçi ḳıldum deyr-i dünyāda der ü dīvārı seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 3). [gerçi, ] 

Vücūdum gerçi bir kem-ḳaṭre dil mānend-i deryādur / Be-ḥaḳḳ-ı āyete’l-kürsī muḥīṭ-ı ʿarş-ı aʿlādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 1). [gerçi, ] 

Raḥīmī himmeti ʿālī umar şānı bülendüñden / Ḳapuñda pādişāhum gerçi bir ednādan ednādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 5). [gerçi, ] 

Raḥīmī gerçi ḫāk oldı ümīd-i pāy-ı būseñle / Görüp bir gün dimezsin raḥm idüp bir ḫāksārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 5). [gerçi, ] 

Āfitābum yücedür gerçi felekden menzilüñ / Sāye ṣal ben ẕerre-i nāçīz ü bī-miḳdāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 4). [gerçi, ] 

Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb / Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 5). [gerçi, ] 

Āşinādur gerçi kim ol dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz / Ara yirde dostlar bilmem nedür bu yadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 4). [gerçi, ] 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil / Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 1). [gerçi, ] 

Göñül Aḳşehre beñzer gerçi seyrüme cemālüñle / Ḳara bulut gibi ḥāʾil olur gāhi ġam-ı kākül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 4). [gerçi, ] 

Raḳibe ṣoḥbetüm gerçi şitā faṣlından āfetdür / Göz aç nergis gibi gör bir bahār-ı dil-güşā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 6). [gerçi, ] 

Bezminde gerçi sāġar-ı çeşmüm ṭolar müdām / Niçün bu ḳan olasıya itmez nigāh-ı Cem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 216, Beyit 3). [gerçi, ] 

Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [gerçi, ] 

Gerçi kim ḫāk-i reh-i maḳdem-i cānānem ben / Başlar üzre yiri var efser-i sulṭānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 1). [gerçi, ] 

Teng ü lālüm dehen ü luṭfını şerḥ eylemede / Ṭabʿ-ı dür-bārum ile gerçi süḫan-dānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 2). [gerçi, ] 

Yıḳıḳ ḫāṭırları maʿmūr idersin genc-i vaṣluñla / Yoluñda gerçi ḫāk olmış dil-i vīrānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 3). [gerçi, ] 

Gerçi ey dil derd-i ʿaşḳ-ı yār ile maʿlūlsün / Kimse görmez ḳayduñı tīmārı yoḳ maʿzūlsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 1). [gerçi, ] 

Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi / Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 5). [gerçi, ] 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [gerçi, ] 

Leb-i cān-baḫşı virür ḫasta dile gerçi ḥayāt / Sitem-i ġamze-i fettān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 2). [gerçi, ] 



720 
 

 

gerçi kim: Gerçi, aslında. 

Faḳīrem gerçi kim ednādan ednā bir gedāyam ben / Ḳanāʿat ehli dervīşem şehā ṣāḥib-ġınāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 1). [gerçi kim, ] 

Yıldan artuḳ oldı gerçi kim bu gün bir haftadur / Ey Raḥīmi görmeyelden ol meh-i raʿnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 7). [gerçi kim, ] 

 

gerden: Boyun, gerdan. 

Gerdenümde her gice āvāze-i zencīr-i şevḳ / Şemʿveş pür-tāb-ı dil eksük degüldür sūz u sāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 6). [gerdenümde, -ümde ] 

 

gerd-i ġuṣsa: Sıkıntı tozu, keder toprağı. 

Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur / Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 6). [gerd-i ġuṣsanuñ, -nuñ ] 

 

gerd-i güẕergeh: Yolun toprağı. 

Gerd-i güẕergehüñde sürdi Raḥīmī cebhe / Ey Kaʿbe-i ḥaḳīḳat Saʿy u Ṣafāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 7). [gerd-i güẕergehüñde, -üñde ] 

 

gerd-i rāh-ı dil-ber: Sevgilinin yolunun toprağı. 

Gerd-i rāh-ı dil-bere ol göz bu gün cāy olmadı / Girdbād-ı ḫāk-ı ġamdan gözi nemnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 4). [gerd-i rāh-ı dil-bere, -e ] 

 

gerdiş-i gerdūn: Dönek dünya ‖ sözüne güvenilmez, sözünde durmayan dünya. 

Sebātuñ yoġ imiş mihr ü vefā ḳılmaḳda ey meh-rū / Hemān cevr eylemekde gerdiş-i gerdūna 
beñzetdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 4). [gerdiş-i gerdūna, -a ] 

 

gerdūn-ı dūn: Alçak felek. 

Şimdi Raḥīmī egmez gerdūn-ı dūna başı / Kemter ḳulı olupdur bir yüce āşinānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 5). [gerdūn-ı dūna, -a ] 

 

gerek-: Gerekmek, lazım gelmek. 

Pīre-zen dehre Raḥīmī ẕerrece mihr itmedi / Ehl-i cürʾet böyle ḳullanmaḳ gerek merdāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 5). [gerek, ] 
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Āb-ı fürḳatle nice dem perveriş ḳılmaḳ gerek / Mīve-i vuṣlat vire tā şāḫsār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 4). [gerek, ] 

Ḳapuñda pister-i dībā gerekmez ḫāk-i der yegdür / Seg-i kūyuñ sifāli cāmdan ey pür-hüner yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 1). [gerekmez, -mez ] 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [gerekse, -se ] 

Gerekmez ravża-i rıḍvān-ı ġılmān-ı ḳamer-ṭalʿat / Saña erzānı ey ṣūfī benüm ol yāredür meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 2). [gerekmez, -mez ] 

Sen bu ṭabʿ ile Raḥīmī ṭutalum Firdevssin / İltifāt-ı şeh gerek eşʿār-ı mümtāz olmaġa (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 283, Beyit 5). [gerek, ] 

Bu gün ben hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı yāriyle / Gerekmez kāse-i faġfūrı almam ʿaynuma cāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 4). [gerekmez, -mez ] 

 

germ ol-:  

1.Coşmak; ısınmak, ateşli olmak, hararetlenmek. 

Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [germ olup, -up ] 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [germ olup, -up ] 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [germ olma, -ma ] 

 

2.Coşmak.|| cezbeye gelmek, kendinden geçmek. 

Bir ruḫı şemʿuñ inandum ḫandesine germ olup / Külli eczāmı kül itdi yandurup pervāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 4). [germ olup, -up ] 

 

germ-āb: Sıcak su. 

Meh-rūma cānlar virür cām olmaġa germ-ābuña / Tek temāşā itsün ʿuryān bir gün ey meh-rū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 6). [germ-ābuña, -uña ] 

 

germ-ābe: Sıcak su hamamı. 

Seni germ-ābede seyr itmege ḫalvet bulımaz / Gündüzin mihr gice māh gelür cāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 2). [germ-ābede, -de ] 

Geh kenār-ı cūyda ʿīş it gehi germ-ābede / Ey boyı serv-i revān irmez bilürsin dem deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 5). [germ-ābede, -de ] 
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Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [germ-ābe, ] 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [germ-ābe, ] 

 

germiyān: Kütahya, Germiyanoğulları Beyliği. 

Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [germiyān, ] 

 

germiyyet: Hararet, sıcaklık. 

Çihreñe olalı ḳızġun müşteri ey yār şemʿ / Mihr-i ʿālem-tāba germiyyet ṣatar her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 1). [germiyyet, ] 

Sāde-rūdur serd olur germiyyete ḳābil degül / Dil-keş ü dem-keşdür āb u rūzgār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 5). [germiyyete, -e ] 

 

geşt: Gezme, geçme, seyretme. 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [geştinden, -inden ] 

 

geşt it-: Gezip dolaşmak. 

Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr / Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 6). [geşt ider, -er ] 

Geşt ider dil ṣu gibi ey serv-i sūy-ı kūyuñı / ʿĀşıḳ-ı āşüftedür dīdāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 273, Beyit 2). [geşt ider, -er ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ ben ıraḳdan seyr idem nergis-misāl / Bī-tekellüf geşt ide her rū-siyeh kākül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 3). [geşt ide, -e ] 

 

geşte-i ʿaşḳ: Aşktan dönen. 

Ey Raḥīmī geşte-i ʿaşḳum vücūdum ġarḳ-ı ḫūn / Olmaya dem-ber-dem ammā lāyıḳ-ı fitrāk ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 5). [geşte-i ʿaşḳum, -um ] 

 

geşt-i gülşen eyle-: Gül bahçesi gezintisi yapmak. 

ʿĀrıż u zülfüñ ġamından bī-ḳarār olmış ṣabā / Gāhi geşt-i gülşen eyler gāh ider ʿazm-i Ḫoten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 4). [geşt-i gülşen eyler, -r ] 

 

geşt-i gülzār eyle-: Gül bahçesinin seyri, bahçe gezintisi yapmak. 



723 
 

Gül yüzüñ ḫaṭṭuñ ġamıyla geşt-i gülzār eylesem / Reng-i ḫākister görinür gözüme berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 2). [geşt-i gülzār eylesem, -sem ] 

 

getür-:  

1.Sunmak, takdim etmek. 

ʿAlāyıḳ tekyesinden geç tecerrüd iḫtiyār eyle / Getür cān-ı ḥaḳīri yāre dervīşāna ḳurbān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 4). [getür, ] 

Getürdüm tuḥfe-i cān-ı ḥaḳīri kūy-ı cānāna / Ḳabūl eyle dimek ḥaddüm degül ol yādgār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 6). [getürdüm, -düm ] 

 

2. Eriştirmek, ulaştırmak. 

Neme yarardı yaşum yanmadı yanumda bu dem / Getürdi dergehüñe ben giyā-yı ʿummānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 326, Beyit 3). [getürdi, -di ] 

Yetiş Ḫıżır gibi yaşumı itmeden İlyās / Getür kenāra bu ben mübtelā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 5). [getür, ] 

 

3. Getirmek, gelmesini sağlamak. 

Bu göñlüm gözgüsinde ṣūret-i ḥüsnüñ görenler dir / Zelīḥādur getürmiş Yūsufın ḫalvet-serāyına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 3). [getürmiş, -miş ] 

 

gevher: Cevher, mücevher. 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [gevherini, -ini ] 

Ṣordum dehenüñ gevheri bī-ḳıymet ü nā-yāb / Biñ cān virelüm yoḳ dime ammā degerinden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 228, Beyit 2). [gevheri, -i ] 

Raḥīmī bendesi olalı ol şāh-ı süḫan-dānuñ / Sözi gevherlerin ṣandūḳa-i ʿirfāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 6). [gevherlerin, -lerin ] 

 

gevher-i ʿaşḳ: Aşk mücevheri. 

Gevher-i ʿaşḳuña tā baḥr-i ezelde ṭālibüz / Āşināyuz dostum itme bize bī-gāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 66, Beyit 3). [gevher-i ʿaşḳuña, -uña ] 

 

gevher-i ʿirfān: Erdem cevheri. 

Āşinālıḳ ḳıl Raḥīmī bendeñi ey kān-ı cūd / Ṭopṭoludur gevher-i ʿirfān ile deryā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 5). [gevher-i ʿirfān, ] 
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gevher-i pāk: Saf, temiz cevher. 

Muḥīṭ-ı ʿāleme ey baḥr-i luṭf ol gevher-i pāke / Ḫudānuñ birligi ḥaḳḳı Ḫudā yek dāne gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 7). [gevher-i pāke, -e ] 

 

gevher-i vālā: Yüce inci. 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde Raḥīmī bendeñüñ her bir sözi / Ḥaḳḳ budur ḳıymetde birdür gevher-i vālāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 7). [gevher-i vālāyıla, -yıla ] 

 

gevher-i vaṣl: Kavuşma cevheri. 

Gevher-i vaṣluma ṭālibsin didi ol baḥr-i ḥüsn / Ġarḳa vir yaşuñla dehri ser-be-ser dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 6). [gevher-i vaṣluma, -uma ] 

 

gevher-nigīn ol-: Mücevher yüzük olmak. 

Ḳara baḫtın Ḳaraḥiṣāruñ felek aġ eyledi / Ṭañ mıdur gevher-nigīn olsa ḥiṣār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 3). [gevher-nigīn olsa, -sa ] 

 

gevher-nisār ol-: Mücevher saçan olmak. 

Zülfüñ añsam çın seḥer olur dimāġum müşg-bār / Leblerüñ ẕikr itsem elfāẓum olur gevher-nisār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 1). [gevher-nisār olur, -ur ] 

 

gey-: Giymek, giyinmek. 

Geydi nūrānī libāsın şemsi dülbendin ṣarup / Ḳarşu çıḳdı gün sürüp pāyuña yüz mānend-i āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 2). [geydi, -di ] 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [geymiş, -miş ] 

Ḳalbümi jeng-i taʿalluḳdan muṣaffā eyleyüp / Geydüm ey rūşen-liḳā āyīne gibi bir nemed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 6). [geydüm, -düm ] 

Geymiş vücūd-ı ʿālem aḫḍar libās-ı ḫaḍrā / Şāḫ-ı gül üzre degmiş laʿlin ḳabā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 2). [geymiş, -miş ] 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [geymiş, -miş ] 

Biz ser-i kūy-ı melāmetde fenā şālın geyüp / Mülke ṭālib olmazuz hīç çekmezüz dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 2). [geyüp, -üp ] 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [geymiş, -miş ] 
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Cihānuñ çıḳdı fāḫir cāmesinden terk-i tāc itdi / Geyüp şāl-ı fenā bir ṭurfe kisvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 3). [geyüp, -üp ] 

 

geyür-: Giydirmek. 

Dāġ-ı ġam şol deñlü zeyn itdi Raḥīmī cismümi / Şüphenüñ ḫilʿat geyürdi gūyiyā şeh-zād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 5). [geyürdi, -di ] 

 

gez-: Gezmek, dolaşmak. 

Ġam-ı Leylā-yı zülfüñle Raḥīmī olalı meftūn / Gezüp Mecnūn-ı ser-gerdānı bī-sāmāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 5). [gezüp, -üp ] 

Raḥīmī gün gibi tenhā gezer āh ol gözi āhū / Niçün benden ḳaçarsın ṭālib-i āvīz-i fitrāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 7). [gezer, -er ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā / Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 4). [gezdüm, -düm ] 

Gehi ʿaşḳuñ beni Ferhādveş ṭaġlara düşürdi / Gezüp Mecnūn gibi geh sākin-i ṣaḥrā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 2). [gezüp, -üp ] 

Bunca gün āh eylerem kūyına bir kez ṭoġrılup / Gezmedüm bir kez ben ol serv-i ḫırāmān bāġını 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 4). [gezmedüm, -medüm ] 

Yaşumla āhuma ṣor gör hevā-yı ʿummānı / Gezer ṣabāyıla her dem feżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 1). [gezer, -er ] 

Bilmemiş noḳṣānını meh-rūña meyl itmiş ḳamer / Her gice şehrüñde anuñçün gezer uġrı gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 5). [gezer, -er ] 

Yelüp yil gibi gezdüm cū-be-cū bu ḫırmen-i dehri / Görünmez ḥāṣılı bir dāne berg-i gāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 2). [gezdüm, -düm ] 

 

ġıdā: Gıda, besin, yemek. 

Ṣāfdur āyīneveş ṭabʿum eyā rūşen-żamīr / Ṭūṭī-i cāna ġıdādur lafẓ-ı şehd ü şekkerüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 4). [ġıdādur, -dur ] 

 

ġıdā-yı cān: Gönül, can gıdası. 

Lebi ġamıyla ḳadeḥ gibi ṭoldı ḳan çeşmüm / Ġıdā-yı cān olan ol cām-ı ḫoş-güvārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 3). [ġıdā-yı cān, ] 

 

ġıdā-yı nev-rūz: Yeni günün gıdası. 

N’ola Raḥīmī būse isterse leblerüñden / Cānā leẕīẕ ü terdür ekser ġıdā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 7). [ġıdā-yı nev-rūz, ] 
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ġıdā-yı rūḥ: Ruhun gıdası. 

Benüm zāġ u zaġanveş cīfe-i dünyāya yoḳ meylüm / Ġıdā-yı rūḥdur bir ṭāʾir-i heft āsmānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 6). [ġıdā-yı rūḥdur, -dur ] 

 

ġılāf: Kılıf, kın. 

Şāyiʿ olur şuʿle-i şemşīr-i āhum sīneden / Berḳ-ı ʿālem-tāba ey meh-rū olur mı hīç ġılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 5). [ġılāf, ] 

 

ġılmān: Cennette hizmet gördüğüne inanılan delikanlılar. 

Olalı kūy-ı muġbeçe ārāmgāh-ı Cem / Ġılmāna ʿadne itmedi hergiz nigāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 215, Beyit 1). [ġılmāna, -a ] 

 

ġınā-yı ḳalb: Gönül zenginliği. 

Ġınā-yı ḳalb taḥṣīl eyleyen naḳd-i cemālüñle / Ḳabūl itmez eger berḳ ursa mihr-i ʿālem-ārādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 3). [ġınā-yı ḳalb, ] 

 

ġırre ol-: Gururlanmak. 

Ġırre olma ol ḳaşı ġarrāya kendüñ beñzedüp / Ey hilāl eksüklügüñ bil ʿöẕr ḳıl tenhāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 4). [ġırre olma, -ma ] 

 

gibi: Benzetme edatı. 

Sen ol ẓıll-i Ḫudāsın ey nihāl-i devḥa-i devlet / Özüñ gibi idemez bāġ-ı cennet bir semer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 3). [gibi, ] 

Gözüm Yūsuf-cemālüñ ḥasretiyle şāh-rāhuñda / Züleyḫā gibi eyler ʿāḳıbet bir reh-güẕer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 3). [gibi, ] 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [gibi, ] 

Menzilüm gün gibi dirseñ ola farḳ-ı farḳadān / Ol rıżā rāhında her dem ḫāksār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 7). [gün gibi, ] 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [gibi, ] 

Ḳara zülfüñ gibi ʿaḳl u ḳarārı tār-mār olmış / Vefā deştinde dil Mecnūn-ı ser-gerdānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 4). [gibi, ] 

Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [gibi, ] 
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Bir ṣafā kesb eyledüm mirʾāt-ı ʿaşḳ-ı yārdan / Gün gibi rūşen müşāhid gözüme cümle ṣıfāṭ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 5). [gibi, ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūduñ şeb-nemin maḥv it / Olasın jāle gibi tā ḳarīn-i gülşen-i ḳurbet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 2). [gibi, ] 

Raḥīmī bendeñi gibi vefā zencīri bend itmiş / Ṭapuña boynı baġlu çākerüñdür bī-gümān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 7). [gibi, ] 

Sevdā-yı zülf ü şevḳ-i ʿiẕāruñla ay u gün / Eyler ṣabā yeli gibi leyl ü nehār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 3). [gibi, ] 

Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ / Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 1). [gibi, ] 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [gibi, ] 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [gibi, ] 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [gibi, ] 

Ḳalbümi jeng-i taʿalluḳdan muṣaffā eyleyüp / Geydüm ey rūşen-liḳā āyīne gibi bir nemed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 6). [gibi, ] 

Dergeh-i ʿizzet-nümāña bir daḫi yüz sürmege / Her zemān taʿcīl ider ʿömrüm gibi evān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 5). [gibi, ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi ʿālemde bir kān-ı ṭarab / Sūr-ı sāʾildür ḳapuñda dāʾimā derbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 9). [gibi, ] 

Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün / Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 2). [gibi, ] 

Ṣaçuñçün maṭlaʿ-ı şiʿrüm eyā ḥūr / Ṣafā-keş Kaʿbe gibi beyt-i maʿmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 1). [gibi, ] 

Gözüm nergis gibi nāẓır izüñe / Yüzüñ gül gibi lākin ḫāra manẓūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
3). [gibi, ] 

Gözüm nergis gibi nāẓır izüñe / Yüzüñ gül gibi lākin ḫāra manẓūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
3). [gibi, ] 

Hevādāruñ olanı ey boyı serv / Yeter sāye gibi yirden yire ur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 5). 
[gibi, ] 

Benden dehānı cān gibi pinhān olur ḳalur / Esrārum añlayan kişi ḥayrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 1). [gibi, ] 

Cemʿ-i vefāda şemʿ gibi yanduġum gören / Pervāne gibi şevḳ ile sūzān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 2). [gibi, ] 

Cemʿ-i vefāda şemʿ gibi yanduġum gören / Pervāne gibi şevḳ ile sūzān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 2). [gibi, ] 
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Şol dil ki ẕerrece ola mihrüñle lemʿavār / Gün gibi dehre şöhre-i devrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 5). [gibi, ] 

Cānā Raḥīmī laʿlüñe bulmazsa dest-res / Sāġar gibi derūnı ṭolu ḳan olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 43, Beyit 7). [gibi, ] 

Bu ḳalbüm ḫāliṣ itdi cevher-i ʿaşḳ / Yüzüm gibi tenüm altun olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 2). [gibi, ] 

Ṣalınur ol boyı servüm yine raʿnālıġı var / Gül gibi ġanc ider ol ġonca ne zībālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 1). [gibi, ] 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [gibi, ] 

Ḳāmetüñ rāst serv-i dil-cūdur / Ṣu gibi göñlüm aḳıdan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 2). 
[gibi, ] 

Zer-i ḫāliṣ gibi günden güne zerd olmada çihreñ / Raḥīmī ḳanlu yaşuñ var ise kibrit-i aḥmerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 5). [gibi, ] 

Meyl eyleyeli ḫāre o gül-pīreheni gör / Gül gibi teni çāk yini yāsemeni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
52, Beyit 1). [gibi, ] 

Māhiyyeti maʿlūm ola tā ṣūret-i ḥüsnüñ / Yūsuf gibi āyīnede gel sen de seni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 4). [gibi, ] 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [gibi, ] 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [gibi, ] 

İtmedüm bülbül gibi ey yüzi gül gülzār seyr / Baña kūyuñ pes ne lāzım eyleyem tekrār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 1). [gibi, ] 

Ġonca gibi ḳan yudar bülbül ḥarīm-i bāġda / Bī-tekellüf gülşen-i ḥüsnüñ ider her ḫār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 6). [gibi, ] 

Ṣu gibi ṣāf ol derūnuñda küdūret ḳalmasun / Bir dem ola ṣu gibi tā ḳılasın dīdārı seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 55, Beyit 4). [gibi, ] 

Ṣu gibi ṣāf ol derūnuñda küdūret ḳalmasun / Bir dem ola ṣu gibi tā ḳılasın dīdārı seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 55, Beyit 4). [gibi, ] 

Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum / Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 5). [gibi, ] 

Çeküp dāmānını kuhsārveş ṣaḥrā-yı ʿālemde / Ferāġat yaḳasından dil deñiz gibi kenār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 4). [gibi, ] 

Ẕerre deñlü mihrüñ ey meh dilde bes peydā olur / Ṣubḥ-ı rūşen gibi rāzı ʿāleme ifşā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 1). [gibi, ] 

Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [gibi, ] 
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Raḥīmīyem yoluñda ẕerreveş ḫākiyle yeksānem / Güneş gibi velī mihrüñle ey meh iştihārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 5). [gibi, ] 

Cemālüñ ḥaḳḳı ey ġonca İrem bāġına yoḳ müslim / Ser-i kūyuñ gibi dünyāda bir ārāmgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 4). [gibi, ] 

Sīnemi gül gibi ṣad çāk itdi ḫār-ı intiẓār / Lāle gibi cisme dāġ urdı bu nār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 1). [gibi, ] 

ʿĀşıḳ-ı dīdār aña dirler ki her dem ṣu gibi / Kūy-ı dil-berde vücūdın ḫāk ile hem-vār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 2). [gibi, ] 

Ḫaṭṭ geldi ṣafḥa-i ḫaduña didügüm içün / Āyīneñ üzre māh gibi ḳonmasun ġubār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 3). [gibi, ] 

Leṭāfet gülşeninde gülşen ol gül gibi ey ġonca / Ġamından incinüp ḫāruñ ṣaḳın çekme melāletler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 4). [gibi, ] 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [gibi, ] 

Müselsel dūd-ı āhum zülf-i dil-ber gibi boynumda / Dil-i āşüfteyem zencīr-i sevdā-yı cünūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 2). [gibi, ] 

Mecāzı maḥv idüp rāz içdük esrār-ı ḥaḳīḳatden / Ṭarīḳatda şerīʿat gibi bir bürhānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 2). [gibi, ] 

Işıḳlar gibi yanmış ʿāşıḳuz biz nār-ı şevḳıyla / Yaḳar ḳandīl-i āfāḳı dil-i sūzānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 5). [gibi, ] 

Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler / Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 1). [gibi, ] 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [gibi, ] 

Ṣu gibi yüz sürüyü geldi çemenler ḫıdmete / Tā ola vech-i ḥasen gibi sürūr-efzā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 2). [gibi, ] 

Ḫāl-i lebüñ firāḳı odı lāle gibi āh / Cān cebhesine urdı yine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 4). [gibi, ] 

Maʿnā-yı dil-peẕīr ile şiʿrüm Raḥīmīyā / Bir sāde-rū güzel gibidür şūḫ u şīvekār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 8). [gibidür, -dür ] 

Gülüp gül gibi ṣun ġonca-lebüñ maḥzūn-ı hicrāna / Şitānuñ şiddeti gitdi dem-i ʿişret bahāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 4). [gibi, ] 

Rikābuñdan Raḥīmī sāye gibi bir gün ayrılmaz / Vefā yolında ol sābit-ḳadem bir ḫāksāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 9). [gibi, ] 

Raḥīmī ṣu gibi aġlar ṣabāveş āh idüp her dem / Niç’itsün görmedi ḫāk-i cenābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 4). [gibi, ] 

Beni ṣaḥrāya ṣalan ṣu gibi ḫadduñ ḫayālidür / Vefā ṭaġında ser-mest eyleyen çeşm-i ġazālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 5). [gibi, ] 
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Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [gibi, ] 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [gibi, ] 

Çevirdi başumı çerḫ atdı noḳṭa gibi ortaya / Ḳıyı çizmekde gūyā kendü bir pergāra dönmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 3). [gibi, ] 

Yanup pervāneveş dil Mevlevī gibi semāʿ eyler / Senüñ şevḳüñle ara nāra yanmış ara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 4). [gibi, ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [gibi, ] 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [gibi, ] 

Bir senüñ gibi benüm ġonca-dehānum yoḳdur / Var senüñ gülşen-i ʿālemde benüm gibi hezār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 4). [gibi, ] 

Ḥaḳīḳat-dān ola hem pür-ḥaḳīḳat-bīn ü ḥaḳ-perver / Senüñ gibi saʿādet kānı şāh-ı kāmkār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 2). [gibi, ] 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [gibi, ] 

Gül yüzüñçün dilde yüz dāġ-ı vefā yaḳduḳ yine / Rūşen oldı mihrüñ ile gün gibi ʿunvānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 5). [gün gibi, ] 

Biz mey-i ʿaşḳ ile mestüz kūy-ı ḫammār isterüz / Laʿl-i yāre cürʿa gibi cānı īsār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 1). [gibi, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñsüz cinān bāġına dil dil baġlamaz / Ṣu gibi ṣāfi-nihāduz seyr-i dīdār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 3). [gibi, ] 

Ārzū-yı gül ḳılup gülşen recāsın itmezüz / Gül gibi bir ḫande-rū ferḫunde-dīdār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 5). [gibi, ] 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [gibi, ] 

Ḳarār itmez dil ü cān tende ey rūḥ-ı revān sensüz / Olur ṣular gibi gözüm yaşı her sū revān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 1). [gibi, ] 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [gibi, ] 

Nālesine raḥm idüp ben bülbül-i āşüftenüñ / Açılup gül gibi ol ġonca-dehānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 2). [gibi, ] 

Cūş iderdi dil hevā-yı ʿaşḳ ile deryā gibi / Ey melāḥat kānı ammā rūzgārın gözlerüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 113, Beyit 3). [gibi, ] 

Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [gibi, ] 
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Ey Raḥīmī göge aġsa ṭañ mı ṭopum gün gibi / Bir mehüñ eflākveş şehr ü ḥiṣārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 7). [gibi, ] 

Gelseñ ey bülbül senüñle yāri söyleşsek birez / Ġonca gibi ol gül-i gülzārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 1). [gibi, ] 

Ḫor geldi ḫor gitdi dergehüñden it gibi / Ḥayret-i endīşe-i aġyārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 6). [gibi, ] 

Ṣurāḥi gibi ser-keşler ne bilsün derd ü derdümden / Ayaḳlarda ḳalup cürʿa gibi ḫ˅ār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 2). [gibi, ] 

Ne ḳanlar yutduġın her dem Raḥīmī dest-i hicrāndan / Anı sāġar gibi baġrı ṭolu ḳan olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 7). [gibi, ] 

Yine beg virdi Raḥīmī ḫālüñe dil-murġını / Himmetüñ gibi bülend olur hücūm-ı şāh-bāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 7). [gibi, ] 

Ṣūfiyā seyr-i ruḫı baña nigāruñ yürisin / Naḳş-ı bī-cān gibi var ṣūret-i dīvāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 3). [gibi, ] 

Şāʿir-i bī-meze eşʿārımuza ḫarf çoġ olur / Sen Raḥīmī gibi bir ṭabʿ-ı güher-bāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 7). [gibi, ] 

Sözüñ ṭoġrusı budur ḳadd-i mevzūnuñ gibi anı / Yazamaz öyle ḫoş-reftār u bir serv-i ḳıyāmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 3). [gibi, ] 

İşitdüm kim ḥabībüñ ʿaşḳ oḳı ḳaddin kemān itmiş / Vücūdın çeşm-i fettānı gibi ḫoş nā-tüvān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 1). [gibi, ] 

Nār-ı ġam sen şehden ayru leẕẕetin telḫ eylemiş / Zerd ü zār olup benüm gibi ṭurup aġlar şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 4). [gibi, ] 

Şemsveş devrüñde bir rūşen-çerāġ eyle beni / Meh gibi her kūşede yaḳduñ kevākibvār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 4). [gibi, ] 

Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi / Dil ṣoḳup aġzın irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 5). [gibi, ] 

Ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet dāmeninde dest-i ḫār / Gül gibi ben yaḳamı ġayretden itdüm çāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 3). [gibi, ] 

Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger / Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 5). [gibi, ] 

Fetḥ-i bāb olsun Raḥīmī dir iseñ bāb-ı murād / Ḥalḳa gibi aç gözüñ gel bu der-i ʿulyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 7). [gibi, ] 

Çekme baş āteş gibi ḫāk ol hevā-yı ʿaşḳ ile / Ṣu gibi dīdāra ṭālibseñ ne lāzım baş ayaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 140, Beyit 3). [gibi, ] 

İʿtibārın Ḫusrevā eyle Raḥīmīnüñ ziyād / Ehl-i naẓma tā ḳıla Şeyḫī gibi üstādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 141, Beyit 5). [gibi, ] 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [gibi, ] 
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Senüñ gülzār-ı ʿālemde benüm gibi hezāruñ var / Senüñ gibi benüm ey ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 3). [gibi, ] 

Gün bu gündür aç gözüñ nergis gibi gülzāra baḳ / Māʾil-i dīdār iseñ ṣu gibi ḫadd-i yāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 1). [gibi, ] 

Ey Raḥīmī seyr-i dīdār ise dāʾim ārzū / Maʾil olma her yaña ṣu gibi sūy-ı yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 143, Beyit 5). [gibi, ] 

Ey dil ne içün her dem bu zāra neden düşdüñ / Başum gibi ser-gerdān āvāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 1). [gibi, ] 

Her serv-i hevā-baḫşa ṣu gibi olup māʾil / Her berg-i ḫazān gibi yollara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 4). [gibi, ] 

Lebi ġamıyla ḳadeḥ gibi ṭoldı ḳan çeşmüm / Ġıdā-yı cān olan ol cām-ı ḫoş-güvārı görüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 148, Beyit 3). [gibi, ] 

Yūsufāsā ḫ˅āce-i dehri ṣarasın ḳul gibi / Olmadı şāh u gedā bendeñden āzād ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 150, Beyit 2). [gibi, ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [gibi, ] 

Güneş gibi ḳılurdı ʿālemi envāra müstaġraḳ / Ṭulūʿ itse Raḥīmī ẕerrece bir pāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 5). [gibi, ] 

Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [gibi, ] 

Çekeli pehlūsına gün gibi sen meh-çihreyi / Çerḫveş gögsin gerer ṣubḥ u mesā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 2). [gibi, ] 

Gül gibi pākīze dāmensin sen ey Yūsuf-liḳā / Dest-i nā-ḥaḳdan ne ġam ger çāk ola pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 3). [gibi, ] 

Bī-ḳarār ʿāşıḳ gibi üstüñe dir dir titreyüp / Baġrı ġamdan pāre pāre dāʾimā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 5). [gibi, ] 

Ḫ˅āce-i dehri mezād idüp ṣatarsın ḳul gibi / Olmadı bir kimsene āzād elüñden ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 159, Beyit 6). [gibi, ] 

Ḫūn iderseñ baġrumı sāġar gibi ben rāżıyam / Yār olup aġyār ile çifte ṭolular içme tek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 160, Beyit 5). [gibi, ] 

ʿAzīz ol ḥażret-i Yūsuf gibi Mıṣr-ı saʿādetde / Riʿāyet eylesün ʿizzetle ḫoş gördüñ bu mihmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 2). [gibi, ] 

Ḫuceste ḫaṣlet ü ferḫunde sīretsin Selīmāsā / Süleymān gibi hem sulṭānısın iḳlīm-i ʿirfānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 3). [gibi, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [gibi, ] 

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [gibi, ] 
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Olup dil ṣu gibi sen serve māʾil / Velī yoḳ bāġ-ı vaṣla yol ne ḥāṣıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 
1). [gibi, ] 

Dem-i vaṣluñ Raḥīmī añsa bir dem / Hemān dem cūş ider deryā gibi dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
165, Beyit 5). [gibi, ] 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil / Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 1). [gibi, ] 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [gibi, ] 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [gibi, ] 

Bende olmaz degme sulṭāna denāʾet ʿarż idüp / Bir senüñ gibi şeh-i ʿālī-cenāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 4). [gibi, ] 

İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [gibi, ] 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [gibi, ] 

Girmesün dirseñ vücūduñ bāġına bād-ı ḫazān / Sebzezār-ı ʿāleme servi gibi āzāde gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 3). [gibi, ] 

Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [gibi, ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [gibi, ] 

Göñül Aḳşehre beñzer gerçi seyrüme cemālüñle / Ḳara bulut gibi ḥāʾil olur gāhi ġam-ı kākül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 4). [gibi, ] 

Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [gibi, ] 

Hemīşe bāġ-ı ʿālemde şehā sen ḫurrem ü şād ol / Raḥīmī bülbülāsā aġlasun sen ġonca gibi gül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 7). [gibi, ] 

Ṭañ mıdur pür-nūr-ı cā eylerse ṭabʿumdan güneş / Ṭoludur gün gibi şevḳüñle içüm ṭaşum benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 3). [gibi, ] 

Pervāne gibi bir şeb şevḳum ḥikāyet itsem / Sen şemʿa yana yana sūzum şikāyet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 1). [gibi, ] 

Zülfüñ gibi bu ʿömrüñ yoḳdur ḳarārı ʿömrüm / Ger ẓıll-i ḳāmetüñde n’ola iḳāmet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 4). [gibi, ] 

Aḳıtdum yaşumı ṣu gibi ey ḳadd-i revān her sū / Maḥabbet sebzesin şād-āb idüp bir seyrgāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 2). [gibi, ] 

Girince sen boyı servi revānuñ ḳatı göñline / Döşendüm ṭopraġı yaṣduġumı ṣu gibi ṭaş itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 6). [gibi, ] 
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Bir gice mūy-ı miyānını kenāra çeküben / Ol mehi hāle gibi biz de der-āġūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 4). [gibi, ] 

Raḳibe ṣoḥbetüm gerçi şitā faṣlından āfetdür / Göz aç nergis gibi gör bir bahār-ı dil-güşā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 6). [gibi, ] 

Ṣubḥ-dem çāk eylesem gül gibi ʿiṣmet cāmesin / Raḳṣa girsem gün gibi mihrüñle devrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 2). [gibi, ] 

Rūy-ı zerdüm ḳana ġarḳ itsem şafaḳ gibi n’ola / Zaḫm-ı tīġüñden güzeller şāhı ʿunvān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 5). [gibi, ] 

Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [gün gibi, ] 

Beni ḳapuñda ḳo pāyuña düşüp ḫāk olayum / Gün gibi başum irüp göge feraḥnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 1). [gün gibi, ] 

Ey boyı servi bu ben sāyeden ʿār itme neden / Ṭoġrusı sāye gibi ʿāşıḳ-ı bī-ʿāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 2). [gibi, ] 

Ser-i zülfüñ gibi ayaḳlama gel ben ḳuluña / Bu gün ey Yūsuf-ı gül-çihre ḫırīdāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 6). [gibi, ] 

Zer gibi zerd eyledi beñzüm bu gün iksīr-i ʿaşḳ / Bilmez ol sīmīn-beden daḫi dirīġā ḳıymetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 4). [gibi, ] 

Ḫūnına her nā-kesüñ olmam meges gibi ṭufeyl / Egmezem her kāseye cānā ṣurāḥiveş serüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 5). [gibi, ] 

Laʿlüñden ayru cām-ı cihān ṣunsa Cem göre / Ayaġına ṣürāḥi gibi baş eger miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 3). [gibi, ] 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [gibi, ] 

Peşmīne-pūş cürʿa gibi bezm-i ʿaşḳuñuñ / Birdür yanında cāme-i dībā külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 2). [gibi, ] 

Birdür yanında cürʿa gibi cām-ı ʿaşḳuñuñ / Her bir ḥabāb-ı bāde ile bārgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 2). [gibi, ] 

Rāh-ı ʿaşḳuñda ṣabāāsā yiler göñlüm gibi / Rūzgāra tābiʿ olmış ber-hevāyı görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 217, Beyit 6). [gibi, ] 

Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [gibi, ] 

Dilimi derhem itdi ġonca gibi ḫār-ı hicrānuñ / Anuñçün gül gibi ḫandān degüldür ḳalb-i ġamnāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 4). [gibi, ] 

Raḥīmī gün gibi tenhā gezer āh ol gözi āhū / Niçün benden ḳaçarsın ṭālib-i āvīz-i fitrāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 7). [gün gibi, ] 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [gibi, ] 
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Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [gibi, ] 

Baş egüp tīġüñ gibi bekler kesilmez yanuñı / Çalışur bir kes Raḥīmī gibi yoḳ ḳaṭʿā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 7). [gibi, ] 

Aġyār kenārını kemer gibi ḳuşatmış / Ḳılıç kemerin kim alur āh ol kemerinden (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 228, Beyit 3). [gibi, ] 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [gibi, ] 

Güzellik çaġı gibi ey bahār-ı ḥüsn gel gitme / Gözüme gülleri gil gülsitānı külḫan eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 2). [gibi, ] 

Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm / Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 3). [gibi,  

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen 
eylersin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [gibi, ] 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [gibi, ] 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz yeldirür ṣubḥ u mesā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [gün gibi, ] 

Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [gibi, ] 

Gül yüzüñden ayru tāb-ı ġamda bī-tāb oldı ḫār / Zerd olup titrer ḫazān yapraġı gibi cümle ten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 2). [gibi, ] 

Ḳandīl gibi ḳapuña dil baġlamasa ger / Yaḳmazdı nār-ı şevḳuñı bu ḳalb-i āteşīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 2). [gibi, ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā / Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 4). [gibi, ] 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin / Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 1). [gibi, ] 

ʿĀşıḳa rūşen-dil oldur şemʿ gibi yanmadan / Başını ḳaṭʿ itseler döndürmeye aṣlā yüzin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 246, Beyit 4). [gibi, ] 

Ey göñül ḳonmaz meges gibi ḫasīsüñ ḫūnına / Ḳulluġın ʿankā gibi dünyāda istiġnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 5). [gibi, ] 

Nā-müsāʿid ṭāliʿum baḫtum siyeh ḳalbüm ḥazīn / Ṭañ mı ey gül-çihre bülbül gibi eylersem enīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 1). [gibi, ] 

Mıṣr-ı ʿizzetde ʿazīzüm olımaz ṣāḥib-serīr / Çekmeyince bir zemān Yūsuf gibi zindān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 3). [gibi, ] 

Sikender gibi ṣalsun ṣıyt-ı ʿadlüñ gūş-ı gerdūna / Naṣībüñ Ḫıżrveş dünyāda ʿömr-i cāvidān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 4). [gibi, ] 
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Gül gibi sen mey içüp her ḫāra hem-dem olalı / Ġoncaveş ben ḳan yudup bülbül gibi itdüm fiġān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 6). [gibi, ] 

Āferīn aḥsente aḥsent ey Raḥīmī ṭabʿuña / Vaṣf-ı ḥüsn-i şāmı ḳılduñ ẕātı gibi ʿālī-şān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 9). [gibi, ] 

Gehi ʿaşḳuñ beni Ferhādveş ṭaġlara düşürdi / Gezüp Mecnūn gibi geh sākin-i ṣaḥrā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 2). [gibi, ] 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [gibi, ] 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [gün gibi, ] 

Benüm yanup yaḳılan şemʿ gibi nār-ı ʿaşḳuñla / Yine her encüminde meclis-ārā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 2). [gibi, ] 

Raḥīmī rāz-ı ʿaşḳuñ ġoncaveş ṣaḳlardı sen anı / Açup gül gibi bülbüllerle gūyā eyleyen sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 7). [gibi, ] 

Serv-i bālā gibi ṣalınur ḳıyāmetler ḳopar / Şehr-i Kütāhiyyede çoḳ şīve-kār-ı Germiyān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 265, Beyit 6). [gibi, ] 

Vuṣlatuñ olmaz müyesser ġuṣṣa-i aġyārsuz / Gülşen-i ʿālemde ey gül gibi pür-ḫārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 6). [gibi, ] 

Ḳanı ẕāt-ı şerīfüñ gibi bir dervīş-i ʿālī-şān / Özüñ şāhāne dervīş añılan ey şāh-ı dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 1). [gibi, ] 

Dile eksük degüldür ḳara ḳayġu yıḳar illerden / Ṭolaşur zülfi gibi bir zemān ḫaṭṭ bir zemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 4). [gibi, ] 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [gibi, ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [gibi, ] 

Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū / Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 1). [gibi, ] 

Gözi yaşlu Raḥīmīyi demidür ber-murād eyle / Revān olsun yanuñca ey sehī-ḳad ṣu gibi her sū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 7). [gibi, ] 

Geşt ider dil ṣu gibi ey serv-i sūy-ı kūyuñı / ʿĀşıḳ-ı āşüftedür dīdāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 273, Beyit 2). [gibi, ] 

Ten-cāmesi yaḳasın çāk itdi dest-i ġayret / Ey ġonca aça senüñ gül gibi ḫāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 2). [gibi, ] 

Āyīne gibi ḫūrşīd bir ṣūret uġrısıdur / Biñ naḳş iderse durmaz ḫadd-i nigāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 4). [gibi, ] 

Dişüñ mānend-i dürr zülfüñ gibi müşg / Bulınmaz Çīn ü Māçīn ü Yemende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
277, Beyit 2). [gibi, ] 
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Beni hecrüñle ey gül-çihre bülbül gibi zār itme / Yüzüñden gözüm ırmaġla yaşum cūy-bār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 1). [gibi, ] 

Hevādārı olanı ḳāmetüñüñ istiḳāmetle / Meẕellet yollarında sāye gibi ḫāksār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 3). [gibi, ] 

Ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla ḫurrem gül gibi her ḫār / Ḫoş-edā bülbülüñ ey ġonca-leb zārın hezār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 4). [gibi, ] 

Gözgüde bir gün o meh ḥüsnini görmiş sāde / Şimdi Yūsuf gibi kendin ṣatar istiġnāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 1). [gibi, ] 

Ḳaddüñe bende olup ṭoġrı hevādāruñ olan / Ḳayd-ı ġamdan olur ol serv gibi āzāde (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 5). [gibi, ] 

Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [gibi, ] 

Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [gibi, ] 

Yine gül gibi ʿīş it ġonca-leblerle bahār içre / Söz aç bülbül gibi gel gül gibi bir murġzār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 1). [gibi, ] 

Dilerseñ gün gibi günden güne efzūn ola şevḳuñ / Bu devri żāyiʿ itme meh gibi leyl ü nehār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 2). [gibi, ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [gün gibi, ] 

Gül gibi ġonca-dehenlerle müdām iç laʿl-i nāb / ʿİşreti fevt itme sulṭānum irişmezdüm deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 2). [gibi, ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde şehā şiʿri Raḥīmī bendeñüñ / Mihr-i ʿālem-tāb gibi çavı ṭoldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 286, Beyit 6). [gibi, ] 

Nālesi hecr-i ʿiẕāruñla Raḥīmīnüñ şehā / Cennet-i ʿadlüñ gibi āvāze ṣaldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 286, Beyit 7). [gibi, ] 

Yaralandı yüregi tīr-i ḥasedden siperüñ / Ḳocalı hāle gibi sen meh-i tābānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 2). [gibi, ] 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [gibi, ] 

Cemʿüñde şemʿveş ṭutuşup nār-ı şevḳ ile / Yanmaḳda bir benüm gibi pervāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 2). [gibi, ] 

Ḫuld-ı berīnde bitmeye ḫaṭṭuñ gibi giyāh / Bekdaşı ḫālüñüñ daḫi bir dāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 5). [gibi, ] 

Bezm-i ġamuñda ney gibi nālān olam senüñ / Cevr eylemek çü ʿāşıḳa ḳānūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 2). [gibi, ] 

Ḳanını mey yirine anuñ içesin müdām / Devrüñde lāle gibi ciger-ḫ˅ānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 3). [gibi, ] 
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Ḳan mıdur ol ki ṣu gibi ḳapuñda aḳmaya / Baş mıdur ol ayaġuña ġalṭānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 2). [gibi, ] 

Nazmı Nizâmî-tâb‘ hasen zâtı Sa‘dîdür / Şāhum Raḥīmī gibi süḫan-dānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 5). [gibi, ] 

Hezārān derd daḫi olsa dilde āşikār itmez / İder aġyārdan lāle gibi anı nihān ḫasta (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 305, Beyit 2). [gibi, ] 

Lebüñi çeşme-i cān Kaʿbe görmiş adam yoḳ / Perī viṣāl gibi mā-ḥaṣal meseldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 4). [gibi, ] 

Binā-yı ʿaşḳuñı eşküm gidermedi dilden / Ḳadīmi ḳaṣr-ı felek gibi bir temeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 5). [gibi, ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [gibi, ] 

Ḫal ü ḫaddınsız yaḳup eczāyı çeşmüm gül gibi / Lāle gibi dāġ-ı ġamda dāġdār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 4). [gibi, ] 

Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [gibi, ] 

Ṭaş işigüñ Raḥīmī gibi baṣdı baġruma / Şimdi açıldı ḥalḳa gibi ḫātemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 312, Beyit 5). [gibi, ] 

Ṭaş işigüñ Raḥīmī gibi baṣdı baġruma / Şimdi açıldı ḥalḳa gibi ḫātemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 312, Beyit 5). [gibi,  

Nev-bahār irdi demidür cūş idüp aḳ ṣu gibi / Ey göñül cūyāyısañ dīdāra gel aḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 1). [gibi, ] 

Laʿlüñe cānā ḳaçan mānend olur āb-ı ḥayāt / Ḳarañudur ötesi añma ol alçaḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 2). [gibi, ] 

Ter düşersin sūy-ı kūyuñda yaşum seyl-ābına / Ḫāk-i pāyuña revā mıdur yol ırmaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 3). [gibi, ] 

Nārveş ser-keşlenürmişsin hevādār olana / Ġaybdur çıḳsa cihān gözden bu dem çoḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 4). [gibi, ] 

Nev-bahār-ı ḥüsnüñüñ her dem cünūnum artırur / Boynuma zencīr-i zülfüñ vaḳtidür daḳ ṣu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 5). [gibi, ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [gibi, ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [gibi, ] 

Şemʿisin her cemʿüñ ey meh mihr-i dehr-ārā gibi / Yüze gülmekde naẓīrüñ yoḳ gül-i raʿnā gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 1). [gibi, ] 

Āh kim sāġar ṣunarsın mest olup her sifleye / Laʿl-i nābuñ beẕl idersin rāḥ-ı rūḥ-efzā gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 2). [gibi, ] 
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Oḳ gibi ṭoġrı olanuñ menzili meydān-ı ġam / Ḳabża-i vuṣlatdadur egri olanlar yā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 3). [gibi, ] 

Her ḫasīsüñ ḫūnına olma meges gibi ṭufeyl / Ey göñül ḳāf-ı ġınāda ḳāniʿ ol ʿanḳā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 4). [gibi, ] 

Āşinālıḳ ḳıl Raḥīmī bendeñi ey kān-ı cūd / Ṭopṭoludur gevher-i ʿirfān ile deryā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 5). [gibi, ] 

Yetiş Ḫıżır gibi yaşumı itmeden İlyās / Getür kenāra bu ben mübtelā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 5). [gibi, ] 

Çeşme-i dilden aḳar ḳanlu sirişküm ṣu gibi / Dem-be-dem ṭurmaz bulanur bir deliḳanlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 1). [gibi, ] 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [gibi, ] 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [gibi, ] 

Ḫ˅ābda gördüm ṣaçuñ bendine baġlanmış ṣabā / Ṣubḥ-dem kūyuñda gördükde didüm uşbu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 4). [gibi, ] 

Bilmemiş noḳṣānını meh-rūña meyl itmiş ḳamer / Her gice şehrüñde anuñçün gezer uġrı gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 5). [gibi, ] 

Zülfüñe dolanmış işitdüm raḳībi dün gice / Eksük olmaz baña bir sevdā ḳara ḳaygu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 328, Beyit 6). [gibi, ] 

Secde mi ḳılur benüm ḳıblem Raḥīmī ġayrıya / Ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīmüñ alnına yazu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 7). [gibi, ] 

Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler / Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 3). [gibi, ] 

Binüp keştīye sen meh gün gibi ḳılduḳca seyrānı / Ṭoḳuz ḳat ṭolanur bād-ı fiġānum çerḫ-i gerdānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 1). [gün gibi, ] 

Yaşumla baḥr-i dehrüñ şimdi terdür ḳatı mā-beyni / Baṣaldan baġrına kān gibi sen laʿl-i dür-efşānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 4). [gibi, ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [gibi, ] 

Ḥasret-i ḫāl ü ruḫuñla lāleveş ḳanlar yudam / Ṭaġlara düşüp perīşān-ḥāl oldum sünbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 2). [gibi, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ ben ıraḳdan seyr idem nergis-misāl / Bī-tekellüf geşt ide her rū-siyeh kākül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 3). [gibi, ] 

Ben benefşe gibi boynumı egüp yalvaruram / Ḫaṭṭ u ḫālüñ görmeyem bir dānesin fülfül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 4). [gibi, ] 

Her behāsını terāzūda gören ola ʿazīz / Ben esīr-i ʿaşḳuñ iken boynı baġlu ḳul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 5). [gibi, ] 
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Seng-i hecrüñle göñül sāġar-ṣıfat oldı şikest / Cürʿaveş pāy-māl olup ḳan oldı baġrum mül gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 6). [gibi, ] 

Seyr-i dīdāruña ṣu gibi revān olsam diyü / Göz açup gözler Raḥīmī sūy-ı kūyuñ pul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 7). [gibi, ] 

Ruḫuñ mirʾātını ḳoyup olanlar ġayrıya nāẓır / Gözüne gire hūn-āşām-ı ḫançer gibi müjgānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 3). [gibi, ] 

Sāye ṣalalı kākül-i dil-ber gibi tūġuñ / Ṭuġrā-yı ẓafer Hinde vü Kāşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 3). [gibi, ] 

Ḫār elinden alamam gül gibi ter dāmenüñi / Her seḥer anuñ içün eylerem efġān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 3). [gibi, ] 

Güneş gibi bülend olurdı ḳadrüm çerḫ-i aʿlāda / Eger bālinem olsa bir gice iç eşügi ṭaşı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 342, Beyit 2). [gibi, ] 

Dāġ urup sīneme ʿaşḳ odı ile lāle gibi / Düşeyin dāmen-i kuhsāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 2). [gibi, ] 

Raḥīmīnüñ şu deñlü şöhreti var mihr-i ḫaddüñle / Ṭutupdur gün gibi āfāḳı ey meh şiʿr-i ġarrāsı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 5). [gün gibi, ] 

İksīr-i ʿaşḳ çehremi zerd itdi zer gibi / Daḫi o yād-ı sīm-beden bī-ḫaber gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 1). [gibi, ] 

Başumı der-miyān idüben girdüm ortaya / Çeküp kenāra ḳoçmaġa bilüñ kemer gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 2). [gibi, ] 

Yārüñ ḫayāl-i zülfi Muṭavveldür ey göñül / Ẕikr-i dehānı şerḥ-i beyān Muḫtaṣar gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 3). [gibi, ] 

Bir dem ṣu gibi irmedi dīdār seyrine / Şol tünd-revi saḫt-ı dil olan ḥacer gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 4). [gibi, ] 

Yelüp yil gibi gezdüm cū-be-cū bu ḫırmen-i dehri / Görünmez ḥāṣılı bir dāne berg-i gāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 2). [gibi, ] 

 

gibʿömr: Gibi ömür. 

Ḳarārum yoḳ ḳara zülfüñ gibʿömrüm tār-mār oldı / Firāḳuñla yaturmışdur dil-ārāmum dil-ārāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 2). [gibʿömrüm, -üm ] 

 

gice: Gece, geceleyin. 

Hem-demüm yoḳ ki diyem ʿaşḳ-ı ġamın neyleyeyin / Giceler nālişümi āh-ı seḥergāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 2). [giceler, -ler ] 

Gice seyrümde gördüm dāl-i zülfüñ reh-berüm olmış / Şehā ḫayr ola dūş-ı devlet-i cāvide dūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 3). [gice, ] 
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Gice sen şemʿa ḳarşu ṭutuşurken nār-ı fürḳatde / Görüp üstüme şevḳıyla hemān pervāne dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 4). [gice, ] 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [gice, ] 

Ḥarāretle yanarken nār-ı hecri dün gice şemʿa / Yanumca bir yaña pervāne yandı bir yaña meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 4). [gice, ] 

Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [gice, ] 

Şehr içinde dün gice daʿvā-yı ḥüsn eylerdi māh / Gün yüzüñ gördi bu gün eksükligin bildi temām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 4). [gice, ] 

Ṭañ mıdur gögsin görüp pür-şevḳ olursa āsmān / Gice pehlūsındadur bir māh-ı tābān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 3). [gice, ] 

Seni germ-ābede seyr itmege ḫalvet bulımaz / Gündüzin mihr gice māh gelür cāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 2). [gice, ] 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [gice, ] 

Hem-demümdür gündüzin nālem gice ey māh āh / Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 1). [gice, ] 

Zülfüñe dolanmış işitdüm raḳībi dün gice / Eksük olmaz baña bir sevdā ḳara ḳaygu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 328, Beyit 6). [gice, ] 

 

giceyi gündüze ḳat-: Geceyi (gecesini) gündüze (gündüzüne) katmak; aralıksız, gece gündüz çalışmak, büyük çaba 
göstermek. 

Giceyi gündüze ḳatup irişdi yine bahar / Ṣafā-yı ʿişreti biz daḫi ṣubḥ u şām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 6). [giceyi gündüze ḳatup, -up ] 

 

gid-:  

1.Uzaklaşmak, terk etmek. 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [gider, -er ] 

Raḥīmīnüñ budur dārü’ş-şifā-yı ġaybdan derdi / Vücūduña irüp ṣıḥḥat tenüñde gide zaḥmetler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 5). [gide, -e ] 

 

2. (Zaman için) Geçmek, sona ermek, yaşanıp tükenmek, bitmek. 

Öte ṭursun bāġ-ı vaṣluñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Bülbül oldı çāre yoḳ mı ḳış gidüp yaz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 2). [gidüp, -üp ] 
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gider-: Ortadan kaldırmak. 

Binā-yı ʿaşḳuñı eşküm gidermedi dilden / Ḳadīmi ḳaṣr-ı felek gibi bir temeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 5). [gidermedi, -medi ] 

 

gil: Balçık, çamur. 

Güzellik çaġı gibi ey bahār-ı ḥüsn gel gitme / Gözüme gülleri gil gülsitānı külḫan eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 2). [gil, ] 

 

giñ: Geniş. 

Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi / Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 6). [giñ, ] 

Seyr ider her ḫār-ı ḥüsnüñ gülşenin ben lāleveş / Giñ yaḳadan gözlerüm ya dāmen-i kuhsārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 3). [giñ, ] 

 

gir-:  

1.Saklanmak. 

Baġruñı ḫūn it çerāgāh-ı vefāda niçe dem / Nāfeveş tā giresin bir yār-i raʿnā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 4). [giresin, -esin ] 

 

2. Dahil olmak. 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [gir, ] 

Lebinden dem uraldan sen döker ḳan çeşm-i giryānum / Niçün ḳan üzre ḳan itdüñ girüp meydāna ey 
vişne (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 2). [girüp, -üp ] 

Başumı der-miyān idüben girdüm ortaya / Çeküp kenāra ḳoçmaġa bilüñ kemer gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 2). [girdüm, -düm ] 

 

3.Delip geçmek. 

Ruḫuñ mirʾātını ḳoyup olanlar ġayrıya nāẓır / Gözüne gire hūn-āşām-ı ḫançer gibi müjgānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 3). [gire, -e ] 

 

4. Dışarıdan içeriye geçmek. 

Pertev-i ḥüsnüñ gören dir bu dil-i pür-sūzda / Ḫażret-i şeh-zādedür girmiş ḳılur gülzārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 2). [girmiş, -miş ] 

Yaşuma hem-dem olan yārümi gir gözlerüme / Ḳandadur ol dişi dürr lüʾlüʾ-i şeh-vāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 2). [gir, ] 
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Girmesün dirseñ vücūduñ bāġına bād-ı ḫazān / Sebzezār-ı ʿāleme servi gibi āzāde gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 3). [girmesün, -mesün ] 

Ey Raḥīmi āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / ʿAynına bir ḳaṭre gelmez girse deryā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 7). [girse, -se ] 

Mestāneler miyānını çeksem kenāruma / Ḥayrānla girse aġzuma ḥelvā dudacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 4). [girse, -se ] 

Bahāristān-ı luṭfuña Raḥīmī ölmeden girse / Oḳumaz idi Saʿdīye cenābuñda Gülistānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 320, Beyit 5). [girse, -se ] 

 

gird-āba düş-: Girdabın içine sokmak, birini zor ve kaçınılmaz bir duruma sürüklemek. 

Aġyāra alarġa deñiz ey kān-ı melāḥat / Gird-āba düşüp varṭa-i hicrāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 7). [gird-āba düşüp, -üp ] 

 

girdāb-ı bī-pāyān: Sonsuz girdap. 

Yaşum deryāsı her dem mevc ururmış sūy-ı kūyında / Benüm nemsin anı girdāb-ı bī-pāyāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 3). [girdāb-ı bī-pāyāna, -a ] 

 

girdbād-ı ḫāk-ı ġam: Dert toprağının hortumu. 

Gerd-i rāh-ı dil-bere ol göz bu gün cāy olmadı / Girdbād-ı ḫāk-ı ġamdan gözi nemnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 4). [girdbād-ı ḫāk-ı ġamdan, -dan ] 

 

girībān: Yaka, elbise yakası. 

Gördi pīrāhenüñi titreyüp üstüme düşer / Çāk çāk itdi bu ġayretle girībānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 4). [girībānı, -ı ] 

 

giriftār: Esir, tutsak. 

Ben senüñ çoḳdan giriftārum müselsel zülfüñe / Yoluña cānum fidā lāzım degül ḳayd u kemend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 6). [giriftārum, -um ] 

Ḳosun bend-i zülfüñ giriftāruñum / Boyuñ ḥaḳḳı ṭoġru hevādāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 1). [giriftāruñum, -uñum ] 

Ḳafes olmaḳ revā mı bülbül-i cāna cihān bāġı / Giriftāruñdur ol āşüfte-i āzār ḫār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 6). [giriftāruñdur, -uñdur ] 

 

giriftār olan: Tutulan, dûçar olan kişi. 

Zülfüñ resenin ḳoyup olan ġayra giriftār / Tizcek göreyin ben anı urġana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 5). [giriftār olan, -an ] 
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giriftār ol-: Tutulmak, esir olmak. 

Belā-yı bendeñi bende giriftār olmayan bilmez / Fiġān u zārını ben ḫastanuñ zār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 1). [giriftār olmayan, -mayan ] 

Bī-ḳarār eyleyesin bu dil-i sevdā-zedemi / Zülfüñüñ bend-i perīşānı giriftāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 3). [giriftāruñ olam, -uñ, -am ] 

Raḥīmī bend-i ʿaşḳıyla giriftār olduġum gördi / Anuñ içün ṭolaşur baña o ḳara zülfinüñ aġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 7). [giriftār olduġum, -duġum ] 

 

giriftār-ı ebed: Ebedi tutkun, yakalanmış. 

Ḳılmasa ey mīm-fem bu dāl-zülfeynüñ meded / Bend-i ẓulmetde olurdı cān giriftār-ı ebed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 1). [giriftār-ı ebed, ] 

 

girü: Geri; tekrar. 

Göñül maʿmūresin vīrān iderse yāre incinme / Meseldür bu girü yıḳan yapar miʿmār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 5). [girü, ] 

 

giryān: Ağlayan. 

Dem-i fürḳatde sūzān göñli giryān çeşmümi görüp / Yanup aġlar yanumca ber ü baḥrüñ ḳurusı yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 2). [giryān, ] 

 

git-:  

1.Sona ermek. 

Gülüp gül gibi ṣun ġonca-lebüñ maḥzūn-ı hicrāna / Şitānuñ şiddeti gitdi dem-i ʿişret bahāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 4). [gitdi, -di ] 

Bezm-i ṣafāda sāḳī ṣun sāġar-ı revāḳı / Gitsün bu dem nifāḳı devr-i ġam-ı zamānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 2). [gitsün, -sün ] 

Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [gitdi, -di ] 

Ṣafā gitdi göñül āyīnesinde jeng-i ġam ḳaldı / Gül-i şādī açılmaz sīnede ḫār-ı elem ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 343, Beyit 1). [gitdi, -di ] 

 

2. Uzaklaşmak, ayrılmak. 

Ḫor geldi ḫor gitdi dergehüñden it gibi / Ḥayret-i endīşe-i aġyārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 6). [gitdi, -di ] 
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Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [git, ] 

Gitdi gözden dilde cā ṭutdı ḫayāl-i laʿl-i yār / Ḳanda żāyiʿ eyledüm bu çeşm-i giryān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 6). [gitdi, -di ] 

Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ / Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 13). [gitdi, -di ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [gitdi, -di ] 

Gitmedügi bu ġam-ı zülfüñ dil-i aġyārdan / Kāfirüñ āyīnidür ḳoyar çelīpā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 6). [gitmedügi, -medügi ] 

Buradan gitmeden ey ḳaşı rā ölmek baña rāciḥ / Elif-ḳaddümi derdüñle büküp dāl idüp ad itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 2). [gitmeden, -meden ] 

 

3.Azalmak. 

Gitmez idi bir nefes āyīne-i dilden ġubār / Merḥabālarla lebin ṣunmasa meh-rūyān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 10). [gitmez, -mez] 

Ümīd-i vuṣlatuñ mihrüñ recāsı gitmedi dilden / Bu māl-ḫülyā-yı ʿaşḳıyla muḥālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 4). [gitmedi, -medi ] 

 

4. Yok olmak, eser kalmamak. 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [gitdi, -di ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Rāh-ı ʿaşḳuñda bular olmadı yoldaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 2). [gitdi, -di ] 

 

gitme gel: Gitme gel; gel gitme hadi. 

Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm / Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 3). [gitme gel, ] 

 

giy-: Bir giyeceği bedenine veya herhangi bir organına geçirmek. 

Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ / Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 1). [giyeli, -eli ] 

Deñiz deryāya ol pür-mevc-i māʾ kemhāsını giysin / İrişdi rūzgār-ı vuṣlatı niçün donanmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 2). [giysin, -sin ] 

 

giyāh: Ot, bitki. 



746 
 

Gülşende gözlerüme ḳad ü zülf-i yārsuz / Her serv ejdehā görinür her giyāh mār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 2). [giyāh, ] 

Ḫuld-ı berīnde bitmeye ḫaṭṭuñ gibi giyāh / Bekdaşı ḫālüñüñ daḫi bir dāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 5). [giyāh, ] 

 

giyā-yı ʿummān: Okyanus bitkisi. 

Neme yarardı yaşum yanmadı yanumda bu dem / Getürdi dergehüñe ben giyā-yı ʿummānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 326, Beyit 3). [giyā-yı ʿummānı, -ı ] 

 

gizle-: Gizlemek, saklamak. 

Gizledi ḫaclet ḥicābında özin ey meh hilāl / Olalı ebrūlaruñ engüşt-nümā-yı ehl-i ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 2). [gizledi, -di ] 

 

ġonca:  

1.Yaprakları henüz açılmamış veya az açılmış çiçek. 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [ġonca, ] 

Ġoncalar cānā dehānuñla aġız bir ideli / ʿĀlem-i ġaybuñ ider remzin ṭurup iẓhār leb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 15, Beyit 3). [ġoncalar, -lar ] 

Laʿl-i sīr-ābuñla ġonca gördi hem-meşreb müdām / Reşkden mi ḳan yudar terdür ḥarāretden gül-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 3). [ġonca, ] 

Ḫār-ı ġam-ı hicrāndan olur bülbül-i dilzār / Ey ġonca ḳo sen söyleyeni söyledeni gör (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 52, Beyit 3). [ġonca, ] 

Elifler servlerdür dāġlar gül yāreler ġonca / Vücūdum bāġ-ı miḥnet āh eşküm cüst u cūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 2). [ġonca, ] 

Gelseñ ey bülbül senüñle yāri söyleşsek birez / Ġonca gibi ol gül-i gülzārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 1). [ġonca, ] 

Yoḳ yire her ġoncaya dil virme bilinmez diyü / Ṣad hezārān bülbül-i şūrīdesi var ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 2). [ġoncaya, -ya ] 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [ġonca, ] 

Hemīşe bāġ-ı ʿālemde şehā sen ḫurrem ü şād ol / Raḥīmī bülbülāsā aġlasun sen ġonca gibi gül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 7). [ġonca, ] 

Dilimi derhem itdi ġonca gibi ḫār-ı hicrānuñ / Anuñçün gül gibi ḫandān degüldür ḳalb-i ġamnāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 4). [ġonca, ] 

Ḳan yudar ġonca görüp zaḫm-ı zebān-ı ḫārdan / Gül yanup kül oldı sūzum gördi hecr-i yārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 1). [ġonca, ] 
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Ten-cāmesi yaḳasın çāk itdi dest-i ġayret / Ey ġonca aça senüñ gül gibi ḫāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 2). [ġonca, ] 

Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [ġonca, ] 

Ḳāmetüñ serv ü lebüñ ġonca yañaġuñ berg-i gül / Sebze-i bāġ-ı leṭāfetdür ḫaṭuñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 3). [ġonca, ] 

Bezm-i bahār olursa şitādan eşedd olur / Bir ġonca sāḳī ruḫları gül-gūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 4). [ġonca, ] 

 

2.Yaprakları henüz açılmamış veya az açılmış çiçek. || Sevgili. 

Her sū o ġonca ḫār ile içer şarāb-ı sürḫ / Aḳar o demde çeşme-i çeşmümden āb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 1). [ġonca, ] 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [ġonca, ] 

Gülüñ ḳulaġına girmez fiġān u āh-ı hezār / Dilā o ġonca içün itme yoḳ yire feryād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 3). [ġonca, ] 

Ṣalınur ol boyı servüm yine raʿnālıġı var / Gül gibi ġanc ider ol ġonca ne zībālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 1). [ġonca, ] 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [ġonca, ] 

Ġonca gibi ḳan yudar bülbül ḥarīm-i bāġda / Bī-tekellüf gülşen-i ḥüsnüñ ider her ḫār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 6). [ġonca, ] 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [ġonca, ] 

Ey Raḥīmī işidüp nālemi ol ġonca dimiş / Ṣad hezār ancılayın bülbül-i pür-zārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 5). [ġonca, ] 

Cemālüñ ḥaḳḳı ey ġonca İrem bāġına yoḳ müslim / Ser-i kūyuñ gibi dünyāda bir ārāmgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 4). [ġonca, ] 

Gel raḳībüñden ıraġ ol didüm ol ġonca didi / Var mıdur bir gül cihān bāġında terk-i ḫār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 4). [ġonca, ] 

Leṭāfet gülşeninde gülşen ol gül gibi ey ġonca / Ġamından incinüp ḫāruñ ṣaḳın çekme melāletler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 4). [ġonca, ] 

Her gice ḫār-ı ġamından ṣubḥa dek sen ġoncanuñ / ʿAndelībāsā göñül pes nā-gehānī zār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 2). [ġoncanuñ, -nuñ ] 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [ġonca, ] 

Bülbül-i ḫoş-naġmesiyüz gülsitān-ı ʿaşḳuñuñ / Açılup sen ġoncaya ḳarşu bu dem zār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 2). [ġoncaya, -ya ] 



748 
 

Müşteriyüz naḳd-i cān ile lebüñ kālāsına / Yoḳ dime āzār ile ey ġonca bāzār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 4). [ġonca, ] 

Cihān bāġında ey ġonca cemāl-i vaṣf-ı ruḫsāruñ / Raḥīmī Şeyḫ Saʿdīye bedel bir gülsitān itmiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 5). [ġonca, ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [ġonca, ] 

Gūşına gül-bāng-i āhum girmedi ol ġoncanuñ / Ey Raḥīmī bülbülāsā ṭoldı efġān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 5). [ġoncanuñ, -nuñ ] 

Raḥm it Raḥīmīye gel ey ġonca dimesünler / Zār içre ʿandelībi ḳalmış bu gülsitānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 7). [ġonca, ] 

Nice keşf ideyin ey ġonca rāzum / Bu dil dem-beste ḫār arada ḥāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 3). [ġonca, ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [ġonca, ] 

Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [ġonca, ] 

Lebüñ bezminde ey ġonca şarāb-ı nāba ʿaşḳ olsun / Ümīd-i nuḳl-i laʿlüñle yinen ʿunnāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 1). [ġonca, ] 

Ḫoş medḥ itdüñ Raḥīmī gül yüzin ol ġoncanuñ / Āferīn ey ẕihn-i pāk-i bülbül-i rengīn-süḫan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 5). [ġoncanuñ, -nuñ ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [ġonca, ] 

Benüm gül yüzlü ġoncam ḫande-rūlıḳla işigüñde / Raḥīmī virdi cānın itmedi ihmāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 7). [ġoncam, -m ] 

Nev-bahārın neylerem ey ġonca dehrüñ sensüzin / Görünen her gül dikendür gözüme gülzārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 4). [ġonca, ] 

Ruḫuñ seyr iden ey ġonca çemende / Baṣīret yoḳ durur gül isteyende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, 
Beyit 1). [ġonca, ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [ġonca, ] 

Kenār-ı ḳabrümi zeyn it gül ü lāle ile ey ġonca / Ölürsem ārzū-yı ḥasret-i ruḫsār u ḫālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 4). [ġonca, ] 

Gül yüzi vaṣfında şiʿrüm gördi ol ġonca didi / Āferīn ey bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 6). [ġonca, ] 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [ġonca, ] 

Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını / Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle sulṭān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 1). [ġoncayla, -yla ] 
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ġonca leb: Gonca dudak. 

Bezm gülşen ġonca leb bir yār-ı cānumdur şarāb / Serv ḳadd sāḳī ṣurāḥi naġme-i bülbül rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 1). [ġonca leb, ] 

Ṣunma ol ġonca lebüñ pāyına ey ḫār u ḫas el / Yoḳ yire başuñ içün cāna kesel virme kes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 1). [ġonca lebüñ, -üñ ] 

 

ġonca-dehān: Gonca gibi küçük ağızlı (sevgili). 

Bir senüñ gibi benüm ġonca-dehānum yoḳdur / Var senüñ gülşen-i ʿālemde benüm gibi hezār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 4). [ġonca-dehānum, -um ] 

Nālesine raḥm idüp ben bülbül-i āşüftenüñ / Açılup gül gibi ol ġonca-dehānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 2). [ġonca-dehānum, -um ] 

 

ġonca-dehen: Gonca ağızlı. 

Gül gibi ġonca-dehenlerle müdām iç laʿl-i nāb / ʿİşreti fevt itme sulṭānum irişmezdüm deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 2). [ġonca-dehenlerle, -lerle ] 

Gül-i gülzār-ı leṭāfetsin eyā ġonca-dehen / İltifāt eyleme ḳo ḫāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 4). [ġonca-dehen, ] 

 

ġonca-fem: Gonca ağızlı. 

Görmezlenür bu bülbülin iġmāż-ı ʿayn ider / Gül-gūn ider sirişküm o ġonca-femüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 2). [ġonca-femüñ, -üñ ] 

 

ġonca-i ġonca: Goncanın goncası. 

Ġonca-i ġonca zülālüñdür iden gülşende lāl / Sünbüli būy-ı kelālüñdür iden āşüfte-ḥāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 1). [ġonca-i ġonca, ] 

 

ġonca-i gül-nār-ı ʿömr: Ömrün nar çiçeğinin goncası. 

Cānuma cānā lebüñdür ġonca-i gül-nār-ı ʿömr / Ol bu ḥüsniyle cihān bāġında ber-ḫurdār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 1). [ġonca-i gül-nār-ı ʿömr, ] 

 

ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet: İffet bahçesinin goncası. 

Ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet dāmeninde dest-i ḫār / Gül gibi ben yaḳamı ġayretden itdüm çāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 3). [ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet, ] 
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ġonca-i ḫandān: Gülen gonca || Sevgili. 

Ḳan ṭolar her dem ḳadeḥveş çeşm-i ḫūn-efşānumuz / Mey içelden ḫār ile ol ġonca-i ḫandānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 1). [ġonca-i ḫandānımuz, -ımuz ] 

Ḫār elinden āh kim bildüm alınmaz dāmenüñ / Hem-dem-i aġyārsın ey ġonca-i ḫandān ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 3). [ġonca-i ḫandān, ] 

 

ġonca-i ḫoş-bū: Güzel kokulu gonca. 

Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū / Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 1). [ġonca-i ḫoş-bū, ] 

 

ġonca-i nev-bāve-i gülzār-ı ʿömr: Ömrün gül bahçesinin taze goncası. 

Ārzū-yı zülf ü ḳaddüñdür dile ʿömr-i dırāz / Cāna laʿlüñ ġonca-i nev-bāve-i gülzār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 2). [ġonca-i nev-bāve-i gülzār-ı ʿömr, ] 

 

ġonca-i nüzhet: Sevinç goncası. 

Ḫārdan zaḫm-ı ġamın cānumda laʿl-i yār içün / Bülbülā bir ġonca-i nüzhet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 6). [ġonca-i nüzhet, ] 

 

ġonca-leb: Gonca dudaklı. 

Cihān bāġına yoḳ meylüm benüm gülzār-ı ḥüsn içre / Ḳıyāmet serv-ḳāmet ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 4). [ġonca-leb, ] 

Gülüp gül gibi ṣun ġonca-lebüñ maḥzūn-ı hicrāna / Şitānuñ şiddeti gitdi dem-i ʿişret bahāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 4). [ġonca-lebüñ, -üñ ] 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [ġonca-leb, ] 

Senüñ gülzār-ı ʿālemde benüm gibi hezāruñ var / Senüñ gibi benüm ey ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 3). [ġonca-leb, ] 

Ḳaraman Aydın oldı ay yüzüñle döndi Aḳşehre / Olaldan tāb-ı meyden gül-ruḫuñ ey ġonca-leb gül gül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 2). [ġonca-leb, ] 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [ġonca-leb, ] 

Ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla ḫurrem gül gibi her ḫār / Ḫoş-edā bülbülüñ ey ġonca-leb zārın hezār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 4). [ġonca-leb, ] 

Lebin öpmekde āl it ter düşer nāzük-ṭabīʿatdur / Ṣaḳın reng almasun ol ġonca-leb mestāne ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 5). [ġonca-leb, ] 
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Yine gül gibi ʿīş it ġonca-leblerle bahār içre / Söz aç bülbül gibi gel gül gibi bir murġzār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 1). [ġonca-leblerle, -lerle ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [ġonca-leb, ] 

Ṣaḳın ey ġonca-leb bülbüllerüñüñ / Seḥerde nāle vü efġānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 4). [ġonca-leb, ] 

Ṭayanma ḥüsn-i bī-bünyāduña ey ġonca-leb gör kim / Ne mirʾāt-ı Sikenderden nişān ne cām-ı Cem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 4). [ġonca-leb, ] 

 

ġoncaveş: Gonca gibi. 

Perde-i nāmūsı çoḳdan çāk iderdük ġoncaveş / Biz maḳām-ı ʿaşḳuñ ey şeh nāz-ı ʿārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 4). [ġoncaveş, ] 

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [ġoncaveş, ] 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [ġoncaveşdür, -dür ] 

Gül gibi sen mey içüp her ḫāra hem-dem olalı / Ġoncaveş ben ḳan yudup bülbül gibi itdüm fiġān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 6). [ġoncaveş, ] 

Raḥīmī rāz-ı ʿaşḳuñ ġoncaveş ṣaḳlardı sen anı / Açup gül gibi bülbüllerle gūyā eyleyen sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 7). [ġoncaveş, ] 

Dāġ-ı ġam yaḳdı dile bir verd-i ḫandān sīnelü / Ġoncaveş ḫūn itdi baġrum ol gülistān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 1). [ġoncaveş, ] 

 

göç-:  

1.Ölmek. 

ʿÖmrüm öñüñde ölmege cān virürüm senüñ / Zīrā doyunca seyr iderüm ḳanda var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 4). [göc, ] 

Ḳor kār-bārı ṣoñ ucı yektā ider sefer / N’eyler tecemmülātı iden iḫtiṣār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 6). [göc, ] 

Rıḥlet deminde cürmini ʿafv it Raḥīmīnüñ / Bār-ı girānla eyleme yā Rab bār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 7). [göc, ] 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür / Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 5). [göçer, -er ] 

 

2. Bulunduğu yerden ayrılıp yerleşmek üzere başka yere gitmek, yurt değiştirmek, göç etmek. 

Sensin ṣalābetiyle zemānuñ Sikenderi / ʿAzm eyle her diyāra yüri Ḫıżrvār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 6). [göc, ] 
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ʿAzmüñ Raḥīmī merḥale-i rāh-ı ʿaşk ise / Eyle sefer yaraġını ḳıl iḫtiyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
26, Beyit 7). [göc, ] 

 

3. Çökmek. 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [göçer, -er ] 

 

göc eyle-:  

1.Göçmek, ölmek. 

Fehm it fiġān kösi ki derisine sen dögüp / Nevbet Sikender eyleme bir laḥẓa var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 4). [göc eyleme, -me ] 

 

2. Bir yerden bir yere gitmek. 

Sevdā-yı zülf ü şevḳ-i ʿiẕāruñla ay u gün / Eyler ṣabā yeli gibi leyl ü nehār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 3). [göc eyler, -r ] 

 

göc it-:  

1.Yerleşmek üzere asıl yerini bırakıp başka bir yere gitmek, göçmek. 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñ iderse ne var göc / Şehrini ḳoyup itdi niçe şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 1). [göc iderse, -erse ] 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñ iderse ne var göc / Şehrini ḳoyup itdi niçe şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 1). [göc itdi, -di ] 

Tenden ġamuñla itdi dil-i bī-ḳarār göc / Ārām ider mi bende ide şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 1). [göc itdi, -di ] 

Tenden ġamuñla itdi dil-i bī-ḳarār göc / Ārām ider mi bende ide şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 1). [göc ide, -e ] 

Mesken dutan serīr-i serāy-ı sürūrda / Maḥzūn olup iderse n’ola zār zār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 5). [göc iderse, -erse ] 

Dilden iderse n’ola ġam-ı zülf-i yār göc / Raġbet mi var itmese miskīn-Tatār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 8). [göc iderse, -erse ] 

Dilden iderse n’ola ġam-ı zülf-i yār göc / Raġbet mi var itmese miskīn-Tatār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 8). [göc itmese, -mese ] 

Perde baġladı dem-i vaṣluñ uṣūle göç idüp / Tengnāy olsa ne var ġam-ı maḳām-ı ʿuşşāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 5). [göç idüp, -üp ] 

 

2.Ölmek. 
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Yurd-ı fenāda bir iki gün oturaḳ iden / Mülk-i beḳāya lābüd ider ey nigār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 3). [göc ider, -er ] 

 

göc ḳıl-: Göç etmek, bir yerden bir yere taşınmak. 

Göñlümde mihr-i ḥüsnüñi ey meh gören didi / Ḳılmış diyār-ı şarḳa Ḫüdāvendgār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 2). [göc ḳılmış, -mış ] 

Bāng-i ceres fiġān u metāʿum belā vü derd / Ḳıldum diyār-ı ʿaşḳa bu gün ḫ˅ācevār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 2). [göc ḳıldum, -dum ] 

 

gög: Gökyüzü rengi, yeşile çalan mavi. 

Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [göge, -e ] 

 

göge aġ-: Göğe yükselmek. 

Ey Raḥīmī göge aġsa ṭañ mı ṭopum gün gibi / Bir mehüñ eflākveş şehr ü ḥiṣārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 7). [göge aġsa, -sa ] 

 

gögs: Göğüs, bağır. 

Gül gül itmiş ruḫını tāb-ı şarāb-ı gül-fām / Didi gögsin açuban gör ne gülistānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 3). [gögsin, -in ] 

Ṭañ mıdur gögsin görüp pür-şevḳ olursa āsmān / Gice pehlūsındadur bir māh-ı tābān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 3). [gögsin, -in ] 

 

gögsin geçir-: Üzülerek derinden soluk almak. 

Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā / Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 1). [gögsin geçirür, -ür ] 

 

gögsin ger-: Gururlanmak, övünmek. 

Çekeli pehlūsına gün gibi sen meh-çihreyi / Çerḫveş gögsin gerer ṣubḥ u mesā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 2). [gögsin gerer, -er ] 

 

gök: Gökyüzü, sema. 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [gök, ] 

Güneş yüzüñi taġyīr ideli ey māh-tāb-ı teb / Görüben gökde ṭaña ḳaldı bī-tāb oldı her kevkeb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 1). [gökde, -de ] 
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Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [gökdedür, -dedür ] 

Fiġānum bir maḳāma irdi şimdi / Dutar göklerde ey meh zühre āheng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 3). [göklerde, -lerde ] 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [gökde, -de ] 

Ḳaşuñ misāli māʾil ol ey serv-i bāġ-ı nāz / Gökde ḳadin hilālüñ eger ʿaşḳ-ı rāstīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 4). [gökde, -de ] 

ʿĀrıżında ḫaṭṭ görüp sen lāle-ḫaṭṭuñ itdüm āh / Sūzişümden mihr yandı dāġ urındı gökde māh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 1). [gökde, -de ] 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [gökden, -den ] 

İşigüñden cüdā olmazdı ey ʿḬsī-nefes ʿāşıḳ / Bir üni yirde gökde bir üni eyler fiġān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 3). [gökde, -de ] 

Nevā-perdāz olup ʿuşşāḳa ey dil naġmeler göster / Melekler ḳıṣṣa-gīrsün zühre dutsun gökde āhengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 2). [gökde, -de ] 

 

gökce: Güzel, hoş. 

Baş ḳoşaldan ġamze-i ḫūn-rīz-i yāre çeşm-i yār / Cān u ser virmek içün gökce nice server yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 4). [gökce, ] 

 

gökden in-: Allah tarafından gönderilmek. 

Laʿl-i cān-baḫşuñla gören sen ṣanem-sīmāyı dir / Gökden indi yir yüzine var ise ʿḬsā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 4). [gökden indi, -di ] 

 

göklere çıḳ-: Gökyüzüne kadar ulaşmak; pek çok artmak. 

Yiridür çıḳsa duḫān-ı āh-ı ḳalbi göklere / Ḫānesi külli yıḳıldı ḫānmānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 61, Beyit 6). [göklere çıḳsa, -sa ] 

 

gömgök it-: Morartmak, sarartmak. 

Gömgök itdüm seng-i ġamla kendümi / Ḫırmen-i ḫırmānda mānend-i ʿases (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 119, Beyit 8). [gömgök itdüm, -düm ] 

 

gönder-: Yollamak, ulaşmasını, gitmesini sağlamak. 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [gönderdüm, -düm ] 



755 
 

Ġam yeter cānā dile gönderme şādı gelmesün / Maḥrem olmaz baña ol nā-cinsidür virür ʿaẕāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 6). [gönderme, -me ] 

Hecrüñ şebinde āhuma hem-dem bulunmadı / Gönderdi ṣubḥ bād-ı şimāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 133, Beyit 5). [gönderdi, -di ] 

Bu ednā bendeñi bir şāh-ı ʿālī-şāna gönderseñ / Gedāñı bir mürüvvet ṣāḥibi sulṭāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 1). [gönderseñ, -señ ] 

Benüm ḳalbüm ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānuñdan / Emīrü’l-müʾminisin ḳāṭıʿu’l-burhāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 2). [gönderseñ, -señ ] 

Bu ben ʿāṣī ḳuluña ey ʿÖmer-ḫaṣlet şefīʿolup / Muḥammed-ḫūy āl-i ḥażret-i ʿOsmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 3). [gönderseñ, -señ ] 

Saʿādetlü serüñüñ ṣıdḳı içün pāy-ı taḫtuñdan / Selīmü’l-bāl ben mūrı Süleymān ḫāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 4). [gönderseñ, -señ ] 

İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne / ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana gönderseñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 5). [gönderseñ, -señ ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [gönderseñ, -señ ] 

Lebüñ aġyār-ı ẓulmet-çihreye ey ḫıżr-ı ḫaṭṭ ṣunma / Ḳurudur varduġı dem çeşme-i ḥayvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 7). [gönderseñ, -señ ] 

Şifā olmaz budur Ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳa / Teraḥḥum idüp Eflāṭūn u ger Loḳmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 8). [gönderseñ, -señ ] 

Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [gönderseñ, -señ ] 

Gönder Raḥīmī sende pey-ā-pey piyāleyi / Ṭolsun diyār-ı ġuṣṣaya ḫayl ü sipāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 7). [gönder, ] 

Eger göndermez ise laʿl-i cān-baḫşuñ dile merhem / ʿİlāca ḳābil olmaz bu ten-i mecrūḥ-ı ṣad çāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 6). [göndermez, -mez ] 

Ḫāṭır-ı aġyāra gönderme ḫayāl-i ḥüsnüñe / Muṣḥafı ġāyet ḫaṭādur ḳoyma tersā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 2). [gönderme, -me ] 

Efendi ben ḳulın sen şāh-ı ʿālī-şāna gönderdi / Gedā-yı āsitānın yaʿni sen sulṭāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 1). [gönderdi, -di ] 

Serīr-i devletüñe pādişāhum pāy-ı taḫtından / Selīmü’l-bāl-i mūrın sen Süleymān Ḫāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 2). [gönderdi, -di ] 

Ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānından benüm ḳıblem / Emīrü’l-müʾminīn ḳāṭıʿu’l-bürhāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 3). [gönderdi, -di ] 

Dil alur dil virür şimdi menem cünd-i maḥabbetde / Anuñçün Zāl-i ʿādil Rüstem-i devrāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 4). [gönderdi, -di ] 

Yolında cān-feşān olduġı içün iltifāt idüp / Ḳapusı ḳulları alayına mīrāna gönderdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 330, Beyit 5). [gönderdi, -di ] 
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Raḥīmī bendesi olalı ol şāh-ı süḫan-dānuñ / Sözi gevherlerin ṣandūḳa-i ʿirfāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 6). [gönderdi, -di ] 

Muḥīṭ-ı ʿāleme ey baḥr-i luṭf ol gevher-i pāke / Ḫudānuñ birligi ḥaḳḳı Ḫudā yek dāne gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 7). [gönderdi, -di ] 

 

göñline gir-: Birinin sevgisini kazanmak, kalbine girmek. 

Girince sen boyı servi revānuñ ḳatı göñline / Döşendüm ṭopraġı yaṣduġumı ṣu gibi ṭaş itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 6). [göñline girince, -ince ] 

 

göñlüñ şād ṭut-: Gönlü sevinçli, ferah tutmak. 

Ey Raḥīmī şād ṭut göñlüñ seni sulṭān-ı ʿaşḳ / ʿĀḳıbet cünd-i ġama ser-ʿasker ü serdār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 5). [göñlüñ şād ṭut, ] 

 

göñül: Kalp, İnsanın duydu merkezi, yüreğin manevi yönü. 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [göñlümi, -ümi ] 

Yār ile seyr-i çemenzāra heves ḳılma göñül / Hem-reh olmaḳ rāst gelmez serv ile şāḫ-ı giyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 6). [göñül, ] 

Ġayrı vechinden göñül mirʾātını ṣāf eyledüm / Şāhid-i ḥüsnüñ niçün ʿarż eylemez ṣūret baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 3). [göñül, ] 

Ḳaṣr-ı ḥüsni yüce ḳılmışdur ṣalın bünyād aña / Ey göñül irmez kemend-i nāle vü feryād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 1). [göñül, ] 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 

Göñlümi ḳaddüñ hevāsından ayırmam bir nefes / Rāstī bir ṭoġrı yoldur itdügüm irşād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 4). [göñlümi, -ümi ] 

Göñlümde mihr-i ḥüsnüñi ey meh gören didi / Ḳılmış diyār-ı şarḳa Ḫüdāvendgār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 2). [göñlümde, -ümde ] 

Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [göñlümde, -ümde ] 

Rā ḳaşuñ peyveste çīn itme ḫaṭālu göñlüme / Dāl-i zülfüñle perīşān-ḥāldür gel ḳıl meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 4). [göñlüme, -üme ] 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [göñlümi, -ümi ] 

Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [göñül, ] 
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Çerḫ-i ḥüsn içre göñül gün yüzüñi māh bilür / Güneşe ẕerrece mihr itmezin Allāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 1). [göñül, ] 

Bir ḫaṭāyla ṣaçı çīnine dolaşdı bu göñül / Kerem ü ʿafv-ı gedāyı yine ol şāh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 3). [göñül, ] 

Göñlüm alan o çeşm-i dil-cūdur / Velī sevdālara ṣalan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 1). 
[göñlüm, -üm ] 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [göñlüm, -üm ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ḳıl ʿārıż-ı dildārı seyr / Vechi yoḳdur ey göñül ḳılma ṣaḳın aġyārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 1). [göñül, ] 

Esīr-i bend-i ġurbetdür göñül ʿazm-i diyār ister / Ciger mecrūḥ-ı tīġ-i hecrdür vaṣl-ı nigār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 1). [göñül, ] 

Cihān bāġı degül ger ravża-i ḫuld-ı berīn olsa / Göñül meyl itmez ol eṭrāfa seyr-i kūy-ı yār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 2). [göñül, ] 

Yalmanur tīġüñi gördükce göñül gül-gūndur / Yarar ol yarasına ġāyet eyü merhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 3). [göñül, ] 

Efsāne-i zülfüñi göñül ḳıldı Muṭavvel / Līkin dehenüñ şerḥin iñen Muḫtaṣar eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 6). [göñül, ] 

Senüñ devrüñde ṭañ mı başuma gün ṭoġsa ey meh-rū / Zevāl irmez göñülde mihr-i ḫadduñ āfitābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 2). [göñülde, -de ] 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [göñül, ] 

Göñlümi şeydā benüm bu zülf-i ʿanber-bār ider / ʿAḳlumı yaġma şehā ol çeşm-i pür-seḥḥār ider 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 1). [göñlümi, -ümi ] 

Her gice ḫār-ı ġamından ṣubḥa dek sen ġoncanuñ / ʿAndelībāsā göñül pes nā-gehānī zār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 2). [göñül, ] 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

Ḫasta göñlümi ṣormaduñ bir gün / Derdüm ile o mübtelā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
7). [göñlümi, -ümi ] 

Ḫayāl-i ḳaddine yeltendüñ ol serv-i hevā-baḫşuñ / Ṣabāveş gel göñül yil ṭurma her dem rūzgāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 7). [göñül, ] 

Benüm gözümde göñlümde ḫayāl-i cām-ı laʿlüñdür / Velī ġayruñ şarāb-ı ḫoş-güvārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 3). [göñlümde, -ümde ] 

Uṣandı dār-ı ġurbetden göñül ʿazm-i diyār ister / Vefā şehrinde bir ʿālī-mürüvvet şehriyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 1). [göñül, ] 

Sen ḳaçan nāz eyler iseñ baş u cān oynar göñül / Cāna ḳılmaz öyle ser-bāzuñdur ol cān-bāz nāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 4). [göñül, ] 
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Göñlümi bir bend ile bend ideli ʿayyār-ı zülf / Ḳıldı ʿaḳlum kārvānın tār-mār efkār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 1). [göñlümi, -ümi ] 

Olmadı bir laḥẓa sen ṭāvūs-ı ḥüsne cilvegāh / Ġayrı naḳşından göñül mirʾātın itdüm pāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 2). [göñül, ] 

Vücūduña irelden ten bu göñlümde ḳarārum yoḳ / Tenüm bī-tāb olup titrer elümde iḫtiyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 1). [göñlümde, -ümde ] 

Göñül senden olupdur āteş-i ʿaşḳa beni çaḳmaḳ / Baş açup yanayın senden şeh-i devrāna ḥālüm çaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 1). [göñül, ] 

Dest-i hecrüñle ḫarāb olup yıḳılmışdur göñül / Genc-i vaṣluñla yine yap yap anı ābād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 2). [göñül, ] 

Ḳan uġud atdı ġubār-ı ġam şarāb ister göñül / Yandı baġrum ey ciger kūşem kebāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 1). [göñül, ] 

Turş-rūyından raḳībüñ münḥarif oldı mizāc / Tāb-ı ġamdan pür-ḥarāretdür ḫoş-āb ister göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 2). [göñül, ] 

İtmez āhūlarla seyrān-ı çerāgāh-ı Ḫoten / Āsitānuñ atlar ile intisāb ister göñül (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 169, Beyit 3). [göñül, ] 

Bende olmaz degme sulṭāna denāʾet ʿarż idüp / Bir senüñ gibi şeh-i ʿālī-cenāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 4). [göñül, ] 

Ey Raḥīmī genc-i ʿaşḳ-ı yāra cāy olsun diyü / Göñlümüñ maʿmūresin dāʾim ḫarāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 5). [göñlümüñ, -ümüñ; göñül, ] 

Her gül-i pür-ḫār içün zār olma zinhār ey göñül / Gülşen-i ʿālemde yoḳ bir verd--i bī-ḫār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 1). [göñül, ] 

Yoḳ yire her ġoncaya dil virme bilinmez diyü / Ṣad hezārān bülbül-i şūrīdesi var ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 2). [göñül, ] 

Dirhem ü dīnāradur raġbet hünerde yoḳ revāc / Naḳd-i ʿömrüñ vir olup cehle ḫarīdār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 3). [göñül, ] 

İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [göñül, ] 

İstiḳāmet eyleyüp düşme seḳāmet semtine / Key ṣaḳın olma Raḥīmīveş günehkār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 5). [göñül, ] 

Hem-dem-i ḫār oldı her bir verd-i ḫandān ey göñül / ʿAndelībāsā demidür eyle efġān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 1). [göñül, ] 

Menzil-i ṣaf-ı niʿāl oldı maʿārif ehlinüñ / Sākin-i ṣadr-ı ṣadāret oldı nā-dān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 2). [göñül, ] 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [göñül, ] 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [göñül, ] 
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Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [göñül, ] 

Kārbān-ı ʿaşḳuña bir gün ola menzil ola / Göñlümi yā Rabb ḥaḳīḳat şehrine bir rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 2). [göñlümi, -ümi ] 

Ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ ḥācibine bir gün ıṣmarla / Göñül şehrinde bir şeb eylesün ey māh-rū menzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 2). [göñül, ] 

Göñül Aḳşehre beñzer gerçi seyrüme cemālüñle / Ḳara bulut gibi ḥāʾil olur gāhi ġam-ı kākül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 4). [göñül, ] 

Görünmez ey göñül sen bir gül-i raʿnāya ʿāşıḳsın / İrişmez semʿine anuñ hezār āvāze-i bülbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 6). [göñül, ] 

Ġuṣṣa-i hecrüñ Raḥīmī göñlini ġamnāk ider / Vuṣlatuñla luṭf idüp şād it feraḥnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 5). [göñlini, -ini ] 

Ġamuñ yeter bize añma feraḥ didüklerini / Bu ġamla göñlümüze ānide be-kām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 2). [göñlümüze, -ümüze ] 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [göñül, ] 

Göñlümüñ maʿmūresin ey kāş vīrān eylesem / Genc-i ʿaşḳuñ dil-berā içinde pinhān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 1). [göñlümüñ, -ümüñ ] 

Ey Raḥīmī baña bu şādī yeterdi dünyede / Ġuṣṣa-i ʿaşḳı göñül şehrine mihmān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 7). [göñül, ] 

Seni gördüm görelden ey göñül Mecnūna beñzetdüm / Ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār ile meftūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 1). [göñül, ] 

Melāmet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıdur göñlüm / Belā kāşānesinüñ vālih ü ḥayrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

Meges miḳdārı gelmez ʿaynına ʿanḳāsı dünyānuñ / Hümā ṭalʿatlu himmet evcinüñ perrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 

Ḳul olmaz dergehüñden ġayra istiġnāsı ʿālīdür / Şehā mülk-i cünūnuñ başḳa bir sulṭānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 3). [göñlüm, -üm ] 

Ḫayāl ü fikr-i dendān u dehān-ı yāra meʾvādur / Ne dürrüñ maʿdenidür gör ne cevher kānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 4). [göñlüm, -üm ] 

Açılmış lāleler güller tenümde dāġ-ı ḥasretden / Vücūdum gülşeninüñ murġ-i ḫoş-elḥānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 5). [göñlüm, -üm ] 

Nice deryā-yı ḳudret ḳaṭresidür bilmezem yā Rab / Ne ḥikmet mevcinüñ seyl-āb-ı bī-pāyānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 6). [göñlüm, -üm ] 

Raḥīmī bendeñüñ düşmen sözüyle ḫāṭırın yıḳma / Ḫalīlüm Kaʿbe ḥaḳḳı ḳıble-i Raḥmānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 7). [göñlüm, -üm ] 

Şol ḳadar çekdi cefāñuñ yükini cān u göñül / Ben senüñ cān u göñül birle emekdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 5). [göñül, ] 
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Rāh-ı ʿaşḳuñda ṣabāāsā yiler göñlüm gibi / Rūzgāra tābiʿ olmış ber-hevāyı görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 217, Beyit 6). [göñlüm, -üm ] 

Ḫarābāta ḳadem baṣdum Raḥīmī ehl-i dillerle / Göñül peymānesin bir ḫāne-i ḫammāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 7). [göñül, ] 

Cān ile göñül içre ġamuñ ger güm olursa / Emr it yiridür bulduralum yirlü yirinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 5). [göñül, ] 

Ḫayāl-i ẕevḳ-ı lebüñle iderdi cān ārām / Göñül didükleri şol bī-ḳarārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 4). [göñül, ] 

N’ola mesken ṭutsa göñlümde ḫayāl-i ḥüsn-i yār / Bulınur vīrānede elbette genc-i şāyegān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 4). [göñlümde, -ümde ] 

Kiştzār-ı dünyede bād-ı hevādur ḥāṣıluñ / Sen göñül ġulāt-ı zecr-i miḥnete meşġūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 2). [göñül, ] 

Göñül maʿmūresin vīrān iderse yāre incinme / Meseldür bu girü yıḳan yapar miʿmār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 5). [göñül, ] 

Ey göñül ḳonmaz meges gibi ḫasīsüñ ḫūnına / Ḳulluġın ʿankā gibi dünyāda istiġnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 5). [göñül, ] 

Derdüñi dime göñül ġayra bu derde ṣabr it / Tā şifā-sāz-ı ġarībān saña dermān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 2). [göñül, ] 

Yaşum al itdi göñlüm āl ile aldı ruḫ-ı aluñ / Dönüp taġyīr-i ṣūret itdi şimdi al bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 2). [göñlüm, -üm ] 

Cān mā-cerā-yı hecrüñ ile hem-dem olalı / Göñlümle gözüm ortasına düşdi mabeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 3). [göñlümle, -ümle ] 

Kimse tedbīri ile taḳdīri taġyīr eylemez / Gel göñül sen ṣıdḳ ile Ḥaḳḳa tevekkül ḳıl hemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 7). [göñül, ] 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [göñül, ] 

Göñül mirʾātınuñ ḥāli mükedder jeng-i fürḳatle / Ṣafā himmetle baḳ anı mücellā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 6). [göñül, ] 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [göñül, ] 

Lāibālī tekye-i ʿaşḳuñda bir abdāluñam / Dilde efgārum Ḥasan göñlümde eẕkārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 5). [göñlümde, -ümde ] 

Ḫastanuñ ḥālin ne bilsün ṣaġlar göñlüm benüm / Ol sebepden nergis-i bīmāruñ eyler ārzū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 273, Beyit 4). [göñlüm, -üm ] 

Ḳıl ḳadar bulmadı yol zülf ü miyānına göñül / Yoḳ yire ʿömri telef eyledi bu sevdāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 2). [göñül, ] 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [göñül, ] 
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Yine yap yap yapagör ḥāliyā vīrānedür gönlüm / Anı maʿmūr idüpdüñ sābıḳan genc-i viṣālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 6). [gönlüm, -üm ] 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [göñül, ] 

Bu göñlüm gözgüsinde ṣūret-i ḥüsnüñ görenler dir / Zelīḥādur getürmiş Yūsufın ḫalvet-serāyına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 3). [göñlüm, -üm ] 

Ṣafā-yı ʿaşḳ ile göñlüm iletdüm kūy-ı dildāra / Maḥabbet cāmiʿine yine ʿarż itdüm bir āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 4). [göñlüm, -üm ] 

Nev-bahār irdi demidür cūş idüp aḳ ṣu gibi / Ey göñül cūyāyısañ dīdāra gel aḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 1). [göñül, ] 

Yārüñ Raḥīmī öpmek içün laʿlini müdām / Mey cām-ı ġamda göñlümi āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 7). [göñlümi, -ümi ] 

Göñül Nīş ḳalʿasıdur ṣan ḫarāb olmış içi ṭaşı / Başum ṭāġ-ı ʿinā ʿaynıyla çeşmümdür bıñarbaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 1). [göñül, ] 

Dem-i fürḳatde sūzān göñli giryān çeşmümi görüp / Yanup aġlar yanumca ber ü baḥrüñ ḳurusı yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 2). [göñli, -i ] 

Göñül ḥayrān u ʿuryān baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳuñdur / Maḥabbet tekyesinde yoḳdur anuñ şimdi Bekdaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 5). [göñül, ] 

Göñlüm ol gül-ʿiẕāra yüz ṭutdı / Yine zār u hezāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 1). 
[göñlüm, -üm ] 

Yine göñlüm hevāya yiltendi / Āh kim rūzgāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 3). 
[göñlüm, -üm ] 

Benüm dīvāne göñlüm genc-i ʿuzlet iḫtiyār itdi / Selāmet kūşesin ḳoyup melāmet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 1). [göñlüm, -üm ] 

Her ḫasīsüñ ḫūnına olma meges gibi ṭufeyl / Ey göñül ḳāf-ı ġınāda ḳāniʿ ol ʿanḳā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 4). [göñül, ] 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [göñlümüñ, -ümüñ ] 

Göñlüm ḫazāna sen de maʿmūre-i ḫayālüñ / Bir kār-gīr-i ʿālī şāhī bināya döndi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 331, Beyit 6). [göñlüm, -üm ] 

Göñül hecr-i ruḫ u zülfüñle batdı ḳara ḳayġuya / Dügüne varmaludur aña nisbet şimdi mātemli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 4). [göñül, ] 

Seng-i hecrüñle göñül sāġar-ṣıfat oldı şikest / Cürʿaveş pāy-māl olup ḳan oldı baġrum mül gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 6). [göñül, ] 

Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur / Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 6). [göñül, ] 

Ṣafā gitdi göñül āyīnesinde jeng-i ġam ḳaldı / Gül-i şādī açılmaz sīnede ḫār-ı elem ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 343, Beyit 1). [göñül, ] 
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Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [göñül, ] 

Ey göñül Ferhād-ı ġam-fersāya beñzetdüm seni / ʿĀşıḳ-ı āşüfte vü şeydāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 1). [göñül, ] 

Cülūs itdi göñül taḫtına yārüñ pertev-i ḥüsni / Raḥīmī yine şehre bir şeh-i çāker-nevāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 6). [göñül, ] 

Yārüñ ḫayāl-i zülfi Muṭavveldür ey göñül / Ẕikr-i dehānı şerḥ-i beyān Muḫtaṣar gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 3). [göñül, ] 

 

göñül aḳıt-: Büyük bir sevgi duymak, meyletmek. 

Ḳāmetüñ rāst serv-i dil-cūdur / Ṣu gibi göñlüm aḳıdan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 2). 
[göñlüm aḳıdan, -üm, -an ] 

 

göñül āyīnesi: Gönül aynası. 

Göñlüñ āyīnesini ṣāf it ruḫ-ı dildāra baḳ / Gör ne ṣūret gösterür ol maẓhar-ı envāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 139, Beyit 1). [göñlüñ āyīnesini, -üñ , -ni ] 

Göñlüñüñ āyīnesi kesb eylesün dirseñ ṣafā / Ḳo Raḥīmī ṣūret-i aġyārı vech-i yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 139, Beyit 5). [göñlüñüñ āyīnesi, -üñüñ ] 

 

göñül bāġı: Gönül bahçesi. 

Feyż-ı iḥsānuñ göñül bāġını sīr-āb eyledi / Ser-be-ser būstān-ı dehri nitekim bārān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 8). [göñül bāġını, -nı ] 

 

göñül pervānesi: Pervane gibi dönen gönül. 

Göñül pervānesin ben sen ruḫı gül-nāra yandurdum / Benümle kimse ṭutuşmaz meger ya şemʿ ya 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 6). [göñül pervānesin, -n ] 

 

göñül şehri: Gönül şehri. 

Beni şeydā ḳılan her dem nesīm-i caʿd-ı gīsūdur / Ḫarāb iden göñül şehrin firīb-i çeşm-i cādūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 1). [göñül şehrin, -n ] 

 

göñül vir-: Sevmek, âşık olmak. 

Ey mīm-i fem külāleñüñ ol iki dāline / Virdüm göñül bu cānuma dermān ola meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 4). [göñül virdüm, -düm ] 

 

gör-:  
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1.(Bir şeyin oluşuna veya var olduğuna) Şahit olmak, müşahede etmek. 

Ey Raḥīmī utanur yaşum görüp rez-duḫteri / Yüzine her dem ṭutar vālā-yı gül-gūndan niḳāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 5). [görüp, -üp ] 

Ḥālet-i ʿaşḳ içre aḥvālüm görüp ḳan aġladı / Ey benüm çeşm-i güher-bārum yaşuñ olsun mezīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 2). [görüp, -üp ] 

Cemʿ-i vefāda şemʿ gibi yanduġum gören / Pervāne gibi şevḳ ile sūzān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 2). [gören, -en ] 

Müʾmin-i ṣad-ṣâle görse zülfüñüñ zünnārını / Ey ṣanem sevdā-yı İslāmı ḳoyup tersā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 2). [görse, -se] 

Dil ü cān cürʿa-i bezm-i elestüñ mestidür ṣūfī / Görüp ṭaʿn itme ol o kāra ṣanma iḫtiyārumdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 4). [görüp, -üp ] 

Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider / Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 1). [gördüm, -düm ] 

Dimedüñ ḥālümi görüp ġamda / Düşmenümle ol āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 8). 
[görüp, -üp ] 

Derd-i hicrāna şimdi ṣabr idelüm / Görelüm ḥikmet-i Ḫudā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
10). [görelüm, -elüm ] 

Cānın eyler Raḥīmī saña fidā / Göre sulṭānum ol gedā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 11). 
[göre, -e ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören dehrüñ bahārın istemez / Seyr iden ḫaddüñ bu deştüñ lālezārın istemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 1). [gören, -en ] 

Degüldür gördügüñ söz mūje-i dildārda kebkeb / Gözüm merdümleri teşrīf içündür dürr-feşān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 4). [gördügüñ, -dügüñ ] 

Baḥr-i ḫaddüñle görelden āteşüm ey yār şemʿ / Baġrınuñ yaġın yaḳup aġlar baña her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 1). [görelden, -elden ] 

Şām-ı fürḳatde görelden āteşüm ey yār şemʿ / Od yaḳup başına yanup ṣubḥa dek aġlar şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 1). [görelden, -elden ] 

N’ola insāniyyet itse baña çeşmüñ ey melek / Ṭaña ḳalup mihr ider mihrüm görüp māh-ı felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

Ruḫuñ māhın gözetmekden bu çeşmüñ eşḳ-i pervīnin / Görür her gice yılduz ṣayduġum ḳaldı ṭaña 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 2). [görür, -ür ] 

Geçdi ʿömrüm āh kim zülf-i dü-tāsın görmedüm / Sāyeveş ḫāk oldum ol devlet hümāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 1). [görmedüm, -medüm ] 

Aġlamaḳdan gözlerümde ḳalmadı nūr-ı baṣar / Bir dem ol gül-çihrenüñ ḫurrem-liḳāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 2). [görmedüm, -medüm ] 

Görmeyelden ey ṣanem ruḫsār u zülfüñ ġuṣṣadan / ʿĀlemüñ bir nice gün aġ u ḳarasın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 3). [görmedüm, -medüm ] 
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Vaḥşet-ābād-ı ġamuñla olalı dil āşinā / Dostlar yād oldı ol benden ṣafāsın görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 195, Beyit 4). [görmedüm, -medüm ] 

Tekye-i dehrüñ beḳā derdüm Raḥīmī Ḥaḳḳ bilür / Bir senüñ tek ʿāşıḳ-ı fānī gedāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 5). [görmedüm, -medüm ] 

Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [göre, -e ] 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [görüp, -üp ] 

Laʿlüñden ayru cām-ı cihān ṣunsa Cem göre / Ayaġına ṣürāḥi gibi baş eger miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 3). [göre, -e ] 

Bi-ḥamdillāh şehā ben ne ġamuñ ne mātemüñ gördüm / Serīr-i sūr-ı devletde cemāl-i ḫurremüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 1). [gördüm, -düm ] 

Öpüp yüzüme sürdüm gözlerüme tūtiyā ḳıldum / Başumda devletüm varmış ġubār-ı maḳdemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 2). [gördüm, -düm ] 

Ġam-ı sevdā-yı hecrüñle perīşān-ḥāldüm ḫayli / Bu gün mecmūʿ-ı ḫāṭır birle zülf-i perçemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 3). [gördüm, -düm ] 

İrişdürdi cenāb-ı vuṣlatuña ey perī-peyker / Çoḳ insāniyyet itdi bir melek-rū ādemüñ gördüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 4). [gördüm, -düm ] 

Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [gördüm, -düm ] 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [gördüm, -düm ] 

Yıḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ʿaşḳ u maḥabbet dirler adına / Raḥīmīnüñ dilinde bir binā-yı muḥkemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 7). [gördüm, -düm ] 

Şehr içinde dün gice daʿvā-yı ḥüsn eylerdi māh / Gün yüzüñ gördi bu gün eksükligin bildi temām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 4). [gördi, -di ] 

Firāḳuñ bārına gördüm taḥammül eylemez ṭaġlar / Çeküp ol yüki ben bu cism-i bī-miḳdāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 2). [gördüm, -düm ] 

Viṣālüñ māhına gördüm seḥāb-ı hecr olur māʾil / Hemān dem bād-ı āhum günbed-i devvāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 4). [gördüm, -düm ] 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [gördi, -di ] 

Ṣūfi kūyuñda cemālüñden ṣafā kesb idemez / Nūr görmez Kaʿbede her çeşm-i nā-bīnā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 4). [görmez, -mez ] 

Zülfüñ resenin ḳoyup olan ġayra giriftār / Tizcek göreyin ben anı urġana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 5). [göreyin, -eyin ] 

Ben mübtelāyı ḥasret iden seyr-i ḥüsnüñe / Eylük yüzini göre misin yavuzın eyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 5). [göre, -e ] 
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Ḳan yudar ġonca görüp zaḫm-ı zebān-ı ḫārdan / Gül yanup kül oldı sūzum gördi hecr-i yārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 1). [gördi, -di ] 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [görmiş, -miş ] 

Firāḳ-ı ḫad u ebrūsıyla ḳaddüm ey felek bükdüñ / Yire geç göreyin tīz günde māh u nev- hilālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 2). [göreyin, -eyin ] 

ʿĀrıżında ḫaṭṭ görüp sen lāle-ḫaṭṭuñ itdüm āh / Sūzişümden mihr yandı dāġ urındı gökde māh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

Senüñle yüze yüz daʿvā-yı ḥüsn eylerse ger ḫūrşīd / Göreyin varmasun tiz günde ey meh anı ayına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 2). [göreyin, -eyin ] 

Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [görelden, -elden ] 

Raḥīmī bend-i ʿaşḳıyla giriftār olduġum gördi / Anuñ içün ṭolaşur baña o ḳara zülfinüñ aġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 7). [gördi, -di ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [göreyin, -eyin ] 

Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [görmeyem, -meyem ] 

Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını / Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle sulṭān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 1). [görmek, -mek ] 

Dem-i fürḳatde sūzān göñli giryān çeşmümi görüp / Yanup aġlar yanumca ber ü baḥrüñ ḳurusı yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 2). [görüp, -üp ] 

Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [gördüm, -düm ] 

Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı / Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [görüp, -üp ] 

Ẓuhūr-ı ṭabʿ-ı şerīfüñ güherlerin gördi / Raḥīmī bildi nedür muḳteżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 7). [gördi, -di ] 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [gördüm, -düm ] 

Ben benefşe gibi boynumı egüp yalvaruram / Ḫaṭṭ u ḫālüñ görmeyem bir dānesin fülfül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 4). [görmeyem, -meyem ] 

Perīşān olduġum sevdā-yı zülfüñle görenler dir / Bu bir dīvānedür Mecnūn-ı ser-gerdāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 4). [görenler, -enler ] 

 

2.Farketmek. 
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Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā / Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [görüp, -üp ] 

Pertev-i ḥüsnüñ gören dir bu dil-i pür-sūzda / Ḫażret-i şeh-zādedür girmiş ḳılur gülzārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 2). [gören, -en ] 

Şerār-ı hecre yanmadın recā-yı vaṣl-ı yār itmiş / Görüñ şol zāhid-i nā-puḫteyi sevdā-yı ḫām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 3). [görüñ, -üñ ] 

Ḳaṭʿ it taʿalluḳ riştesin miḳrāż-ı ḥarf-i lā ile / Peyvend-i illāya iriş gör nefʿ u żar kimlerdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 4). [gör, ] 

Aṣılup ḳarşuñda dil Manṣūrı şādīden döner / Gördi dār-ı ʿaşḳda miʿrācıdur ol dār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 4). [gördi, -di ] 

Gör ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle ne keyfiyyetde ben / Ḥālüme raḥm it beni ḥayrān iden esrāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 4). [gör, ] 

İşitmez āh-ı hezārum o gül-ʿiẕārı görüñ / Oḳınsa ḳıṣṣa-i ʿaşḳum uyur o yārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 1). [görüñ, -üñ ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [görüñ, -üñ ] 

Lebi ġamıyla ḳadeḥ gibi ṭoldı ḳan çeşmüm / Ġıdā-yı cān olan ol cām-ı ḫoş-güvārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 3). [görüñ, -üñ ] 

Dizin dizin reh-i kūyında dizilüp ʿuşşāḳ / Gürūh gürūh görinen ḫor ḫāksārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 4). [görüñ, -üñ ] 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [görüñ, -üñ ] 

Ṣafā-yı ṭavf-ı Ḥicāz u hevā-yı Saʿy semāʿ / Ne yol maḳām-ı ḳabūle varursa varı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 6). [görüñ, -üñ ] 

Raḥīmī tevbe-şiken olsa ṭañ degül ey meh / Hilāl-i ʿīd u dem-i sāġar-ı bahārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 7). [görüñ, -üñ ] 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [gör, ] 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil / Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 1). [gör, ] 

Raḳibe ṣoḥbetüm gerçi şitā faṣlından āfetdür / Göz aç nergis gibi gör bir bahār-ı dil-güşā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 6). [gör, ] 

Ne yazmış ṣafḥa-i eşcāra gör kim ḫāme-i ḳudret / Sebaḳ al bāb-ı ḥikmetdür ʿaceb dīvānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 4). [gör, ] 

Ḫayāl ü fikr-i dendān u dehān-ı yāra meʾvādur / Ne dürrüñ maʿdenidür gör ne cevher kānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 4). [gör, ] 
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Gül gül itmiş ruḫını tāb-ı şarāb-ı gül-fām / Didi gögsin açuban gör ne gülistānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 3). [gör, ] 

Raḥīmī bezm-i ġamda cām-ı ḥasret nūş ider dāʾim / Görelden ʿaks-i laʿl-i cān-fezāñı sāġar-ı mülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 5). [görelden, -elden ] 

Gör bu çerḫ-i vuṣlata nevbet degirmendür daḫi / Dönmişem kendüm bilelden āsiyābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 4). [gör, ] 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [gördüm, -düm ] 

Ol meh-liḳayı gör baña ne işler işledi / Dönderdi yüzini beni āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
316, Beyit 2). [gör, ] 

Beni ḳoyup raḳībe yüz virdi / Ol güli gör ki ḫāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 4). [gör, 
] 

Vaṭan ṭutdı gözüm içre ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ / Ne cevher maʿdeniyüz gör ne dürrüñ kānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 2). [gör, ] 

Ṭayanma ḥüsn-i bī-bünyāduña ey ġonca-leb gör kim / Ne mirʾāt-ı Sikenderden nişān ne cām-ı Cem 
ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 4). [gör, ] 

 

3. Bir nesne veya kimsenin varlığını algılamak, hissetmek. 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [görmedüm, -medüm ] 

Gülşen içre ḫaṭṭ-ı gül-fām-ı ʿaraḳ-rīzüñ görüp / Ḥacletinden ter düşüp ġarḳ-ı ʿaraḳ oldı gül-āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 4). [görüp, -üp] 

Cānuma bir būse iḳrār eyledi o laʿl-i nāb / Māʾil oldı ṣandı ṣudur teşne-dil gördi serāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 12, Beyit 1). [gördi, -di ] 

Aḳşehre döndi Aydın olup ay yüzüñle dehr / Gördi ṣaçuñı virdi Ḳaraman hemān ḫarāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 2). [gördi, -di ] 

Göñlümde mihr-i ḥüsnüñi ey meh gören didi / Ḳılmış diyār-ı şarḳa Ḫüdāvendgār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 2). [gören, -en ] 

Görmesem meh yüzüñ ey meh eger aḫşama degin / Teng ü tar olur o gün başuma meydān-ı ferāḫ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 4). [görmesem, -mesem ] 

Gün gördi gün yüzüñ ḳızarup oldı şermsār / Ṣanmañ şafaḳ yüzine dutar bir niḳāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 3). [gördi, -di ] 

Ḳul oldı sen boyı servi görüp dil-i āzād / Hevā-yı ʿaşḳa düşüp didi her çi bād-ā-bād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

Yalmanur teşne-dil görüp laʿlüñ / Ḫastadur ṣandı bir içüm ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
3). [görüp, -üp ] 

Meyl eyleyeli ḫāre o gül-pīreheni gör / Gül gibi teni çāk yini yāsemeni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
52, Beyit 1). [gör, ] 
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Dīvāne-i ser-ḫalḳa-i zencīr-i maḥabbet / Āşüfte-i ʿaşḳ ister iseñ işte beni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 2). [gör, ] 

Ḫār-ı ġam-ı hicrāndan olur bülbül-i dilzār / Ey ġonca ḳo sen söyleyeni söyledeni gör (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 52, Beyit 3). [gör, ] 

Şāhum naẓar it luṭf-ı Raḥīmīyi ziyād it / Ol şāʿir-i nāzükde bu ṭarz-ı Ḥaseni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 5). [gör, ] 

Raḥīmī gerçi ḫāk oldı ümīd-i pāy-ı būseñle / Görüp bir gün dimezsin raḥm idüp bir ḫāksārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 5). [görüp, -üp ] 

Görüp bī-ṣabr olur her şūḫ-ı şīrīn-kār-ı şehr-āşūb / Benüm ṭumār-ı eşʿārum bu gün ḥırz-ı füsūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 3). [görüp, -üp ] 

Gice seyrümde gördüm dāl-i zülfüñ reh-berüm olmış / Şehā ḫayr ola dūş-ı devlet-i cāvide dūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 3). [gördüm, -düm ] 

Gördüm bu ḥüsn ü ānuña ḫaṭṭuñ benimsedüm / Aldum ol iki şāhid ile bir Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 2). [gördüm, -düm ] 

Maḥbūb ile Raḥīmī şarāb-ı nihānı gör / Nāşīnuñ ehl-i ʿaşḳa be-ġāyet yasaġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 9). [gör, ] 

Gice sen şemʿa ḳarşu ṭutuşurken nār-ı fürḳatde / Görüp üstüme şevḳıyla hemān pervāne dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 4). [görüp, -üp ] 

Raḥīmī ṣu gibi aġlar ṣabāveş āh idüp her dem / Niç’itsün görmedi ḫāk-i cenābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 4). [görmedi, -medi ] 

Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [görüp, -üp ] 

Ey rebīʿ-i mekrümet dest-i zer-efşānuñ görüp / Çihresin zerd itdi gülşen ḫor u zār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 4). [görüp, -üp ] 

Şeh-süvārum gel gören ḫāk-i semend-i nāzuñuñ / Yollar üzre muntaẓır her dem ġubārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 2). [gören, -en ] 

Niçe fehm eylesün nā-dān ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ / Gören ḥayrāndur anı ṣāḥib-esrār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 4). [gören, -en ] 

Secde vācibdür baña gördüm ḳaşuñ miḥrābını / Ḳāmetüñ göstermege ṭoġrul ki farż oldı namāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 3). [gördüm, -düm ] 

Gören dībāce-i ebrūña dir senüñ berātında / Budur var ise ol ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 2). [gören, -en ] 

Ġam-ı tīġ-i ʿadūdan zaḫm-ı cismüm dir gören yara / Yine ḫār-ı belādan bülbül-i pür-zāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 4). [gören, -en ] 

Şām-ı hecrüñde leb ü ḫaddüñle gördi sūzişem / Cān eridüp ṣubḥa dek yanup tüter her bār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 5). [gördi, -di ] 

Aġlamaḳdan dehr gülmezdi açılmazdı bahār / Şimdi görür gözi nergis her semen çeşm ü çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 5). [görür, -ür ] 
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Gördükce zaḫm aġız açar tīġ-i ḫançerüñ / Yalmanup özler anı zülāle ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 4). [gördükce, -dükce ] 

Tūtiyā-yı ʿayn-ı ʿālemken ġubār-ı maḳdemüñ / Ẕerre deñlü görmeye bu dīde-i ġamnāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 4). [görmeye, -meye ] 

Zaḫm-ı cānum gördi müjgānuñ duz ekmek bilmedi / Leblerüñle niçe demdür var iken ḥaḳ-ı nemek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 2). [gördi, -di ] 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [gör, ] 

Meyl ider yaşum nişān-ı naʿlçeñi görüp revān / Sāʾilüñ olur dem-ā-dem menzil-i ṣaf-ı niʿāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 5). [görüp, -üp ] 

Göreli ḳadd-i bülendüñ müntehādur himmeti / Sidrede ṭūbāya baş egmez dil ey nāzük-nihāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 3). [göreli, -eli ] 

Bir ḫaṭā ile dolaşdum çīn-i zülfeynüñ görüp / Yay idüp çekdüñ çevirdüñ ḳāmetüm ṭuġrā-misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 2). [görüp, -üp ] 

Görüp ḳaddüñ düşüp pāyuña çihrem ḫāk-i rāh itdüm / Yine bir cāy-ı ʿālīde bu gün bir tekyegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

Ruḫ-ı zerdüm rikābuñ tā başından tābdār itdüm / Görüp gün müşteri oldı ser-ā-ser bir ḳumāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 3). [görüp, -üp ] 

Yüzüñ gördüm bi-ḥamdillāh didüm / Hemīşe yarıcuñ Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 1). [gördüm, -düm ] 

Elif ḳaddüñ görüp hem cirm-i ḫālüñ / Anuñçün saña ḳarşu āh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 4). [görüp, -üp ] 

Seni gördüm görelden ey göñül Mecnūna beñzetdüm / Ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār ile meftūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 1). [gördüm, -düm ] 

Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem / Görüp ānide reng aldum gülinden 
sünbülinden hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [gördüm, -düm ] 

Görüp laʿlüñe rūḥum itdüm revān / Göre nice cāndan ḫırīdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 4). [görüp, -üp ] 

Raḥīmī ḫāk-i pāyuñda anuñçün başı ser-keşdi / Görüp taḥsīn idüp şāhum hemān sābāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 5). [görüp, -üp ] 

Kuḥl eyledüm gözüme görince izüñ tozın / Görince ben ḳuluñ hele ṣāḥib-naẓar mıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 2). [görince, -ince ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla gören sen ṣanem-sīmāyı dir / Gökden indi yir yüzine var ise ʿḬsā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 4). [gören, -en ] 

Gün olur ay yüzini görmezem geçer bir yıl / Bu ḫurd [u] ḫ˅āb ya leyl ü nehārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 2). [görmezem, -mezem ] 



770 
 

Dil ü cān gördi laʿlüñle miyānuñ mübtelā oldı / Añılmaz şimdi adım āh bī-nām u nişānum ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 5). [gördi, -di ] 

Gerçi ey dil derd-i ʿaşḳ-ı yār ile maʿlūlsün / Kimse görmez ḳayduñı tīmārı yoḳ maʿzūlsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 1). [görmez, -mez ] 

Gördügüñ ẓıll-i ṣanavber ṣanmaġıl kuhsārda / Ḫusrevā naḫl-i siyehdür mātem-i Ferhād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 2). [gördügüñ, -dügüñ ] 

Naẓardan degme bir ednānuñ ilḳāsıyla devr itme / Seni gördi gözini açdı ey ʿālī-naẓar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 5). [gördi, -di ] 

Ḳapuña baş egmeyen ḳalbüm Ṣafā-yı ḳalb ile / Görmesün ol Merve ḥaḳḳı Kaʿbe-i ʿulyā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 6). [görmesün, -mesün ] 

Bunca istiġnā ile mihr-i cihān-ārāyı gör / Āsitānuñ ḫākine her ṣubḥ-dem sürer cebīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 4). [gör, ] 

Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān ebrū / Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī āni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 3). [görüp, -üp] 

Ṭañ mıdur gögsin görüp pür-şevḳ olursa āsmān / Gice pehlūsındadur bir māh-ı tābān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 3). [görüp, -üp ] 

Miyānuñ yādına cism-i nizārum / Görenler rişte ṣanur pīrehende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
3). [görenler, -enler ] 

Gözgüde bir gün o meh ḥüsnini görmiş sāde / Şimdi Yūsuf gibi kendin ṣatar istiġnāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 1). [görmiş, -miş ] 

Göremez pāk-naẓarla ruḫ-ı dil-cūñı ḥasūd / Nice meʾvā ide mā dīde-i nā-bīnāda (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 280, Beyit 4). [göremez, -emez ] 

Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [gördi, -di ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ görüp bir neşʾe taḥṣīl eylemiş / Raḳṣ urur cāna meger gelmiş zebānuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 5). [görüp, -üp ] 

Gördi pīrāhenüñi titreyüp üstüme düşer / Çāk çāk itdi bu ġayretle girībānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 4). [gördi, -di ] 

Gül yüzi vaṣfında şiʿrüm gördi ol ġonca didi / Āferīn ey bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 6). [gördi, -di ] 

Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [görmem, -mem ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [gören, -en ] 

Bu göñlüm gözgüsinde ṣūret-i ḥüsnüñ görenler dir / Zelīḥādur getürmiş Yūsufın ḫalvet-serāyına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 3). [görenler, -enler ] 

Cān lebüñ cāmın görüp mestāne şeklin baġladı / Yandı şemʿ-i şevḳe dil pervāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 1). [görüp, -üp ] 
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Ḫ˅ābda gördüm ṣaçuñ bendine baġlanmış ṣabā / Ṣubḥ-dem kūyuñda gördükde didüm uşbu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 4). [gördüm, -düm; gördükde, -dükde ] 

Özini gāh olurmış beñzedürmiş ẓıll-i ḳaddüñe / Yıḳılsın görmiyeyin bir daḫi serv-i ḫırāmānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 4). [görmiyeyin, -miyeyin ] 

Eger ey dil görem dirseñ kemāl-i ṣunʿ-ı Yezdānı / Temāşā ḳıl güzellerde melek-ṣūretlü insānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 1). [görem, -em ] 

Cihānda görmedüm bu vech-i raʿnā nesl-i ādemde / Perī-zād olmasun şāyed görüñ ol ḫūb devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 2). [görüñ, -üñ ] 

Niçe ḥayrānı olmasun gören ol çāşnī-gīrüñ / Lebi sükker börek ḫaddı gülāc-ı ḫūn-ı sübḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 3). [gören, -en ] 

Baña vācib olupdur secde gördüm ḳāmet-i yāri / Uzatma vāʿiẓā gel ḳıṣṣayı vaḳt-i namāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 4). [gördüm, -düm ] 

 

4. Zarf-fiillerin olumsuz görünüşlü şeklinden sonra geldiğinde sonu iyi olmayacak bir oluş veya kılış bildiren 
yardımcı fiil durumundadır. 

Olalı şehr-i ḥüsne yüzüñ ay Güzel ḥiṣār / Yüz ṭutdı ṭop yıḳılmaġa gördi Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 1). [gördi, -di ] 

 

5. İdrak etmek, düşünmek, anlamak. 

Devlet-i dostdārın elyaḳ gördi ḳıldı Ḥaḳḳ seni / Uşbu şehr-i evliyāda şehriyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 2). [gördi, -di ] 

Laʿl-i sīr-ābuñla ġonca gördi hem-meşreb müdām / Reşkden mi ḳan yudar terdür ḥarāretden gül-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 3). [gördi, -di ] 

Ḳo māżī ġuṣṣasın efkār-ı istiḳbāli terk eyle / Naẓar ḳıl ḥālüñe gör ḥāliyā kesb eyle bir ḥālet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 4). [gör, ] 

Māhiyyeti maʿlūm ola tā ṣūret-i ḥüsnüñ / Yūsuf gibi āyīnede gel sen de seni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 4). [gör, ] 

Gördi bennā-yı ferāset ʿahdinüñ bünyādı yoḳ / Ṭarḥ idüp bünyādını hem ḫanedānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 2). [gördi, -di ] 

Ṭoġrı ḳuluñ olduġın inkār ider mi gör ḳabaḳ / Oḳlara dikilüp eyler cān u başın pāy-ı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 3). [gör, ] 

Öge öge göge çıḳardı Raḥīmī ḳapuñı / Himmetini ol gedānuñ gör nice şāhānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 5). [gör, ] 

Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör / Yine virmek anuñdur luṭf ol perverdigāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 3). [gör, ] 

Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni / Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 2). [göresin, -esin ] 



772 
 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ṣūfī ruḫ-ı zībāya baḳ / Gör ne şekl iẓhār ider ol ṣūret-i maʿnāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 1). [gör, ] 

Göñlüñ āyīnesini ṣāf it ruḫ-ı dildāra baḳ / Gör ne ṣūret gösterür ol maẓhar-ı envāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 1). [gör, ] 

Ḥikmetine nāẓır ol ol ḥākim-i pür-ḥikmetüñ / Yuḥyi baʿde’l-mevti gör fe’nẓur ilā āsār a baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 2). [gör, ] 

Görüp laʿlüñe rūḥum itdüm revān / Göre nice cāndan ḫırīdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 4). [göre, -e ] 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [gör, ] 

Benüm yanumda ey şāh-ı bülend ol pest-i himmetdür / Yüce görmese ʿālī-dergehüñ ṭāḳ-ı muʿallādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 4). [görmese, -mese ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [gör, ] 

Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [gördi, -di ] 

Yaşumla āhuma ṣor gör hevā-yı ʿummānı / Gezer ṣabāyıla her dem feżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 1). [gör, ] 

Her behāsını terāzūda gören ola ʿazīz / Ben esīr-i ʿaşḳuñ iken boynı baġlu ḳul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 5). [gören, -en ] 

 

6.Yaşamak. 

Her ki cānā ġuṣsa-i ʿaşḳuñla muʿtād olmadı / Görmesün şādī yüzin ʿālemde ġamnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 2). [görmesün, -mesün ] 

Vefālar görmişem sen nīk-i ḫaṣlet şāh-ı ḫurremden / Velī aġyār-ı bed girdārdan çoḳ cevr ü ġam çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 4). [görmişem, -mişem ] 

 

7.Mâruz kalmak. 

Ḳan yudar ġonca görüp zaḫm-ı zebān-ı ḫārdan / Gül yanup kül oldı sūzum gördi hecr-i yārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 1). [görüp, -üp ] 

 

8. Görme hassasına sâhip olmak, görür olmak. 

Rūşen budur ki çeşm-i çerāġ-ı dü kevn senin / Ey nūr-ı Ḥaḳḳ senüñle görür ʿālemüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 4). [görür, -ür ] 

 

9.Karşılaşmak, rast gelmek. 
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Görmedüm ẕātuñ gibi ʿālemde bir kān-ı ṭarab / Sūr-ı sāʾildür ḳapuñda dāʾimā derbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 9). [görmedüm, -medüm ] 

Bir ṣanemde ṣūretā naḳşuñ nażīrin görmedüm / Gerçi ḳıldum deyr-i dünyāda der ü dīvārı seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 3). [görmedüm, -düm ] 

Geçdi ʿömrüm āh kim zülf-i dü-tāsın görmedüm / Sāyeveş ḫāk oldum ol devlet hümāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 1). [görmedüm, -medüm ] 

Bir’ki gündür sen meh-i rūşen-liḳāyı görmedüm / Çerḫ-i devlet dergehi ṭāḳ-ı ʿalāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 1). [görmedüm, -medüm ] 

Tire oldı zülf ü ḳaddüñsüz Ḳarasi sancaġı / Ay yüzüñsüz Aydın olmış bir arayı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 2). [görmedüm, -medüm ] 

Dostlar nā-geh olursam ġarḳa-i baḥr-i firāḳ / Baña ḥayf oldı deñiz ol āşināyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 3). [görmedüm, -medüm ] 

Dāne vü dāmıyla ḫāl ü zülfüñ olmazmış şikār / Yüksek uçarmış o pervāz-ı hümāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 4). [görmedüm, -medüm ] 

İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [görmedüm, -medüm ] 

Rāh-ı ʿaşḳuñda ṣabāāsā yiler göñlüm gibi / Rūzgāra tābiʿ olmış ber-hevāyı görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 217, Beyit 6). [görmedüm, -medüm ] 

Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [görmedüm, -medüm ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā / Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 4). [görmedüm, -medüm ] 

Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [görse, -se ] 

Raḳīb-i rū siyāhuñdan kesil ey āfitābum gel / Bilürsin görmedi kimse melek ḳatında sulṭānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 6). [görmedi, -medi ] 

Cihānda görmedüm bu vech-i raʿnā nesl-i ādemde / Perī-zād olmasun şāyed görüñ ol ḫūb devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 2). [görmedüm, -medüm ] 

 

10.Farz etmek, gibi saymak. 

Lebüñi çeşme-i cān Kaʿbe görmiş adam yoḳ / Perī viṣāl gibi mā-ḥaṣal meseldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 4). [görmiş, -miş ] 

 

gördükce: Gördüğü zaman, her gördüğünde. 

Yüzüñi gördükce būse umduġum ʿayb eyleme / Āyet-i Kevser ḥaḳı cānā budur erkān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 7). [gördükce, -üñi ] 
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Yalmanur tīġüñi gördükce göñül gül-gūndur / Yarar ol yarasına ġāyet eyü merhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 3). [gördükce, ] 

 

görelden: Gördüğümden bu yana, gördüğüm zamandan beri. 

Seni gördüm görelden ey göñül Mecnūna beñzetdüm / Ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār ile meftūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 1). [görelden, ] 

 

gören: Gören kişi. 

Ser-i kūyuñda ḳaddüm üzre zer-çihrem görenler dir / Vefā bāġınuñ öz şāḫında bir berg-i ḫazān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 3). [görenler, -ler ] 

 

göricek: Gördüğü zaman, görünce. 

Yār derdiyle Raḥīmī bu dilinmiş dilimüñ / Göricek yārelerin yār ile düşmedi sūrāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 7). [göricek, ] 

Gün olur ay yüzüñi seyr idemem bir yıl olur / Göricek göz yaşı māniʿ neme yarar nemdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 58, Beyit 2). [göricek, ] 

Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [göricek, ] 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [göricek, ] 

Şol dil ki mihr-i ḥüsnüñe bīgāne olmaya / Sen māhı göricek nice dīvāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 1). [göricek, ] 

Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [göricek, ] 

 

göril-: Görülmek. 

Ḫāric ez-defterde yoḳ idüñ görildi ey raḳīb / Āsitān-ı yārdan ifrāz bu bir maḥlūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 3). [görildi, -di ] 

 

görin-:  

1.Ortaya çıkmak, görünmek. 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh / Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 3). [görinen, -en ] 

Ṣubḥa dek yılduz ṣayar yıllar geçer göz yummazuz / Ayda bir gün görinür āh ol meh-i tābānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 2). [görinür, -ür ] 
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Bezm-i çemende lāle degül görinen bu dem / Yirden gehi çıḳar daḫi bir odlu āh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 5). [görinen, -en ] 

Görinen encüm degüldür ḥasret-i rūyuñla āh / Dāmen-i eflāke od urdı derūn-ı āteşīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 2). [görinen, -en ] 

Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [görin, ] 

Gel görin iẓhār-ı dīdār it Raḥīmī ʿāşıḳa / Ey viṣāl-i bāġ-ı cennet rūy-ı rıḍvānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 7). [görin, ] 

 

2. Benzemek, görünüşünde olmak. 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [görinür, -ür ] 

Gülşende gözlerüme ḳad ü zülf-i yārsuz / Her serv ejdehā görinür her giyāh mār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 2). [görinür, -ür ] 

Ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı gülşen-i kūyuñsuz ey ḥūrī / Görinür dūzaḫāsā gözüme bāġ u cinān sensüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 4). [görinür, -ür ] 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [görinür, -ür ] 

Gül yüzüñ ḫaṭṭuñ ġamıyla geşt-i gülzār eylesem / Reng-i ḫākister görinür gözüme berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 2). [görinür, -ür ] 

 

3.  Görülür halde olmak, görülebilecek durum veya nitelikte olmak. 

Şafaḳ ṣanmañ görinen zaḫm urupdur nāvek-i āhum / Ġazāl-i çerḫ ey ebrū kemān oḳlu şikārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 2). [görinen, -en ] 

Nigār-ı ʿārıżuñda görinen ḫaṭṭ dūd-ı āhumdur / Ya ḫod ey meh sevād-ı nāfe-i baḫt-ı siyāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 1). [görinen, -en ] 

Görinen çerḫ-i pür-encüm degül ey māh üstümde / Bu ṭāḳ-ı zer-nigār-ı lājiverdī bārgāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 3). [görinen, -en ] 

Güneş yüzlüm beni mihrüñde ṣādıḳ belki sīnemde / Görinen dāġ-ı daʿvā-yı maḥabbetde güvāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 4). [görinen, -en ] 

Dizin dizin reh-i kūyında dizilüp ʿuşşāḳ / Gürūh gürūh görinen ḫor ḫāksārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 4). [görinen, -en ] 

Görinen dāġlar yir yir ḳurılmış şāh-ı serviçün / Ḫıyām-ı sīmdür ya nūrdan bir sāyebān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 3). [görinen, -en ] 

Ṣūfiyā sāf eyle gel jeng-i ʿalāyıḳdan dilüñ / Ṣūret-i maʿnā görinmez olmasa āyīne ṣāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 6). [görinmez, -mez ] 
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Görinen ḳavs-i felekde māh-ı nev ṣanmañ felek / Degdi āhum oḳına ḳarşu nişān bir şeb-külāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 3). [görinen, -en ] 

 

görmeyelden: Görmediğinden beri. 

Görmeyelden ey ṣanem ruḫsār u zülfüñ ġuṣṣadan / ʿĀlemüñ bir nice gün aġ u ḳarasın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 3). [görmeyelden, ] 

Yıldan artuḳ oldı gerçi kim bu gün bir haftadur / Ey Raḥīmi görmeyelden ol meh-i raʿnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 7). [görmeyelden, ] 

 

görmezlen-: Görrmezden gelmek. 

Doḳunmaz tīr-i müjgānuñ geçer görmezlenür şimdi / Velī ey ḳaşı ya cāna geçer peykānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 6). [görmezlenür, -ür ] 

Görmezlenür bu bülbülin iġmāż-ı ʿayn ider / Gül-gūn ider sirişküm o ġonca-femüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 2). [görmezlenür, -ür ] 

 

görüben: Görüp, görünce. 

Güneş yüzüñi taġyīr ideli ey māh-tāb-ı teb / Görüben gökde ṭaña ḳaldı bī-tāb oldı her kevkeb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 1). [görüben, ] 

 

görül-: Görülmek, fark edilmek. 

Ġam-ı zülf ü firāḳ-ı ʿārıżuñla ey meh-i nā-mihr / Raḥīmī rūz u şeb aġlar görülmez ḳarası aḳı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 5). [görülmez, -mez ] 

 

görün-:  

1.Gözükmek. 

Nev-bahārın neylerem ey ġonca dehrüñ sensüzin / Görünen her gül dikendür gözüme gülzārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 4). [ görünen, -en ] 

Yelüp yil gibi gezdüm cū-be-cū bu ḫırmen-i dehri / Görünmez ḥāṣılı bir dāne berg-i gāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 2). [görünmez, -mez ] 

Ṣabāyā ʿayn-ı māl olursa çekmem minnetin kuḥluñ / Görünmez gözüme nesne bu ḫāk-i rāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 3). [görünmez, -mez ] 

 

2.Ortaya çıkmak. 

Lebüñde tāb-ı tebden görünen tebḫāleler cānā / Ṣanasın rind-i mey-āşām ile Ḫıżr oldı hem-meşreb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 3). [görünen, -en ] 
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görünmez: Görünmeyen, saklı. 

Görünmez ey göñül sen bir gül-i raʿnāya ʿāşıḳsın / İrişmez semʿine anuñ hezār āvāze-i bülbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 6). [görünmez, ] 

 

görür ol-: Görmek. 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin / Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 1). [görür oldum, -dum-ür ] 

 

göster-:  

1.Sunmak. 

Teşne-cāna ṣunmadı bir dem ṣulu şeftālusın / Gösterür ayva bu ben maḥzūra ammā nār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 5). [gösterür, -ür ] 

ʿAyn-ı idrākiyle gel mirʾāt-ı dehre ḳıl naẓar / Vech-i maʿnā gösterür her ṣūret-i eşyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 3). [gösterür, -ür ] 

Göñlüñ āyīnesini ṣāf it ruḫ-ı dildāra baḳ / Gör ne ṣūret gösterür ol maẓhar-ı envāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 1). [gösterür, -ür ] 

Ṣıdḳıyla muhibbüñ durur ol şāh-ı şerīʿat / Göster umaruz sende ṣadāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 4). [göster, ] 

Nevā-perdāz olup ʿuşşāḳa ey dil naġmeler göster / Melekler ḳıṣṣa-gīrsün zühre dutsun gökde āhengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 2). [göster, ] 

 

2. Görülmesini sağlamak. 

Secde vācibdür baña gördüm ḳaşuñ miḥrābını / Ḳāmetüñ göstermege ṭoġrul ki farż oldı namāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 3). [göstermege, -mege ] 

Ḫayliden müştāḳıyuz göster cemāl-i ḫurremüñ / Ḫāṭır-ı maḥzūnumuz luṭf eyle bir gün şād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 3). [göster, ] 

Gösterür ehl-i dile aynada biñ şekl-i ṣuver / Maʿnīde āyīne-i ġayb-nümādur dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 168, Beyit 2). [gösterür, -ür ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [göster, ] 

Yaşum üzre gösterür her dem gözüm ḫūnīn-ḥabāb / Zeyn ider gūyā donanma ile ol deryā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 2). [gösterür, -ür ] 

Raḳībā baḳamazsın sen ṣafāyıla ruḫ-ı yāre / Baḳarsañ gösterür şekl-i ḳabīḥuñ saña āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 5). [gösterür, -ür ] 

 

3. Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek. 
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Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [gösterdiler, -diler ] 

 

4.Yaşatmak. 

Baña sen māh-rū eksüklügin göstermesin Mevlā / Senüñ ḳapuñdan artıḳ bir daḫi şehr ü diyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 5). [göstermesin, -mesin ] 

 

götür-:  

1.Uzaklaştırmak, kaldırmak. 

Götürdüm bezm-i kesretden ayaġı lāleveş sāḳī / Baña vaḥdet meyinden cürʿa ṣun dildāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 3). [götürdüm, -düm ] 

Götürdi bezm-i kesretden ayaġı cümle el çekdi / Ḥarīm-i vaḥdet-ābād içre ḫalvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 2). [götürdi, -di ] 

 

2.Taşımak. 

Raḥīmī ḫāṭır-ı ġamnāküñe ur ṣayḳal-ı cāmı / Götürmez key ṣaḳın mirʾāt-ı ṣāfuñ bir nefes jengi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 5). [götürmez, -mez ] 

 

3. (Bir kimseyi bir yere giderken) Beraberinde bulundurmak, onunla beraber gitmek, refakatine almak. 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [götürdüm, -düm ] 

 

göynek: Gömlek. 

Añladum göyneklerüñ bildüm ne şehden sen cüdā / ʿĀlem içre şemʿ-i bezm-ārāya beñzetdüm seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 3). [göyneklerüñ, -lerüñ ] 

 

göyün-: Yanmak; içi yanmak, kederlenmek, üzülmek. 

Yüregüm ṭaşı n’idem aġladum ol baġrı ṭaşumdan / Göyündi içi ṭaġuñ ṭaşa geldi gözleri yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 3). [göyündi, -di ] 

 

göz:  

1.Görme uzvu, ayn, çeşm. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [gözde, -de ] 
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Gözüm Yūsuf-cemālüñ ḥasretiyle şāh-rāhuñda / Züleyḫā gibi eyler ʿāḳıbet bir reh-güẕer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 3). [gözüm, -üm ] 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [göz, ] 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [gözüm, -üm ] 

Bir ṣafā kesb eyledüm mirʾāt-ı ʿaşḳ-ı yārdan / Gün gibi rūşen müşāhid gözüme cümle ṣıfāṭ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 5). [gözüme, -üme ] 

Ṣayd itdi Raḥīmī dilini bir gözi ḫūn-rīz / Şāhāne hücūm eyledi şehbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 7). [gözi, -i ] 

Ḳanlu yaşumla göz Ḳızılırmaġuñ ʿaynıdur / Neşv ü nemā-yı ḫūn-ı cigerdür ḥabāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 4). [göz, ] 

Gözüm yüzüm sürince o māhuñ rikābına / Dökdüm şu deñlü aḳçaya vir bī-ḥisāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 5). [gözüm, -üm ] 

Çihrem Raḥīmī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam beyān ider / Her bāb bir kitāb gözüm aña bāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 7). [gözüm, -üm ] 

Eşk-i ḥasret ḳana ġarḳ itdi gözüm merdümlerin / Ṣanki laʿlīn-cāmelerle zeyn olur ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 11). [gözüm, -üm ] 

Yoluña nem var ise ser-cümle īsār eyledüm / Varlıġumda dilde ġam ḳalmış durur gözde remed 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 4). [gözde, -de ] 

Gözüm nergis gibi nāẓır izüñe / Yüzüñ gül gibi lākin ḫāra manẓūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
3). [gözüm, -üm ] 

Ümīdüm bu şehā ḥüsnüñ ḫayāli / Gözümden dūr dilden itme mehcūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 6). [gözümden, -ümden ] 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [gözüme, -üme ] 

Dem-i ġamda çeker gūşum kebāb eksük degül dilde / Gözümde ḫūn-ı dil-perver ü bir rengīn-mülüm 
vardur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 2). [gözümde, -ümde ] 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [gözlerüm, -lerüm ] 

Ġam-ı zülfüñle ruḫsāruñ firāḳından aḳan yaşum / Gözümüñ şīşesinde ṣaḳlarum miskīn gül-ābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 3). [gözümüñ, -ümüñ ] 

Gülşende gözlerüme ḳad ü zülf-i yārsuz / Her serv ejdehā görinür her giyāh mār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 80, Beyit 2). [gözlerüme, -lerüme ] 

Hīçe ṣayarsın gözümüñ bir yumup bil dökdügin / Bilesin ʿadn-i dem-i maḥşer ḥisābīler bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 89, Beyit 5). [gözümüñ, -ümüñ ] 

Nihān oldı gözümden laʿl-i nābuñ niçe demlerdür / Yaḳar ġam cāmı ben mest-i ḫarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 1). [gözümden, -ümden ] 
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Benüm ʿīd-i hümāyūnum senüñ seyr-i cemālüñdür / Gözüme ġurre ey meh-rū iki ġarrā hilālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 1). [gözüme, -üme ] 

Benüm gözümde göñlümde ḫayāl-i cām-ı laʿlüñdür / Velī ġayruñ şarāb-ı ḫoş-güvārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 3). [gözümde, -ümde ] 

Ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı gülşen-i kūyuñsuz ey ḥūrī / Görinür dūzaḫāsā gözüme bāġ u cinān sensüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 4). [gözüme, -üme ] 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [göz, ] 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [gözümüñ, -ümüñ ] 

Yaşuma hem-dem olan yārümi gir gözlerüme / Ḳandadur ol dişi dürr lüʾlüʾ-i şeh-vāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 2). [gözlerüme, -lerüme ] 

Müjem resm eyler iken gözde şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ / Ḳalem levḥ üzre taḥrīr itmemişdi daḫi ṣūret naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 5). [gözde, -de ] 

Gözde naḳḳāş-ı müjem şekl-i lebüñ / Cāmda sen cānı taṣvīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 2). [gözde, -de ] 

Aġlamaḳdan dehr gülmezdi açılmazdı bahār / Şimdi görür gözi nergis her semen çeşm ü çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 5). [gözi, -i ] 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [göz, ] 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [gözüm, -üm ] 

Gerd-i rāh-ı dil-bere ol göz bu gün cāy olmadı / Girdbād-ı ḫāk-ı ġamdan gözi nemnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 4). [göz; gözi, -i ] 

Didi seyr itdükce ben sen gözlerüñden dem-be-dem / Pāyuma dāmenle īsār it güher dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 2). [gözlerüñden, -lerüñden ] 

Serv-ḳaddüñ ḥasretinden gözde ābum var benüm / Lāle-ruḫsāruñ ġamıyla dilde tābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 1). [gözde, -de ] 

Aġlamaḳdan gözlerümde ḳalmadı nūr-ı baṣar / Bir dem ol gül-çihrenüñ ḫurrem-liḳāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 2). [gözlerümde, -lerümde ] 

Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [gözine, -ine ] 

Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [göz, ] 

Ruṭūbet refʿ olup tende ḥarāretden yubūset var / Gözümden cūy olup her dem dökilen yaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 3). [gözümden, -ümden ] 

Kuḥl eyledüm gözüme görince izüñ tozın / Görince ben ḳuluñ hele ṣāḥib-naẓar mıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 2). [gözüme, -üme ] 
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Öpüp yüzüme sürdüm gözlerüme tūtiyā ḳıldum / Başumda devletüm varmış ġubār-ı maḳdemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 2). [gözlerüme, -lerüme ] 

Ben senüñle fürḳatüm vuṣlat bulursam söyleşem / Ey gözi bīmār ger ṣıḥḥat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 1). [gözi, -i ] 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen 
eylersin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [gözde, -de ] 

Güzellik çaġı gibi ey bahār-ı ḥüsn gel gitme / Gözüme gülleri gil gülsitānı külḫan eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 2). [gözüme, -üme ] 

Ey gözüm ḳan aġlama ol ḳāmet-i şimşād içün / Gül ḳaçan meyl itdi sūy-ı bülbüle feryād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 1). [gözüm, -üm ] 

Gün yüzüñsüz gözüme Aḳşehr ey meh Tiredür / Kākülüñsüz ṣanma Aydındur Ḳaraman illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 3). [gözüme, -üme ] 

Ṭabībā zaḥmete girüp benümçün hīç ʿilāc itme / Ben oldum olacaġum ol gözi bīmār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 4). [gözi, -i ] 

Yaşum üzre gösterür her dem gözüm ḫūnīn-ḥabāb / Zeyn ider gūyā donanma ile ol deryā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 2). [gözüm, -üm ] 

Şeh-süvārum gel ayaḳ baṣ rūy-ı ḫāk-ālūdeme / Ḥāżır itdi gözlerüm īsār içün dürr-i semen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 3). [gözlerüm, -lerüm ] 

Gitdi gözden dilde cā ṭutdı ḫayāl-i laʿl-i yār / Ḳanda żāyiʿ eyledüm bu çeşm-i giryān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 6). [gözden, -den ] 

Cān mā-cerā-yı hecrüñ ile hem-dem olalı / Göñlümle gözüm ortasına düşdi mabeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 3). [gözüm, -üm ] 

Nev-bahārın neylerem ey ġonca dehrüñ sensüzin / Görünen her gül dikendür gözüme gülzārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 4). [gözüme, -üme ] 

Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [gözüñ, -üñ ] 

Gözlerin ser-mest ḳılmışdur şarāb-ı cām-ı nāz / Anuñ içün ben ayaḳda cürʿaya ḳılmaz nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 5). [gözlerin, -lerin ] 

Gül yüzüñ ḫaṭṭuñ ġamıyla geşt-i gülzār eylesem / Reng-i ḫākister görinür gözüme berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 2). [gözüme, -üme ] 

Beni hecrüñle ey gül-çihre bülbül gibi zār itme / Yüzüñden gözüm ırmaġla yaşum cūy-bār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 1). [gözüm, -üm ] 

Ṭoġrulın meclise cān nuḳlin ider anı revān / Serv-ḳadd beste dehen gözleri bādāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 3). [gözleri, -leri ] 

Serv-ḳaddüñ cüst u cū itmekde her sū gözlerüm / Beñzer ol seyl-āb aḳar ḫūnīn-ḥabābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 2). [gözlerüm, -lerüm ] 

Mey yirine Raḥīmī anuñ ḳanın içesin / ʿḬş ide sāḳī bir gözi mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
297, Beyit 8). [gözi, -i ] 
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Naḳd-i maḳṣūdum vücūduñ genc-i ümmīdüm ḳapuñ / Gözüme dünyā vü mā-fihā benüm berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 6). [gözüme, -üme ] 

Göz midür ol ki ġayrıya bir dem naẓar ḳıla / Dil midür ol ki ḥüsnüñe ḥayrānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 3). [göz, ] 

Gözümde ḫāk-i rehüñ meyl-i cānda laʿl-i lebüñ / Cevāhir oldı bular kīmiyā ʿameldür ola (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 307, Beyit 2). [gözümde, -ümde ] 

Ḥasret-i laʿlüñle cānā bezm-i ġamda gözlerüm / Döne döne ḳan ṭolup peymāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 2). [gözlerüm, -lerüm ] 

Gözüm dīdāruña ḳaddüñe māʾil yaşum ırmaġı / N’ola ter düşse ey çeşm-i ġazālüm ayu ḳulaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 1). [gözüm, -üm ] 

Mey tāc-ı Keyḳubād ḳadeḥ ḫātemüñ gözi / Her bir ḥabāb-ı ʿaynı ile ṣun Cemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 1). [gözi, -i ] 

Görmezlenür bu bülbülin iġmāż-ı ʿayn ider / Gül-gūn ider sirişküm o ġonca-femüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 2). [gözi, -i ] 

Cennet ḳapuñdan ayrıla ey ḥūr-i ʿayn o dem / Ṭūfān-ı Nūḥuñ ʿaynı olur ādemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 3). [gözi, -i ] 

Rūşen budur ki çeşm-i çerāġ-ı dü kevn senin / Ey nūr-ı Ḥaḳḳ senüñle görür ʿālemüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 4). [gözi, -i ] 

Ṭaş işigüñ Raḥīmī gibi baṣdı baġruma / Şimdi açıldı ḥalḳa gibi ḫātemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 312, Beyit 5). [gözi, -i ] 

Cām-ı lebüñ ġamı ile cānā Raḥīmīnüñ / Ḫūn-ı cigerle ṭoldı gözinüñ ḳabacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 5). [gözinüñ, -inüñ ] 

İrüp Baġdād kūyına olınca vaṣluña mevṣıl / Gözümüñ ḳara ḳanlu yaşı ġarḳ itdi Ḳaramanı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 2). [gözümüñ, -ümüñ ] 

Ḳapuñdan ırmaġa ḳaṣd itdi yaşumı düşmen / Gözine yigdi kemer āşinā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 4). [gözine, -ine ] 

Vaṭan ṭutdı gözüm içre ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ / Ne cevher maʿdeniyüz gör ne dürrüñ kānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 2). [gözüm, -üm ] 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [gözine, -ine ] 

Ruḫuñ mirʾātını ḳoyup olanlar ġayrıya nāẓır / Gözüne gire hūn-āşām-ı ḫançer gibi müjgānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 3). [gözüne, -üne ] 

Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [gözümden, -ümden ] 

Esen ḳal ey ṣabā gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ şimdi / Gözüm saḳḳā yüzüm cārūb āhum oldı ferrāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 4). [gözüm, -üm ] 

Gözümüñ bilmezem ḳandan gelürdi dem-be-dem yaşı / Ciger dāġında ʿaynıyla bulandı varımış başı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 1). [gözümüñ, -ümüñ ] 
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Cān virürken ruḫuña ḫaṭṭuña dūş oldı gözüm / Ṣoñ dem īmān ile Ḳurʾān ile öldüm gitdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 345, Beyit 4). [gözüm, -üm ] 

Ṣabāyā ʿayn-ı māl olursa çekmem minnetin kuḥluñ / Görünmez gözüme nesne bu ḫāk-i rāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 3). [gözüme, -üme ] 

 

2. Bakış açısı, görüş. 

Seni gözleyen özlemez ġayrıyı / Dil ü cān göziyle ṭaleb-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
5). [göziyle, -iyle ] 

 

3. Ağız, boşluk, çukur. 

Sūy-ı kūyuñdan yaşum ırmaġını ırmaġ ile / Kūzenüñ göz ʿaynı ser-gerdān başum dolābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 3). [göz, ] 

 

göz aç-: Uyanık olmak, dikkatli olmak. 

Ey dil ġubār-ı pāyını şāh itdi saña tāc / Devlet kelāmı ḳondı başuña gözüñi ac (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 1). [gözüñi ac, -üñi] 

Nergisāsā göz açup sen gül-ʿiẕārın gözlerüz / ʿĀlemüñ ṣanma bizi faṣl-ı bahārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 1). [göz açup, -up ] 

Fetḥ-i bāb olsun Raḥīmī dir iseñ bāb-ı murād / Ḥalḳa gibi aç gözüñ gel bu der-i ʿulyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 7). [gözüñ aç, -üñ] 

Gün bu gündür aç gözüñ nergis gibi gülzāra baḳ / Māʾil-i dīdār iseñ ṣu gibi ḫadd-i yāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 1). [gözüñ aç, üñ ] 

Her zemān dilden olur şāhid-i cān çihre-nümā / Ey Raḥīmī gözüñ aç özge temāşādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 7). [gözüñ aç, -üñ ] 

Ġaflet itme aç gözüñ varın ayaġum tozıdur / Didi ol nūr-ı baṣar ḳıl aña yer dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 5). [gözüñ aç, -üñ ] 

Raḳibe ṣoḥbetüm gerçi şitā faṣlından āfetdür / Göz aç nergis gibi gör bir bahār-ı dil-güşā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 6). [göz aç, ] 

Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [göz açup, -up ] 

Mecāzuñ varlıġı yoḳdur ḥaḳīḳat ictināb eyle / Gözüñ aç gözle varlıḳ kimdedür var intisāb eyle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 1). [gözüñ aç, -üñ] 

Seyr-i dīdāruña ṣu gibi revān olsam diyü / Göz açup gözler Raḥīmī sūy-ı kūyuñ pul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 7). [göz açup, -up ] 

 

göz dik-: Göz koymak. 
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Ṭañ degül meh dikse göz her gün rikābuñ ʿaynına / Ḫāk-pāyuñ tūtiyādur āfitābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 1). [göz dikse, -se ] 

 

göz göre: Göz göre göre; belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde. 

Himmet eyle Ḫıżrveş ġarḳ-āb-ı baḥr-i fürḳatüz / Ḫayli demdür göz göre vaṣluñ kenārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 5). [göz göre, -e ] 

Mihr eylemedi māha Raḥīmī ruḫuñ özler / Göz göre çıḳarsın mı o nūrı baṣarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 7). [göz göre, ] 

Dili bir bend ile göz göre ḳoşdum ʿaşḳ-ı dildāra / Yine yıllarla meʾnūs eyledüm bir āşinā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 6). [göz göre, ] 

 

göz ḳıp-: Göz kırpmak, göz işareti yapmak. 

Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü / Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 2). [göz ḳıpar, -ar ] 

 

göz ucı: Belli etmemeye çalışarak başını çevirmeden bir an (bakmak). 

Göz ucıyla bir naẓar ḳıl gözle ben dil-ḫastayı / Mūcib-i ṣıḥḥat olur ḳılsa ḳaçan bīmār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 5). [göz ucıyla, ] 

 

göz yaşı: Gözyaşı, göz tarafından üzüntü, sevinç, yanma gibi hallerde salgılanan sıvı. 

Lebüñsüz cām-ı cān pür-ḫūn olupdur / Ruḫuñsuz göz yaşı gül-gūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 45, Beyit 1). [göz yaşı, ] 

Aġladup alma ey perī āhum / Gözlerüm yaşı bir ılı ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 9). 
[gözlerüm yaşı, -lerüm] 

Gün olur ay yüzüñi seyr idemem bir yıl olur / Göricek göz yaşı māniʿ neme yarar nemdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 58, Beyit 2). [göz yaşı, ] 

Sürdüm yüzümi yirlere dökdüm gözüm yaşın / Sen gül yañaḳlu servi velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 93, Beyit 3). [gözüm yaşın, -üm, -n ] 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [gözi yaşı, -i ] 

Ḳarār itmez dil ü cān tende ey rūḥ-ı revān sensüz / Olur ṣular gibi gözüm yaşı her sū revān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 1). [gözüm yaşı, -üm ] 

Ey gözüm yaşı yetiş dāmen-i dildāra yapış / Başuñı ayaġına ḳo ara ṭut ara yapış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 120, Beyit 1). [gözüm yaşı, -üm ] 

Hevā-yı ḳadd-i dildāra hevādār olmış ol servüm / Gözüm yaşı yaşın yaşın benüm rūḥum revān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 2). [gözüm yaşı, -üm ] 
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Nice demdür gözüm yaşıyla deryā āşinālardı / Velīkin āteş-i āhumla şimdi rūşenā meşʿal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 7). [gözüm yaşıyla, -üm,-yla ] 

Ḳudūmüñden feraḥ-efzā olaldan sīne-i ṣaḥrā / Gözüm yaşı gül oldı ey yüzi gül ṣan boyum bir pül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 3). [gözüm yaşı, -üm ] 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [gözüm yaşı, -üm ] 

İşigüñde gözüm yaşına baḳmaz / ʿAḳīḳa raġbet olmazmış ʿAdende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
4). [gözüm yaşına,-üm, -na ] 

Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [göz yaşı, ] 

Yüregüm ṭaşı n’idem aġladum ol baġrı ṭaşumdan / Göyündi içi ṭaġuñ ṭaşa geldi gözleri yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 3). [gözleri yaşı, -leri] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir dem irem diyü / Gözümüñ ey boyı servi revān her sū aḳar yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 4). [gözümüñ yaşı,- ümüñ] 

Sipāh-ı eşk-i ḥasretden şehā ġarḳ itdi dünyāyı / Raḥīmīnüñ gözi yaşına raḥm it eyle Ṣubaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 5). [gözi yaşına, -i, -na ] 

Dem-ā-dem göz yaşı ḫūnīn ḥabābıyla müzeyyendür / Bu deryā yüzinüñ eksük degüldür hīç donanması 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 4). [göz yaşı, ] 

 

göz yum-: (gece boyu) uyanık bir şekilde olmak, gözüne uyku girmemek. 

Ṣubḥa dek yılduz ṣayar yıllar geçer göz yummazuz / Ayda bir gün görinür āh ol meh-i tābānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 2). [göz yummazuz, -mazuz ] 

 

gözden çıḳ-: Gözünden düşmek. 

Nārveş ser-keşlenürmişsin hevādār olana / Ġaybdur çıḳsa cihān gözden bu dem çoḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 4). [gözden çıḳsa, -sa ] 

 

gözet-: Gözlemek, izlemek. 

Ruḫuñ māhın gözetmekden bu çeşmüñ eşḳ-i pervīnin / Görür her gice yılduz ṣayduġum ḳaldı ṭaña 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 2). [gözetmekden, -mekden ] 

 

gözgü: Ayna. 

İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [gözgü, ] 

Gözgüde bir gün o meh ḥüsnini görmiş sāde / Şimdi Yūsuf gibi kendin ṣatar istiġnāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 1). [gözgüde, -de ] 
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Bu göñlüm gözgüsinde ṣūret-i ḥüsnüñ görenler dir / Zelīḥādur getürmiş Yūsufın ḫalvet-serāyına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 3). [gözgüsinde, -sinde ] 

 

gözi āhū: Ceylan gözlü. 

Raḥīmī gün gibi tenhā gezer āh ol gözi āhū / Niçün benden ḳaçarsın ṭālib-i āvīz-i fitrāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 7). [gözi āhū, ] 

Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [gözi āhū, ] 

 

gözi mest: Gözü sarhoşçasına bakan ǁ sevgili. 

Ey Raḥīmī vaṣlın umma ol gözi mestüñ müdām / Bir ḫayāl-i ḫūb ol bir devlet-i nā-yābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 5). [gözi mestüñ, -üñ ] 

 

gözi yaşlu: İki gözü iki çeşme, gözyaşları içinde, ağlamaklı, dertli. 

Gözi yaşlu Raḥīmīyi demidür ber-murād eyle / Revān olsun yanuñca ey sehī-ḳad ṣu gibi her sū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 7). [gözi yaşlu, ] 

 

gözini aç-: Kendine gelmek, hakikati görmek. 

Naẓardan degme bir ednānuñ ilḳāsıyla devr itme / Seni gördi gözini açdı ey ʿālī-naẓar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 5). [gözini açdı, -dı ] 

 

gözle-:  

1.Beklemek 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [gözle, ] 

Nergisāsā göz açup sen gül-ʿiẕārın gözlerüz / ʿĀlemüñ ṣanma bizi faṣl-ı bahārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 1). [gözlerüz, -rüz ] 

Şeh-süvārum gel gören ḫāk-i semend-i nāzuñuñ / Yollar üzre muntaẓır her dem ġubārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 2). [gözlerüz, -rüz ] 

Cūş iderdi dil hevā-yı ʿaşḳ ile deryā gibi / Ey melāḥat kānı ammā rūzgārın gözlerüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 113, Beyit 3). [gözlerüz, -rüz ] 

Perde-i nāmūsı çoḳdan çāk iderdük ġoncaveş / Biz maḳām-ı ʿaşḳuñ ey şeh nāz-ı ʿārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 4). [gözlerüz, -rüz ] 

Himmet eyle Ḫıżrveş ġarḳ-āb-ı baḥr-i fürḳatüz / Ḫayli demdür göz göre vaṣluñ kenārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 5). [gözlerüz, -rüz ] 
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Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [gözlerüz, -rüz ] 

Ey Raḥīmī göge aġsa ṭañ mı ṭopum gün gibi / Bir mehüñ eflākveş şehr ü ḥiṣārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 7). [gözlerüz, -rüz ] 

 

2. Gözlemek, seyretmek. 

Seni gözleyen özlemez ġayrıyı / Dil ü cān göziyle ṭaleb-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
5). [gözleyen, -yen ] 

Seyr ider her ḫār-ı ḥüsnüñ gülşenin ben lāleveş / Giñ yaḳadan gözlerüm ya dāmen-i kuhsārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 3). [gözlerüm, -rüm ] 

Meh-ruḫuñ hecriyle seyr eyle yaşum seyyāresin / Hem-ḳadem ḫam gözlemekden ey hilāl-ebrū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 4). [gözlemekden, -mekden ] 

 

3. Gözetmek. 

Göz ucıyla bir naẓar ḳıl gözle ben dil-ḫastayı / Mūcib-i ṣıḥḥat olur ḳılsa ḳaçan bīmār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 5). [gözle, ] 

 

4.Dikkatle bakmak. 

Mecāzuñ varlıġı yoḳdur ḥaḳīḳat ictināb eyle / Gözüñ aç gözle varlıḳ kimdedür var intisāb eyle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 1). [gözle, ] 

Seyr-i dīdāruña ṣu gibi revān olsam diyü / Göz açup gözler Raḥīmī sūy-ı kūyuñ pul gibi (Kütahyalı Rahîmî  

Dîvânı, Gazel 334, Beyit 7). [gözler, -r ] 

 

gözleri āhū: Gözleri ahu gibi iri ve güzel olan sevgili. 

Uluyup iftiḫār itsem ʿaceb mi iʿtibār idüp / Seg-i kūyına beñzetmiş beni ol gözleri āhū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 272, Beyit 6). [gözleri āhū, ] 

 

gözlerüm yaşın aḳıt-: Ağlatmak. 

Dendān-ı fürḳati aḳıdur gözlerüm yaşın / Pürdür Raḥīmī ʿıḳd-ı leʾāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 7). [gözlerüm yaşın aḳıdur, -ur ] 

 

gözlet-: Bir şeyin olmasını veya birinin gelmesini beklemek, intizar etmek. 

Āşūb-ı şehr olalı ḳaşuñ ey meh-i münīr / Gözletmez oldı kimse hilāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 3). [gözletmez, -mez ] 
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gözü çıḳ-: Gözü yerinden çıkmak, kör olmak. 

Temāşā eyledüm taṣvīrüñi dībā-yı ḥüsn üzre / Gözüm çıḳsun baḳarsam ġayra ger cevr-i cinān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 5). [gözüm çıḳsun, -m, -sun ] 

 

gözü merdümleri: Göz bebekleri. 

Degüldür gördügüñ söz mūje-i dildārda kebkeb / Gözüm merdümleri teşrīf içündür dürr-feşān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 4). [gözüm merdümleri, -m, -leri ] 

 

gözüm nūrı:  

1.Göz nuru. 

Şimdi kuḥl oldı gözüm nūrı baṣīret ehline / Ḫāk-i pāyuñdan bulup raġbet ġubār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 7). [gözüm nūrı, ] 

 

2.Göz nuru. || Sevgili. 

Ṭabʿ-ı pür-envār ile rūşen çerāġuñdur senüñ / Ey gözüm nūrı işigüñde Raḥīmīvār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 127, Beyit 7). [gözüm nūrı, ] 

 

gözümden çıḳ-: Gözden düşmek || değerini kaybetmek. 

Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [gözümden çıḳdı, -dı ] 

Kenār-ı vaṣlı sen şehvāre dürle olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı deryā baña min-baʿd añmañuz anı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 2). [gözümden çıḳdı, -dı ] 

İşigüñ ṭaşı ḳanlu yaşum ile olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı çoḳdan ʿālemüñ yāḳūt mercānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 5). [gözümden çıḳdı, -dı ] 

 

gözümden ḳan aḳ-: Kanlı gözyaşı dökmek. 

Ḫārlarla açılur ol verd-i ḫandān her ṭaraf / Bir dem olmaz kim gözümden aḳmaya ḳan her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 1). [gözümden ḳan aḳmaya, -maya-ümden ] 

 

göz içi: Gözün içi, göz bebeği. 

Leb ü dendānuñ añıcaḳ gözümüñ / İçi bir laʿl gāh lüʾlüʾdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 4). 
[gözümüñ içi, -ümüñ ] 

 

ġubār:  

1.Toz, toprak. 
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Raḥīmī tāc-ı sulṭāna ġubārdur dergehüñ virmez / Gedāyı ʿaşḳuñ itmez pādişāhum derd-i ser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 7). [ġubārdur, -dur ] 

Ḫaṭṭ geldi ṣafḥa-i ḫaduña didügüm içün / Āyīneñ üzre māh gibi ḳonmasun ġubār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 3). [ġubār, ] 

Şeh-süvārum gel gören ḫāk-i semend-i nāzuñuñ / Yollar üzre muntaẓır her dem ġubārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 2). [ġubārın, -ın ] 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [ġubārın, -ın ] 

Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [ġubārından, -ından ] 

 

2. Toz (gönülden temizlenmesi gereken toz bağlamlarında). 

Gitmez idi bir nefes āyīne-i dilden ġubār / Merḥabālarla lebin ṣunmasa meh-rūyān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 10). [ġubār, ] 

 

3. Toz, toprak ||aciz âşık. 

Ben ġubārından mükedderdür meger āyīnesi / Yoḫsa n’oldı ṭūṭī-i şekker-zebānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 4). [ġubārından, -ından ] 

İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [ġubārından, -ından ] 

ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından / ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 4). [ġubārından, -ından ] 

 

ġubār ḳon-: Tozlanmak, kirlenmek. 

Gel vücūdum ḫākini maḥv eyle ey bād-ı ecel / Ḳonmasun ol dāmen-i pākīzeye benden ġubār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 3). [ġubār ḳonmasun, -masun ] 

 

ġubār ol-: Toz toprak olmak. 

Her dem sürerdi başını itün ayaġına / Bāri ġubār olaydı Raḥīmī yoluñda kāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 7). [ġubār olaydı, -aydı ] 

Dil ser-i sevdā-yı zülfüñle ġubār olmış yatur / Bir şeh-i ṣāḥib-külehdür ḫāksār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 1). [ġubār olmış, -mış ] 

 

ġubār-ālūde: Toza bulanmış, tozlu. 

Yüzüm sürdükce ʿār itme ġubār-ālūde çihremden / Ne mümkindür ḫalāṣ ola elümden pāk-dāmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 5). [ġubār-ālūde, ] 
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ġubār-ı ʿaşḳ: Aşk tozu. 

Baş açuḳ biz muḳīm-i tekyegāh-ı vaḥdetüz ṣūfī / Ġubār-ı ʿaşḳ ile vālih dil-i ḥayrānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 3). [ġubār-ı ʿaşḳ, ] 

 

ġubār-ı evliyā: Evliya toprağı. 

Dāmen-i pākīzeñe kimdür ki bir toz ḳondura / Münkirüñ çeşmine ṭoldurdı ġubār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 5). [ġubār-ı evliyā, ] 

 

ġubār-ı ġam: Gam tozu. 

Ḳan uġud atdı ġubār-ı ġam şarāb ister göñül / Yandı baġrum ey ciger kūşem kebāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 1). [ġubār-ı ġam, ] 

 

ġubār-ı germiyān: Germiyan'ın tozu. 

Şimdi kuḥl oldı gözüm nūrı baṣīret ehline / Ḫāk-i pāyuñdan bulup raġbet ġubār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 7). [ġubār-ı germiyān, ] 

 

ġubār-ı ġuṣṣa: Gam, keder tozu, toprağı. 

Ḳan uġud oldum ġubār-ı ġuṣṣadan / Sāḳiyā cām-ı lebüñden bāde ṣun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 3). [ġubār-ı ġuṣṣadan, -dan ] 

Niçe bir olalum sāḳi ġubār-ı ġuṣṣadan bengi / Pey-ā-pey ʿaşḳuñı nūş idelüm ṣun cām-ı gül-rengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 1). [ġubār-ı ġuṣṣadan, -dan ] 

 

ġubār-ı ḫāk-i pāy-ı reh-güẕār-ı evliyā: Evliyaların ayak bastıkları toprağın tozu. 

Ey Raḥīmī baş üzere pīrüm olsun dir iseñ / Ol ġubār-ı ḫāk-i pāy-ı reh-güẕār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 12). [ġubār-ı ḫāk-i pāy-ı reh-güẕār-ı evliyā, ] 

 

ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿl: Dudağının ayva tüylerinin tozu. 

Gör ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle ne keyfiyyetde ben / Ḥālüme raḥm it beni ḥayrān iden esrāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 4). [ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle, -üñle ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle, -üñle ] 

 

ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsār: Yüzdeki ayva tüylerinin tozu. 
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Niçe fehm eylesün nā-dān ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ / Gören ḥayrāndur anı ṣāḥib-esrār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 4). [ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ, -uñ ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñla ḥayrān olmayan bilmez / Bu gün esrār-ı ʿaşḳıyla nedür keyfiyyet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 2). [ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñla, -uñla ] 

 

ġubār-ı ḫaṭṭ: Ayva tüylerinin tozu || Sevgilinin gubarî yazı kadar küçük olan ayva tüyleri. 

Ġubār-ı ḫaṭṭuñ esrārını ḥayrān olmayan bilmez / Meẕāḳ-ı nuṭḳ-ı laʿlüñ hem-dem-i cān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 1). [ġubār-ı ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

 

ġubār-ı ḳadem: Ayağın tozu. 

Çeşmümde ġubār-ı ḳademüñ eylese māddi / Ḫāṣıyyet-i küḥl-ı baṣarāsā eser eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 2). [ġubār-ı ḳademüñ, -üñ ] 

 

ġubār-ı maḳdem: Ayağının tozu. 

Tūtiyā-yı ʿayn-ı ʿālemken ġubār-ı maḳdemüñ / Ẕerre deñlü görmeye bu dīde-i ġamnāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 4). [ġubār-ı maḳdemüñ, -üñ ] 

Öpüp yüzüme sürdüm gözlerüme tūtiyā ḳıldum / Başumda devletüm varmış ġubār-ı maḳdemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 2). [ġubār-ı maḳdemüñ, -üñ ] 

 

ġubār-ı pāy: Ayağının tozu. 

Ey dil ġubār-ı pāyını şāh itdi saña tāc / Devlet kelāmı ḳondı başuña gözüñi ac (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 1). [ġubār-ı pāyını, -ını ] 

 

ġubār-ı reh-güẕār: (Sevgilinin) geçtiği yolun tozu. 

Gül-ābı ter düşürdüm kīmyāyı pāy-māl itdüm / Ġubār-ı reh-güẕāruñ dīde-i nemnāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 2). [ġubār-ı reh-güẕāruñ, -uñ ] 

 

gul: Hayâlet, hortlak, kötü cin, şeytan. 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [ġuluñ, -uñ ] 

 

ġulām-ı dergeh: Kapıdaki köle, kapı kulu. 

Liyāḳat yoḳ ġulām-ı dergehüñden dimege bende / Yiter bu ulu raġbet uşda ser-ḫayl-i sükkānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 4). [ġulām-ı dergehüñden, -üñden ] 
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ġulāt-ı zecr-i miḥnet: Zorluk engelinin aşırısı. 

Kiştzār-ı dünyede bād-ı hevādur ḥāṣıluñ / Sen göñül ġulāt-ı zecr-i miḥnete meşġūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 2). [ġulāt-ı zecr-i miḥnete, -e ] 

 

gūr gūr: Gür diye ses çıkararak, gürül gürül. 

Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [gūr gūr, ] 

 

ġurāb: Karga || rakip. 

Kendi kūyuñda benümle hem-dem olmadı raḳīb / Bülbül-i ḫoş-naġme ile imtizāc itmez ġurāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 6). [ġurāb, ] 

 

ġurre: Ayın ilk günündeki parlaklığı. 

Benüm ʿīd-i hümāyūnum senüñ seyr-i cemālüñdür / Gözüme ġurre ey meh-rū iki ġarrā hilālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 1). [ġurre, ] 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [ġurre, ] 

 

ġurre-i ġarrā: Hilâl. 

Reşk idüp sen şeh-süvāruñ sümm-i raḫş-ı naʿline / Ḫam ḳılur ḳaddin anuñçün ġurre-i ġarrā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 3). [ġurre-i ġarrā, ] 

 

ġuṣṣa: Gam, keder, tasa. 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [ġuṣṣaña, -ña ] 

Ḳo māżī ġuṣṣasın efkār-ı istiḳbāli terk eyle / Naẓar ḳıl ḥālüñe gör ḥāliyā kesb eyle bir ḥālet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 4). [ġuṣṣasın, -sın ] 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh / Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 3). [ġuṣṣasından, -sından ] 

Görmeyelden ey ṣanem ruḫsār u zülfüñ ġuṣṣadan / ʿĀlemüñ bir nice gün aġ u ḳarasın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 3). [ġuṣṣadan, -dan ] 

Āvān-ı ġamda ġuṣṣa ile şād u ḫurremem / Bezm-i belāda nāle-i ʿuşşāḳa hem-demem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 1). [ġuṣṣa, ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [ġuṣṣalu, -lu ] 



793 
 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [ġuṣsañ, -ñ ] 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı / Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 1). [ġuṣṣa, ] 

 

ġuṣṣa-i aġyār: Rakibin derdi. 

Vuṣlatuñ olmaz müyesser ġuṣṣa-i aġyārsuz / Gülşen-i ʿālemde ey gül gibi pür-ḫārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 6). [ġuṣṣa-i aġyārsuz, -suz ] 

 

ġuṣṣa-i ʿaşḳ: Aşkın gamı. 

Her ki cānā ġuṣsa-i ʿaşḳuñla muʿtād olmadı / Görmesün şādī yüzin ʿālemde ġamnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 2). [ġuṣsa-i ʿaşḳuñla, -uñla ] 

Ey Raḥīmī baña bu şādī yeterdi dünyede / Ġuṣṣa-i ʿaşḳı göñül şehrine mihmān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 7). [ġuṣṣa-i ʿaşḳı, -ı ] 

 

ġuṣṣa-i hecr: Ayrılık kederi. 

Ġuṣṣa-i hecrüñ Raḥīmī göñlini ġamnāk ider / Vuṣlatuñla luṭf idüp şād it feraḥnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 5). [ġuṣṣa-i hecrüñ, -üñ ] 

 

gūş: Kulak. 

Ġam-ı ferdāyı añma dem bu demdür ḫurrem ol diyüp / Sözi gūşumda yir eyler rikābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 3). [gūşumda, -umda ] 

Ṭopṭoludur vāʿiẓ benüm gūşumda ġaflet penbesi / Ḥaḳdur sözüñ hep bilürem yādumdadur ez-berdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 6). [gūşumda, -umda ] 

Ben ey Raḥīmī bir yüzi gül çeşmi nergisüñ / Her kūşe cüst u cū idici çeşm ü gūşıyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 5). [gūşıyem, -ıyem ] 

 

gūş eyle-: Dinlemek, kulak vermek. 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [gūş eylemez, -mez ] 

 

gūş it-: Dinlemek, kulak vermek, işitmek. 

Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi / Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 3). [gūş itdi, -di ] 

Bülbülüñ nālesi ʿuşşāḳa bu dem virdi ṣudāʿ / Naġmesin muṭrib-i ḫoş-lehçelerüñ gūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 2). [gūş idelüm, -elüm ] 
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gūşe: Köşe. 

Hevā-ḫ˅āhuñ olup her gūşede sābit-ḳadem olur / Bulunmaz şāh-bāzum bir benümle şāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 4). [gūşede, -de ] 

 

gūş-ı gerdūn: Feleğin kulağı. 

Sikender gibi ṣalsun ṣıyt-ı ʿadlüñ gūş-ı gerdūna / Naṣībüñ Ḫıżrveş dünyāda ʿömr-i cāvidān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 4). [gūş-ı gerdūna, -a ] 

 

gūş-ı hūş: Mantık, akıl kulağı. (Dinleyip idrak etmek bağlamında). 

Semāʿ it istimāʿ it bāng-i nāyı gūş-ı hūşıyla / Maḳām-ı naġme-i ʿuşşāḳı nālān olmayan bilmez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 6). [gūş-ı hūşıyla, -ıyla ] 

 

guş-ı şāhid: Sevgilinin kulağı. 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [guş-ı şāhid, ] 

 

gūşına gir-: Kulağına girmek, dinlemek. 

Gūşına gül-bāng-i āhum girmedi ol ġoncanuñ / Ey Raḥīmī bülbülāsā ṭoldı efġān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 5). [gūşına girmedi, -medi ] 

 

gūşiş: Çalışma, uğraşma. 

Gūşişle olmaz tāc u taḫt ol dād-ı Ḥaḳdur dād-ı Ḥaḳ / Ol ne serīr-i zerdedür ne serde ne efserdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 5). [gūşişle, -le ] 

 

gūş çek-: Kulağını çekmek. 

Dem-i ġamda çeker gūşum kebāb eksük degül dilde / Gözümde ḫūn-ı dil-perver ü bir rengīn-mülüm 
vardur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 2). [gūşum çeker, -um, -er ] 

 

gūşuma pend gir-: Öğüt almak. 

ʿAşḳ daḳmışdur benüm boynuma zāhid bir kemend / Pend girmez gūşuma ṭutmaz beni zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 3). [gūşuma pend girmez, -mez ] 

 

gūşuña gir-: Duymak, işitmek. 
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Tekye-i ʿālemde n’eyler bir kişi āh eyleyüp / Gūşuña girmez senüñ efġān u feryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 5). [gūşuña girmez, -mez ] 

 

gūy: Çevgan oyununda oynanan top. 

Belā meydānınuñ ben ʿāşıḳ-ı ser-bāzıyam gerçek / Ḳadem çevgān-ı ġam başum maḥabbet gūyı gūyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 3). [gūyı; gūyıdur, -ıdur ] 

 

gūyā: Söyleyen, söyleyici. 

Bu ʿömr-i bī-ḳarāruñ māverāsından revān söyler / İşit semʿ-i ḳabūliyle ṣular her demde gūyādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 4). [gūyādur, -dur ] 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [gūyādur, -dur ] 

 

gūyā: Sanki, âdeta. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde femüñ ser-çeşme-i āb-ı ḥayāt / Ḫaṭṭ-ı Ḫıżr ābuñla gūyā oldı Ḫıżr-āsār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 4). [gūyā, ] 

Ḳanlu yaşumda ʿaks-i ruḫuñ ey yüzi güneş / Gūyā şafaḳ içinde meh-i tābdār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 5). [gūyā, ] 

Çevirdi başumı çerḫ atdı noḳṭa gibi ortaya / Ḳıyı çizmekde gūyā kendü bir pergāra dönmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 3). [gūyā, ] 

Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ / Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 3). [gūyā, ] 

Yaşum üzre gösterür her dem gözüm ḫūnīn-ḥabāb / Zeyn ider gūyā donanma ile ol deryā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 2). [gūyā, ] 

Her gün alur ʿārıżuñ zülf-i şebāsā ḳoynına / Hāledür māhı ḳoyar her gice gūyā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 1). [gūyā, ] 

 

gūyā eyle-: Söyler hale getirmek, (bir şeyler) söylemesini sağlamak. 

Raḥīmī rāz-ı ʿaşḳuñ ġoncaveş ṣaḳlardı sen anı / Açup gül gibi bülbüllerle gūyā eyleyen sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 7). [gūyā eyleyen, -yen ] 

 

gūyā ki: Sanki. 

Otaġından ḳaçan kim olsa ol şāh-ı cihān peydā / Vücūd-ı cismi ḫākiden olur gūyā ki cān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 1). [gūyā ki, ] 

Nār-ı ḳahrıyla ḳızılbaşuñ revānın yaḳdılar / Naḫcüvānın yaḳdılar gūyā ki cānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 1). [gūyā ki, ] 
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İşigüñde seg-i kūyuñla hem-dem bir gedā oldum / Ulu ʿizzet bulup gūyā ki ṣandum pādişā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 1). [gūyā ki, ] 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ yazaldan ʿārıżuñ üzre nişān / Virdiler derd ehline gūyā ki menşūr-ı emān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 1). [gūyā ki, ] 

 

gūyiyā: Sanki. 

Dāġ-ı ġam şol deñlü zeyn itdi Raḥīmī cismümi / Şüphenüñ ḫilʿat geyürdi gūyiyā şeh-zād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 5). [gūyiyā, -di ] 

Yine faṣl-ı bahār-ı berf ile rūy-ı cihān ḫurrem / Açılmış yāsemen gül gūyiyā her gülsitān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 1). [gūyiyā, ] 

 

güc: Zor. 

Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem / Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 5). [güc, ] 

 

güd-: Gütmek, peşinden gitmek. 

Dimişem ḳālu belā ʿaşḳuña cān ile belī / Ben ol ʿahdi güderüm dīnüm ü īmānımsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 3). [güderüm, -erüm ] 

 

güdāz: Yanma, erime. 

Lebin öpmek müyesser olmadı bir şemʿ-i ruḫsāruñ / Velīkin oda yanmış cāna sūzumdan güdāz irdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 2). [güdāz, ] 

 

güftāra gel-: Söze gelmek, konuşmaya başlamak. 

Luṭf ile güftāra gel bī-ḳıymet olsun laʿl ü dür / Leblerüñ depret nebāt-ı Mıṣra ḳalmasun revāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 3). [güftāra gel, ] 

 

güftār-ı leb: Dudağın sözü. 

Ey lebüñ ḫasta dilüñ derdine dermān Çelebi / Ten-i fersūdeme güftār-ı lebüñ cān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 1). [güftār-ı lebüñ, -üñ ] 

 

güft-gū: Dedikodu. 

Ṭālib-i laʿl-i nigārum añma āb-ı kevseri / Zāʾil itmez ʿaṭşum ey vāʿiẓ benüm ol güft-gū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 275, Beyit 2). [güft-gū, ] 
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güher: Cevher, mücevher. 

Didi seyr itdükce ben sen gözlerüñden dem-be-dem / Pāyuma dāmenle īsār it güher dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 2). [güher, ] 

Olsun nisār yoluña külli güher miyem / Naḳd- cihānı cānı hem eczā-yı varlıġum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 214, Beyit 4). [güher, ] 

Ẓuhūr-ı ṭabʿ-ı şerīfüñ güherlerin gördi / Raḥīmī bildi nedür muḳteżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 7). [güherlerin, -lerin ] 

 

güher eyle-: İnci yapmak. 

Deryādur eyā kān-ı kerem ṭabʿ-ı Raḥīmī / Vaṣf-ı lebüñ itdükce sözüñ ol güher eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 7). [güher eyler, -r ] 

 

güher-i ḳulzüm-i cūd: Cömertlik denizinin incisi. 

Āşinā oldı bize ol güher-i ḳulzüm-i cūd / Ey Raḥīmī demidür baḥr-ṣıfat cūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 5). [güher-i ḳulzüm-i cūd, ] 

 

güher-nisār: Cevher saçan. 

Baş üzre yir idindi Raḥīmī ġazelleri / Sen şāhuñ ayaġına olalı güher-nisār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 7). [güher-nisār, ] 

 

gül: Çok sevilen ve beğenilen, katmerli ve kokulu olan çiçek. 

Maʿārif Būstānında bu gün Saʿdī-i vaḳtem ben / Yüzüme güle baḳ ben de idüm bir Gülsitān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 4). [güle, -e ] 

Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [gül, ] 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [gül, ] 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [gül, ] 

Gözüm nergis gibi nāẓır izüñe / Yüzüñ gül gibi lākin ḫāra manẓūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
3). [gül, ] 

Dāmen-keşān ṣalınsa o serv-i ḫoş-ḫırām / Güller çemende çāk-i girībān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 4). [güller, -ler ] 

Ṣalınur ol boyı servüm yine raʿnālıġı var / Gül gibi ġanc ider ol ġonca ne zībālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 1). [gül, ] 
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Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur / Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 1). [gülüm, -üm ] 

Meyl eyleyeli ḫāre o gül-pīreheni gör / Gül gibi teni çāk yini yāsemeni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
52, Beyit 1). [gül, ] 

Bāġ-ı ḥüsne ʿārıżuñ gül mīve-i cān leblerüñ / Sensin ey rūḥ-ı revān var ise berg ü bār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 3). [gül, ] 

Elifler servlerdür dāġlar gül yāreler ġonca / Vücūdum bāġ-ı miḥnet āh eşküm cüst u cūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 2). [gül, ] 

Sīnemi gül gibi ṣad çāk itdi ḫār-ı intiẓār / Lāle gibi cisme dāġ urdı bu nār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 1). [gül, ] 

Gel raḳībüñden ıraġ ol didüm ol ġonca didi / Var mıdur bir gül cihān bāġında terk-i ḫār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 4). [gül, ] 

Leṭāfet gülşeninde gülşen ol gül gibi ey ġonca / Ġamından incinüp ḫāruñ ṣaḳın çekme melāletler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 4). [gül, ] 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [gül, ] 

Gülüp gül gibi ṣun ġonca-lebüñ maḥzūn-ı hicrāna / Şitānuñ şiddeti gitdi dem-i ʿişret bahāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 4). [gül, ] 

Güle baḳduñ gülşene var ise ey ferḫunde-rū / Ḥaşre dek bāġ-ı cinānveş nev-bahār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 5). [güle, -e ] 

Ārzū-yı gül ḳılup gülşen recāsın itmezüz / Gül gibi bir ḫande-rū ferḫunde-dīdār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 5). [gül, ] 

Nālesine raḥm idüp ben bülbül-i āşüftenüñ / Açılup gül gibi ol ġonca-dehānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 2). [gül, ] 

Çāk çāk itdi yaḳasın ṣubḥ-dem gülşende gül / Ġanc-ı laʿlüñden meger ḳılmış ṣabā bir keşf-i rāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 5). [gül, ] 

Rūy-ı kūy-ı yārsuz ben bülbüle / Gül diken gülzār olur oddan ḳafes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 5). [gül, ] 

Ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet dāmeninde dest-i ḫār / Gül gibi ben yaḳamı ġayretden itdüm çāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 3). [gül, ] 

Gül gibi pākīze dāmensin sen ey Yūsuf-liḳā / Dest-i nā-ḥaḳdan ne ġam ger çāk ola pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 3). [gül, ] 

Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi / Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 6). [gül, ] 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [gül, ] 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [gül, ] 
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Ben ey Raḥīmī bir yüzi gül çeşmi nergisüñ / Her kūşe cüst u cū idici çeşm ü gūşıyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 5). [gül, ] 

Yine faṣl-ı bahār-ı berf ile rūy-ı cihān ḫurrem / Açılmış yāsemen gül gūyiyā her gülsitān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 1). [gül, ] 

Ṣubḥ-dem çāk eylesem gül gibi ʿiṣmet cāmesin / Raḳṣa girsem gün gibi mihrüñle devrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 2). [gül,  

Açılmış lāleler güller tenümde dāġ-ı ḥasretden / Vücūdum gülşeninüñ murġ-i ḫoş-elḥānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 5). [güller, -ler ] 

Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem / Görüp ānide reng aldum gülinden 
sünbülinden hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 1). [gülinden, -inden ] 

Nev-bahār irdi benefşeyle güle ḳarşu yine / Ben de yelken ṭorıda bir yaḳası çāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 5). [güle, -e ] 

Dilimi derhem itdi ġonca gibi ḫār-ı hicrānuñ / Anuñçün gül gibi ḫandān degüldür ḳalb-i ġamnāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 4). [gül, ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [güle, -e ] 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [gül, ] 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [gül, ] 

Güzellik çaġı gibi ey bahār-ı ḥüsn gel gitme / Gözüme gülleri gil gülsitānı külḫan eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 2). [gülleri, -leri ] 

Gülüñ ḳulaġına girmez Raḥīmī zār-ı hezār / Neye degin bu fiġānı bu zārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 6). [gülüñ, -üñ ] 

Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [gül, ] 

Ey gözüm ḳan aġlama ol ḳāmet-i şimşād içün / Gül ḳaçan meyl itdi sūy-ı bülbüle feryād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 1). [gül, ] 

Gül gibi sen mey içüp her ḫāra hem-dem olalı / Ġoncaveş ben ḳan yudup bülbül gibi itdüm fiġān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 6). [gül, ] 

Raḥīmī rāz-ı ʿaşḳuñ ġoncaveş ṣaḳlardı sen anı / Açup gül gibi bülbüllerle gūyā eyleyen sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 7). [gül, ] 

Ḳan yudar ġonca görüp zaḫm-ı zebān-ı ḫārdan / Gül yanup kül oldı sūzum gördi hecr-i yārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 1). [gül, ] 

Nev-bahārın neylerem ey ġonca dehrüñ sensüzin / Görünen her gül dikendür gözüme gülzārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 4). [gül, ] 

Ey leṭāfet gülşeninde serv-i reftārum Ḥasan / Zülfi sünbül ḳaddi gül ferḫunde dīdārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 1). [gül, ] 
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Vuṣlatuñ olmaz müyesser ġuṣṣa-i aġyārsuz / Gülşen-i ʿālemde ey gül gibi pür-ḫārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 6). [gül, ] 

Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū / Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 1). [gül, ] 

Ten-cāmesi yaḳasın çāk itdi dest-i ġayret / Ey ġonca aça senüñ gül gibi ḫāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 2). [gül, ] 

Ruḫuñ seyr iden ey ġonca çemende / Baṣīret yoḳ durur gül isteyende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, 
Beyit 1). [gül, ] 

Ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla ḫurrem gül gibi her ḫār / Ḫoş-edā bülbülüñ ey ġonca-leb zārın hezār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 4). [gül, ] 

Bülbülüñ nāle vü feryādı hezār olsa ne ġam / Gül olur ḫāra muḳārin o ġam-ı ġavġāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 6). [gül, ] 

Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [gülde, -de ] 

Yine gül gibi ʿīş it ġonca-leblerle bahār içre / Söz aç bülbül gibi gel gül gibi bir murġzār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 1). [gül, ] 

Gül gibi ġonca-dehenlerle müdām iç laʿl-i nāb / ʿİşreti fevt itme sulṭānum irişmezdüm deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 2). [gül, ] 

Kenār-ı ḳabrümi zeyn it gül ü lāle ile ey ġonca / Ölürsem ārzū-yı ḥasret-i ruḫsār u ḫālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 4). [gül, ] 

Ḫal ü ḫaddınsız yaḳup eczāyı çeşmüm gül gibi / Lāle gibi dāġ-ı ġamda dāġdār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 4). [gül, ] 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni / Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 4). [gül, ] 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [gülüm, -üm ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [gül, ] 

Ḫār elinden alamam gül gibi ter dāmenüñi / Her seḥer anuñ içün eylerem efġān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 3). [gül, ] 

Nihāl-i serv-i bālādur elifler dāġlar güller / Vücūdum gülşeninüñ dil hemān murġ-i ḫoş-āvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 3). [güller, -ler ] 

 

2. Gül. || Sevgili. 

Ḫayli gündür ḫār-ı ġamla baġludur bāb-ı feraḥ / Gül yüzüñle ḫāṭır-ı maḥzūnumı gel ey gül ac (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 2). [gül, ] 

Gülüñ ḳulaġına girmez fiġān u āh-ı hezār / Dilā o ġonca içün itme yoḳ yire feryād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 3). [gülüñ, -üñ ] 
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Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [gül,  

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [gül, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [gül, ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [gül, ] 

Beni ḳoyup raḳībe yüz virdi / Ol güli gör ki ḫāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 4). [güli, 
-i ] 

 

gül-:  

1.Gülmek, mutlu olmak. 

Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [güldügi, -dügi ] 

Gülüp gül gibi ṣun ġonca-lebüñ maḥzūn-ı hicrāna / Şitānuñ şiddeti gitdi dem-i ʿişret bahāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 4). [gülüp, -üp ] 

Aġlamaḳdan dehr gülmezdi açılmazdı bahār / Şimdi görür gözi nergis her semen çeşm ü çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 5). [gülmezdi, -mezdi ] 

Hemīşe bāġ-ı ʿālemde şehā sen ḫurrem ü şād ol / Raḥīmī bülbülāsā aġlasun sen ġonca gibi gül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 7). [gül, ] 

Güler düşmen Raḥīmī zār u maḥzūn / Esirge pādişāhum cānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 5). [güler, -er ] 

 

2. Gülmek || Açmak; açılmak. 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [güldi, -di ] 

 

gül budacıġı: Gül dalı. 

Yüz virme ḫāra ṣalınup ey gül budacıġı / Baṣ çihrem üzre pāyuñ odur ḫod ṭuracıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 1). [gül budacıġı, ] 

 

gül gül it-: Kızarmak || gül gibi yer yer kızarmak. 

Gül gül itmiş ruḫını tāb-ı şarāb-ı gül-fām / Didi gögsin açuban gör ne gülistānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 3). [gül gül itmiş, -miş ] 
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gül gül ol-: Pembe pembe allanmak. 

Ḳaraman Aydın oldı ay yüzüñle döndi Aḳşehre / Olaldan tāb-ı meyden gül-ruḫuñ ey ġonca-leb gül gül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 2). [gül gül olaldan, -aldan ] 

 

gül ol-: Gül olmak, güle dönüşmek. 

Ḳudūmüñden feraḥ-efzā olaldan sīne-i ṣaḥrā / Gözüm yaşı gül oldı ey yüzi gül ṣan boyum bir pül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 3). [gül oldı, -dı ] 

 

gül ü gülzār: Gül ve gül bahçesi. 

Cefā-yı ḫārdan cān bülbüli rencīde-ḫāṭırdur / Gül ü gülzārdan yoḳ ḥaẓẓı seyr-i gül-ʿiẕār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 3). [gül ü gülzārdan, -dan ] 

 

gül yañaḳlu: Gül yanaklı, yanağı güle benzeyen. 

Sürdüm yüzümi yirlere dökdüm gözüm yaşın / Sen gül yañaḳlu servi velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 93, Beyit 3). [gül yañaḳlu, ] 

 

gül yüz: (Sevgilinin) gül(e benzeyen) yüzü/yanağı. 

Ḫayli gündür ḫār-ı ġamla baġludur bāb-ı feraḥ / Gül yüzüñle ḫāṭır-ı maḥzūnumı gel ey gül ac (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 2). [gül yüzüñle, -üñle ] 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [gül yüzüñ, -üñ ] 

Gül yüzüñden ayru tāb-ı ġamda bī-tāb oldı ḫār / Zerd olup titrer ḫazān yapraġı gibi cümle ten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 2). [gül yüzüñden, -üñden ] 

Ḫoş medḥ itdüñ Raḥīmī gül yüzin ol ġoncanuñ / Āferīn ey ẕihn-i pāk-i bülbül-i rengīn-süḫan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 5). [gül yüzin, -in] 

Gül yüzüñ hecriyle sūzum od bıraḳdı ʿāleme / Sebzeler pejmürde oldı yandı hep gül-nārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 2). [gül yüzüñ, -üñ ] 

Gül yüzüñ hecriyle feryādın Raḥīmī bendeñüñ / Ṣubḥ-dem işitdi bülbül fāriġ oldı zārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 7). [gül yüzüñ, -üñ ] 

Gül yüzüñ ḫaṭṭuñ ġamıyla geşt-i gülzār eylesem / Reng-i ḫākister görinür gözüme berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 2). [gül yüzüñ, -üñ ] 

Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [gül yüzüñsüz, -üñsüz ] 

Gül yüzi vaṣfında şiʿrüm gördi ol ġonca didi / Āferīn ey bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 6). [gül yüzi, -i] 
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gül yüzlü: Gül yüzlü, yüzü gül gibi olan. 

Benüm gül yüzlü ġoncam ḫande-rūlıḳla işigüñde / Raḥīmī virdi cānın itmedi ihmāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 7). [gül yüzlü, ] 

 

gül yüzüñçün: Gül yüzün için. 

Gül yüzüñçün dilde yüz dāġ-ı vefā yaḳduḳ yine / Rūşen oldı mihrüñ ile gün gibi ʿunvānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 5). [gül yüzüñçün, ] 

 

gül-āb: Gül suyu. 

Gülşen içre ḫaṭṭ-ı gül-fām-ı ʿaraḳ-rīzüñ görüp / Ḥacletinden ter düşüp ġarḳ-ı ʿaraḳ oldı gül-āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 4). [gül-āb, ] 

Laʿl-i sīr-ābuñla ġonca gördi hem-meşreb müdām / Reşkden mi ḳan yudar terdür ḥarāretden gül-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 3). [gül-āb, ] 

Ġam-ı zülfüñle ruḫsāruñ firāḳından aḳan yaşum / Gözümüñ şīşesinde ṣaḳlarum miskīn gül-ābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 3). [gül-ābumdur, -umdur ] 

Gül-ābı ter düşürdüm kīmyāyı pāy-māl itdüm / Ġubār-ı reh-güẕāruñ dīde-i nemnāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 2). [gül-ābı, -ı ] 

 

gül-āb-ı kūy-ı dildār: Sevginin mahallesinin gül suyu. 

Hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı dildārıyla ben / Fāriġum faġfūrdan cām-ı ṣafādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 2). [gül-āb-ı kūy-ı dildārıyla, -ıyla ] 

 

gül-āb-ı kūy-ı yār: Sevgilinin mahallesinin gül suyu. 

Bu gün ben hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı yāriyle / Gerekmez kāse-i faġfūrı almam ʿaynuma cāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 4). [gül-āb-ı kūy-ı yāriyle, -iyle ] 

 

gülāc: Nişasta ile yapılan bir tür tatlı yufkası. 

Sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ ben faḳīr ü aca ac / Ey lebi senbūse-i şekker yañāġı ter gülāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 1). [gülāc, ] 

 

gül-bāng-i āh: Eskiden tekkelerde, ayin sırasında, saraylarda muayyen merasim sırasında hep bir ağızdan yüksek 
sesle okunan ilahi veya dua. 

Gūşına gül-bāng-i āhum girmedi ol ġoncanuñ / Ey Raḥīmī bülbülāsā ṭoldı efġān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 5). [gül-bāng-i āhum, -um ] 

 

gül-berg-i ḫandān: Gülen gül yaprağı. 
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Ṣalınma her pelīd ile benüm serv-i ḫırāmānum / Açılma virme yüz her ḫāra ey gül-berg-i ḫandānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 1). [gül-berg-i ḫandānum, -um ] 

Cinān bāġı cenābuñsuz dikendür bülbül-i cāna / Dile pejmürde-i berg-i ḫazān gül-berg-i ḫandānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 2). [gül-berg-i ḫandānı, -ı ] 

 

gül-berg-i nāz: Nazın gül yaprağı. 

Leṭāfet gülşeninde yine bir gül-berg-i nāz irdi / Hezārān bülbül-i gūyāsı var bir ʿaşḳ-bāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 1). [gül-berg-i nāz, ] 

 

gül-berg-i ter: Taze gül yaprağı. 

Ṣaḳın gül-gūn yaşuñdan reng aluram dem revān itme / Baṣīret üzre ol ey dīde ol gül-berg-i ter terdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 4). [gül-berg-i ter, ] 

 

gül-çihre: Gül yüzlü. 

Aġlamaḳdan gözlerümde ḳalmadı nūr-ı baṣar / Bir dem ol gül-çihrenüñ ḫurrem-liḳāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 2). [gül-çihrenüñ, -nüñ ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [gül-çihre, ] 

Nā-müsāʿid ṭāliʿum baḫtum siyeh ḳalbüm ḥazīn / Ṭañ mı ey gül-çihre bülbül gibi eylersem enīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 1). [gül-çihre, ] 

Beni hecrüñle ey gül-çihre bülbül gibi zār itme / Yüzüñden gözüm ırmaġla yaşum cūy-bār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 1). [gül-çihre, ] 

 

gül-dāmen: Gül etek. 

Sürmedüm yüzümi gül-dāmenüñe sebze-misāl / Rāżıyam bāri bu yolda ḫas u ḫāşāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 2). [gül-dāmenüñe, -üñe ] 

 

güle baḳ-: Gülerek bakmak; iltifat etmek. 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [güle baḳmaz, -e-maz ] 

 

gül-geşt-i ṣaḥrā eyle-: Çölün gül seyrine çıkmak. 

Düşüp ṭaġlara geh gül-geşt-i ṣaḥrā eyleyen sensin / ʿAceb dīvāneyem Mecnūn-ṣıfat geh Kūh-ken-āsā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 3). [gül-geşt-i ṣaḥrā eyleyen, -yen ] 

 

gül-gūn: Gül renkli. 
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Yalmanur tīġüñi gördükce göñül gül-gūndur / Yarar ol yarasına ġāyet eyü merhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 3). [gül-gūndur, -dur ] 

Ṣaḥrāda lāle ṣanma gül-gūn meyiyle ṣunmış / ʿAyyāş-ı nev-bahāra cām-ı ṣafā-yı nev-rūz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 108, Beyit 3). [gül-gūn, ] 

 

gül-gūn it-: Gül renkli, pembe yapmak. 

Görmezlenür bu bülbülin iġmāż-ı ʿayn ider / Gül-gūn ider sirişküm o ġonca-femüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 2). [gül-gūn ider, -er ] 

 

gül-gūn ol-: Gül renkli olmak ( Kanlı göz yaşı bağlamında ). 

Lebüñsüz cām-ı cān pür-ḫūn olupdur / Ruḫuñsuz göz yaşı gül-gūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 45, Beyit 1). [gül-gūn olupdur, -updur ] 

Bezm-i bahār olursa şitādan eşedd olur / Bir ġonca sāḳī ruḫları gül-gūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 4). [gül-gūnuñ olmaya, -uñ, -maya ] 

 

gül-gūn yaş: Kanlı gözyaşı. 

Ṣaḳın gül-gūn yaşuñdan reng aluram dem revān itme / Baṣīret üzre ol ey dīde ol gül-berg-i ter terdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 4). [gül-gūn yaşuñdan, -uñdan ] 

 

gül-gūn-ı eşk: Gül renkli gözyaşı. || Kırmızı, kanlı gözyaşı. 

Ḫusrevā gül-gūn-ı eşküm āh-ı şeb-rengüm yeter / Āb u bāda ṣanma kim minnet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 3). [gül-gūn-ı eşküm, -üm ] 

 

gül-i ġonca: Gonca gül. 

Açılmaz ol gül-i ġoncam bahārı n’eyleyeyin / Ṣalınmaz ol boyı servüm kenārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 1). [gül-i ġoncam, -m ] 

 

gül-i gülzār: Gül bahçesinin gülü. 

Gelseñ ey bülbül senüñle yāri söyleşsek birez / Ġonca gibi ol gül-i gülzārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 1). [gül-i gülzārı, -ı ] 

Ḳażā ṭaşından işitdüm vücūd-ı yāra zaḫm irmiş / İrişüp zār-ı bülbül ol gül-i gülzāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 1). [gül-i gülzāra, -a ] 

 

gül-i gülzār-ı leṭāfet: Güzellik gül bahçesinin gülü. 

Gül-i gülzār-ı leṭāfetsin eyā ġonca-dehen / İltifāt eyleme ḳo ḫāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 4). [gül-i gülzār-ı leṭāfetsin, -sin ] 
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gül-i ḫandān-ı cūd: Cömertliğin açılmış gülü. 

Ey Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i ʿirfān-ı cūd / V’ey gülistān-ı leṭāfetde gül-i ḫandān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 1). [gül-i ḫandān-ı cūd, ] 

 

gül-i pür-ḫār: Dikenlerle dolu gül. 

Her gül-i pür-ḫār içün zār olma zinhār ey göñül / Gülşen-i ʿālemde yoḳ bir verd--i bī-ḫār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 1). [gül-i pür-ḫār, ] 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [gül-i pür-ḫāra, -a ] 

 

gül-i raʿnā: Bir tarafı sarı, diğer tarafı kırmızı gül. 

Görünmez ey göñül sen bir gül-i raʿnāya ʿāşıḳsın / İrişmez semʿine anuñ hezār āvāze-i bülbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 6). [gül-i raʿnāya, -ya ] 

Şemʿisin her cemʿüñ ey meh mihr-i dehr-ārā gibi / Yüze gülmekde naẓīrüñ yoḳ gül-i raʿnā gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 1). [gül-i raʿnā, ] 

 

gül-i rengīn: Renkli gül. 

Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [gül-i rengīn, ] 

 

gül-i şādī: Mutluluk gülü. 

Ṣafā gitdi göñül āyīnesinde jeng-i ġam ḳaldı / Gül-i şādī açılmaz sīnede ḫār-ı elem ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 343, Beyit 1). [gül-i şādī, ] 

 

gül-i ter: Taze gül.|| Genç, güzel sevgili. 

Nāleme ey gül-i ter incinme / Bülbüle āh vā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 2). [gül-i 
ter, ] 

Heves ḳılmaz behiştāsā bahār-ı bāġ-ı dünyāya / Ruḫuñsuz ey gül-i ter ṣanma seyr-i bāġ u rāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 2). [gül-i ter, ] 

Laʿl ü ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ ḫayāliyle müdām / Geh şarāb içer Raḥīmī ey gül-i ter geh ʿaraḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 7). [gül-i ter, ] 

Lāle ṣanma çeşm-i ʿāşıḳdan dökilmiş ḳaṭredür / Ey gül-i ter uşbu dem zeyn eyleyen ṣaḥrā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 3). [gül-i ter, ] 

 

gülistān:  
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1.Gül bahçesi. 

Gül gül itmiş ruḫını tāb-ı şarāb-ı gül-fām / Didi gögsin açuban gör ne gülistānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 3). [gülistānem, -em ] 

Dāġ-ı ġam yaḳdı dile bir verd-i ḫandān sīnelü / Ġoncaveş ḫūn itdi baġrum ol gülistān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 1). [gülistān, ] 

 

2. Gül bahçesi (sevgilinin bulunduğu mekân bağlamında) || 13.asır Fars şairlerinden Sadi-i Şirazi'nin ahlaki ve 
didaktik mahiyetteki eseri. 

Bahāristān-ı luṭfuña Raḥīmī ölmeden girse / Oḳumaz idi Saʿdīye cenābuñda Gülistānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 320, Beyit 5). [gülistānı, -ı ] 

 

gülistān-ı ezel: Ezel gül bahçesi. 

Gülistān-ı ezelde Şeyḫ Saʿdīden sebaḳ aldum / Bu gün Būstān-ı ʿaşḳa bülbül-i dāstān-serāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 3). [gülistān-ı ezelde, -de ] 

 

gülistān-ı leṭāfet: Zarifliğin gül bahçesi. 

Ey Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i ʿirfān-ı cūd / V’ey gülistān-ı leṭāfetde gül-i ḫandān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 1). [gülistān-ı leṭāfetde, -de ] 

 

gül-ʿiẕār: Gül yanaklı. 

Cihān bāġına yoḳ meylüm benüm gülzār-ı ḥüsn içre / Ḳıyāmet serv-ḳāmet ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 4). [gül-ʿiẕārum, -um ] 

Şīşe micmer olsa n’ola meskenüm misl-i gül-āb / Nār-ı ġam başdan çıḳarmışdur beni ey gül-ʿiẕār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 2). [gül-ʿiẕār, ] 

Nergisāsā göz açup sen gül-ʿiẕārın gözlerüz / ʿĀlemüñ ṣanma bizi faṣl-ı bahārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 1). [gül-ʿiẕārın, -ın ] 

Senüñ gülzār-ı ʿālemde benüm gibi hezāruñ var / Senüñ gibi benüm ey ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 3). [gül-ʿiẕārum, -um ] 

İşitmez āh-ı hezārum o gül-ʿiẕārı görüñ / Oḳınsa ḳıṣṣa-i ʿaşḳum uyur o yārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 1). [gül-ʿiẕārı, -ı ] 

Ḫūn oldı eşk-i çeşmüm ol gül-ʿiẕāra ḳarşu / Ṣular bulanıḳ aḳar evvel bahāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 1). [gül-ʿiẕāra, -a ] 

Göñlüm ol gül-ʿiẕāra yüz ṭutdı / Yine zār u hezāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 1). 
[gül-ʿiẕāra, -a ] 

 

güller bit-: Gül yetişmek. 
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Her diyāra kim ḳadem baṣsañ ḳudūmüñden şehā / Ḫārdan güller biter her ḫāra virür laʿl-i nāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 4). [güller biter, -ler, -er ] 

 

gül-nār: Nar çiçeği || Kıvılcım. 

Gül yüzüñ hecriyle sūzum od bıraḳdı ʿāleme / Sebzeler pejmürde oldı yandı hep gül-nārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 2). [gül-nārdan, -dan ] 

 

gül-pīrehen: Gül gömlekli. 

Meyl eyleyeli ḫāre o gül-pīreheni gör / Gül gibi teni çāk yini yāsemeni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
52, Beyit 1). [gül-pīreheni, -i ] 

Cān virürsem ḥasret-i ḫaddüñle ey gül-pīrehen / İdesin ben mübtelāya lāleveş ḫūnīn-kefen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 1). [gül-pīrehen, ] 

 

gül-ruḫ: Gül yanaklı. 

Ḳaraman Aydın oldı ay yüzüñle döndi Aḳşehre / Olaldan tāb-ı meyden gül-ruḫuñ ey ġonca-leb gül gül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 2). [gül-ruḫuñ, -uñ ] 

Sīnede iki elif ḳolumda iki dāġ-ı ġam / Sen vefāsız serv-ḳadd gül-ruḫ elinden āh āh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 294, Beyit 4). [gül-ruḫ, ] 

 

gülşen: Gül bahçesi. 

Gülşen içre ḫaṭṭ-ı gül-fām-ı ʿaraḳ-rīzüñ görüp / Ḥacletinden ter düşüp ġarḳ-ı ʿaraḳ oldı gül-āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 4). [gülşen, ] 

Bezm gülşen ġonca leb bir yār-ı cānumdur şarāb / Serv ḳadd sāḳī ṣurāḥi naġme-i bülbül rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 1). [gülşen, ] 

Şitā faṣlından āfetdür cemāl-i yārsuz nev-rūz / Raḥīmī gülşenüm bāġ u bahārum ḫadd-i yārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 5). [gülşenüm, -üm ] 

Gülşende gözlerüme ḳad ü zülf-i yārsuz / Her serv ejdehā görinür her giyāh mār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 2). [gülşende, -de ] 

Leṭāfet gülşeninde gülşen ol gül gibi ey ġonca / Ġamından incinüp ḫāruñ ṣaḳın çekme melāletler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 4). [gülşen, ] 

Ey rebīʿ-i mekrümet dest-i zer-efşānuñ görüp / Çihresin zerd itdi gülşen ḫor u zār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 4). [gülşen, ] 

Güle baḳduñ gülşene var ise ey ferḫunde-rū / Ḥaşre dek bāġ-ı cinānveş nev-bahār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 5). [gülşene, -e ] 

Ārzū-yı gül ḳılup gülşen recāsın itmezüz / Gül gibi bir ḫande-rū ferḫunde-dīdār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 5). [gülşen, ] 
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Bir servi çek kenāra gülşende ʿālem eyle / Ey pādişāh-ı ʿālem budur rıżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 6). [gülşende, -de ] 

Çāk çāk itdi yaḳasın ṣubḥ-dem gülşende gül / Ġanc-ı laʿlüñden meger ḳılmış ṣabā bir keşf-i rāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 5). [gülşende, -de ] 

Sūsen-i sālüse deg gülşende zāhidlenme sen / Destesi destinde ṭolu yir yoḳ inkārum ḳonaġ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 2). [gülşende, -de ] 

Ṭolmış idi gülşene āvāze-i zāġ u zaġan / Ḥāli ayruḳsıdı bāġuñ işidenlerden ıraġ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 130, Beyit 4). [gülşene, -e ] 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [gülşenden, -den ] 

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [gülşende, -de ] 

Ġonca-i ġonca zülālüñdür iden gülşende lāl / Sünbüli būy-ı kelālüñdür iden āşüfte-ḥāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 1). [gülşende, -de ] 

Açılmış lāleler güller tenümde dāġ-ı ḥasretden / Vücūdum gülşeninüñ murġ-i ḫoş-elḥānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 5). [gülşeninüñ, -inüñ ] 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [gülşen, ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [gülşen, ] 

Seyr ider her ḫār-ı ḥüsnüñ gülşenin ben lāleveş / Giñ yaḳadan gözlerüm ya dāmen-i kuhsārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 3). [gülşenin, -in ] 

Ey leṭāfet gülşeninde serv-i reftārum Ḥasan / Zülfi sünbül ḳaddi gül ferḫunde dīdārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 1). [gülşeninde, -inde ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [gülşeninde, -inde ] 

Leṭāfet gülşeninde yine bir gül-berg-i nāz irdi / Hezārān bülbül-i gūyāsı var bir ʿaşḳ-bāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 1). [gülşeninde, -inde ] 

Nihāl-i serv-i bālādur elifler dāġlar güller / Vücūdum gülşeninüñ dil hemān murġ-i ḫoş-āvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 3). [gülşeninüñ, -inüñ ] 

 

gülşen-be-gülşen: Bahçeden bahçeye. 

Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm / Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 3). [gülşen-be-gülşen, ] 

 

gülşen-i ʿālem: Dünyanın gül bahçesi. 
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Bir senüñ gibi benüm ġonca-dehānum yoḳdur / Var senüñ gülşen-i ʿālemde benüm gibi hezār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 4). [gülşen-i ʿālemde, -de ] 

Her gül-i pür-ḫār içün zār olma zinhār ey göñül / Gülşen-i ʿālemde yoḳ bir verd--i bī-ḫār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 1). [gülşen-i ʿālemde, -de ] 

Vuṣlatuñ olmaz müyesser ġuṣṣa-i aġyārsuz / Gülşen-i ʿālemde ey gül gibi pür-ḫārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 6). [gülşen-i ʿālemde, -de ] 

Raḥīmī gülşen-i ʿālemde ṣavt-ı zāġlar yegdür / N’iderler ʿandelīb āyīn pāk olan ḫoş-elḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 7). [gülşen-i ʿālemde, -de ] 

 

gülşen-i firdevs: Cennet bahçesi. 

Ey beşīr-i nükhet-i zülfin irişdür çın seher / Gülşen-i firdevse dönsün beytü’l-aḥzānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 2). [gülşen-i firdevse, -e ] 

 

gülşen-i ḥüsn: Güzelliğin gül bahçesi || Sevgilinin yüzü. 

Gülşen-i ḥüsnüñe ḳarşu yine dil bülbülinüñ / Naġme-i āh-ı hezārān ile şeydālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 4). [gülşen-i ḥüsnüñe, -üñe ] 

Ġonca gibi ḳan yudar bülbül ḥarīm-i bāġda / Bī-tekellüf gülşen-i ḥüsnüñ ider her ḫār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 6). [gülşen-i ḥüsnüñ, -üñ ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören dehrüñ bahārın istemez / Seyr iden ḫaddüñ bu deştüñ lālezārın istemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 1). [gülşen-i ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

gülşen-i ʿirfān-ı cūd: Cömertlik irfanının gül bahçesi. 

Midḥatüñ gülzārınuñ bir bülbül-i ḫoş-ṭabʿıdur / Bu Raḥīmī çākerüñ ey gülşen-i ʿirfān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 9). [gülşen-i ʿirfān-ı cūd, ] 

 

gülşen-i kūy: Sevgilinin gül bahçesine benzeyen mahallesi. 

Gülşen-i kūyuñda ol aġyār-ı bī-endāmı sür / Serverā servüñ yanında nā-münāsibdür pelīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 4). [gülşen-i kūyuñda, -uñda ] 

Şehā ṭabʿ-ı Raḥīmī bülbül-i bāġ-ı belāġatdur / Anuñçün gülşen-i kūyuñda verd-i iʿtibār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 5). [gülşen-i kūyuñda, -uñda ] 

Ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı gülşen-i kūyuñsuz ey ḥūrī / Görinür dūzaḫāsā gözüme bāġ u cinān sensüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 4). [gülşen-i kūyuñsuz, -uñsuz ] 

Öte ṭursın diyüben bülbül-i ḫoş-naġmeñ içün / İde aġyār-ı zaġın gülşen-i kūyuñı duraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 4). [gülşen-i kūyuñı, -uñı ] 

 

gülşen-i ruḫsār: Yanağın gül bahçesi. 
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Bülbül-i şūrīdedür seyr-i gülistān özledi / Dil anuñçün gülşen-i ruḫsāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 3). [gülşen-i ruḫsāruñ, -uñ ] 

 

gülsitān:  

1.Gül bahçesi. 

Faṣl-ı ḥüsnüñ baña keşf it rūstāyı añlamaz / Gülsitānuñ bābını yine kitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 6). [gülsitānuñ, -uñ ] 

Raḥm it Raḥīmīye gel ey ġonca dimesünler / Zār içre ʿandelībi ḳalmış bu gülsitānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 7). [gülsitānuñ, -uñ ] 

Yine faṣl-ı bahār-ı berf ile rūy-ı cihān ḫurrem / Açılmış yāsemen gül gūyiyā her gülsitān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 1). [gülsitān, ] 

Güzellik çaġı gibi ey bahār-ı ḥüsn gel gitme / Gözüme gülleri gil gülsitānı külḫan eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 2). [gülsitānı, -ı ] 

 

2. Gül bahçesi, çiçeklik, bahçe || İran edebiyatının önemli şair ve yazarlarından biri olan Sadî'nin Gülistan adlı 
eseri. 

Maʿārif Būstānında bu gün Saʿdī-i vaḳtem ben / Yüzüme güle baḳ ben de idüm bir Gülsitān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 4). [gülsitān, ] 

 

gülsitān it-: Gül bahçesi yapmak. 

Cihān bāġında ey ġonca cemāl-i vaṣf-ı ruḫsāruñ / Raḥīmī Şeyḫ Saʿdīye bedel bir gülsitān itmiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 5). [gülsitān itmiş, -miş ] 

 

gülsitān-ı ʿaşḳ: Aşkın gül bahçeşi. 

Bülbül-i ḫoş-naġmesiyüz gülsitān-ı ʿaşḳuñuñ / Açılup sen ġoncaya ḳarşu bu dem zār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 2). [gülsitān-ı ʿaşḳuñuñ, -uñuñ ] 

İbtidā ḳıldı yine dil gülsitān-ı ʿaşḳuñı / Hem-sebaḳ oldı anuñla ʿandelīb-i zār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 3). [gülsitān-ı ʿaşḳuñı, -uñı ] 

 

gülzār:  

1.Gül bahçesi. 

Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [gülzāruñ, -uñ ] 

Midḥatüñ gülzārınuñ bir bülbül-i ḫoş-ṭabʿıdur / Bu Raḥīmī çākerüñ ey gülşen-i ʿirfān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 9). [gülzārınuñ, -ınuñ ] 
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Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [gülzār, ] 

Ḳoyup gülzār-ı kūyuñ ṣanma dil gülzāra düşmişdür / Hezār efġān ile ol ḫasta ey gülzāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 1). [gülzāra, -a ] 

İtmedüm bülbül gibi ey yüzi gül gülzār seyr / Baña kūyuñ pes ne lāzım eyleyem tekrār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 1). [gülzār, ] 

Pertev-i ḥüsnüñ gören dir bu dil-i pür-sūzda / Ḫażret-i şeh-zādedür girmiş ḳılur gülzārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 2). [gülzārı, -ı ] 

Rūy-ı kūy-ı yārsuz ben bülbüle / Gül diken gülzār olur oddan ḳafes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 5). [gülzār, ] 

Gün bu gündür aç gözüñ nergis gibi gülzāra baḳ / Māʾil-i dīdār iseñ ṣu gibi ḫadd-i yāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 1). [gülzāra, -a ] 

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [gülzārı, -ı ] 

Kerem ḳıl ṭoġrı söyle ḳanḳı gülzāruñ nihālisin / Seni ey serv billāh bir ḳad-i mevzūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 3). [gülzāruñ, -uñ ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [gülzāra, -a ] 

Hezār-ı ʿāşıḳ olursa ġam degül dildār ṣaġ olsun / Ḳayırma bülbüli ey bāġbān gülzār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 1). [gülzār, ] 

Nev-bahārın neylerem ey ġonca dehrüñ sensüzin / Görünen her gül dikendür gözüme gülzārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 4). [gülzārdan, -dan ] 

 

2.Gül bahçesi || Sevgili. 

ʿAceb ḳanda revāndur ey ʿaceb ol serv-i reftārum / ʿAceb kimlerle ḫurremdür ʿaceb ol tāze gülzārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 1). [gülzārum, -um ] 

 

gülzār-ı ʿālem: Dünyanın gül bahçesi. 

Senüñ gülzār-ı ʿālemde benüm gibi hezāruñ var / Senüñ gibi benüm ey ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 3). [gülzār-ı ʿālemde, -de ] 

 

gülzār-ı ḥüsn: Güzelliğin gül bahçesi. 

Cihān bāġına yoḳ meylüm benüm gülzār-ı ḥüsn içre / Ḳıyāmet serv-ḳāmet ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 4). [gülzār-ı ḥüsn, ] 

Ḥasret-i ferr ü ruḫ-ı ḫālüñle ey gülzār-ı ḥüsn / Ḳanlu yaşumdan kenārum lālezār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 2). [gülzār-ı ḥüsn, ] 
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Ārzūmend-i gül-i rūyuñla ey gülzār-ı ḥüsn / Ṭutdı āfāḳı fiġān u naġme-i zārum Ḥasan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 268, Beyit 2). [gülzār-ı ḥüsn, ] 

 

gülzār-ı kūy-ı dil-ber: Güzelin mahallesinin gül bahçesi. 

Esen ḳal ey ṣabā gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ şimdi / Gözüm saḳḳā yüzüm cārūb āhum oldı ferrāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 4). [gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ, -üñ ] 

 

gülzār-ı kūy: (sevgilinin) mahallesinin gül bahçesi. 

Ḳoyup gülzār-ı kūyuñ ṣanma dil gülzāra düşmişdür / Hezār efġān ile ol ḫasta ey gülzāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 1). [gülzār-ı kūyuñ, -uñ ] 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [gülzār-ı kūyuñdan, -uñdan ] 

 

güm güm: Güm güm diye ses çıkarmak, yankı yapmak. 

Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile / Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 2). [güm güm, ] 

 

güm güm gümle-: Güm güm ses çıkarmak. 

Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi / Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 3). [güm güm gümledi, -di ] 

 

güm ol-: Kaybolmak. 

Cān ile göñül içre ġamuñ ger güm olursa / Emr it yiridür bulduralum yirlü yirinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 5). [güm olursa, -ursa ] 

 

güm-geşte: Kaybolmuş, yolunu kaybetmiş. 

Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [güm-geşte, ] 

 

gümrāh: Yolunu şaşırmış, doğru yoldan ayrılmış. 

Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [gümrāh, ] 

Cāhı çāha menṣūbı menṣūbeye döndürdiler / Rāh-ı Ḥaḳda her biri ṣorsañ yine gümrāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 5). [gümrāh, ] 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa zāhidā hep olmaz / Bu yolı añlamaz güm-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 
4). [güm-rāh, ] 
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gümrāh ḳıl-: Yolunu şaşırtmak, doğru yoldan ayırmak. 

Yā İlāhī sen beni benden bu gün āgāh ḳıl / Ḳıl ʿaṭā rāh-ı ḍalāletde yeter gümrāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 1). [gümrāh ḳıl, ] 

 

gümrāh ol-: Yolunu şaşırmak, doğru yoldan ayrılmak. 

Bir ser-i mevce ʿadem rāhında gümrāh olmadı / Mīm aġzuñ dāl zülfeynüñden umanlar meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 2). [gümrāh olmadı, -madı ] 

 

gün:  

1.Yirmi dört saatlik zaman dilimi. 

Sen ḳadem baṣduḳca ḫāke ben sürüp yüz yirdeyüz / Günde yüz biñ kez dirüm yā leytenī künti türāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 5). [günde, -de ] 

Mihr ü māh öpmege virmem ayaġuñ ṭopraġın / Günde ger bir efser-i zerrīn ḳoyalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 3). [günde, -de ] 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [günde, -de ] 

 

2. Güneş. 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [gün, ] 

Menzilüm gün gibi dirseñ ola farḳ-ı farḳadān / Ol rıżā rāhında her dem ḫāksār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 7). [gün gibi, ] 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [gün, ] 

Bir ṣafā kesb eyledüm mirʾāt-ı ʿaşḳ-ı yārdan / Gün gibi rūşen müşāhid gözüme cümle ṣıfāṭ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 5). [gün, ] 

Gün gördi gün yüzüñ ḳızarup oldı şermsār / Ṣanmañ şafaḳ yüzine dutar bir niḳāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 3). [gün, ] 

Şol dil ki ẕerrece ola mihrüñle lemʿavār / Gün gibi dehre şöhre-i devrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 5). [gün, ] 

Gül yüzüñçün dilde yüz dāġ-ı vefā yaḳduḳ yine / Rūşen oldı mihrüñ ile gün gibi ʿunvānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 5). [gün gibi, ] 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [gün, ] 
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Ey Raḥīmī göge aġsa ṭañ mı ṭopum gün gibi / Bir mehüñ eflākveş şehr ü ḥiṣārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 7). [gün, ] 

Çekeli pehlūsına gün gibi sen meh-çihreyi / Çerḫveş gögsin gerer ṣubḥ u mesā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 2). [gün, ] 

Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [gün, ] 

Ṭañ mıdur pür-nūr-ı cā eylerse ṭabʿumdan güneş / Ṭoludur gün gibi şevḳüñle içüm ṭaşum benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 3). [gün, ] 

Ruḫ-ı zerdüm rikābuñ tā başından tābdār itdüm / Görüp gün müşteri oldı ser-ā-ser bir ḳumāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 3). [gün, ] 

Ṣubḥ-dem çāk eylesem gül gibi ʿiṣmet cāmesin / Raḳṣa girsem gün gibi mihrüñle devrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 2). [gün, ] 

Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [gün gibi, ] 

Beni ḳapuñda ḳo pāyuña düşüp ḫāk olayum / Gün gibi başum irüp göge feraḥnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 1). [gün gibi, ] 

Raḥīmī gün gibi tenhā gezer āh ol gözi āhū / Niçün benden ḳaçarsın ṭālib-i āvīz-i fitrāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 7). [gün gibi, ] 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz yeldirür ṣubḥ u mesā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [gün gibi, ] 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [gün gibi, ] 

Dilerseñ gün gibi günden güne efzūn ola şevḳuñ / Bu devri żāyiʿ itme meh gibi leyl ü nehār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 2). [gün gibi, ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [gün gibi, ] 

Binüp keştīye sen meh gün gibi ḳılduḳca seyrānı / Ṭoḳuz ḳat ṭolanur bād-ı fiġānum çerḫ-i gerdānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 1). [gün gibi, ] 

Raḥīmīnüñ şu deñlü şöhreti var mihr-i ḫaddüñle / Ṭutupdur gün gibi āfāḳı ey meh şiʿr-i ġarrāsı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 5). [gün gibi, ] 

 

3. Zaman, vakit. 

Geydi nūrānī libāsın şemsi dülbendin ṣarup / Ḳarşu çıḳdı gün sürüp pāyuña yüz mānend-i āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 2). [gün, ] 

Bī-tekellüf öpdügiçün laʿl-i mey-gūnuñ şarāb / Ṭaşa çaldı ṣaydı günden ḳatı ter düşdi zücāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 4). [günden, -den ] 

Ḫayli gündür ḫār-ı ġamla baġludur bāb-ı feraḥ / Gül yüzüñle ḫāṭır-ı maḥzūnumı gel ey gül ac (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 2). [gündür, -dür ] 
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Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [gündür, -dür ] 

Bir’ki gündür sen meh-i rūşen-liḳāyı görmedüm / Çerḫ-i devlet dergehi ṭāḳ-ı ʿalāyı görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 1). [gündür, -dür ] 

Şu gün kim sen mehüñ mihrin dil-i ṣad çāke ṭabşurdum / Yaşum taḫt-ı serāya āhumı eflāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 1). [gün, ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [günidür, -idür ] 

Ẕerreveş yoluñda pā-mālem didüm / Yüz çevirdi āh kim benden o gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 4). [gün, ] 

Ṣubḥ-ı vaṣluñla müşerref ḳıl Raḥīmī bendeñi / Leyl-i fürḳatde yiter geçdi güni ey yüzi māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 7). [güni, -i ] 

Ḳanḳı gün yā Rabb gelür ol mihr-i raḫşānum yine / Ḳanḳı şeb aḫşamlaya ol māh-ı tābānum yine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 1). [gün, ] 

Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [gün, ] 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [gün, ] 

Bunca gün āh eylerem kūyına bir kez ṭoġrılup / Gezmedüm bir kez ben ol serv-i ḫırāmān bāġını 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 4). [gün, ] 

Ḳaddüñ ġamıyla ḳaddüm büküldi yāya döndi / Hecr-i ʿiẕāruñ ile her günüm aya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 1). [günüm, -üm ] 

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [gün, ] 

ʿAṭā vü luṭf güni mevsim-i ʿināyetdür / Şehā Raḥīmīye şefḳat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 5). [güni, -i ] 

Ṭayanma bir’ki gün dönse murāduñ üstine devrān / Ṣoñ ucı nā-murād eyler muḫālif çenberin ḳurdı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 4). [gün, ] 

Ölürsem ārzū-yı kūy-ı yār ile benem Mevlā / İder maḥşer güninde cennet-i meʾvāyı meʾvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 2). [güninde, -inde ] 

 

4.Parlak, aydınlık. 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [gün, ] 

 

gün bu gündür: Tam zamanı. 
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Gün bu gündür aç gözüñ nergis gibi gülzāra baḳ / Māʾil-i dīdār iseñ ṣu gibi ḫadd-i yāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 1). [gün bu gündür, ] 

Gün bu gündür ʿarż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe / Gel yeter ol derdmendi vaʿde-i ferdāya ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 5). [gün bu gündür, ] 

 

gün gibi: Çok açık, belli, aşikâr. 

Ṭutuşdum āteş-i mihrüñle mihr it yoḳsa ṣubḥāsā / Rumūz-ı mihrüñi gün gibi ey meh işde fāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 4). [gün gibi, ] 

ʿAşḳuñı bir ẕerre dilde ḥıfẓa yoḳdur ṭāḳatüm / Bildiler sen şāha mihrüm gün gibi ḫalḳ-ı cihān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 5). [gün gibi, ] 

Ẕerreveş rāz-ı dehānuñ geh nihān itsem dirin / Gün gibi geh mihrüñi ey meh ʿıyān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 1). [gün gibi, ] 

 

gün mi göster-: Rahat yüzü göstermemek, dert ve sıkıntı içinde yaşatmak. 

Ḫaṭṭ gelince ḫadd-i yāre gün mi gösterdi baña / Ey Raḥīmī bu perīşān ṭāliʿ ü baḫt-ı siyāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 5). [gün mi gösterdi, -di ] 

 

gün olmaz: Gün yok, gün yok ki. 

Gün olmaz yanmaya dem var mı ḳan dökmezdi yoluñda / Dil-i biryānı bilmez dīde-i giryānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 4). [gün olmaz, -maz ] 

 

gün olur: Gün gelir, zaman olur ki. 

Gün olur ay yüzüñi seyr idemem bir yıl olur / Göricek göz yaşı māniʿ neme yarar nemdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 58, Beyit 2). [gün olur, -ur ] 

Gün olur ay yüzini görmezem geçer bir yıl / Bu ḫurd [u] ḫ˅āb ya leyl ü nehārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 2). [gün olur, -ur ] 

 

gün yüz: Güneş gibi parlak yüz. 

Gün gördi gün yüzüñ ḳızarup oldı şermsār / Ṣanmañ şafaḳ yüzine dutar bir niḳāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 3). [gün yüzüñ, -üñ ] 

Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [gün yüzüñsüz, -üñsüz ] 

Çerḫ-i ḥüsn içre göñül gün yüzüñi māh bilür / Güneşe ẕerrece mihr itmezin Allāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 1). [gün yüzüñi, -üñi ] 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [gün yüzüñden, -üñden ] 
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Gün yüzüñden çöz kemend-i ebr-i zülfüñ aya ṣal / Ẓıll-i Ḥaḳḳın ẕerrece mihr itme gel sāye ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 1). [gün yüzüñden, -üñden ] 

Ey Raḥīmī seyr-i ṣubḥ-ı ʿīd-i aḍḥā eyleme / Gün yüzüme didi ḳıl rūşen naẓar dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 7). [gün yüzüme, -üme ] 

Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [gün yüzin, -in ] 

Şehr içinde dün gice daʿvā-yı ḥüsn eylerdi māh / Gün yüzüñ gördi bu gün eksükligin bildi temām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 4). [gün yüzüñ, -üñ ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [gün yüzüñ, -üñ ] 

Gün yüzüñsüz gözüme Aḳşehr ey meh Tiredür / Kākülüñsüz ṣanma Aydındur Ḳaraman illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 3). [gün yüzüñsüz, -üñsüz ] 

Gün yüzüñsüz ey hilāl-ebrū bu gün / Baña mātem ḫalḳa bayram u dügün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
267, Beyit 1). [gün yüzüñsüz, -üñsüz ] 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [gün yüzüñsüz, ] 

Gün yüzin ʿarż idegör bir şeb o māh-ı şāmı / Şevḳden şarḳa dönüp ṣubḥ ola devrüñ şāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 310, Beyit 1). [gün yüzin, -in] 

 

günāh: Suç, kusur. 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [günāhum, -um ] 

Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp / Çoḳ degül ʿafv it efendi ben ḳuluña bir günah 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 2). [günah, ] 

 

günbed-i devvār: Dönen gök kubbe, gökyüzü. 

Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [günbed-i devvāra, -a ] 

Viṣālüñ māhına gördüm seḥāb-ı hecr olur māʾil / Hemān dem bād-ı āhum günbed-i devvāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 4). [günbed-i devvāra, -a ] 

 

günden güne: Gün geçtikçe, git gide, her gün biraz daha. 

Zer-i ḫāliṣ gibi günden güne zerd olmada çihreñ / Raḥīmī ḳanlu yaşuñ var ise kibrit-i aḥmerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 5). [günden güne, ] 

Dilerseñ gün gibi günden güne efzūn ola şevḳuñ / Bu devri żāyiʿ itme meh gibi leyl ü nehār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 2). [günden güne, ] 
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gündüzin: Gündüz vaktinde, gündüzleyin. 

Seni germ-ābede seyr itmege ḫalvet bulımaz / Gündüzin mihr gice māh gelür cāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 2). [gündüzin, ] 

Hem-demümdür gündüzin nālem gice ey māh āh / Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 1). [gündüzin, ] 

 

güneh: Günah, suç, kabahat. 

Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür / Ṣanma idrāke ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 5). [güneh, ] 

 

güneh-kār: Günahı olan, suçlu, kabahatli. 

Efendi seni sevdügümdür ṣuçum / Bu cürmiyle bende güneh-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 6). [güneh-kāruñum, -uñum ] 

 

günehkār ol-: Günaha girmek. 

İstiḳāmet eyleyüp düşme seḳāmet semtine / Key ṣaḳın olma Raḥīmīveş günehkār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 5). [günehkār olma, -ma ] 

 

güneş: Güneş, gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi. 

Güneş yüzüñi taġyīr ideli ey māh-tāb-ı teb / Görüben gökde ṭaña ḳaldı bī-tāb oldı her kevkeb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 1). [güneş, ] 

Çerḫ-i ḥüsn içre göñül gün yüzüñi māh bilür / Güneşe ẕerrece mihr itmezin Allāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 1). [güneşe, -e ] 

Raḥīmīyem yoluñda ẕerreveş ḫākiyle yeksānem / Güneş gibi velī mihrüñle ey meh iştihārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 5). [güneş, ] 

Güneş gibi ḳılurdı ʿālemi envāra müstaġraḳ / Ṭulūʿ itse Raḥīmī ẕerrece bir pāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 5). [güneş, ] 

Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş / Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 6). [güneş, ] 

Ṭañ mıdur pür-nūr-ı cā eylerse ṭabʿumdan güneş / Ṭoludur gün gibi şevḳüñle içüm ṭaşum benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 3). [güneş, ] 

Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [güneş, ] 

Ḳaraman mülkin Aydın idicek sen şāh-ı meh-çihre / Güneş menzil-be-menzil ḳarşu çıḳdı şehrden şehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 1). [güneş, ] 
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Güneş ẓulmet seḥābında ḳalup olmasa nūrānī / Ḳılardı pertev-i şevḳ-i ruḫuñ ānide nūr ānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 1). [güneş, ] 

Güneş gibi bülend olurdı ḳadrüm çerḫ-i aʿlāda / Eger bālinem olsa bir gice iç eşügi ṭaşı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 342, Beyit 2). [güneş, ] 

Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [güneş, ] 

 

güneş yüz: Güneş gibi yüz. 

Güneş yüzüñe muḳābil olursa bedr-i münīr / Ṭutalum eksigin ey meh işin temām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 5). [güneş yüzüñe, -üñe ] 

 

güneş yüzlü: Güneş gibi parlak ve nur yüzlü. 

Güneş yüzlüm beni mihrüñde ṣādıḳ belki sīnemde / Görinen dāġ-ı daʿvā-yı maḥabbetde güvāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 4). [güneş yüzlüm, -m ] 

Rikābuñdan cüdā olmaḳ revā mı çihre-i ḫāküm / Güneş yüzlüm senüñ mihrüñde ḫod ben ẕerreveş 
ḫāküm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 1). [güneş yüzlüm, -m ] 

 

gürg-i hicrān: Ayrılık kurdu. 

Babanuñ cānısın ḳaçma benüm ḳoynuma girmekden / Ḳuzucaġum beni ḳurtar elinden gürg-i hicrānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 6). [gürg-i hicrānuñ, -uñ ] 

 

gürg-i tīz-ceng: Keskin savaşın kurdu. 

Kibriyā kūhında yā Rabb ḳılma gürg-i tīz-ceng / Rāzıyam ben meskenet rāhında bir rūbāh ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 175, Beyit 3). [gürg-i tīz-ceng, ] 

 

gürūh gürūh: Sürü sürü. 

Dizin dizin reh-i kūyında dizilüp ʿuşşāḳ / Gürūh gürūh görinen ḫor ḫāksārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 4). [gürūh gürūh, ] 

 

güstāḫ: Küstah, saygısız. 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [güstāḫ, ] 

 

güstāḫ ḳıl-: Saygısızlık etmek. 

Vüfūr-ı luṭfuña maġrūr olup ḳıldum ise güstāḫ / Ümīd-i ʿafv ile cürm ü cināyāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 6). [güstāḫ ḳıldum, -dum ] 
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güvāh: Tanık, şahit. 

Güneş yüzlüm beni mihrüñde ṣādıḳ belki sīnemde / Görinen dāġ-ı daʿvā-yı maḥabbetde güvāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 4). [güvāhumdur, -umdur ] 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [güvāh, ] 

 

güvāh ol-: Şahit, tanık olmak. 

Hem-demümdür gündüzin nālem gice ey māh āh / Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 1). [güvāh olmışdur, -mışdur ] 

 

güẕāf: Boş söz, manasız lâf. 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [güẕāfın, -ın ] 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [güẕāfın, -ın ] 

 

güẕāf ol-: Manasız laf olmak. 

Laʿlüñe cān beẕl ider cānā Raḥīmī şüphesüz / Daʿvī-i lāf itmez ʿāşıḳ ʿaşḳ hem olmaz güẕāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 7). [güẕāf olmaz, -maz ] 

 

güzel:  

1.Güzel. || Sevgili. 

Maʿnā-yı dil-peẕīr ile şiʿrüm Raḥīmīyā / Bir sāde-rū güzel gibidür şūḫ u şīvekār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 8). [güzel, ] 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [güzel, ] 

Ḫavf it güzelüm ehl-i ġamuñ eşk-i terinden / Ḫaṭṭuñ bitirür ṣaḳlasun Allāh beterinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 1). [güzelüm, -üm ] 

Meh-i sipihr-i leṭāfet şehi diyār-ı ḥüsn / Raḥīmī sūduñuñ ol bī-bedel güzeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 7). [güzeldür, -dür ] 

 

2. Hoş, güzel. 

Güzelsin bī-bedelsin müntehāsın sidre ḥaḳḳıçün / Ruḫuñ cennet lebüñ kevser dişüñ lüʾlüʾ ḳadüñ ṭūbā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 6). [güzelsin, -sin ] 
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İşitdüm ḫasta olmış nā-gehānī ol güzel ḫānum / Zemīn ü āsmānı oda yaḳdı şuʿle-i āhum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 1). [güzel, ] 

 

güzel ḥiṣār: Güzel hisar. 

Olalı şehr-i ḥüsne yüzüñ ay Güzel ḥiṣār / Yüz ṭutdı ṭop yıḳılmaġa gördi Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 1). [güzel ḥiṣār, ] 

Gördüm bu ḥüsn ü ānuña ḫaṭṭuñ benimsedüm / Aldum ol iki şāhid ile bir Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 2). [güzel ḥiṣār, ] 

 

güzel-ḫū: Güzel huy. 

Ehl-i ʿaşḳa Raḥīmī cevr-i ʿitāb / Ḫūb-rūlarda bir güzel-ḫūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 10). 
[güzel-ḫūdur, -dur ] 

 

güzeller: Güzel kimseler. 

Eger ey dil görem dirseñ kemāl-i ṣunʿ-ı Yezdānı / Temāşā ḳıl güzellerde melek-ṣūretlü insānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 1). [güzellerde, -de ] 

 

güzeller şāhı: Güzeller sultanı. 

Rūy-ı zerdüm ḳana ġarḳ itsem şafaḳ gibi n’ola / Zaḫm-ı tīġüñden güzeller şāhı ʿunvān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 5). [güzeller şāhı, -ı ] 

 

güzellik: Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsn. 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [güzellik, ] 

Esīr-i bend-i zülfüñdür dil-i şūrīde raḥm eyle / Güzellik ḫod bilürsin kimseye ʿömrüm degül bāḳī 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 3). [güzellik, ] 

 

güzellik çaġı: Güzellik zamanı. 

Güzellik çaġı gibi ey bahār-ı ḥüsn gel gitme / Gözüme gülleri gil gülsitānı külḫan eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 2). [güzellik çaġı, ] 

 

güẕer it-: Geçmek. 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñe di itmesün güẕer / Ḫālī degül ḫaṭırludur ey dürr ḫurūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 4). [güẕer itmesün, -mesün ] 
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güẕer ḳıl-: Geçmek, gelip geçmek. 

Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [güẕer ḳıl, ] 

 

H 
ḫ˅āb: Uyku. 

Dār-ı zülfin dün gice Manṣūra ṣordum ḫ˅ābda / Dār-ı dehr içre didi ol ʿāşıḳuñ miʿrācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 5). [ḫ˅ābda, -da ] 

Nergis-i mestüñ ḫayālidür beni bī-ḫod iden / Ḥayret olmışdur özüm ṣanma ki ḫ˅ābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 4). [ḫ˅ābum, -um ] 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun / Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 2). [ḫ˅āba, -a ] 

Çeşm-i mestüñ ki ḫ˅āba yüz ṭutdı / Yıḳılup dil ḫarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 1). 
[ḫ˅āba, -a ] 

Ḫ˅ābda gördüm ṣaçuñ bendine baġlanmış ṣabā / Ṣubḥ-dem kūyuñda gördükde didüm uşbu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 4). [ḫ˅ābda, -da ] 

 

ḫ˅āb eyle-: Uyumak. 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [ḫ˅āb eyler, -r ] 

 

ḫ˅āb-ı nāz: Naz uykusu. 

Tenaʿʿum birle ṣıḥḥat pisterinde ḫ˅āb-ı nāzıyla / Ḥużūr-ı pür-sürūrıyla ḳılup ḫoş-istirāḥatler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 2). [ḫ˅āb-ı nāzıyla, -ıyla ] 

 

ḥabāb: Hava kabarcığı. 

Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü / Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 2). [ḥabāb, ] 

Dem-ā-dem göz yaşı ḫūnīn ḥabābıyla müzeyyendür / Bu deryā yüzinüñ eksük degüldür hīç donanması 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 4). [ḥabābıyla, -ıyla ] 

 

ḥabāb-ı ʿayn: Gözün kabarcığı. 

Mey tāc-ı Keyḳubād ḳadeḥ ḫātemüñ gözi / Her bir ḥabāb-ı ʿaynı ile ṣun Cemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 1). [ḥabāb-ı ʿaynı, -ı ] 
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ḥabāb-ı bāde: Şarabın üzerindeki hava kabarcığı. 

Birdür yanında cürʿa gibi cām-ı ʿaşḳuñuñ / Her bir ḥabāb-ı bāde ile bārgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 2). [ḥabāb-ı bāde, ] 

 

ḥabāb-ı maʿrifet: Marifet kabarcığı. 

Sāḥa-i fażl u fünūnuñ şeh-süvārısın bu gün / Ey ḥabāb-ı maʿrifet v’ey ḫażret-i sulṭān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 7). [ḥabāb-ı maʿrifet, ] 

 

ḥabāb-ı sürḫ: Kırmızı su kabarcığı. 

Ḳanlu yaşumla göz Ḳızılırmaġuñ ʿaynıdur / Neşv ü nemā-yı ḫūn-ı cigerdür ḥabāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 4). [ḥabāb-ı sürḫ, ] 

 

ḥabbe: En ufak şey, zerre. 

Almazam ḥabbeye ṭūbāsını bāġ-ı ḫuldüñ / Hüner oldur saña bir serv-i ḫırāmān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 3). [ḥabbeye, -ye ] 

Āsitānuñsuz cihān maʿmūresin ey genc-i ḥüsn / Gelmeye bir ḥabbe bu ḳalb-i ḫarābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 6). [ḥabbe, ] 

 

ḥabbeye al-: Önemsemek, değer vermek. 

Ṭālib olan sen lebi laʿl ü dişi dür-dāneye / Ḥabbeye almaz ʿAden dürrin Bedaḫşān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 2). [ḥabbeye almaz, -maz ] 

Laʿl-i sīr-ābuña teşne olalı cānā kirās / Ḥabbeye bir kimse almaz oldı mercān bāġını (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 317, Beyit 3). [ḥabbeye almaz, -maz-ye ] 

 

ḫaber: Haber, bilgi. 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [ḫaber, ] 

Emrüñe boyın urdı vü baş egdi ḳalemvār / Tīġüñ ḫaberi şāh-ı Ḫorāsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 6). [ḫaberi, -i ] 

 

ḫaber al-: Duymak, işitmek, haberi olmak. 

Ṣūfiyā ḳorkutma ısınduḳ ʿaẕāb-ı dūzaḫa / Biz ḫaber alduḳ degülmiş hecr-i dil-berden eşed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 6). [ḫaber alduḳ, -duḳ ] 

 

ḫaber ṣoran: Haber soran kişi. 
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Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [ḫaber ṣoran, -an ] 

 

ḫaber uçur-: Haber ulaştırmak. 

İşitdüm ṣaydgehde kebge hem pervāz imiş ʿanḳā / Ḫaber uçurdı aña dest-i ʿadlüñden meger şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 4). [ḫaber uçurdı, -dı ] 

 

ḫaberdār ol-: Haberi olmak, bilmek, öğrenmek, vâkıf olmak. 

Dehānuñla miyānuñ rāzını keşf itme aġyāra / Bunı her sırr-ı maḫfīden ḫaberdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 5). [ḫaberdār olmayan, -mayan ] 

 

ḥabīb: Sevgili, mahbup. 

Ḥabībüñ şerbet-i derdi şifā-yı derdmendāndur / Eger var ise dermānuñ ṭabībā derde dermān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 5). [ḥabībüñ, -üñ ] 

İşitdüm kim ḥabībüñ ʿaşḳ oḳı ḳaddin kemān itmiş / Vücūdın çeşm-i fettānı gibi ḫoş nā-tüvān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 1). [ḥabībüñ, -üñ ] 

 

ḥabis: Hapseden, tutan. 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [ḥabis, ] 

 

ḫ˅āce: Muallim, üstat, hoca. 

Kitāb-ı ʿaşḳı ben ḫatmetmiş iken mekteb-i ġamda / Henüz Mecnūn ey ḫ˅āce oḳurdı sūre-i Leylā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 4). [ḫ˅āce, ] 

Lebi kālāsını ser-māye-i cānıyla meded / Baña ey ḫ˅āce alı vir saña ḥelvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 46, Beyit 3). [ḫ˅āce, ] 

Kaʿbe ḳapuña şol ki Ṣafāyıla sürer yüz / Ey ḫ˅āce anı bir yaña ṣanma sefer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 3). [ḫ˅āce, ] 

Metāʿ-ı vaṣluña ger dest-res bulmazsa ey ḫ˅āce / Muḥaṣṣal ḫarc-ı zāyiddür bu tende naḳd-i cān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 6). [ḫ˅āce, ] 

 

ḫ˅āce-i dehr: Devrin hocası. 

Yūsufāsā ḫ˅āce-i dehri ṣarasın ḳul gibi / Olmadı şāh u gedā bendeñden āzād ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 150, Beyit 2). [ḫ˅āce-i dehri, -i ] 

Ḫ˅āce-i dehri mezād idüp ṣatarsın ḳul gibi / Olmadı bir kimsene āzād elüñden ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 159, Beyit 6). [ḫ˅āce-i dehri, -i ] 
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ḫ˅āce-i hicrān: Ayrılık hocası. 

Çaġırup ġayrılara ṣatdı metāʿ-ı vaṣlı / Āh kim ḫ˅āce-i hicrān beni dellāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
322, Beyit 3). [ḫ˅āce-i hicrān, ] 

 

ḥacer: Kâbe'nin duvarında bulunan ve cennetten geldiği rivayet olunan meşhur kara taş. 

Bir dem ṣu gibi irmedi dīdār seyrine / Şol tünd-revi saḫt-ı dil olan ḥacer gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 4). [ḥacer, ] 

 

ḥācet: Gereklilik, ihtiyaç. 

Şükrülillāh şimdi ġam ġam-ḫ˅ār u mūnisdür baña / Fāriġ ol cānāna ḥācet mūnis ü ġam-ḫ˅ār hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 209, Beyit 2). [ḥācet, ] 

 

ḫ˅ācevār: Hoca gibi. 

Bāng-i ceres fiġān u metāʿum belā vü derd / Ḳıldum diyār-ı ʿaşḳa bu gün ḫ˅ācevār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 2). [ḫ˅ācevār, ] 

 

ḫ˅āceyān-ı şehr: Şehrin hocaları. 

Ḫ˅āceyān-ı şehr ile mihr ʿarż idüp māhum ḳamer / Yüz sürüp naʿl-i semendüñe öpüp ḫāk-i rikāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 3). [ḫ˅āceyān-ı şehr, ] 

 

ḥācib: Kapıcı. 

Ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ ḥācibine bir gün ıṣmarla / Göñül şehrinde bir şeb eylesün ey māh-rū menzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 2). [ḥācibine, -ine ] 

 

ḥaclet: Hicap, utanç. 

Gülşen içre ḫaṭṭ-ı gül-fām-ı ʿaraḳ-rīzüñ görüp / Ḥacletinden ter düşüp ġarḳ-ı ʿaraḳ oldı gül-āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 4). [ḥacletinden, -inden ] 

Gizledi ḫaclet ḥicābında özin ey meh hilāl / Olalı ebrūlaruñ engüşt-nümā-yı ehl-i ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 2). [ḫaclet, ] 

ʿİẕār-ı yāre ḳarşu lāf-ı ḥüsn itmiş meger lāle / Ḳızarup ḫacletinden şimdi ḳan derler döker lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 1). [ḫacletinden, -inden ] 

 

ḫad: Yanak. 
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Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [ḫadüñ, -üñ ] 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [ḫad, ] 

Ḫaduñsuz ʿīd Muṣḥaf ḥaḳḳı içün rūz u ʿīd olur / Ḫuceste-fāl hem āyāt-ı raḥmet ḫaṭṭ u ḫālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 3). [ḫaduñsuz, -uñsuz ] 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [ḫad, ] 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [ḫad, ] 

Bir ṭoġrı rāh-ı rūşen ḳadd ü ḫaduñ ḫayāli / Ey şāh-ı ehl-i dil dil ḳıble-nümāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 5). [ḫaduñ, -uñ ] 

 

ḫadd:  

1.Yanak. 

Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün / Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 2). [ḫaddinde, -inde ] 

Ḫaddüñe perde oldı ḫaṭṭ-ı lebüñ / Cānuma başḳa bu da ḳayġudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
8). [ḫaddüñe, -üñe ] 

Beni ṣaḥrāya ṣalan ṣu gibi ḫadduñ ḫayālidür / Vefā ṭaġında ser-mest eyleyen çeşm-i ġazālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 5). [ḫadduñ, -uñ ] 

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [ḫaddüñe, -üñe ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören dehrüñ bahārın istemez / Seyr iden ḫaddüñ bu deştüñ lālezārın istemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 1). [ḫaddüñ, -üñ ] 

Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn / Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 2). [ḫaddüñi, -üñi ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [ḫaddüñ, -üñ ] 

Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [ḫaddüñ, -üñ ] 

Ḫal ü ḫaddınsız yaḳup eczāyı çeşmüm gül gibi / Lāle gibi dāġ-ı ġamda dāġdār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 4). [ḫaddınsız, -ınsız ] 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [ḫaddına, -ına ] 

Niçe ḥayrānı olmasun gören ol çāşnī-gīrüñ / Lebi sükker börek ḫaddı gülāc-ı ḫūn-ı sübḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 3). [ḫaddı, -ı ] 
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2. Sınır. 

Ḥüsn-i ḫaṭṭ ḫaddüñde ḫaṭṭ ṭuġrā-yı ġarrādur ḳaşuñ / Ḫūblıḳ mülkine sensin şeh müsellem ol berāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 4). [ḫaddüñde, -üñde ] 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [ḥaddi, -i ] 

Añduḳca laʿlüñ añma ʿadūdan teʿaddi / Zülfüñ ġamıyla ḫaddümi var bā-iṭālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 4). [ḫaddümi, -ümi ] 

 

ḥadden aşur-: Ölçüyü kaçırmak, gereğinden fazla aşırıya gitmek. 

A ẓālim ẓulmüñi ḥadden aşurma / Bu şehrüñ yoḳsa hīç sulṭānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 2). [ḥadden aşurma, -ma ] 

 

ḫadd-ı firāḳ-ı yār: Sevgilinin ayrılığının yanağı. 

Ey Raḥīmī yana gör ḫadd-ı firāḳ-ı yār ile / İrgürür pervāne-i nūr-ı viṣāle nār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 7). [ḫadd-ı firāḳ-ı yār, ] 

 

ḫadd-i nigār: Sevgilinin yanağı. 

Āyīne gibi ḫūrşīd bir ṣūret uġrısıdur / Biñ naḳş iderse durmaz ḫadd-i nigāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 4). [ḫadd-i nigāra, -a ] 

 

ḫadd-i yār: Sevgilinin yanağı. 

Şitā faṣlından āfetdür cemāl-i yārsuz nev-rūz / Raḥīmī gülşenüm bāġ u bahārum ḫadd-i yārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 5). [ḫadd-i yārumdur, -umdur ] 

Gün bu gündür aç gözüñ nergis gibi gülzāra baḳ / Māʾil-i dīdār iseñ ṣu gibi ḫadd-i yāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 1). [ḫadd-i yāra, -a ] 

Ḫaṭṭ gelince ḫadd-i yāre gün mi gösterdi baña / Ey Raḥīmī bu perīşān ṭāliʿ ü baḫt-ı siyāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 5). [ḫadd-i yāre, -e ] 

 

ḥaddüm degül: (Bir kimsenin bir şey yapmaya) Hakkı, yetkisi veya yeterliği olmamak, (o iş) ona düşmemek. 

Getürdüm tuḥfe-i cān-ı ḥaḳīri kūy-ı cānāna / Ḳabūl eyle dimek ḥaddüm degül ol yādgār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 6). [ḥaddüm degül, ] 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [ḥaddüm degül, ] 

 

hafta: Yedi gün, artarda gelen yedi gün. 
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Yıldan artuḳ oldı gerçi kim bu gün bir haftadur / Ey Raḥīmi görmeyelden ol meh-i raʿnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 7). [haftadur, -dur ] 

 

ḥāʾil: Perde, engel. 

Nice keşf ideyin ey ġonca rāzum / Bu dil dem-beste ḫār arada ḥāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 3). [ḥāʾil, ] 

 

ḥāʾil ol-: Engel, perde olmak, örtmek. 

Ḳaçan bir māha mihr itsem seḥāb-ı hecr olur ḥāʾil / ʿAceb ser-geşte baḫtum ṭāliʿ-i nā-sāzkārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 2). [ḥāʾil olur, -ur ] 

Ḥāʾil olur vaḳt-i vuṣlatda Raḥīmī bendeñe / Oda yansun itdügin aña bula pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 7). [ḥāʾil olur, -ur ] 

Göñül Aḳşehre beñzer gerçi seyrüme cemālüñle / Ḳara bulut gibi ḥāʾil olur gāhi ġam-ı kākül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 4). [ḥāʾil olur, -ur ] 

 

ḫak:  

1.Doğru. 

Ṭopṭoludur vāʿiẓ benüm gūşumda ġaflet penbesi / Ḥaḳdur sözüñ hep bilürem yādumdadur ez-berdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 6). [ḥaḳdur, -dur ] 

Ḥaḳ budur āfitāb-ı çerḫ-i şeref / Sen şeh-i meh-rikāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 
4). [ḥaḳ, ] 

 

2. Allah. 

Ṣubḥ-ı devlet olmaġa ḳapuñ ṣadāḳat ehline / Ḳıldı Ḥaḳ cevlāngehüñ cānı civār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 3). [ḥaḳ, ] 

Umaram işügüñi maṭlab-ı aʿlā ide Ḥaḳ / Her zemān pādişehüm ben de ṭalebnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 4). [ḥāḳ, ] 

Ḥaḳdan ümmīd iderem cevrüñe pāyān virsün / Yaḫu ben çākerüñe ṣabr-ı firāvān virsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 251, Beyit 1). [ḥaḳdan, -dan ] 

 

ḫāk: Toprak. 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [ḫāküm, -üm ] 

Sen ḳadem baṣduḳca ḫāke ben sürüp yüz yirdeyüz / Günde yüz biñ kez dirüm yā leytenī künti türāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 5). [ḫāke, -e ] 
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Vücūdum ḫākini bir dem iletmez kūy-ı cānāna / Ṣabāya yalvarup çoḳ cān-feşān geldüm yolından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 4). [ḫākini, -ini ] 

Rikābuñdan cüdā olmaḳ revā mı çihre-i ḫāküm / Güneş yüzlüm senüñ mihrüñde ḫod ben ẕerreveş 
ḫāküm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 1). [ḫāküm, -üm ] 

Ṣabāyā āhdan ġayrı bu dem benden eser umma / Vücūdum ḫākini ben reh-güẕār-ı yāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 5). [ḫākini, -ini ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [ḫāke, -e ] 

Bunca istiġnā ile mihr-i cihān-ārāyı gör / Āsitānuñ ḫākine her ṣubḥ-dem sürer cebīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 4). [ḫākine, -ine ] 

Ḳaddüñi ḳo ben ḫāke ḫırāmāna ṣalınsun / Hecr āteşine niceyedek yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 1). [ḫāke, -e ] 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [ḫākini, -ini ] 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [ḫāküñe, -üñe ] 

Ey felek ol mehden ayru bī-ḳarār itdüñ beni / Ḫāke urduñ sāyeveş bī-iʿtibār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 1). [ḫāke, -e ] 

 

ḫāk it-: Toprak etmek, toprak haline getirmek. 

Ṣūretā didüm zebān-ı kibriyādan bir ġazel / Maʿnīde rāh-ı ḥaḳīḳatde özüm ḫāk iderüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 7). [ḫāk iderüm, -erüm ] 

 

ḫāk ile hem-vār it-: Toprakla bir etmek. 

ʿĀşıḳ-ı dīdār aña dirler ki her dem ṣu gibi / Kūy-ı dil-berde vücūdın ḫāk ile hem-vār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 2). [ḫāk ile hem-vār ider, -er ] 

 

ḫāk ile yeksān eyle-: Yerle bir etmek. 

Şeh-süvārum ārzū-yı pāy-būsuñ yādına / Yollar üzre cismümi ḫāk ile yeksān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 6). [ḫāk ile yeksān eylesem, -sem ] 

 

ḫāk ile yeksānuñ ol-: Yerle bir olmak. 

Cān mıdur ol ki yoluña ḳurbānuñ olmaya / Ten midür ol ki ḫāk ile yeksānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 1). [ḫāk ile yeksānuñ olmaya, -uñ, -maya ] 

 

ḫāk ol-: Toprak olmak, ayağının altına serilmek. 
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Yolumda sāyeveş ḫāk ol dimişsin / Raḥīmī nā-tüvān mūr emre meʾmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 7). [ḫāk ol, ] 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [ḫāk olayın, -ayın ] 

Raḥīmī gerçi ḫāk oldı ümīd-i pāy-ı būseñle / Görüp bir gün dimezsin raḥm idüp bir ḫāksārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 5). [ḫāk oldı, -dı ] 

Ārzū-yı pertev-i mihrüñle oldum ḫāk ḥayf / Baḳmaduñ bir gün yüzüme ey meh-i bī-bāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 1). [ḫāk oldum, -dum ] 

Çekme baş āteş gibi ḫāk ol hevā-yı ʿaşḳ ile / Ṣu gibi dīdāra ṭālibseñ ne lāzım baş ayaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 140, Beyit 3). [ḫāk ol, ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [ḫāk olan, -an ] 

Ḫāk olduġı ayaḳda bu cism-i nā-tüvānuñ / Ümmīd-i vuṣlatıdur sen ḳāmeti revānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 1). [ḫāk olduġı, -duġı ] 

Geçdi ʿömrüm āh kim zülf-i dü-tāsın görmedüm / Sāyeveş ḫāk oldum ol devlet hümāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 1). [ḫāk oldum, -dum ] 

Beni ḳapuñda ḳo pāyuña düşüp ḫāk olayum / Gün gibi başum irüp göge feraḥnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 1). [ḫāk olayum, -ayum ] 

Yıḳıḳ ḫāṭırları maʿmūr idersin genc-i vaṣluñla / Yoluñda gerçi ḫāk olmış dil-i vīrānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 3). [ḫāk olmış, -mış ] 

 

2. Toprak olmak || Ölmek. 

Ten ki ḫāk-i rāh-ı cānān olmaya ḫāk olsun ol / Sīne zaḫm-ı tīġüñe cāy olmaya çāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 1). [ḫāk olsun, -sun ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [ḫāk olmaz, -maz ] 

 

ḥaḳāret: Küçültücü söz veya davranışla onur kırma. 

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri / Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 6, Beyit 4). [ḥaḳāretdür, -dür ] 

 

ḥaḳāret ḳıl-: Horlamak, küçük düşürmek. 

Ḳılma ḥaḳāret eyle ḫarābāt erine ṭaʿn / Cemşīd olurdı hem-dem aña gāh gāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 4). [ḥaḳāret ḳılma, -ma ] 

 

ḫāke düşür-: Yere düşürmek. 
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Ḫırāmān ḳanda nīk ẓıllin düşürmez ḫāke ḥıfẓ eyler / Misāl-i ebr-i Aḥmeddür ki olmış sāyebān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 2). [ḫāke düşürmez, -mez ] 

 

ḫāki: Toprak. 

Otaġından ḳaçan kim olsa ol şāh-ı cihān peydā / Vücūd-ı cismi ḫākiden olur gūyā ki cān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 1). [ḫākiden, -den ] 

 

ḫāk-i cenāb: Eşiğinin toprağı. 

Raḥīmī ṣu gibi aġlar ṣabāveş āh idüp her dem / Niç’itsün görmedi ḫāk-i cenābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 4). [ḫāk-i cenābuñ, -uñ ] 

 

ḫāk-i der: (sevgilinin) kapısının, eşiğinin toprağı. 

Ḳapuñda pister-i dībā gerekmez ḫāk-i der yegdür / Seg-i kūyuñ sifāli cāmdan ey pür-hüner yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 1). [ḫāk-i der, ] 

 

hāk-i der ḳıl-: Kapının toprağı yapmak. 

Yār didi ġayrdan ḳaṭʿ it naẓar dīdem be-çeşm / Didi ḳıl çehreñ ḳapumda hāk-i der dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 1). [hāk-i der ḳıl, ] 

 

ḫāk-i dergeh: Eşiğinin toprağı. 

Ḫāk-i miḥnet çeşmine ol dūn bed-bīnüñ müdām / Tūtiyā bilmezse ḫāk-i dergehüñ ʿayne’l-yaḳīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 3). [ḫāk-i dergehüñ, -üñ ] 

 

ḫāk-i ferāġat: El çekme, vazgeçme toprağı. 

Yilüp yillerle yıldurdı niçe dem dest-i dünyāda / Bu gün kūhsārveş ḫāk-i ferāġat iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 4). [ḫāk-i ferāġat, ] 

 

ḫāk-i ġam: Gam toprağı. 

Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [ḫāk-i ġam, ] 

 

ḫāk-i hevā-ḫ˅āh: Dostun toprağı. 

Yelkenüñi ḳullanma eyā serv ṭorudan / Ben ḫāk-i hevā-ḫ˅āha ḫırāmāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 11). [ḫāk-i hevā-ḫ˅āha, -a ] 
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ḫāk-i mezār: Mezar toprağı. 

Cān virürsem ḥasret-i laʿlüñle ger ey māh-rū / Düze her sancaġını ḫāk-i mezārumda sebū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 1). [ḫāk-i mezārumda, -umda ] 

 

ḫāk-i miḥnet: Hüzün toprağı. 

Ḫāk-i miḥnet çeşmine ol dūn bed-bīnüñ müdām / Tūtiyā bilmezse ḫāk-i dergehüñ ʿayne’l-yaḳīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 3). [ḫāk-i miḥnet, ] 

 

ḥaḳ-ı nemek: Tuz hakkı. 

Zaḫm-ı cānum gördi müjgānuñ duz ekmek bilmedi / Leblerüñle niçe demdür var iken ḥaḳ-ı nemek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 2). [ḥaḳ-ı nemek, ] 

 

ḫāk-i pā ol-: Ayağın bastığı toprak olmak. 

Sen eger bu ḳadd-i raʿnā ile reftār eyleseñ / Sebzeveş serv-i revān yoluñda ḫāk-i pā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 4). [ḫāk-i pā olur, -ur ] 

Raḥīmī ḳomadı ser-keşligin ol serv-ḳad hergiz / Ayaġına düşüp berg-i ḫazānveş ḫāk-i pā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 7). [ḫāk-i pā oldum, -dum ] 

 

ḫāk-i pāy: Ayağının toprağı. 

Ḫāk-i pāyuñ kuḥl-ı ʿayn-ı ḥūr-ı ʿayn olsa ne ṭañ / ʿĀrıż-ı pür-tābuñ ile oldı ʿālem ʿayn-tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 2). [ḫāk-i pāyuñ, -uñ ] 

Raḥīmī ḫāk-i pāyuñda anuñçün başı ser-keşdi / Görüp taḥsīn idüp şāhum hemān sābāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 5). [ḫāk-i pāyuñda, -uñda ] 

Şimdi kuḥl oldı gözüm nūrı baṣīret ehline / Ḫāk-i pāyuñdan bulup raġbet ġubār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 7). [ḫāk-i pāyuñdan, -uñdan ] 

Ter düşersin sūy-ı kūyuñda yaşum seyl-ābına / Ḫāk-i pāyuña revā mıdur yol ırmaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 3). [ḫāk-i pāyuña, -uña ] 

 

ḫāk-i pāy ol-: Ayak toprağı/tozu olmak. 

Ey Raḥīmī āh kim oldum yolında ḫāk-i pāy / Meyli yoḳ ednāya bir ʿālī-cenābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 7). [ḫāk-i pāy oldum, -dum ] 

 

ḫāk-i rāh: Yolun toprağı. 

İki gözüm felek sürme iderdi ḫāk-i rāhumdan / Eger bir gün düşerse sen mehüñ dergāhına rāmum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 3). [ḫāk-i rāhumdan, -umdan ] 
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Gāh gāh emr eyle yüz sürsün rikābuña şehā / Ḫāk-i rāhuñdur Raḥīmī ḫod senüñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 7). [ḫāk-i rāhuñdur, -uñdur ] 

Ṣabāyā ʿayn-ı māl olursa çekmem minnetin kuḥluñ / Görünmez gözüme nesne bu ḫāk-i rāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 3). [ḫāk-i rāhdan, -dan ] 

 

ḫāk-i rāh it-: Yolun toprağı etmek. 

Görüp ḳaddüñ düşüp pāyuña çihrem ḫāk-i rāh itdüm / Yine bir cāy-ı ʿālīde bu gün bir tekyegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 1). [ḫāk-i rāh itdüm, -düm ] 

 

ḫāk-i rāh ol-: Yol toprağı olmak, toprak olmak. 

Pertev-i mihrüñle şol vech ile oldum ḫāk-i rāh / Kimse farḳ itmez vücūdum sāyesin dīvārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 3). [ḫāk-i rāh oldum, -dum ] 

 

ḫāk-i rāh-ı cānān ol-: Sevgilinin yolunun toprağı olmak. 

Ten ki ḫāk-i rāh-ı cānān olmaya ḫāk olsun ol / Sīne zaḫm-ı tīġüñe cāy olmaya çāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 1). [ḫāk-i rāh-ı cānān olmaya, -maya ] 

 

ḫāk-i rāh-ı yār: Sevgilinin yolunun toprağı. 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [ḫāk-i rāh-ı yārda, -da ] 

 

ḫāk-i reh: Yolunun toprağı. 

Ḫāk-i rehi sen cevher-i iksīr-i naẓīrüñ / Mis cismümi āḫir umaram ṣāfi-zer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 5). [ḫāk-i rehi, -i ] 

Gözümde ḫāk-i rehüñ meyl-i cānda laʿl-i lebüñ / Cevāhir oldı bular kīmiyā ʿameldür ola (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 307, Beyit 2). [ḫāk-i rehüñ, -üñ ] 

 

ḫāk-i reh-i maḳdem-i cānān: Sevgilinin geliş yolunun toprağı. 

Gerçi kim ḫāk-i reh-i maḳdem-i cānānem ben / Başlar üzre yiri var efser-i sulṭānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 1). [ḫāk-i reh-i maḳdem-i cānānem, -em ] 

 

ḫāk-i rikāb: Katının (huzurunun) toprağı. 

Ḫ˅āceyān-ı şehr ile mihr ʿarż idüp māhum ḳamer / Yüz sürüp naʿl-i semendüñe öpüp ḫāk-i rikāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 3). [ḫāk-i rikāb, ] 
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ḫāk-i semend-i nāz: Nazının güzel atının toprağı. 

Şeh-süvārum gel gören ḫāk-i semend-i nāzuñuñ / Yollar üzre muntaẓır her dem ġubārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 2). [ḫāk-i semend-i nāzuñuñ, -uñuñ ] 

 

ḥaḳīḳat: Doğruluk, gerçeklik. 

Ser-güẕeştem n’ola olursa selefden muʿteber / Ey Raḥīmī bu ḥaḳīḳat ḥāl olur efsānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 41, Beyit 7). [ḥaḳīḳat, ] 

Ḳulluġını ḳapuñuñ Ḥaḳḳ ḫāyına itmez naṣīb / Bu ḥaḳīḳat destgāhıdur ṣadāḳat-ḫanedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 2). [ḥaḳīḳat, ] 

Kārbān-ı ʿaşḳuña bir gün ola menzil ola / Göñlümi yā Rabb ḥaḳīḳat şehrine bir rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 2). [ḥaḳīḳat, ] 

Mecāzuñ varlıġı yoḳdur ḥaḳīḳat ictināb eyle / Gözüñ aç gözle varlıḳ kimdedür var intisāb eyle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 1). [ḥaḳīḳat, ] 

 

ḥaḳīḳat-dān ol-: Doğruyu bilir olmak. 

Ḥaḳīḳat-dān ola hem pür-ḥaḳīḳat-bīn ü ḥaḳ-perver / Senüñ gibi saʿādet kānı şāh-ı kāmkār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 2). [ḥaḳīḳat-dān ola, -a ] 

 

ḥākim: Hükmeden, buyruğunu yürüten, hâkimiyet kurmuş olan, egemen. 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [ḥākim, ] 

 

ḥākim-i muṭlaḳ: Her şeye mutlak suretle hükmeden (Allah). 

Ol ḥākim-i muṭlaḳdan anı eyle tevaḳḳuʿ / Maḥkūm ola ḥükmine velāyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 5). [ḥākim-i muṭlaḳdan, -dan ] 

 

ḥākim-i pür-ḥikmet: Hikmetlerle dolu Allah. 

Ḥikmetine nāẓır ol ol ḥākim-i pür-ḥikmetüñ / Yuḥyi baʿde’l-mevti gör fe’nẓur ilā āsār a baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 2). [ḥākim-i pür-ḥikmetüñ, -üñ ] 

 

ḥaḳīr: Değersiz, aşağı || âşık. 

Efendi ḳuluña himmet zemānı gelmedi mi / Ḥaḳīr kūyuña ḥürmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 1). [ḥaḳīr, ] 

 

ḫākiyle yeksān: Yerle bir olmak. 
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Raḥīmīyem yoluñda ẕerreveş ḫākiyle yeksānem / Güneş gibi velī mihrüñle ey meh iştihārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 5). [ḫākiyle yeksānem, -em ] 

 

ḥaḳḳ:  

1.İnsan üzerine lâzım, kendine ait olan şey, husus. 

Ḳuluyuz ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı / Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 7). [ḥaḳḳı, -ı ] 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [ḥaḳḳımuz, -ımuz ] 

 

2. Allah. 

Devlet-i dostdārın elyaḳ gördi ḳıldı Ḥaḳḳ seni / Uşbu şehr-i evliyāda şehriyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 2). [ḥaḳḳ, ] 

Ölürsem āsitānuñda ümīd-i merḥabāñ ile / Muḳarrer rūz-ı maḥşer Ḥaḳḳ yirüm Dārü’s-selām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 2). [ḥaḳḳ, ] 

Ḳulluġını ḳapuñuñ Ḥaḳḳ ḫāyına itmez naṣīb / Bu ḥaḳīḳat destgāhıdur ṣadāḳat-ḫanedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 2). [ḥaḳḳ, ] 

Cedd ü cehdiyle bulunmaz vaṣl-ı yār / Kim bilür Ḥaḳḳ kime taḳdīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
123, Beyit 3). [ḥaḳḳ, ] 

Devleti Ḥaḳḳ umarum saña vire sulṭānum / Ẕāt-ı pāküñde vücūhāt ile var istiḥḳāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 6). [ḥaḳḳ, ] 

Tekye-i dehrüñ beḳā derdüm Raḥīmī Ḥaḳḳ bilür / Bir senüñ tek ʿāşıḳ-ı fānī gedāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 5). [ḥaḳḳ, ] 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [ḥaḳḳ, ] 

Kimse tedbīri ile taḳdīri taġyīr eylemez / Gel göñül sen ṣıdḳ ile Ḥaḳḳa tevekkül ḳıl hemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 7). [ḥaḳḳa, -a ] 

Ḥasret itdüñ sen beni dildāra ey aʿdā bu gün / Ḥaḳḳ seni dūr ide yarın devlet-i dīdārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 5). [ḥaḳḳ, ] 

Her neye ṣunarsañ irişür dest-i şerīfüñ / Virmiş elüñe Ḥaḳḳ yed-i ṭāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 6). [ḥaḳḳ, ] 

 

3. Doğru, gerçek. 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [ḥaḳḳ, ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde Raḥīmī bendeñüñ her bir sözi / Ḥaḳḳ budur ḳıymetde birdür gevher-i vālāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 7). [ḥaḳḳ, ] 
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ḥaḳḳ bilür: Allah bilir. 

ʿĀrıżuñsuz ʿaynuma ey nūr-ı ʿaynum ʿayn-tāb / Ḥaḳḳ bilür ʿayn-ı ʿinā ʿayn-ı ʿaẕāb u ʿayn-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 1). [ḥaḳḳ bilür, -ür ] 

Secde ḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ḳalbüm Raḥīmī ġayrıya / Kaʿbe dergāhuña ḳılmışdur ṣafā ile sened (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 7). [ḥaḳḳ bilür, -ür ] 

Dün ü gün budur Raḥīmīnüñ murādı Ḥaḳḳ bilür / Her şebüñ ola şeb esrār-ı ḥaḳı şebhā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 6). [ḥaḳḳ bilür, ] 

Dün ü gün budur Raḥīmīnüñ murādı Ḥaḳḳ bilür / Her şebüñ ola şeb esrār-ı ḥaḳı şebhā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 6). [ḥaḳḳ bilür, ] 

Yıḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ʿaşḳ u maḥabbet dirler adına / Raḥīmīnüñ dilinde bir binā-yı muḥkemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 7). [ḥaḳḳ bilür, ] 

 

ḥaḳḳ tebārek: Teâlâ gibi mâzi fiiliyle mübalâğa ile bereketin Allah'tan zuhurunu ifade eder. 

Ḥaḳḳ tebārek ʿīduñı ḳılsun mübārek dāʾimā / Āsitānuñda yazılsun dāʾimā dīvān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 14). [ḥaḳḳ tebārek, ] 

 

ḥaḳḳā: Doğrusu, gerçekte. 

Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [ḥaḳḳā, ] 

Mürīdüñ olmayan ḥaḳḳā senüñ merdūd-ı ʿālemdür / Muḥibb ü muḫliṣ olmışdur saña bī-gāne vü ḫ˅īşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 4). [ḥaḳḳā, ] 

 

ḥaḳḳında: İlgili olarak; üzerine. 

Nihān olur dehānuñla miyānuñ ey perī benden / Anuñ ḥaḳḳında ḳāl u ḳīl ḳılaydum bāri kem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 2). [ḥaḳḳında, ] 

 

ḥaḳḳum: Hakkımda, benim için, benimle ilgili olarak. 

Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler / Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 3). [ḥaḳḳumda, -umda ] 

 

ḫāk-pāy: Ayağın tozu, toprağı. 

Ṭañ degül meh dikse göz her gün rikābuñ ʿaynına / Ḫāk-pāyuñ tūtiyādur āfitābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 1). [ḫāk-pāyuñ, -uñ ] 

 

ḥaḳ-perver: Doğruyu koruyan. 
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Ḥaḳīḳat-dān ola hem pür-ḥaḳīḳat-bīn ü ḥaḳ-perver / Senüñ gibi saʿādet kānı şāh-ı kāmkār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 2). [ḥaḳ-perver, ] 

 

ḫāksār: Perişan, düşkün, hakir. 

Raḥīmī gerçi ḫāk oldı ümīd-i pāy-ı būseñle / Görüp bir gün dimezsin raḥm idüp bir ḫāksārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 5). [ḫāksārum, -um ] 

Rikābuñdan Raḥīmī sāye gibi bir gün ayrılmaz / Vefā yolında ol sābit-ḳadem bir ḫāksāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 9). [ḫāksāruñdur, -uñdur ] 

Dizin dizin reh-i kūyında dizilüp ʿuşşāḳ / Gürūh gürūh görinen ḫor ḫāksārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 4). [ḫāksārı, -ı ] 

Teraḥḥum eylemez baş ḳaldırup ben ḫāksārına / Meger ben ẕerreden ʿār eyler ol ḫūrşīd-i raḫşānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 4). [ḫāksārına, -ına ] 

 

ḫāksār it-: Perişan etmek. 

Hevādārı olanı ḳāmetüñüñ istiḳāmetle / Meẕellet yollarında sāye gibi ḫāksār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 3). [ḫāksār itme, -me ] 

 

ḫāksār ol-: Toz toprak içinde kalmak, hâli perişan olmak. 

Dil ser-i sevdā-yı zülfüñle ġubār olmış yatur / Bir şeh-i ṣāḥib-külehdür ḫāksār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 1). [ḫāksār olmış, -mış ] 

 

ḫāksār-ı evliyā: Perişan evliya. 

Menzilüm gün gibi dirseñ ola farḳ-ı farḳadān / Ol rıżā rāhında her dem ḫāksār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 7). [ḫāksār-ı evliyā, ] 

 

ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı: Allah'ın tecellisi hakkı için. 

Ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı gülşen-i kūyuñsuz ey ḥūrī / Görinür dūzaḫāsā gözüme bāġ u cinān sensüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 4). [ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı, -uñ ] 

 

ḥāl: Durum, keyfiyet, vaziyet. 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [ḥālüm, -üm ] 

Bezm-i ġamda ey Raḥīmī ḥālüme raḥm eyleyüp / Ḳanlar aġladı ḳadeḥler nāleler toldı rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 5). [ḥālüme, -üme ] 

Bildi kim ten cümleten tennūr-ı ġam biryānıdır / Pāre pāre olup aġlar ḥālüme yanup kebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 4). [ḥālüme, -üme ] 
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Ḳo māżī ġuṣṣasın efkār-ı istiḳbāli terk eyle / Naẓar ḳıl ḥālüñe gör ḥāliyā kesb eyle bir ḥālet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 4). [ḥālüñe, -üñe ] 

Raḥīmī bendeñüñ ḥālin ṣorarsañ / Esīr-i bend-i miḥnetdār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 6). [ḥālin, -in ] 

Raḥīmī ḥālüñi ʿarż it der-i şāh-ı süḫan-dāna / Maʿārif şehrinüñ şāhı feṣāḥat nükte-gūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 5). [ḥālüñi, -üñi ] 

Dimedüñ ḥālümi görüp ġamda / Düşmenümle ol āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 8). 
[ḥālümi, -ümi ] 

Cefā-yı ġamze cāna geçdi peykānı dil uzatmaz / Ṣorup ḥālüm aġız açar bu zaḫm-ı cān-sitān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 5). [ḥālüm, -üm ] 

Ṭolmış idi gülşene āvāze-i zāġ u zaġan / Ḥāli ayruḳsıdı bāġuñ işidenlerden ıraġ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 130, Beyit 4). [ḥāli, -i ] 

Gör ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle ne keyfiyyetde ben / Ḥālüme raḥm it beni ḥayrān iden esrāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 4). [ḥālüme, -üme ] 

Ḥālimüzden āh kim ʿālemde bir āgāh yoḳ / Münḫaṣır mesʾele manṣıb ḥasbeten lillāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 1). [ḥālimüzden, -imüzden ] 

Göñül senden olupdur āteş-i ʿaşḳa beni çaḳmaḳ / Baş açup yanayın senden şeh-i devrāna ḥālüm çaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 1). [ḥālüm, -üm ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [ḥālüm, -üm ] 

Bilmezem senden Raḥīmī kime yansun ḥālini / Dād elüñden ey felek feryād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 7). [ḥālini, -ini ] 

Beni ḥālümde ḳoñ ben özge ḥālet iḫtiyār itdüm / Veraʿ ehlin ḳoyup kūy-ı ḫarābāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 1). [ḥālümde, -ümde ] 

Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [ḥālüñ, -üñ ] 

Beni bir ḥālete irgürdi hecrüñ ʿālī bir yüzden / Bu ḥāle vāḳıf olmazsañ olur aḥvāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 1). [ḥāle, -e ] 

Göñül mirʾātınuñ ḥāli mükedder jeng-i fürḳatle / Ṣafā himmetle baḳ anı mücellā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 6). [ḥāli, -i ] 

Ḫastanuñ ḥālin ne bilsün ṣaġlar göñlüm benüm / Ol sebepden nergis-i bīmāruñ eyler ārzū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 273, Beyit 4). [ḥālin, -in ] 

Ṣabāveş cū-be-cū kendüm dolandum ḫırmen-i dehri / Bulınmaz ḫālüñüñ bekdaşı ḫod bir dāne fülfülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 4). [ḫālüñüñ, -üñüñ ] 

Hecr ile öldüm meded depret lebüñ ṣor ḥālümi / Zinde eyle bendeñüm bir cām-ı rūḥ-efzāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 3). [ḥālümi, -ümi ] 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [ḥāl, ] 
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Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı / Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 1). [ḥālümi, -ümi ] 

İnkār idenüñ ḥāli nedür mesʾele maʿlūm / İḳrār iden İslāma vü īmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 7). [ḥāli, -i ] 

Raḥīmī bir cefākāruñ elinden çekdügüm cevri / Kime diyem bilür yoḳ ḥālümi Allāhdan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 5). [ḥālümi, -ümi ] 

 

ḥāl: Bedende olan nokta, ben. 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [ḫālüñe, -üñe ] 

Ḫaduñsuz ʿīd Muṣḥaf ḥaḳḳı içün rūz u ʿīd olur / Ḫuceste-fāl hem āyāt-ı raḥmet ḫaṭṭ u ḫālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 3). [ḫālüñdür, -üñdür ] 

Laʿl-i yār üzre Raḥīmī ṣanma ḫāl / Dāġ-ı cānuñdur ki teʾsīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 5). [ḫāl, ] 

Yine beg virdi Raḥīmī ḫālüñe dil-murġını / Himmetüñ gibi bülend olur hücūm-ı şāh-bāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 7). [ḫālüñe, -üñe ] 

Dāne vü dāmıyla ḫāl ü zülfüñ olmazmış şikār / Yüksek uçarmış o pervāz-ı hümāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 4). [ḫāl, ] 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [ḫāl, ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [ḫāl, ] 

Ḫuld-ı berīnde bitmeye ḫaṭṭuñ gibi giyāh / Bekdaşı ḫālüñüñ daḫi bir dāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 5). [ḫālüñüñ, -üñüñ ] 

Ḫal ü ḫaddınsız yaḳup eczāyı çeşmüm gül gibi / Lāle gibi dāġ-ı ġamda dāġdār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 4). [ḫal, ] 

Ben benefşe gibi boynumı egüp yalvaruram / Ḫaṭṭ u ḫālüñ görmeyem bir dānesin fülfül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 4). [ḫālüñ, -üñ ] 

 

ḥāl ol-: Hallolmak, çözümlenmek, sonuçlanmak. 

Ser-güẕeştem n’ola olursa selefden muʿteber / Ey Raḥīmī bu ḥaḳīḳat ḥāl olur efsānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 41, Beyit 7). [ḥāl olur, -ur ] 

 

ḥalāl: Helal, sakıncası olmayan. 

Sensizin dirlik dilersem ġamzeñe ḳatlüm ḥalāl / Leblerüñsüz zindegānī cānuma olsun ḥarām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 3). [ḥalāl, ] 
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ḫalāṣ: Kurtulma, kurtuluş. 

Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [ḫalāṣ, ] 

 

ḫalāṣ eyle-: Kurtarmak. 

Ḫalāṣ eyle dil-i bī-ṭāliʿi ṣavm-ı nuḥūsetden / Şeref vir ey hilāl-ebrū baña ʿīd-i cemālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 5). [ḫalāṣ eyle, ] 

Firāḳuñ bir yaña bir yaña ġam derd üzre derd oldı / Ölümden cān ḫalāṣ eyleye mi böyle olan ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 5). [ḫalāṣ eyleye, -ye ] 

 

ḫalāṣ ol-: Kurtulmak. 

Yüzüm sürdükce ʿār itme ġubār-ālūde çihremden / Ne mümkindür ḫalāṣ ola elümden pāk-dāmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 5). [ḫalāṣ ola, -a ] 

 

ḥalāvet: Tatlılık, şirinlik. 

Cüllāba ḳondı Ḳonyalu şīrīn sözüñle hep / Virdi lebüñ ḥalāveti ḥelvāya ḫoş-revāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 3). [ḥalāveti, -i ] 

 

hāle: Ay ağılı, ay etrafında bazen peyda olan daire. 

Bir gice mūy-ı miyānını kenāra çeküben / Ol mehi hāle gibi biz de der-āġūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 4). [hāle, ] 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [hāle, ] 

Her gün alur ʿārıżuñ zülf-i şebāsā ḳoynına / Hāledür māhı ḳoyar her gice gūyā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 1). [hāledür, -dür ] 

Yaralandı yüregi tīr-i ḥasedden siperüñ / Ḳocalı hāle gibi sen meh-i tābānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 2). [hāle, ] 

 

ḫalel: Zaaf, bozukluk, eksiklik. 

Ṣaḳlasun kāḫ-ı vücūdını ḫalelden Bārī / Dil-i vīrānemi bir yapıcı miʿmārum var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 73, Beyit 4). [ḫalelden, -den ] 

 

ḥālet: Nitelik, durum, hal. 

Ḳo māżī ġuṣṣasın efkār-ı istiḳbāli terk eyle / Naẓar ḳıl ḥālüñe gör ḥāliyā kesb eyle bir ḥālet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 4). [ḥālet, ] 
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Beni ḥālümde ḳoñ ben özge ḥālet iḫtiyār itdüm / Veraʿ ehlin ḳoyup kūy-ı ḫarābāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 1). [ḥālet, ] 

Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [ḥāletüm, -üm ] 

Beni bir ḥālete irgürdi hecrüñ ʿālī bir yüzden / Bu ḥāle vāḳıf olmazsañ olur aḥvāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 1). [ḥālete, -e ] 

Efendi ben ḳuluñ fürḳatde dil endūh-ı ḥayretde / İkimizde ʿaceb ḥāletdeyüz ben ġamlı ol ġamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 2). [ḥāletdeyüz, -deyüz ] 

 

ḥālet vir-: Keyfiyyet vermek. 

Kef-i luṭfuñla dil cān ẕātuñ ile olalı hem-dem / ʿAceb ḥālet virür cūş u ḫurūşum dehre geh baḥre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 4). [ḥālet virür, -ür ] 

 

ḥālet-i ʿaşḳ: Aşkın hali. 

Ḥālet-i ʿaşḳ içre aḥvālüm görüp ḳan aġladı / Ey benüm çeşm-i güher-bārum yaşuñ olsun mezīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 2). [ḥālet-i ʿaşḳ, ] 

 

ḥālet-i laʿl: Kırmızı dudağın keyfiyeti. 

Ḥālet-i laʿlüñ Raḥīmī cām-ı sāġardan ṣorar / Ol meẕāḳ-ı cām-ı cānı kām-yābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 7). [ḥālet-i laʿlüñ, -üñ ] 

 

ḥālet-i mevt: Ölüm hali. 

Müşkil iken ḥālet-i mevti saña āsān ider / Ey ġarīb-i ʿāşıḳ-ı dil-ḫasta zār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 77, Beyit 3). [ḥālet-i mevti, -i ] 

 

ḥālet-i sūz u güdāẕ: Erime ve yanma hali. 

Pür-ḥarāretdür Raḥīmīnüñ zebānı nārveş / Ḥālet-i sūz u güdāẕ ile ider eşʿār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 7). [ḥālet-i sūz u güdāẕ, ] 

 

ḫālḫāl: Ayak bileziği. 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde olan şiʿrümi Cibrīl-i emīn / Çıḳarup ʿarş-ı ʿalā sāḳına ḫālḫāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 5). [ḫālḫāl, ] 

 

ḫālī: Boş. 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñe di itmesün güẕer / Ḫālī degül ḫaṭırludur ey dürr ḫurūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 4). [ḫālī, ] 
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ḥāl-i bī-riyā: Riyasızın hali. 

Mürīd-i her mürāyı olma ḥāl-i bī-riyā kesb it / Bu ben oñara pendi böyle pīr-i mey-fürūş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 2). [ḥāl-i bī-riyā, ] 

 

ḫālī degül: Uzak değil. 

Dīdeden bir dem degül ḫālī ḫayāli ḥüsnüñüñ / Ṣan deñiz yüzinde eyler ḥażret-i ḫünkār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 2). [ḫālī degül, ] 

 

ḥāl-i erkān: İleri gelenlerin durumu. 

Ḥāl-i erkāna vuḳūfı var Raḥīmī bendeñüñ / Gāh paşayı gehi ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 8). [ḥāl-i erkāna, -a ] 

 

ḥāl-i gedā: Kölenin hâli, durumu. || Âşığın hâli. 

Fehm ider ḥāl-i gedāyı şeh-i devrānumsın / Maʿrifet maḥzeni sulṭān-ı süḫan-dānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 1). [ḥāl-i gedāyı, -yı ] 

 

ḫāl-i leb: Dudak beni, dudağın kenarındaki ben. 

Ḫāl-i lebüñ firāḳı odı lāle gibi āh / Cān cebhesine urdı yine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 4). [ḫāl-i lebüñ, -üñ ] 

 

ḫāl-i muʿanberveş: Güzel kokulu ben gibi. 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [ḫāl-i muʿanberveş, ] 

 

ḥāl-i perīşān: Perişan, acınacak hal. 

Bu ben āşüfte-dile ey şeh-i ʿālī naẓar it / Zülfüñüñ ẓulmi ile ḥāl-i perīşānem ben (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 225, Beyit 4). [ḥāl-i perīşānem, -em ] 

 

ḫāl-i ruḫ: Yanaktaki ben. 

Ḫāl-i ruḫuñ firāḳı ile nār-ı ḥasretüñ / Yaḳdı Raḥīmī sīnesine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 80, Beyit 5). [ḫāl-i ruḫuñ, -uñ ] 

 

ḥālıḳ: Halk eden, yaratan, Allah. 



844 
 

Ḥıfẓ ide ol şeh-i merdānı ḫaṭardan Ḥālıḳ / Ṣaḳladuġunca ten-i ʿasker-i Osmānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 7). [ḥālıḳ, ] 

 

ḫalīl:  

1.Sadık dost. 

Ḫalīlüm ḫāne-i dilde ġam-ı cānānı mihmān it / Tenevvür sīnede ḫūn-ı cigerden aña biryān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 1). [ḫalīlüm, -üm ] 

Misāfir-ḫāne-i dilde iḳāmet iḫtiyār itdi / Ḫalīlüm ġam dinür bir maḥrem-i mihmānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 4). [ḫalīlüm, -üm ] 

Raḥīmī bendeñüñ düşmen sözüyle ḫāṭırın yıḳma / Ḫalīlüm Kaʿbe ḥaḳḳı ḳıble-i Raḥmānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 7). [ḫalīlüm, -üm ] 

 

2.Hz. İbrahim. 

ʿĀşıḳa ṣubḥ-ı viṣālüñdür Ḫalīlüm rūz-ı ʿīd / Kaʿbe-i kūyuñ Ṣafā ehline miḥrāb-ı ümīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 1). [ḫalīlüm, -üm ] 

Dest-i cevr ile Ḫalīlüm ḥaẕer it yaḳma ṣaḳın / Ḳıble-i ehl-i Ṣafā Kaʿbe-i ʿulyādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 6). [ḫalīlüm, -üm ] 

 

ḫāliṣ it-: Temizlemek. 

Bu ḳalbüm ḫāliṣ itdi cevher-i ʿaşḳ / Yüzüm gibi tenüm altun olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 2). [ḫāliṣ itdi, -di ] 

 

ḥāliyā: Şu anda, şimdi. 

Ḳo māżī ġuṣṣasın efkār-ı istiḳbāli terk eyle / Naẓar ḳıl ḥālüñe gör ḥāliyā kesb eyle bir ḥālet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 4). [ḥāliyā, ] 

Yine yap yap yapagör ḥāliyā vīrānedür gönlüm / Anı maʿmūr idüpdüñ sābıḳan genc-i viṣālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 6). [ḥāliyā, ] 

 

ḫalḳ: Ahali, insanlar. 

Şeb-i fürḳatde ḫalḳa ḳarşu ḳaddüm dāle döndürdi / Baña bend eyleyen hep ʿıḳd-ı zülf-i tābdāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 6). [ḫalḳa, -a ] 

Esīr-i zülfüñ olduġumı rüsvā eyledi ḫalḳa / Baña bu bendi geçmeklik yine ol nābe-kāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 8). [ḫalḳa, -a ] 

Bükdüñ bu ḫalḳa ḳarşu bilümi kemer miyem / Ey serv saña ṭoġrulıḳ itdüm kem-er miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 1). [ḫalḳa, -a ] 
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Gün yüzüñsüz ey hilāl-ebrū bu gün / Baña mātem ḫalḳa bayram u dügün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
267, Beyit 1). [ḫalḳa, -a] 

 

ḥalḳa: Daire şeklinde olan şey. 

Fetḥ-i bāb olsun Raḥīmī dir iseñ bāb-ı murād / Ḥalḳa gibi aç gözüñ gel bu der-i ʿulyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 7). [ḥalḳa, ] 

Bir şehüñ şimdi Raḥīmī ḳulıdur ḥalḳa biliş / ʿAyn-ı aʿṭāf bu ḥalḳa siper iḥsānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 6). [ḥalḳa, ] 

Ṭaş işigüñ Raḥīmī gibi baṣdı baġruma / Şimdi açıldı ḥalḳa gibi ḫātemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 312, Beyit 5). [ḥalḳa, ] 

 

ḥalḳa ḥalḳa: Kıvrım kıvrım. 

Tā ki ʿaşḳuñ ḥalḳa ḥalḳa boynuma ṭaḳdı kemend / Ṭutmaz olmışdur bu ben dīvāneyi zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 1). [ḥalḳa ḥalḳa, ] 

Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend / Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 2). [ḥalḳa ḥalḳa, ] 

Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn / Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 2). [ḥalḳa ḥalḳa, ] 

 

ḥalḳa-i gīsū: (Sevgilinin) saçının halkası, kıvrımı. 

Ḥoḳḳa-i laʿlüñ ḳatında ḥalḳa-i gīsūlaruñ / Mārdur tiryāḳdan mest ü ḫumār olmış yatur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 104, Beyit 6). [ḥalḳa-i gīsūlaruñ, -laruñ ] 

 

ḫalḳ-ı cihān: Cihan halkı. Dünyadaki insanlar, herkes. 

Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var / Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 1). [ḫalḳ-ı cihān, ] 

ʿAşḳuñı bir ẕerre dilde ḥıfẓa yoḳdur ṭāḳatüm / Bildiler sen şāha mihrüm gün gibi ḫalḳ-ı cihān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 5). [ḫalḳ-ı cihān, ] 

 

ḥall: Çözmek, üstesinden gelmek. 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [ḥall, ] 

 

ḥall it-: Çözmek, çözüm yolu bulmak. 

Müşkil-i ʿaşḳı müftiye ṣordum / İtmedi ḥall kitāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 3). 
[ḥall itmedi, -medi ] 
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ḫālveş: Vücuttaki ben misali. 

Şimdi meyl-i cān u dil şol bir şehe ḫūbāñedür / Ḥüsnde Bekdaşi yoḳdur ḫālveş bir dānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 1). [ḫālveş, ] 

 

ḥalvet: Yalnız kalma, tenhaya çekilme, tenhalık. 

Daʿvet itseñ ḥalvete bir gün beni aʿdām ile / Ey perī maʿlūm olurdı ara yirde merd ü zen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 6). [ḥalvete, -e ] 

Götürdi bezm-i kesretden ayaġı cümle el çekdi / Ḥarīm-i vaḥdet-ābād içre ḫalvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 2). [ḫalvet, ] 

 

ḫalvet bul-: Yalnız kalmak. 

Çekdügüm cevri Raḥīmī āh diyü aġyārdan / Ol perīnüñ daʿvetin ḫalvet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 7). [ḫalvet bulursam, -ursam ] 

Seni germ-ābede seyr itmege ḫalvet bulımaz / Gündüzin mihr gice māh gelür cāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 2). [ḫalvet bulımaz, -ımaz ] 

 

ḫalvet-serāyı: Tenhâ ve gözlerden uzak olarak oturulabilen saray, kâşâne, köşk. 

Bu göñlüm gözgüsinde ṣūret-i ḥüsnüñ görenler dir / Zelīḥādur getürmiş Yūsufın ḫalvet-serāyına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 3). [ḫalvet-serāyına, -na ] 

 

ḫam: Eğri, bükülmüş, yay biçiminde. 

Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [ḫam, ] 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen 
eylersin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [ḫam, ] 

Meh-ruḫuñ hecriyle seyr eyle yaşum seyyāresin / Hem-ḳadem ḫam gözlemekden ey hilāl-ebrū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 4). [ḫam, ] 

 

ḫam ḳıl-: İki büklüm etmek. 

Reşk idüp sen şeh-süvāruñ sümm-i raḫş-ı naʿline / Ḫam ḳılur ḳaddin anuñçün ġurre-i ġarrā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 3). [ḫam ḳılur, -ur ] 

 

ḫam ol-: İki büklüm olmak. 

Baġruma ṭaşlar baṣup ġamdan ḫam oldı ṭāḳatüm / Ḫātem-i laʿlüñle maḥremdür bir aḫıryān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 2). [ḫam oldı, -dı ] 
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ḥamdülillāh: Allah’a hamd olsun. 

Rūzemüz rūz-ı ezelde rūze-i ġamdur bizüm / Ḥamdülillāh ḳāniʿüz bu ṣavm-ı ʿīdāsāyıla (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 290, Beyit 5). [ḥamdülillāh, ] 

 

ḫāme: Kalem. 

Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [ḫāme, ] 

Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı / Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 1). [ḫāmeden, -den ] 

 

ḫāme-i ḳudret: Kudret kalemi. 

Ne yazmış ṣafḥa-i eşcāra gör kim ḫāme-i ḳudret / Sebaḳ al bāb-ı ḥikmetdür ʿaceb dīvānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 4). [ḫāme-i ḳudret, ] 

 

ḫam-ender-ḫam: Büklüm büklüm, kıvrım kıvrım. 

Derd-i hecrüñle elif-ḳaddüm ḫam-ender-ḫam iken / Rā-ḳaşuñla dāl-zülfüñ hīç revā mı ide redd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 3). [ḫam-ender-ḫam, ] 

 

ḫamīde: Eğilmiş, iki büklüm olmuş. 

Ḫamīde zülfümi yā Rabb o şāh-bāz-ı cemāl / Dil-āver oldı be-ġāyet şebinde tüldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 3). [ḫamīde, ] 

 

hāmūn: Ova, sahra. 

Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [hāmūn, ] 

 

ḫamūş eyle-: Susmak. 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [ḫamūş eyler, -r ] 

 

ḫān: Hükümdar. 

Būy-ı çīn-i zülfüñe virür Ḫıṭā ḫānı ḫarāc / Dişlerüñüñ n’ola olursa ʿAdende bācıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 4). [ ḫānı, -ı ] 
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Raḥīmī dü cihāna dergehüñ virmez benüm ḫānum / Anı vallāhi ṣanma bir daḫi dār u diyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 7). [ḫānum, -um ] 

Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [ḫānum, -um ] 

Saʿādetlü serüñüñ ṣıdḳı içün pāy-ı taḫtuñdan / Selīmü’l-bāl ben mūrı Süleymān ḫāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 4). [ḫāna, -a ] 

İşitdüm ḫasta olmış nā-gehānī ol güzel ḫānum / Zemīn ü āsmānı oda yaḳdı şuʿle-i āhum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 1). [ḫānum, -um ] 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [ḫānum, -um ] 

 

ḫ˅ān: Sofra. 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [ḫ˅ānınuñ, -ınuñ ] 

 

ḫ˅ān-ı ezel: Ezel sofrası. 

Ḫudā ḫ˅ān-ı ezelde sen Süleymānuñ ḳapusından / Muḳadder eylemiş ben mūr-ı bī-miḳdāra bir behre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 3). [ḫ˅ān-ı ezelde, -de ] 

 

ḫ˅ān-ı ḥaḳ: Allah'ın sofrası. 

Ey Raḥīmī ḫ˅ān-ı Ḥaḳdan ḫod nevāleñ baḫşıdur / Bī-nevāyāne ṭamaʿ itme yime dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 5). [ḫ˅ān-ı ḥaḳdan, -dan ] 

 

ḫan it-: Hükümdar yapmak. 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [ḫan itsem, -sem ] 

 

ḥancer: Ucu sivri, iki yanı keskin bıçak. 

Dāġlar zerrīn-libāsum zaḫm-ı sīnem ḥancerüm / Pādişāh-ı kişver-i faḳram ḳanāʿat leşkerüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 1). [ḥancerüm, -üm ] 

Şerḥa şerḥa sīnemüñ zaḫmını hem dil yarasın / Ḫancerüñle dilleşüp ruḫṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 2). [ḫancerüñle, -üñle ] 

 

ḫançer çek-: Hançeri birisine karşı doğrultmak, saldırmak. 

Ḳaṣd-ı cān idüp niçün dāʾim ḳabālar başuma / Laʿlüñ öpsem ġamze ḫışım eyleyüp ḫançer çeker 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 2). [ḫançer çeker, ] 
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ḫandān: Gülen, neşeli, mutlu. 

Bir ruḫı şemʿuñ inandum ḫandesine germ olup / Külli eczāmı kül itdi yandurup pervāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 4). [ḫandesine, -sine ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [ḫande, ] 

Dilimi derhem itdi ġonca gibi ḫār-ı hicrānuñ / Anuñçün gül gibi ḫandān degüldür ḳalb-i ġamnāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 4). [ḫandān, ] 

 

ḫande ḳıl-: Gülmek. 

Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [ḫande ḳılsa, -sa ] 

 

ḫande-güşā ol-: Gülüş açan olmak. 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [ḫande-güşā olur, -ur ] 

 

ḫande-rū: Güler yüzlü. 

Ārzū-yı gül ḳılup gülşen recāsın itmezüz / Gül gibi bir ḫande-rū ferḫunde-dīdār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 5). [ḫande-rū, ] 

 

ḫande-rūlıḳ: Güler yüzlülük. 

Benüm gül yüzlü ġoncam ḫande-rūlıḳla işigüñde / Raḥīmī virdi cānın itmedi ihmāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 7). [ḫande-rūlıḳla, -la ] 

 

ḫāne:  

1.Ev. || Yer. 

Naṭʿ-ı şitāda ruḫ sürer idüñ piyādevār / Māt olur ol şehā ḳonacaḳ ḫāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 7). [ḫāne, ] 

 

2. Ev, mesken. 

Yiridür çıḳsa duḫān-ı āh-ı ḳalbi göklere / Ḫānesi külli yıḳıldı ḫānmānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 61, Beyit 6). [ḫānesi, -si ] 

 

ḫanedān: Köklü, asil ve büyük âile mensup kimseler. 
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Gördi bennā-yı ferāset ʿahdinüñ bünyādı yoḳ / Ṭarḥ idüp bünyādını hem ḫanedānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 2). [ḫanedānın, -ın ] 

 

ḫāne-i dil: Gönül evi. 

Ḫalīlüm ḫāne-i dilde ġam-ı cānānı mihmān it / Tenevvür sīnede ḫūn-ı cigerden aña biryān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 1). [ḫāne-i dilde, -de ] 

 

ḫāne-i göñül: Gönül evi. 

Şimdi mi geldi ḳāfile-i ʿaşḳ her zemān / Bu ḫāne-i göñül ezelīden ḳonaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 2). [ḫāne-i göñül, ] 

 

ḫāne-i ḫammār: Meyhane. 

Ḫarābāta ḳadem baṣdum Raḥīmī ehl-i dillerle / Göñül peymānesin bir ḫāne-i ḫammāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 7). [ḫāne-i ḫammāra, -a ] 

 

ḫān-ı ʿālī-şān: Şanı yüce padişah. 

Ṭapuña gelüp şāh-ı Selīm Ḫān-ı ʿālī-şān / İḫlāṣ ile ʿarż itdi irādet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 287, Beyit 3). [ḫān-ı ʿālī-şān, ] 

 

ḫān-ı cūd: Cömertlik hükümdarı. 

Bī-nevā dervīşüñem ḫūn-ı keremden ḳıl ʿaṭā / Tā nevālüñden nevāle bend olam ey ḫān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 3). [ḫān-ı cūd, ] 

 

ḫān-ı ʿīd: Bayramın hükümdarı. 

Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [ḫān-ı ʿīd, ] 

 

ḫānḳāh-ı ʿālem: Alemin misafirhanesi, dünya. 

Yile virmiş varını ṣabr u ḳarārı ḳalmamış / Ḫānḳāh-ı ʿālem içre nāba beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 4). [ḫānḳāh-ı ʿālem, ] 

 

ḫānmān: Ev, bark, ocak, yurt, yuva. 

Yiridür çıḳsa duḫān-ı āh-ı ḳalbi göklere / Ḫānesi külli yıḳıldı ḫānmānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 61, Beyit 6). [ḫānmānın, -ın ] 
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ḫār:  

1.Diken. 

Her diyāra kim ḳadem baṣsañ ḳudūmüñden şehā / Ḫārdan güller biter her ḫāra virür laʿl-i nāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 4). [ḫārdan, -dan; ḫāra, -a  ] 

Nice keşf ideyin ey ġonca rāzum / Bu dil dem-beste ḫār arada ḥāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 3). [ḫār, ] 

Ḫārdan zaḫm-ı ġamın cānumda laʿl-i yār içün / Bülbülā bir ġonca-i nüzhet bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 6). [ḫārdan, -dan ] 

Gül yüzüñden ayru tāb-ı ġamda bī-tāb oldı ḫār / Zerd olup titrer ḫazān yapraġı gibi cümle ten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 2). [ḫār, ] 

Ten-cāmesi yaḳasın çāk itdi dest-i ġayret / Ey ġonca aça senüñ gül gibi ḫāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 2). [ḫāra, -a ] 

Ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla ḫurrem gül gibi her ḫār / Ḫoş-edā bülbülüñ ey ġonca-leb zārın hezār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 4). [ḫār, ] 

Bülbülüñ nāle vü feryādı hezār olsa ne ġam / Gül olur ḫāra muḳārin o ġam-ı ġavġāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 6). [ḫāra, -a ] 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni / Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 4). [ḫār, ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [ḫār, ] 

Ḫār elinden alamam gül gibi ter dāmenüñi / Her seḥer anuñ içün eylerem efġān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 3). [ḫār, ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [ḫār, ] 

Gül-i gülzār-ı leṭāfetsin eyā ġonca-dehen / İltifāt eyleme ḳo ḫāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 4). [ḫāra, -a ] 

 

2. Diken || Rakip. 

Her sū o ġonca ḫār ile içer şarāb-ı sürḫ / Aḳar o demde çeşme-i çeşmümden āb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 1). [ḫār, ] 

Gözüm nergis gibi nāẓır izüñe / Yüzüñ gül gibi lākin ḫāra manẓūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
3). [ḫāra, -a ] 

Meyl eyleyeli ḫāre o gül-pīreheni gör / Gül gibi teni çāk yini yāsemeni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
52, Beyit 1). [ḫāre, -e ] 

Ġonca gibi ḳan yudar bülbül ḥarīm-i bāġda / Bī-tekellüf gülşen-i ḥüsnüñ ider her ḫār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 6). [ḫār, ] 
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Leṭāfet gülşeninde gülşen ol gül gibi ey ġonca / Ġamından incinüp ḫāruñ ṣaḳın çekme melāletler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 4). [ḫāruñ, -uñ ] 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [ḫāra, -a ] 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [ḫār, ] 

Ḳan ṭolar her dem ḳadeḥveş çeşm-i ḫūn-efşānumuz / Mey içelden ḫār ile ol ġonca-i ḫandānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 1). [ḫār, ] 

Ḫār elinden āh kim bildüm alınmaz dāmenüñ / Hem-dem-i aġyārsın ey ġonca-i ḫandān ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 3). [ḫār, ] 

Ḫārlarla açılur ol verd-i ḫandān her ṭaraf / Bir dem olmaz kim gözümden aḳmaya ḳan her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 1). [ḫārlarla, -larla ] 

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [ḫār, ] 

Ṣalınma her pelīd ile benüm serv-i ḫırāmānum / Açılma virme yüz her ḫāra ey gül-berg-i ḫandānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 1). [ḫāra, -a ] 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [ḫāra, -a ] 

Gül gibi sen mey içüp her ḫāra hem-dem olalı / Ġoncaveş ben ḳan yudup bülbül gibi itdüm fiġān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 6). [ḫāra, -a ] 

Yüz virme ḫāra ṣalınup ey gül budacıġı / Baṣ çihrem üzre pāyuñ odur ḫod ṭuracıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 1). [ḫāra, -a ] 

Beni ḳoyup raḳībe yüz virdi / Ol güli gör ki ḫāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 4). 
[ḫāra, -a ] 

 

ḫ˅ār-ı ʿaşḳ: Aşkın hakiri. 

Etegüñ ṣanmış sifālin dem olur mı ḫ˅ār-ı ʿaşḳ / Dökseler ger ḳanını virmez anı cām-ı Ceme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 3). [ḫ˅ār-ı ʿaşḳ, ] 

 

ḫār it-: Hor görmek, aşağılamak. 

Ḳafes olmaḳ revā mı bülbül-i cāna cihān bāġı / Giriftāruñdur ol āşüfte-i āzār ḫār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 6). [ḫār itme, -me ] 

 

ḫ˅ār ol-: Hakir, hor, zelil, itibarsız olmak. 

Ṣurāḥi gibi ser-keşler ne bilsün derd ü derdümden / Ayaḳlarda ḳalup cürʿa gibi ḫ˅ār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 2). [ḫ˅ār olmayan, -mayan ] 
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ḫār u ḫas: Çalı çırpı, çer çöp. 

Sūz-ı āhumdan yanar kevn ü mekān / Māniʿ olmaz āteşe her ḫār u ḫas (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 4). [ḫār u ḫas, ] 

Ṣunma ol ġonca lebüñ pāyına ey ḫār u ḫas el / Yoḳ yire başuñ içün cāna kesel virme kes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 1). [ḫār u ḫas, ] 

 

ḫarāb: Yıkılmış, harab olmuş, viraneye dönmüş. 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [ḫarāb, ] 

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [ḫarāb, ] 

Ey Raḥīmī genc-i ʿaşḳ-ı yāra cāy olsun diyü / Göñlümüñ maʿmūresin dāʾim ḫarāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 5). [ḫarāb, ] 

Cān mürde dil-şikeste ciger ḫūn ten ḫarāb / Devrān döne döne beni çār-pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 6). [ḫarāb, ] 

Çeşm-i mestüñ ki ḫ˅āba yüz ṭutdı / Yıḳılup dil ḫarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 1). 
[ḫarāba, -a ] 

 

ḫarāb it-: Yıkmak, viran etmek. 

Beni şeydā ḳılan her dem nesīm-i caʿd-ı gīsūdur / Ḫarāb iden göñül şehrin firīb-i çeşm-i cādūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 1). [ḫarāb iden, -en ] 

Çeşm-i mestüñdür ḫarāb iden dil ü cān illerin / Laʿl-i nābuñdur kesād iden Bedaḫşān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 1). [ḫarāb iden, -en ] 

Raḥīmī hecr-i kūyuñla beden mülkin ḫarāb itdi / Felek burcını yıḳmaġa döküpdür ṭop-ı efġānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 7). [ḫarāb itdi, -di ] 

 

ḫarāb ol-: Yıkılmak, tahrip olmak. 

Dest-i hecrüñle ḫarāb olup yıḳılmışdur göñül / Genc-i vaṣluñla yine yap yap anı ābād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 2). [ḫarāb olup, -up ] 

Göñül Nīş ḳalʿasıdur ṣan ḫarāb olmış içi ṭaşı / Başum ṭāġ-ı ʿinā ʿaynıyla çeşmümdür bıñarbaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 1). [ḫarāb olmış, -mış ] 

 

ḫarāba vir-: Harap etmek, perişan etmek. 

Ṭāliʿ-i naḫsı ḫarāba virdi Saʿd-ābādını / Başa tozlar ḳoparuban Iṣfahānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 3). [ḫarāba virdi, -di ] 
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ḫarābāt: Meyhane. 

Ḳılma ḥaḳāret eyle ḫarābāt erine ṭaʿn / Cemşīd olurdı hem-dem aña gāh gāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 4). [ḫarābāt, ] 

Ḫarābāta ḳadem baṣdum Raḥīmī ehl-i dillerle / Göñül peymānesin bir ḫāne-i ḫammāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 7). [ḫarābāta, -a ] 

Ḫarābāta ayaḳ baṣdı Raḥīmī pāk-dillerle / Maḳām-ı ehl-i zerḳ olmaġın el çekdi muṣallādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 7). [ḫarābāta, -a ] 

Selāmet semtine luṭf eyle taḥrīk itme ey ṣūfi / Ḫarābāt ehliyem nūş eyledüm ben cām-ı bed-nāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 3). [ḫarābāt, ] 

 

ḫarābāt ehli: Meyhane sakinleri. 

Biz muḳīm-i kūy-ı rüsvāyuz ḫarābāt ehliyüz / Ṣāf-dil pākīze-meşreb vecd ü ḥālāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 1). [ḫarābāt ehliyüz, -yüz ] 

Müdām ʿaşḳuñ şarābıyla beni şeydā iden sensin / Ḫarābāt ehline ser-dār idüp rüsvā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 1). [ḫarābāt ehline, ] 

 

ḫarāc vir-: Haraç / vergi vermek. 

Aḳşehre döndi Aydın olup ay yüzüñle dehr / Gördi ṣaçuñı virdi Ḳaraman hemān ḫarāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 2). [ḫarāc virdi, -di ] 

Būy-ı çīn-i zülfüñe virür Ḫıṭā ḫānı ḫarāc / Dişlerüñüñ n’ola olursa ʿAdende bācıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 4). [ḫarāc virür, -ür ] 

 

ḥarām olsun: Yasak olsun, nasip olmasın anlamlarında olumsuz bir temenni. 

Sensizin dirlik dilersem ġamzeñe ḳatlüm ḥalāl / Leblerüñsüz zindegānī cānuma olsun ḥarām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 3). [ḥarām olsun, -sun ] 

 

ḥarāmī: Haydut. 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i fettān yol baṣar / Vaṣl ise bir ince bil ġāyet maḥall-i iḥtirāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 2). [ḥarāmī, ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i āfet yol baṣar / Ḳayd-ı rāh-ı zāhide ṣad sāledür zünnār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 3). [ḥarāmī, ] 

 

ḥarāret:  

1.Zevk, şevk, arzu ve istek. 

Laʿl-i sīr-ābuñla ġonca gördi hem-meşreb müdām / Reşkden mi ḳan yudar terdür ḥarāretden gül-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 3). [ḥarāretden, -den ] 
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Vücūdum bir seḫāvet kesb idüpdür żaʿf-ı fürḳatle / Ḥarāret ġālib olup cānda ne tāb u tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 4). [ḥarāret, ] 

Ḥarāretle yanarken nār-ı hecri dün gice şemʿa / Yanumca bir yaña pervāne yandı bir yaña meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 4). [ḥarāretle, -le ] 

 

2. Isı, sıcaklık. 

Ḥarāret irmesün tāb-ı güneşden deyü ol māha / Duḫān-ı āh-ı dilden eyledüm bir sāyebān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 2). [ḥarāret, ] 

Tāb-ı düşmenden ḥarāret ḥāṣıl itdüm dostum / Çoḳ demidür eyle ben mehcūra āb-efşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 5). [ḥarāret, ] 

Ruṭūbet refʿ olup tende ḥarāretden yubūset var / Gözümden cūy olup her dem dökilen yaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 3). [ḥarāretden, -den ] 

 

ḫarbūz: Karpuz. 

Mā-ḥaṣal emrūd ya ḫarbūz u ya bıṭṭīḫ u sīb / Ḳanḳısın iḥsān iderseñ olurum şādān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 8). [ḫarbūz, ] 

 

ḫarc it-: Harcamak, sarf etmek. 

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [ḫarc idüp, -üp ] 

 

ḫāre: Sert taş, kaya. 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni / Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 4). [ḫāre, ] 

 

ḫarf: Harf, söz. 

Şāʿir-i bī-meze eşʿārımuza ḫarf çoġ olur / Sen Raḥīmī gibi bir ṭabʿ-ı güher-bāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 7). [ḫarf, ] 

 

ḫār-ı bāġ-ı ḥüsn: Güzellik bahçesinin dikeni. 

Bī-tekellüf seyr ide her ḫār-ı bāġ-ı ḥüsnüñi / Ben Raḥīmī ʿandelibüñe niçün ola yasaġ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 130, Beyit 7). [ḫār-ı bāġ-ı ḥüsnüñi, -üñi ] 

 

ḫār-ı belā: Belâ dikeni. 

Ġam-ı tīġ-i ʿadūdan zaḫm-ı cismüm dir gören yara / Yine ḫār-ı belādan bülbül-i pür-zāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 4). [ḫār-ı belādan, -dan ] 
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ḫār-ı elem: Elem dikeni. || Üzüntü, keder. 

Ṣafā gitdi göñül āyīnesinde jeng-i ġam ḳaldı / Gül-i şādī açılmaz sīnede ḫār-ı elem ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 343, Beyit 1). [ḫār-ı elem, ] 

 

ḫār-ı ġam: Üzüntü dikeni. 

Ḫayli gündür ḫār-ı ġamla baġludur bāb-ı feraḥ / Gül yüzüñle ḫāṭır-ı maḥzūnumı gel ey gül ac (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 2). [ḫār-ı ġamla, -la ] 

Her gice ḫār-ı ġamından ṣubḥa dek sen ġoncanuñ / ʿAndelībāsā göñül pes nā-gehānī zār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 2). [ḫār-ı ġamından, -ından ] 

 

ḫār-ı ġam-ı hicrān: Ayrılık derdinin dikeni. 

Ḫār-ı ġam-ı hicrāndan olur bülbül-i dilzār / Ey ġonca ḳo sen söyleyeni söyledeni gör (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 52, Beyit 3). [ḫār-ı ġam-ı hicrāndan, -dan ] 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [ḫār-ı ġam-ı hicrānı, -ı ] 

 

ḫār-ı ġurbet: Gurbet dikeni. 

Bilümi bükdi derd-i yār-ı ġurbet / Dilüm ṣad çāk itdi ḫār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, Beyit 
1). [ḫār-ı ġurbet, ] 

 

ḫār-ı hecr: Ayrılık dikeni. 

Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [ḫār-ı hecrüñle, -üñle ] 

 

ḫār-ı hicrān: Ayrılık dikeni. 

Dilimi derhem itdi ġonca gibi ḫār-ı hicrānuñ / Anuñçün gül gibi ḫandān degüldür ḳalb-i ġamnāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 4). [ḫār-ı hicrānuñ, -uñ ] 

 

ḫār-ı ḥüsn: Güzelliğin dikneni. 

Seyr ider her ḫār-ı ḥüsnüñ gülşenin ben lāleveş / Giñ yaḳadan gözlerüm ya dāmen-i kuhsārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 3). [ḫār-ı ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

ḫār-ı intiẓār: Bekleyiş dikeni.|| beklemenin verdiği kalbî acı ve sıkıntı. 
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Sīnemi gül gibi ṣad çāk itdi ḫār-ı intiẓār / Lāle gibi cisme dāġ urdı bu nār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 1). [ḫār-ı intiẓār, ] 

 

ḫāric: Dışında. 

Zar u zoruyla cehd itme ḳażādan ḫāric olmaz iş / Ḫasīse inḳıyād itme gelür taḳdīr olan ḳısmet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 5). [ḫāric, ] 

Ḫāric ez-defterde yoḳ idüñ görildi ey raḳīb / Āsitān-ı yārdan ifrāz bu bir maḥlūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 3). [ḫāric, ] 

 

ḫarīdār ol-: Müşteri olmak. 

Yoluñda beẕl-i cān itmek meẕāḳın ey şeker-ḫande / Metāʿ-ı laʿlüñe cāndan ḫarīdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 3). [ḫarīdār olmayan, -mayan ] 

Dirhem ü dīnāradur raġbet hünerde yoḳ revāc / Naḳd-i ʿömrüñ vir olup cehle ḫarīdār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 3). [ḫırīdār olup, -up ] 

Ser-i zülfüñ gibi ayaḳlama gel ben ḳuluña / Bu gün ey Yūsuf-ı gül-çihre ḫarīdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 6). [ḫırīdāruñ olam, -uñ, -am ] 

 

ḥarīm-i bāġ: Bahçenin içi. 

Ġonca gibi ḳan yudar bülbül ḥarīm-i bāġda / Bī-tekellüf gülşen-i ḥüsnüñ ider her ḫār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 6). [ḥarīm-i bāġda, -da ] 

 

ḥarīm-i gülşen-i vaṣl: Kavuşma gül bahçesinin mukaddes yeri. 

Ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla ḫurrem gül gibi her ḫār / Ḫoş-edā bülbülüñ ey ġonca-leb zārın hezār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 4). [ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla, -uñla ] 

 

ḥarīm-i ḥüsn: Güzellik haremi || güzellik sarayı. 

Ḥarīm-i ḥüsn içinde ḥāṣılı cūy-ı sirişkümdür / Özin ḳıl yaşını yā Rab k’o serv-i ser-firāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 3). [ḥarīm-i ḥüsn, ] 

 

ḥarīm-i muḥterem: Saygıdeğer kutsal yer. 

Ḥarīm-i muḥteremüñde eyā şeh-i ḫurrem / Daḫi bu bendeñe ḫıdmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 340, Beyit 4). [ḥarīm-i muḥteremüñde, -üñde ] 

 

ḥarīm-i vaḥdet-ābād: Birlik, bütünlüğün çok olduğu yer. 

Götürdi bezm-i kesretden ayaġı cümle el çekdi / Ḥarīm-i vaḥdet-ābād içre ḫalvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 2). [ḥarīm-i vaḥdet-ābād, ] 
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ḥarīṣ ol-: Hırslı olmak, çok istemek, çok arzu etmek. 

Dil ḳocaduḳça ʿaşḳa oldı ḥarīṣ / ʿAḳlı var ol delünüñ uṣludur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 7). 
[ḥarīṣ oldı, -dı ] 

 

ḫāṣ: Hususi, özel. 

Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz / Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 1). [ḫāṣ, ] 

 

ḫas u ḫāşāk ol-: Çerçöp olmak. 

Sürmedüm yüzümi gül-dāmenüñe sebze-misāl / Rāżıyam bāri bu yolda ḫas u ḫāşāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 2). [ḫas u ḫāşāk olayum, -ayum ] 

 

ḥasan: Peygamberimizin torunu Hz. Hasan. 

Ey leṭāfet gülşeninde serv-i reftārum Ḥasan / Zülfi sünbül ḳaddi gül ferḫunde dīdārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 1). [ḥasan, ] 

Ārzūmend-i gül-i rūyuñla ey gülzār-ı ḥüsn / Ṭutdı āfāḳı fiġān u naġme-i zārum Ḥasan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 268, Beyit 2). [ḥasan, ] 

Serv-ḳaddüñ yādına çekdüm elifler sīneme / Lāle-ruḫsāruñ firāḳı arturur nārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 3). [ḥasan, ] 

Şöyle denk itdi beni keyfiyyet-i maʿcūn-ı ʿaşḳ / Ṭoptoludur cürʿadān-ı dilde esrārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 4). [ḥasan, ] 

Lāibālī tekye-i ʿaşḳuñda bir abdāluñam / Dilde efgārum Ḥasan göñlümde eẕkārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 5). [ḥasan, ] 

Vuṣlatuñ olmaz müyesser ġuṣṣa-i aġyārsuz / Gülşen-i ʿālemde ey gül gibi pür-ḫārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 6). [ḥasan, ] 

Ben Raḥīmī pāk-meşreb māsivādan fāriġam / Bir Ḥüseynī-meẕhebüm olsa ne ġam yārum Ḥasan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 7). [ḥasan, ] 

 

ḥasbeten lillāh: Allah rızası için. 

Ḥālimüzden āh kim ʿālemde bir āgāh yoḳ / Münḫaṣır mesʾele manṣıb ḥasbeten lillāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 1). [ḥasbeten lillāh, ] 

 

ḥasb-i ḥāl: Görüşüp konuşma. 

Nev-cüvān iken cihān oldı Raḥīmī pür-şekl / Ḥasb-i ḥālüñden nişān virdi diyār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 9). [ḥasb-i ḥālüñden, -üñden ] 
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ḥased: Çekememezlik, kıskançlık. 

Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ / Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 1). [ḥasedden, -den ] 

Raḳībā żaʿf iden cism-i nizāruñ reşk-i mihrümdür / Ḥased ʿālemde ey miskīn seni āḫir cüdām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 4). [ḥased, ] 

 

ḥasen: Güzel. 

Raḥīmī āferīn fehmüñe ḥüsn-i ẕihnüñe ḥüsndür / O şāhuñ vaṣf-ı ḥüsnini ḥasenden aḥsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 7). [ḥasenden, -den ] 

 

ḥāṣıl:  

1.Ürün, mahsul. 

Virürdüñ ḫırmen-i dihḳān-ı dehrüñ ḥāṣılın ṣūfi / Elüñe girse ger gendüm ḳadar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 4). [ḥāṣılın, -ın ] 

 

2. Kazanç, elde edilen, kar. 

Kiştzār-ı dünyede bād-ı hevādur ḥāṣıluñ / Sen göñül ġulāt-ı zecr-i miḥnete meşġūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 2). [ḥāṣıluñ, -uñ ] 

 

ḥāṣıl eyle-: Elde etmek. 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [ḥāṣıl eyledi, -di ] 

 

ḥāṣıl it-: Elde etmek, edinmek, kazanmak. 

Tāb-ı düşmenden ḥarāret ḥāṣıl itdüm dostum / Çoḳ demidür eyle ben mehcūra āb-efşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 5). [ḥāṣıl itdüm, -düm ] 

Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [ḥāṣıl ider, -er ] 

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [ḥāṣıl itdüm, -düm ] 

 

ḥāṣılı: Doğrusu, velhasıl, sözün kısası. 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [ḥāṣılı, ] 
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Döne döne pīr-i ʿaşḳuñ pendi budur kendüme / Bāda eyle ḥāṣılı ġam ḫırmenin ber-bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 4). [ḥāṣılı, ] 

Ḥarīm-i ḥüsn içinde ḥāṣılı cūy-ı sirişkümdür / Özin ḳıl yaşını yā Rab k’o serv-i ser-firāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 3). [ḥāṣılı, ] 

Yelüp yil gibi gezdüm cū-be-cū bu ḫırmen-i dehri / Görünmez ḥāṣılı bir dāne berg-i gāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 2). [ḥāṣılı, ] 

 

ḥāṣılı ʿömr: Ömrün özeti. 

Bāda ṭabşırdum hevāñ ile vücūdum ḫırmenin / Ṣanma ʿömrüm ḥāṣılı ʿömrüm benüm bād-ı hevā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 4). [ḥāṣılı ʿömrüm, ] 

 

ḫāṣıyyet: Nitelik, özellik. 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [ḫāṣıyyet, ] 

 

ḫāṣıyyet-i küḥl-ı baṣarāsā: Sürmenin göze yararı gibi. 

Çeşmümde ġubār-ı ḳademüñ eylese māddi / Ḫāṣıyyet-i küḥl-ı baṣarāsā eser eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 2). [ḫāṣıyyet-i küḥl-ı baṣarāsā, ] 

 

ḫasīs:  

1.Cimri, pinti. 

Zar u zoruyla cehd itme ḳażādan ḫāric olmaz iş / Ḫasīse inḳıyād itme gelür taḳdīr olan ḳısmet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 5). [ḫasīse, -e  

Ey göñül ḳonmaz meges gibi ḫasīsüñ ḫūnına / Ḳulluġın ʿankā gibi dünyāda istiġnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 5). [ḫasīsüñ, -üñ ] 

Raḥīmī her ḫasīse iḥtiyāc ʿarż itme ʿālemde / Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı kerem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 5). [ḫasīse, -e ] 

 

2. Kötü, fenâ. 

Her ḫasīsüñ ḫūnına olma meges gibi ṭufeyl / Ey göñül ḳāf-ı ġınāda ḳāniʿ ol ʿanḳā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 4). [ḫasīsüñ, -üñ ] 

 

ḫaṣlet: Yaratılıştan gelen özellik, huy, tabiat. 

Ḫuceste ḫaṣlet ü ferḫunde sīretsin Selīmāsā / Süleymān gibi hem sulṭānısın iḳlīm-i ʿirfānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 3). [ḫaṣlet, ] 
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ḫaṣm: Düşman. 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [ḫaṣm, ] 

 

ḥasret: Özlem. 

Gözüm Yūsuf-cemālüñ ḥasretiyle şāh-rāhuñda / Züleyḫā gibi eyler ʿāḳıbet bir reh-güẕer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 3). [ḥasretiyle, -iyle ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [ḥasretinden, -inden ] 

Serv-ḳaddüñ ḥasretinden gözde ābum var benüm / Lāle-ruḫsāruñ ġamıyla dilde tābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 1). [ḥasretinden, -inden ] 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni / Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 4). [ḥasreti, -i ] 

 

ḥasret it-: Hasret bırakmak, özlem çekmesine neden olmak, uzak tutmak. 

Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb / Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 6). [ḥasret itdüñ, -düñ ] 

Ben mübtelāyı ḥasret iden seyr-i ḥüsnüñe / Eylük yüzini göre misin yavuzın eyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 5). [ḥasret iden, -en ] 

Ḥasret itdüñ sen beni dildāra ey aʿdā bu gün / Ḥaḳḳ seni dūr ide yarın devlet-i dīdārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 5). [ḥasret itdüñ, -düñ ] 

 

ḥasret ol-: Hasret düşmek, özlediğine kavuşamamak, çok özlemek. 

Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb / Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 6). [ḥasret ol, ] 

 

ḥasret-i ferr: Güzelliğin hasreti. 

Ḥasret-i ferr ü ruḫ-ı ḫālüñle ey gülzār-ı ḥüsn / Ḳanlu yaşumdan kenārum lālezār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 2). [ḥasret-i ferr, ] 

 

ḥasret-i ḫadd: Yanağın özlemi. 

Cān virürsem ḥasret-i ḫaddüñle ey gül-pīrehen / İdesin ben mübtelāya lāleveş ḫūnīn-kefen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 1). [ḥasret-i ḫaddüñle, -üñle ] 

 

ḥasret-i ḫāl: (Sevgilinin) beninin hasreti. 
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Ḥasret-i ḫālüñle ey serv-i revān / Sīneme çekdüm elif yaḳdum dögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 2). [ḥasret-i ḫālüñle, -üñle ] 

 

ḥasret-i ḫāl ü ruḫ: Yanağın ve benin özlemi. 

Ḥasret-i ḫāl ü ruḫuñla lāleveş ḳanlar yudam / Ṭaġlara düşüp perīşān-ḥāl oldum sünbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 2). [ḥasret-i ḫāl ü ruḫuñla, -uñla ] 

 

ḥasret-i laʿl: Sevgilinin lal taşı gibi kırmızı dudağının özlemi. 

Cān virürsem ḥasret-i laʿlüñle ger ey māh-rū / Düze her sancaġını ḫāk-i mezārumda sebū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 1). [ḥasret-i laʿlüñle, -üñle ] 

Ḥasret-i laʿlüñle cānā bezm-i ġamda gözlerüm / Döne döne ḳan ṭolup peymāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 2). [ḥasret-i laʿlüñle, -üñle ] 

 

ḥasret-i mey-gūn-ı laʿl-i yār: Sevgilinin şarap renkli dudağının hasreti. 

Raḥīmī ḥasret-i mey-gūn-ı laʿl-i yār ile dāʾim / Ciger pür-ḫūn cān bir sāġar-ı devvāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 8). [ḥasret-i mey-gūn-ı laʿl-i yār, ] 

 

ḥasret-i rūy: Yüzünün hasreti. 

Görinen encüm degüldür ḥasret-i rūyuñla āh / Dāmen-i eflāke od urdı derūn-ı āteşīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 2). [ḥasret-i rūyuñla, -uñla ] 

 

ḫāṣṣa: Özellikle. 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [ḫāṣṣa, ] 

 

ḥassān: Hz. Muhammed döneminde yaşayıp peygamber şairi olarak ünlenmiş Arap şairi Hassan bin Sabit. 

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger / Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 5). [ḥassān, ] 

 

ḫasta: Hasta, ‖ âşık, aşk derdiyle hasta düşmüş kimse. 

Teşneyem ḳand-ı zülāl-i laʿlüñe ben ḫastayı / Zāʾil itmez ʿaṭşumı cānā benüm cüllāb-ı ḳand (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 4). [ḫastayı, -yı ] 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [ḫastasın, -sın ] 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [ḫasta , ] 
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Derdüm bu derdüñ ile bu dil mübtelā ola / Çoḳ ḫasta var ki ṭālib-i dermān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 6). [ḫasta, ] 

Yalmanur teşne-dil görüp laʿlüñ / Ḫastadur ṣandı bir içüm ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
3). [ḫastadur, -dur ] 

Ḳoyup gülzār-ı kūyuñ ṣanma dil gülzāra düşmişdür / Hezār efġān ile ol ḫasta ey gülzāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 1). [ḫasta, ] 

Ḫasta göñlümi ṣormaduñ bir gün / Derdüm ile o mübtelā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
7). [ḫasta, ] 

Belā-yı bendeñi bende giriftār olmayan bilmez / Fiġān u zārını ben ḫastanuñ zār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 1). [ḫastanuñ, -nuñ ] 

Raḥīmī ḫasta dil-beste şikeste-ḥāl-i bendeñdür / Anuñ derdin ġam-ı hecrüñle bīmār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 7). [ḫasta, ] 

Nālesi āhestedür ġamdan Raḥīmī ḫastanuñ / Żaʿf-ı ġālibdür anuñçündür mecāl-i āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 9). [ḫastanuñ, -nuñ ] 

Āh kim gitdi elümden dil ne dil dildār hem / Sīne dāġ-ı ḥasret ile ḫasta vü efgār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 1). [ḫasta, ] 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [ḫastañuñ, -ñuñ ] 

Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle / Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 2). [ḫastayum, -yum ] 

Ḫastanuñ ḥālin ne bilsün ṣaġlar göñlüm benüm / Ol sebepden nergis-i bīmāruñ eyler ārzū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 273, Beyit 4). [ḫastanuñ, -nuñ ] 

İder āhı oḳına pūte-i çerḫi nişān ḫasta / İñiledür duruş ḳaddin büküp eyler kemān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 1). [ḫasta, ] 

Hezārān derd daḫi olsa dilde āşikār itmez / İder aġyārdan lāle gibi anı nihān ḫasta (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 305, Beyit 2). [ḫasta, ] 

İşigüñden cüdā olmazdı ey ʿḬsī-nefes ʿāşıḳ / Bir üni yirde gökde bir üni eyler fiġān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 3). [ḫasta, ] 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [ḫasta, ] 

Ey lebüñ ḫasta dilüñ derdine dermān Çelebi / Ten-i fersūdeme güftār-ı lebüñ cān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 1). [ḫasta, ] 

Leb-i cān-baḫşı virür ḫasta dile gerçi ḥayāt / Sitem-i ġamze-i fettān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 2). [ḫasta, ] 

Bilmedüm vuṣlatına ḫasta Raḥīmī çāre / İntiẓār-ı ġam-ı hicrān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 5). [ḫasta, ] 

Dile ġamzeñ uralı yāre Meḥemmed Çelebi / Olmışam ḫasta vü bī-çāre Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 348, Beyit 1). [ḫasta, ] 
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ḫasta eyle-: Hastalanmasına sebep olmak. 

Ne ḥikmetdür şifā-yı vaṣla ḳurbiyyet ṭaleb itsem / Şikeste-ḥāl ider fürḳat ki eyler bir zemān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 6). [ḫasta eyler, -r ] 

 

ḫasta göñül: Aşk derdine düşmüş gönül. 

Ḫasta göñlüm yidügi ḫūn-ı cigerdür rūz u şeb / ʿİşret ü ʿīşi müdām olsun ṭarabnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 3). [ḫasta göñlüm, -üm ] 

Ḫasta göñlüm nergis-i bīmāruñ eyler ārzū / Ey ṭabīb-i cān şeker-güftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 1). [ḫasta göñlüm, -üm ] 

 

ḫasta ol-: Hasta olmak || aşk derdiyle dertlenmek. 

İşitdüm ḫasta olmış nā-gehānī ol güzel ḫānum / Zemīn ü āsmānı oda yaḳdı şuʿle-i āhum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 1). [ḫasta olmış, -mış ] 

Firāḳuñ bir yaña bir yaña ġam derd üzre derd oldı / Ölümden cān ḫalāṣ eyleye mi böyle olan ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 5). [ḫasta olan, -an ] 

Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [ḫasta olsa, -sa ] 

 

ḫasta-i zār: Ağlayan hasta. 

Vücūd-ı nāzük-i cānānı yā Rabb ṣaḳla āfetden / Raḥīmī ḫasta-i zārum budur vird-i seḥergāhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 5). [ḫasta-i zārum, -um ] 

 

ḥasūd: Haset eden, kıskanç || rakip. 

Göremez pāk-naẓarla ruḫ-ı dil-cūñı ḥasūd / Nice meʾvā ide mā dīde-i nā-bīnāda (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 280, Beyit 4). [ḥasūd, ] 

 

ḥaşre dek: Kıyamete kadar. 

Güle baḳduñ gülşene var ise ey ferḫunde-rū / Ḥaşre dek bāġ-ı cinānveş nev-bahār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 5). [ḥaşre dek, ] 

 

ḫaṭ: Ayva tüyü. 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [ḫaṭuñ, -uñ ] 

Ḳāmetüñ serv ü lebüñ ġonca yañaġuñ berg-i gül / Sebze-i bāġ-ı leṭāfetdür ḫaṭuñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 3). [ḫaṭuñ, -uñ ] 
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Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [ḫaṭ, ] 

 

ḫaṭā: Yanlış, kusur. 

Bir ḫaṭāyla ṣaçı çīnine dolaşdı bu göñül / Kerem ü ʿafv-ı gedāyı yine ol şāh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 3). [ḫaṭāyla, -yla ] 

Bir ḫaṭā ile dolaşdum çīn-i zülfeynüñ görüp / Yay idüp çekdüñ çevirdüñ ḳāmetüm ṭuġrā-misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 2). [ḫaṭā, ] 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni / Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 5). [ḫaṭāmı, -mı ] 

Ḫāṭır-ı aġyāra gönderme ḫayāl-i ḥüsnüñe / Muṣḥafı ġāyet ḫaṭādur ḳoyma tersā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 2). [ḫaṭādur, -dur ] 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [ḫaṭā, ] 

 

ḫaṭā ṭaşı: Hata, kusur taşı. 

Ṣıdum seng-i ġam ile kāse-i mecnūn-ṣıfat başum / Ḫaṭā ṭaşı irüp tā kim ser-i dildāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 2). [ḫaṭā ṭaşı, ] 

 

ḫaṭālu: Kabahatli, kusurlu. 

Rā ḳaşuñ peyveste çīn itme ḫaṭālu göñlüme / Dāl-i zülfüñle perīşān-ḥāldür gel ḳıl meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 4). [ḫaṭālu, ] 

 

ḫaṭā-pūş: Hata örten. 

Temennā-yı viṣālüñ eylemekden özge yoḳ cürmüm / Benem ol ey ʿaṭā-baḫşem ḫaṭā-pūşem sevābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 4). [ḫaṭā-pūşem, -em ] 

 

ḫaṭar: Tehlike. 

Murādum bu şu gerçekler ḥaḳı yalancı dünyāda / Ḫaṭardan ṣaḳla dergāhından artuḳ bir murādum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 7). [ḫaṭardan, -dan ] 

Ḥıfẓ ide ol şeh-i merdānı ḫaṭardan Ḥālıḳ / Ṣaḳladuġunca ten-i ʿasker-i Osmānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 7). [ḫaṭardan, -dan ] 

 

ḫātem:  

1.Mühür, yüzük. 
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Mey tāc-ı Keyḳubād ḳadeḥ ḫātemüñ gözi / Her bir ḥabāb-ı ʿaynı ile ṣun Cemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 1). [ḫātemüñ, -üñ ] 

Ṭaş işigüñ Raḥīmī gibi baṣdı baġruma / Şimdi açıldı ḥalḳa gibi ḫātemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 312, Beyit 5). [ḫātemüñ, -üñ ] 

 

2. Arapların Tayy kabilesinden ünlü İbn Abdullah bin Sa'd'ın lakabı olup cömertlik timsali olarak anılmıştır. 

Kān-ı iḥsān-ı mürüvvetsin eyā Ḫātem vücūd / Keff-i feyż-ı cūduñ ile düşdi baḥre ıżṭırāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 5). [ḫātem, ] 

 

ḫātem-i laʿl: Kırmızı yüzük. 

Baġruma ṭaşlar baṣup ġamdan ḫam oldı ṭāḳatüm / Ḫātem-i laʿlüñle maḥremdür bir aḫıryān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 2). [ḫātem-i laʿlüñle, -üñle ] 

Vażʿ iden ḳudret nigīni üzre insān cevherin / Ḫātem-i laʿlüñe mühr itmiş şehā cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 1). [ḫātem-i laʿlüñe, -üñe ] 

 

ḫaṭ-ı nāmūs: Namus çizgisi. 

Başumda yaralar açdum yüzüm yir yir ḫırāş itdüm / Ḫaṭ-ı nāmūsı başdan tīġ ü tīrüñle tırāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 1). [ḫaṭ-ı nāmūsı, -ı ] 

 

ḫāṭır:  

1.Durum, vaziyet. 

Ġamum ṣorma benüm mesrūr dil-i maʿmūra ḫāṭırdan / Yıḳıḳ göñlüm benüm cevriyle vīrān olmayan 
bilmez (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 4). [ḫāṭırdan, -dan ] 

Baña mihr itmeyüp ġamzeñ geçer ḫāṭır nişānumdur / Bilümi ey hilāl-ebrū kemāna yana döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 4). [ḫāṭır, ] 

 

2. Gönül. 

Ḫayli muġber ḫāṭıruz ḫaṭṭ-ı ġubār-ı yārdan / Bilseñ esrārum eger ḥayrān ḳalurduñ pür-melāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 6). [ḫāṭıruz, -uz ] 

Yıḳıḳ ḫāṭırları maʿmūr idersin genc-i vaṣluñla / Yoluñda gerçi ḫāk olmış dil-i vīrānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 3). [ḫāṭırları, -ları ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [ḫāṭırları, -ları ] 

Ḫurrem olmaz ḫāṭırı rūz-ı viṣāl-i yār ile / Çekmeyen ey āfitābum ẓulmet-i hicrān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 4). [ḫāṭırı, -ı ] 
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3. İradesi olmadan kulun kalbine doğan mânevî hitap. 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñe di itmesün güẕer / Ḫālī degül ḫaṭırludur ey dürr ḫurūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 4). [ḫaṭırludur, -ludur ] 

 

ḫāṭırdan git-: Akıldan çıkmak, unutulmak. 

Ḳaçan seyr-i ser-i kūyına yārüñ eylesem niyet / Gider vallāhi ḫāṭırdan recā-yı ravża-i cennet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 1). [ḫāṭırdan gider, -er ] 

 

ḫāṭır-ı aġyār: Rakibin (sevgilinin dost edindiği kimseler, başkası) zihni. 

Ḫāṭır-ı aġyāra gönderme ḫayāl-i ḥüsnüñe / Muṣḥafı ġāyet ḫaṭādur ḳoyma tersā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 2). [ḫāṭır-ı aġyāra, -a ] 

 

ḫāṭır-ı ġamnāk: Gamlı gönül. 

Raḥīmī ḫāṭır-ı ġamnāküñe ur ṣayḳal-ı cāmı / Götürmez key ṣaḳın mirʾāt-ı ṣāfuñ bir nefes jengi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 5). [ḫāṭır-ı ġamnāküñe, -üñe ] 

 

ḫāṭır-ı maḥzūn: Hüzünlü gönül. 

Ḫayli gündür ḫār-ı ġamla baġludur bāb-ı feraḥ / Gül yüzüñle ḫāṭır-ı maḥzūnumı gel ey gül ac (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 2). [ḫāṭır-ı maḥzūnumı, -umı ] 

Ḫayliden müştāḳıyuz göster cemāl-i ḫurremüñ / Ḫāṭır-ı maḥzūnumuz luṭf eyle bir gün şād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 3). [ḫāṭır-ı maḥzūnumuz, -umuz ] 

 

ḫāṭır-ı maʿmūre: Keyfi yerinde olanlar. 

Ben şikeste-ḥāli ṣorma ḫāṭır-ı maʿmūreden / Dest-i cevriyle yıḳıḳ ḳalb-i ḫarābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 2). [ḫāṭır-ı maʿmūreden, -den ] 

 

ḫāṭır yıḳ-: Gönül kırmak, incitmek. 

Raḥīmī bendeñüñ düşmen sözüyle ḫāṭırın yıḳma / Ḫalīlüm Kaʿbe ḥaḳḳı ḳıble-i Raḥmānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 7). [ḫāṭırın yıḳma, -ın, -ma ] 

 

ḫatm ol-: Bitmek, sona ermek. 

Mürüvvet ḫatm olup ṣāḥīb-kerem ṭayy-ı mekān itmiş / Cüvānā ben de bir pīr-i kerāmāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 3). [ḫatm olup, -up ] 

 

ḫatmet-: (Kitabı veya yazılı herhangi bir metni) Başından sonuna kadar okuyup iyice öğrenmek. 
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Kitāb-ı ʿaşḳı ben ḫatmetmiş iken mekteb-i ġamda / Henüz Mecnūn ey ḫ˅āce oḳurdı sūre-i Leylā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 4). [ḫatmetmiş, -miş ] 

 

ḫaṭṭ:  

1.Ayva tüyü. 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

Ey ṣaçı ẓulmet nedür laʿlüñde ḫaṭṭ ṣordum didi / Ḫıżr-ı ḫoş-demdür delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 3). [ḫaṭṭ, ] 

Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün / Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 2). [ḫaṭṭ, ] 

Nigār-ı ʿārıżuñda görinen ḫaṭṭ dūd-ı āhumdur / Ya ḫod ey meh sevād-ı nāfe-i baḫt-ı siyāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 1). [ḫaṭṭ, ] 

Ḫaṭṭ geldi ṣafḥa-i ḫaduña didügüm içün / Āyīneñ üzre māh gibi ḳonmasun ġubār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 3). [ḫaṭṭ, ] 

Ruḫ-ı yāre naẓar ḳıl bāġ-ı ʿadni ʿaynuña alma / Ne seyrān ḳayısı ayva hemān ḫaṭṭ şimdi naruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 2). [ḫaṭṭ, ] 

Ḫaduñsuz ʿīd Muṣḥaf ḥaḳḳı içün rūz u ʿīd olur / Ḫuceste-fāl hem āyāt-ı raḥmet ḫaṭṭ u ḫālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 3). [ḫaṭṭ, ] 

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

Ḫaṭṭı geldi būsesin al dün ġarībüñdür diyü / Ey Raḥīmī lāyıḫ oldı cāna dün esrār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 7). [ḫaṭṭı, -ı ] 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [ḫaṭṭ, ] 

Ḫavf it güzelüm ehl-i ġamuñ eşk-i terinden / Ḫaṭṭuñ bitirür ṣaḳlasun Allāh beterinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 1). [ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

Dile eksük degüldür ḳara ḳayġu yıḳar illerden / Ṭolaşur zülfi gibi bir zemān ḫaṭṭ bir zemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 4). [ḫaṭṭ, ] 

Gül yüzüñ ḫaṭṭuñ ġamıyla geşt-i gülzār eylesem / Reng-i ḫākister görinür gözüme berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 2). [ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

ʿĀrıżında ḫaṭṭ görüp sen lāle-ḫaṭṭuñ itdüm āh / Sūzişümden mihr yandı dāġ urındı gökde māh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 1). [ḫaṭṭ, ] 

Ḫaṭṭ gelince ḫadd-i yāre gün mi gösterdi baña / Ey Raḥīmī bu perīşān ṭāliʿ ü baḫt-ı siyāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 5). [ḫaṭṭ, ] 

Ḫuld-ı berīnde bitmeye ḫaṭṭuñ gibi giyāh / Bekdaşı ḫālüñüñ daḫi bir dāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 5). [ḫaṭṭuñ, -uñ ] 
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Ben benefşe gibi boynumı egüp yalvaruram / Ḫaṭṭ u ḫālüñ görmeyem bir dānesin fülfül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 4). [ḫaṭṭ, ] 

Cān virürken ruḫuña ḫaṭṭuña dūş oldı gözüm / Ṣoñ dem īmān ile Ḳurʾān ile öldüm gitdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 345, Beyit 4). [ḫaṭṭuña, -uña ] 

 

2. Yazı, kader çizgisi. 

Ḥüsn-i ḫaṭṭ ḫaddüñde ḫaṭṭ ṭuġrā-yı ġarrādur ḳaşuñ / Ḫūblıḳ mülkine sensin şeh müsellem ol berāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 4). [ḫaṭṭ, ] 

Zemāne ḫaṭṭını ancaḳ gedā-yı ʿaşḳ olan añlar / Cihānda derd-i ser-efser çeken sulṭānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 2). [ḫaṭṭını, -ını ] 

 

3. Ayva tüyü || Sınır. 

Gördüm bu ḥüsn ü ānuña ḫaṭṭuñ benimsedüm / Aldum ol iki şāhid ile bir Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 2). [ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

 

ḫaṭṭ-ı cān: Sevgilinin ayva tüyleri. 

Ḫaṭṭ-ı cān ise Raḥīmī kāmrānlıḳdan murād / Var özüñ bir Ḫusrev [ü] Şīrīn lebe Ferhād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 7). [ḫaṭṭ-ı cān, ] 

 

ḫaṭṭ-ı ġubār-ı yār: Sevgilinin tozlu ayva tüyü. 

Ḫayli muġber ḫāṭıruz ḫaṭṭ-ı ġubār-ı yārdan / Bilseñ esrārum eger ḥayrān ḳalurduñ pür-melāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 6). [ḫaṭṭ-ı ġubār-ı yārdan, -dan ] 

 

ḫaṭṭ-ı gül-fām-ı ʿaraḳ-rīz: Ter döken gül rengi ayva tüyü. 

Gülşen içre ḫaṭṭ-ı gül-fām-ı ʿaraḳ-rīzüñ görüp / Ḥacletinden ter düşüp ġarḳ-ı ʿaraḳ oldı gül-āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 4). [ḫaṭṭ-ı gül-fām-ı ʿaraḳ-rīzüñ, -üñ ] 

 

ḫaṭṭ-ı ḫıżr: Hz. Hızır'ın ayva tüyü. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde femüñ ser-çeşme-i āb-ı ḥayāt / Ḫaṭṭ-ı Ḫıżr ābuñla gūyā oldı Ḫıżr-āsār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 4). [ḫaṭṭ-ı ḫıżr, ] 

 

ḫaṭṭ-ı leb: Dudağın üzerindeki ayva tüyü. 

Ḫaddüñe perde oldı ḫaṭṭ-ı lebüñ / Cānuma başḳa bu da ḳayġudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
8). [ḫaṭṭ-ı lebüñ, -üñ ] 
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ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīm: Namaz kılınan mihrabın yazısı. 

Secde mi ḳılur benüm ḳıblem Raḥīmī ġayrıya / Ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīmüñ alnına yazu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 7). [ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīmüñ, -üñ ] 

 

ḫaṭṭ-ı ruḫsār: Yüzünün ayva tüyleri. 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ yazaldan ʿārıżuñ üzre nişān / Virdiler derd ehline gūyā ki menşūr-ı emān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 1). [ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ, -uñ ] 

 

ḥavāle: Bir işi, bir şeyi başkasına devretme, başkasının sorumluluğuna bırakma. 

Cān idi borcumuz lebüñe eyledük edā / Ġamzeñ sebeb ne vire eline ḥavālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 3). [ḥavālenüñ, -nüñ ] 

 

ḫavāric: Hz. Ali döneminde ortaya çikan siyasî ve itikadî mezhep. 

Kerbelā-yı ġamda cān virdi Raḥīmī teşne-leb / Her ḫavāric ḳandı āb-ı vaṣluña ḥayfā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 5). [ḫavāric, ] 

 

ḫavāṣ: Duygular. 

Raḥīmī ṣıdḳ ile gel sen ḫavāṣa meşġul ol / Yolında ölmege yārüñ ṣalā-yı ʿām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 7). [ḫavāṣa, -a ] 

 

ḫavf: Korku. 

Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū / Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 1). [ḫavfinden, -inden ] 

 

ḫavf it-: Korkmak. 

Ḫavf it güzelüm ehl-i ġamuñ eşk-i terinden / Ḫaṭṭuñ bitirür ṣaḳlasun Allāh beterinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 1). [ḫavf it, ] 

 

ḫavf-i şāh: Şahın korkusu. 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [ḫavf-i şāh, ] 

 

ḫayāl:  

1.Bir kişi veya nesnenin zihinde beliren sureti. 
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Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [ḫayālin, -in ] 

Dīdeden bir dem degül ḫālī ḫayāli ḥüsnüñüñ / Ṣan deñiz yüzinde eyler ḥażret-i ḫünkār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 2). [ḫayāli, -i ] 

Ġam-ı hicrān-ı çeşm-i ṣāduñ ile dāl-i zülfüñle / Beni ṣıḥḥatde ṣanma ṣayruyam bu ṣad ḫayālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 1). [ḫayālüñle, -üñle ] 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [ḫayālüñ, -üñ ] 

 

2.Düşünce, fikir. 

Ümīdüm bu şehā ḥüsnüñ ḫayāli / Gözümden dūr dilden itme mehcūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 6). [ḫayāli, -i ] 

Rā-ḳaşlaruñ ḫayāli gehi zülfüñüñ ġamı / Miskīn-göñül burada perīşān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 3). [ḫayāli, -i ] 

Vaʿde-i vaṣl-ı leb ü zülfüñ ḫayāliyle bu cān / Ṣabr iderdi fürḳate ṣabr itse bir miḳdār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 4). [ḫayāliyle, -iyle ] 

Beni ṣaḥrāya ṣalan ṣu gibi ḫadduñ ḫayālidür / Vefā ṭaġında ser-mest eyleyen çeşm-i ġazālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 5). [ḫayālidür, -idür ] 

Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [ḫayālüñdür, -üñdür ] 

Zülfüñ ḫayāli ruḫlaruñ alı ṭaraf ṭaraf / Ben ḳula itdi bend ile alı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
133, Beyit 1). [ḫayāli, -i ] 

Laʿl ü ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ ḫayāliyle müdām / Geh şarāb içer Raḥīmī ey gül-i ter geh ʿaraḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 7). [ḫayāliyle, -iyle ] 

Nergis-i mestüñ ḫayālidür beni bī-ḫod iden / Ḥayret olmışdur özüm ṣanma ki ḫ˅ābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 4). [ḫayālidür, -idür ] 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [ḫayālüñ, -üñ ] 

Bir ṭoġrı rāh-ı rūşen ḳadd ü ḫaduñ ḫayāli / Ey şāh-ı ehl-i dil dil ḳıble-nümāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 5). [ḫayāli, -i ] 

 

ḫayāl ü fikr-i dendān: Dişinin düşüncesi ve hayali. 

Ḫayāl ü fikr-i dendān u dehān-ı yāra meʾvādur / Ne dürrüñ maʿdenidür gör ne cevher kānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 4). [ḫayāl ü fikr-i dendān, ] 

 

ḫayālāt: Hayaller. 
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Dehānuñ mīmi zülfinüñ ġamı dāl eyledi ḳaddüm / Meded yoḳ yire evhām u ḫayālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 5). [ḫayālāt, ] 

 

ḫayāl-i ʿaşḳ: (Sevgiliye duyulan) aşkın düşüncesi. 

Vīrāneñüm ḫayāl-i ʿaşḳuñla didüm ey dost / Didi Raḥīmī anı yap yap ʿimāret itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 5). [ḫayāl-i ʿaşḳuñla, -uñla ] 

 

ḫayāl-i cām-ı laʿl: Kırmızı dudak kadehinin hayali. 

Benüm gözümde göñlümde ḫayāl-i cām-ı laʿlüñdür / Velī ġayruñ şarāb-ı ḫoş-güvārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 3). [ḫayāl-i cām-ı laʿlüñdür, -üñdür ] 

 

ḫayāl-i çeşm-i ṣād: Sad gözün hayali. 

Ḫayāl-i çeşm-i ṣād u dāl-i zülfüñ iftirāḳından / Şikeste beste ṣad endūh-ı ġamla nā-tüvān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 8). [ḫayāl-i çeşm-i ṣād, ] 

 

ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsn: Güzelliğin at sürüsünün düşü. 

Ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ ḥācibine bir gün ıṣmarla / Göñül şehrinde bir şeb eylesün ey māh-rū menzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 2). [ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

ḫayāl-i ḫūb: Güzel hayal. 

Ey Raḥīmī vaṣlın umma ol gözi mestüñ müdām / Bir ḫayāl-i ḫūb ol bir devlet-i nā-yābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 5). [ḫayāl-i ḫūb, ] 

 

ḫayāl-i ḥüsn-i yār: Sevgilinin güzelliğinin düşüncesi. 

N’ola mesken ṭutsa göñlümde ḫayāl-i ḥüsn-i yār / Bulınur vīrānede elbette genc-i şāyegān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 4). [ḫayāl-i ḥüsn-i yār, ] 

 

ḫayāl-i ḥüsn: Güzelliğin hayali. 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñ iderse ne var göc / Şehrini ḳoyup itdi niçe şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 1). [ḫayāl-i ḥüsnüñ, -üñ ] 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñe di itmesün güẕer / Ḫālī degül ḫaṭırludur ey dürr ḫurūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 4). [ḫayāl-i ḥüsnüñe, -üñe ] 

Ḫāṭır-ı aġyāra gönderme ḫayāl-i ḥüsnüñe / Muṣḥafı ġāyet ḫaṭādur ḳoyma tersā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 2). [ḫayāl-i ḥüsnüñe, -üñe ] 
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ḫayāl-i ḳadd: (sevgilinin) boyunun düşü. 

Ḫayāl-i ḳaddine yeltendüñ ol serv-i hevā-baḫşuñ / Ṣabāveş gel göñül yil ṭurma her dem rūzgāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 7). [ḫayāl-i ḳaddine, -ine ] 

 

ḫayāl-i ḳāmet: Boyun, endamın hayali, düşü. 

Lebüñ bu cānuma ḥelvā-yı bī-bedeldür ola / Ḫayāl-i ḳāmeti ṭopuñ dile emeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 1). [ḫayāl-i ḳāmeti, -i ] 

 

ḫayāl-i laʿl-i cānān: Sevgilinin kırmızı renkli dudağının hayali. 

Ḫayāl-i laʿl-i cānānumla mestem sāḳiyā ṣunma / Benem ḫod baña yetmişdür ne lāzım bāde-i ḥamrā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 3). [ḫayāl-i laʿl-i cānānumla, -umla ] 

 

ḫayāl-i laʿl-i dendān: Dişin kırmızı dudağın düşüncesi. 

Vaṭan ṭutdı gözüm içre ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ / Ne cevher maʿdeniyüz gör ne dürrüñ kānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 2). [ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ, -uñ ] 

 

ḫayāl-i laʿl-i mey-gūn: Şarap rengi dudağın hayali. 

Ḫayāl-i laʿl-i mey-gūnuñla cānā bezm-i fürḳatde / Raḥīmī mest olup dāʾim ider ḫūn-ı ciger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 7). [ḫayāl-i laʿl-i mey-gūnuñla, -uñla ] 

 

ḫayāl-i laʿl-i nāb: Saf şaraba benzeyen dudağın hayali. 

Mest olan cānā ḫayāl-i laʿl-i nābuñla müdām / Bezm-i dünyānuñ şarāb-ı ḫoş-güvārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 2). [ḫayāl-i laʿl-i nābuñla, -uñla ] 

 

ḫayāl-i laʿl-i yār: Sevgilinin dudağının hayali. 

Gitdi gözden dilde cā ṭutdı ḫayāl-i laʿl-i yār / Ḳanda żāyiʿ eyledüm bu çeşm-i giryān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 6). [ḫayāl-i laʿl-i yār, ] 

 

ḫayal-i nergis: Nergisin hayali. 

Ḫayāl-i nergisüñ ki laʿl-i cān-baḫşuñ temennāsı / Dirīġā ʿömri żāyiʿ eyledüm bir ḫurd u ḫ˅āb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 6). [ḫayal-i nergisüñ, ] 

 

ḫayāl-i nergisüñl’olan: Nergisinle (gözünle) hayali olan. 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun / Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 2). [ḫayāl-i nergisüñl’olan, ] 
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ḫayāl-i vaṣf-ı laʿl: Dudağın niteliklerinin hayali. 

Raḥīmī bendeñi mülk-i süḫanda Ḫusrev eyledüm / Ḫayāl-i vaṣf-ı laʿlüñ ʿāḳıbet Şīrīn-kelām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 5). [ḫayāl-i vaṣf-ı laʿlüñ, -üñ ] 

 

ḫayāl-i zaḫm-ı tīġ: Kılıç yarasının hayali. 

Ḫayāl-i zaḫm-ı tīġüñ yarası ol yaradan ḥaḳḳā / Dil-i mecrūḥumuñ bir dil-rubā-yı sāde-rūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 4). [ḫayāl-i zaḫm-ı tīġüñ, -üñ ] 

 

ḫayāl-i ẕevḳ-ı leb: Dudağın zevkinin hayali. 

Ḫayāl-i ẕevḳ-ı lebüñle iderdi cān ārām / Göñül didükleri şol bī-ḳarārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 4). [ḫayāl-i ẕevḳ-ı lebüñle, -üñle ] 

 

ḫayāl-i zülf: Saçın hayali. 

Yārüñ ḫayāl-i zülfi Muṭavveldür ey göñül / Ẕikr-i dehānı şerḥ-i beyān Muḫtaṣar gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 3). [ḫayāl-i zülfi, -i ] 

 

ḥayāt: Hayat, yaşam. 

Başum aldum ele meydānuña ṣoñra ḳadem baṣdum / Ḥayātum defteri erḳāmına evvel ḳalem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 2). [ḥayātum, -um ] 

Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it / Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 6). [ḥayāt, ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [ḥayātumdan, -umdan ] 

Leb-i cān-baḫşı virür ḫasta dile gerçi ḥayāt / Sitem-i ġamze-i fettān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 2). [ḥayāt, ] 

 

ḥayāṭ vir-: Canlılık vermek, canlandırmak. 

Yād-ı laʿlüñdür Raḥīmī mürdeye viren ḥayāṭ / Ḳālib-i fersūdedür ey ʿḬsā-dem cānsuz cesed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 7). [ḥayāṭ viren, -en ] 

 

ḥayf: Yazık! 

Ārzū-yı pertev-i mihrüñle oldum ḫāk ḥayf / Baḳmaduñ bir gün yüzüme ey meh-i bī-bāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 1). [ḥayf, ] 

Olmadı bir laḥẓa sen ṭāvūs-ı ḥüsne cilvegāh / Ġayrı naḳşından göñül mirʾātın itdüm pāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 2). [ḥayf, ] 
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Ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet dāmeninde dest-i ḫār / Gül gibi ben yaḳamı ġayretden itdüm çāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 3). [ḥayf, ] 

Tūtiyā-yı ʿayn-ı ʿālemken ġubār-ı maḳdemüñ / Ẕerre deñlü görmeye bu dīde-i ġamnāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 4). [ḥayf, ] 

Ey Raḥīmī geşte-i ʿaşḳum vücūdum ġarḳ-ı ḫūn / Olmaya dem-ber-dem ammā lāyıḳ-ı fitrāk ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 5). [ḥayf, ] 

Āh kim oldum ġam-ı ʿaşḳuñla ser-gerdān ḥayf / Ḥayf ey bī-merḥamet bī- ʿahd ü bī-peymān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 1). [ḥayf, ] 

Baġruma ṭaşlar baṣup ġamdan ḫam oldı ṭāḳatüm / Ḫātem-i laʿlüñle maḥremdür bir aḫıryān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 2). [ḥayf, ] 

Ḫār elinden āh kim bildüm alınmaz dāmenüñ / Hem-dem-i aġyārsın ey ġonca-i ḫandān ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 3). [ḥayf, ] 

N’eyleyüm ḳurtulmadı hercāyī dil-ber sevmeden / Vaḳtidür yansun yaḳılsun bu dil-i sūzān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 4). [ḥayf, ] 

Ḳanına girme Raḥīmī ḳuluñuñ nā-ḥaḳ yire / Bir dem ola diyesin ey āṣaf-ı devrān ḥayf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 135, Beyit 5). [ḥayf, ] 

Yol bulmadı viṣāl-i miyānuña ḳıl ḳadar / Bu yolda ḥayf żāyiʿ olan ʿömr-i nāzenīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 240, Beyit 3). [ḥayf, ] 

 

ḥayf ol-: Yazık olmak, ziyan olmak. 

Dostlar nā-geh olursam ġarḳa-i baḥr-i firāḳ / Baña ḥayf oldı deñiz ol āşināyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 3). [ḥayf oldı, -dı ] 

 

ḥayfā: Ne yazık ki! 

Çerḫ elüm alup çevirdi atdı dār-ı ġurbete / Kūy-ı vaṣl-ı yārdan düşdüm cüdā ḥayfā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 3). [ḥayfā, ] 

Kerbelā-yı ġamda cān virdi Raḥīmī teşne-leb / Her ḫavāric ḳandı āb-ı vaṣluña ḥayfā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 5). [ḥayfā, ] 

 

ḥayfā ki: Ne yazık ki. 

Raḥīmī yoḳ durur eksükligüm mihrinde ol māhuñ / Velīkin ḳıldı tekmīl olmadı ḥayfā ki noḳṣānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 5). [ḥayfā ki, ] 

 

ḫāyın: Hıyanet eden. 

Ḳulluġını ḳapuñuñ Ḥaḳḳ ḫāyına itmez naṣīb / Bu ḥaḳīḳat destgāhıdur ṣadāḳat-ḫanedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 2). [ḫāyına, -a ] 
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ḫayır: Hayır, iyilik. 

Çü kişi-zādesin işüñ ḫayırdur niyyetüñ ḫayra / Saña bed-ḫᵛāh olanlardur ḳamu bed-ḫūy bed-kīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 3). [ḫayırdur, -dur ] 

 

ḫayl ü sipāh-ı cem: Cem'in askeri ve süvarisi. 

Gönder Raḥīmī sende pey-ā-pey piyāleyi / Ṭolsun diyār-ı ġuṣṣaya ḫayl ü sipāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 7). [ḫayl ü sipāh-ı cem, ] 

 

ḫayl ü sipāh: Asker. 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳda hem-rāhum oldı eşk ü āh-ı ġam / Şehā sulṭān-ı ʿuşşāḳum bular ḫayl ü sipāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 2). [ḫayl ü sipāhumdur, -umdur ] 

 

ḫayli:  

1.Çokça, epeyce, oldukça. 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [ḫayli, ] 

Ḫayli gündür ḫār-ı ġamla baġludur bāb-ı feraḥ / Gül yüzüñle ḫāṭır-ı maḥzūnumı gel ey gül ac (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 2). [ḫayli, ] 

Ḫayli muġber ḫāṭıruz ḫaṭṭ-ı ġubār-ı yārdan / Bilseñ esrārum eger ḥayrān ḳalurduñ pür-melāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 6). [ḫayli, ] 

Ġam-ı sevdā-yı hecrüñle perīşān-ḥāldüm ḫayli / Bu gün mecmūʿ-ı ḫāṭır birle zülf-i perçemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 3). [ḫayli, ] 

Ḳoşılsa eblaḳ-ı āfāḳa ṭañ mı āh-ı şeb-rengüm / Ḳoyup yollarda geçdi ḫayli dem bād-ı ṣabā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 5). [ḫayli, ] 

Raḥīmī pister-i zer-beft-i ʿāriden muʿarrāyum / Muḳīm-i būriyāyum ḫayli demdür bī-riyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 7). [ḫayli, ] 

Ḫayli dem ben teşne-dil çekdüm leb-i cānān ġamın / Çekmedüm ʿömrümde bir gün çeşme-i ḥayvān 
ġamın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 1). [ḫayli, ] 

 

2. Uzun zamandır, çoktan, epeydir. 

Ḫayliden müştāḳıyuz göster cemāl-i ḫurremüñ / Ḫāṭır-ı maḥzūnumuz luṭf eyle bir gün şād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 3). [ḫayliden, -den ] 

 

ḫayli demdür: Çok zamandan beri. 



877 
 

Himmet eyle Ḫıżrveş ġarḳ-āb-ı baḥr-i fürḳatüz / Ḫayli demdür göz göre vaṣluñ kenārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 5). [ḫayli demdür, ] 

Ḫayli demdür dil hevā-yı ḳaddüñe oldı esīr / İstemez ammā efendi bir nefes āzādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 2). [ḫayli demdür, ] 

 

ḫayme-i gerdūn: Gökyüzü çadırı. 

Sāyebān-ı devletüñden ayru ey ʿālī-cenāb / Ḫayme-i gerdūn dūn oldı başuma teng-tār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 71, Beyit 4). [ḫayme-i gerdūn, ] 

 

ḫayr: İyilik. 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [ḫayr, ] 

Çü kişi-zādesin işüñ ḫayırdur niyyetüñ ḫayra / Saña bed-ḫᵛāh olanlardur ḳamu bed-ḫūy bed-kīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 3). [ḫayra, -a ] 

 

ḫayr ola: Bir durum, iş veya rüya karşısında iyiliği, hayrı temenni eden söz. 

Gice seyrümde gördüm dāl-i zülfüñ reh-berüm olmış / Şehā ḫayr ola dūş-ı devlet-i cāvide dūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 3). [ḫayr ola, -a ] 

 

ḥayrān:  

1.Şaşırmış, şaşırıp kalmış. 

Lebüñ esrārınuñ cānıyla ben ḥayrānıyam cānā / Anuñçün añmazam adın şarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 2). [ḥayrānıyam, -ıyam ] 

Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [ḥayrānem, -em ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [ḥayrān, ] 

Yārüñ esrār-ı ḫayāl-i leb-i mey-gūnı ile / Ey Raḥīmī gehi mest ü gehi ḥayrānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 5). [ḥayrānem, -em ] 

Göñül ḥayrān u ʿuryān baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳuñdur / Maḥabbet tekyesinde yoḳdur anuñ şimdi Bekdaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 5). [ḥayrān, ] 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [ḥayrānıyuz, -ıyuz ] 

 

2.Bir kimse veya bir şey karşısında hayranlık duyan, onu çok beğenen, çok takdir eden kimse. 
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Fehm olunmazdı femüñ keyfi nedür ḥayrān idük / Ey Raḥīmī olmasa ger kāşif-i esrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 7). [ḥayrān , ] 

Niçe fehm eylesün nā-dān ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ / Gören ḥayrāndur anı ṣāḥib-esrār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 4). [ḥayrāndur, -dur ] 

Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [ḥayrānem, -em ] 

Ḳapuñda şeh-süvārum dem-be-dem saḳḳā idüp yaşum / Yüzüm yoluñda cārūb eyleyen ferrāşa 
ḥayrānem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 2). [ḥayrānem, -em ] 

Ruṭūbet refʿ olup tende ḥarāretden yubūset var / Gözümden cūy olup her dem dökilen yaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 3). [ḥayrānem, -em ] 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [ḥayrānem, -em ] 

Raḥīmī ḫāk-i pāyuñda anuñçün başı ser-keşdi / Görüp taḥsīn idüp şāhum hemān sābāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 5). [ḥayrānem, -em ] 

 

3. Şaşkınlık. 

Mestāneler miyānını çeksem kenāruma / Ḥayrānla girse aġzuma ḥelvā dudacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 4). [ḥayrānla, -la ] 

 

ḥayrān it-: Kendinden geçirmek ‖ âşık etmek. 

Gör ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle ne keyfiyyetde ben / Ḥālüme raḥm it beni ḥayrān iden esrāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 4). [ḥayrān iden, -en ] 

 

ḥayrān ḳal-: Şaşırıp kalmak. 

Ḫayli muġber ḫāṭıruz ḫaṭṭ-ı ġubār-ı yārdan / Bilseñ esrārum eger ḥayrān ḳalurduñ pür-melāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 6). [ḥayrān ḳalurduñ, -urduñ ] 

 

ḥayrān ol-: Kendinden geçmek. 

Ġubār-ı ḫaṭṭuñ esrārını ḥayrān olmayan bilmez / Meẕāḳ-ı nuṭḳ-ı laʿlüñ hem-dem-i cān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 1). [ḥayrān olmayan, -mayan ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñla ḥayrān olmayan bilmez / Bu gün esrār-ı ʿaşḳıyla nedür keyfiyyet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 2). [ḥayrān olmayan, -mayan ] 

Göz midür ol ki ġayrıya bir dem naẓar ḳıla / Dil midür ol ki ḥüsnüñe ḥayrānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 3). [ḥayrānuñ olmaya, -uñ, -maya ] 

Niçe ḥayrānı olmasun gören ol çāşnī-gīrüñ / Lebi sükker börek ḫaddı gülāc-ı ḫūn-ı sübḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 3). [ḥayrānı olmasun, -ı, -masun-masun ] 
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ḥayrān olup ḳal-: Şaşırıp kalmak. 

Benden dehānı cān gibi pinhān olur ḳalur / Esrārum añlayan kişi ḥayrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 1). [ḥayrān olur ḳalur, ] 

 

ḥayrāna dön-: Şaşırıp kalmak. 

Firāḳa düşmeyen bilmez nedür keyfiyyet-i ḥālüm / Benüm esrāruma vāḳıf olan ḥayrāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 2). [ḥayrāna dönmişdür, -mişdür ] 

 

ḥayret: Şaşırma, şaşırıp kalma, şaşkınlık. 

İmtiḥān itsem ġam-ı ʿaşḳı eger Mecnūn ile / Ey ṣaçı Leylī benüm efzūn geleydi ḥayretüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 2). [ḥayretüm, -üm ] 

 

ḥayret al-: Şaşkınlık sarmak. 

Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā / Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 7). [ḥayret alur, -ur ] 

 

ḥayret ol-: Hayrete düşmek, şaşırıp kalmak. 

Nergis-i mestüñ ḫayālidür beni bī-ḫod iden / Ḥayret olmışdur özüm ṣanma ki ḫ˅ābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 4). [ḥayret olmışdur, -mışdur ] 

 

ḥayret-i endīşe-i aġyār: Yabancıların / rakiplerin gamının şaşkınlığı. 

Ḫor geldi ḫor gitdi dergehüñden it gibi / Ḥayret-i endīşe-i aġyārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 6). [ḥayret-i endīşe-i aġyārı, -ı ] 

 

ḫazān: Sonbahar, güz. 

Göñlüm ḫazāna sen de maʿmūre-i ḫayālüñ / Bir kār-gīr-i ʿālī şāhī bināya döndi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 331, Beyit 6). [ḫazāna, -a ] 

 

ḫazān yapraġı: Sonbaharda sararıp düşen yaprak. 

Ruḫ-ı zerdiyle her gün muntaẓırdur şāh-rāhuñda / Raḥīmī bir ḫazān yapraġıdur yollara düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 7). [ḫazān yapraġıdur, -dur ] 

Gül yüzüñden ayru tāb-ı ġamda bī-tāb oldı ḫār / Zerd olup titrer ḫazān yapraġı gibi cümle ten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 2). [ḫazān yapraġı, ] 
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ḫazān-dīde: Sonbaharı görmüş, sararmış solmuş. 

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [ḫazān-dīde, ] 

 

ḥaẕer it-: Sakınmak, çekinmek. 

Dest-i cevr ile Ḫalīlüm ḥaẕer it yaḳma ṣaḳın / Ḳıble-i ehl-i Ṣafā Kaʿbe-i ʿulyādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 6). [ḥaẕer it, ] 

 

ḥaẕer ḳıl-: Sakınmak, korunmak. 

Maḥabbet reh-güẕārında ḥaẕer ḳıl seng-i hicrāndan / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳ müşkildür niçe reh-vāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 3). [ḥaẕer ḳıl, ] 

 

ḥaẕf it-: Çıkarmak, kaldırmak, silmek. 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [ḥaẕf itdiler, -ler ] 

 

ḥazīn: Hüzünlü, kederli, mahzun, gamlı. 

Nā-müsāʿid ṭāliʿum baḫtum siyeh ḳalbüm ḥazīn / Ṭañ mı ey gül-çihre bülbül gibi eylersem enīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 1). [ḥazīn, ] 

 

ḥāżır it-: Hazırlamak, belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirmek. 

ʿİzzet eyle didi geldükce ġam-ı mihmānına / Ḥāżır it hem ḫūn çün ḫūn-ı ciger dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 4). [ḥāżır it, ] 

Şeh-süvārum gel ayaḳ baṣ rūy-ı ḫāk-ālūdeme / Ḥāżır itdi gözlerüm īsār içün dürr-i semen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 3). [ḥāżır itdi, -di ] 

 

ḥażret-i ḫünkār: Sultan hazretleri. 

Dīdeden bir dem degül ḫālī ḫayāli ḥüsnüñüñ / Ṣan deñiz yüzinde eyler ḥażret-i ḫünkār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 2). [ḥażret-i ḫünkār, ] 

Raḥīmīnüñ budur dār-ı şifā-yı ġaybdan derdi / Hemān şāhum senüñle Ḥażret-i ḫünkār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 7). [ḥażret-i ḫünkār, ] 

 

ḥażret-i ʿosmān: Hz. Osman. 

Ey şeh şu ki sen şāh-ı ʿalī-şāna irişdi / Devr-i ʿÖmere Ḥażret-i ʿOsmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 1). [ḥażret-i ʿosmāna, -a ] 
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ḫażret-i şeh-zāde: Şehzade hazretleri. 

Pertev-i ḥüsnüñ gören dir bu dil-i pür-sūzda / Ḫażret-i şeh-zādedür girmiş ḳılur gülzārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 2). [ḫażret-i şeh-zādedür, -dür ] 

 

ḫażret-i sulṭān-ı cūd: Cömertliğin saygıdeğer sultanı. 

Sāḥa-i fażl u fünūnuñ şeh-süvārısın bu gün / Ey ḥabāb-ı maʿrifet v’ey ḫażret-i sulṭān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 7). [ḫażret-i sulṭān-ı cūd, ] 

 

ḥażret-i sulṭān: Padişah hazretleri. 

Āsitānuñda Raḥīmīye gedālıḳ virdüñ / Ḳula devlet virici ḥażret-i sulṭānumsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 232, Beyit 7). [ḥażret-i sulṭānumsın, -umsın ] 

 

ḥażret-i yūsuf: Hz. Yusuf. 

ʿAzīz ol ḥażret-i Yūsuf gibi Mıṣr-ı saʿādetde / Riʿāyet eylesün ʿizzetle ḫoş gördüñ bu mihmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 2). [ḥażret-i yūsuf, ] 

 

ḥaẓẓ it-: Sevinmek, hoşnut olmak. 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ḥaẓẓ itmez müdāvādan / Ne derdüñ var ṭabībüm sen yüri dermānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 4). [ḥaẓẓ itmez, -mez ] 

 

ḥaẓẓı yoḳ: Hoşlanmamak, zevk almamak. 

Cefā-yı ḫārdan cān bülbüli rencīde-ḫāṭırdur / Gül ü gülzārdan yoḳ ḥaẓẓı seyr-i gül-ʿiẕār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 3). [ḥaẓẓı yoḳ, ] 

 

hecr: Ayrılık. 

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [hecriyle, -iyle ] 

Hecr olmasaydı ḳadrü mi olurdı vaṣluñuñ / Bulmazdı rūze olmasa hīç iʿtibār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 6). [hecr, ] 

Baña hecrüñde ġam vaṣluñla şādān olmadan yegdür / Dili bīmār-ı ḫoş-derdüñle dermān olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 1). [hecrüñde, -üñde ] 

Bükdi hecr müjeñ ile oḫ ḳaddüm / Daḫi bu devr baña yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 2). 
[hecr, ] 

Dem-i ġamda lebüñ hecriyle yaşum ḳana dönmişdür / Ciger tennūr-ı fürḳatde yanuḳ biryāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 1). [hecriyle, -iyle ] 
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Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [hecrüñ, -üñ ] 

Hecrüñ şebinde āhuma hem-dem bulunmadı / Gönderdi ṣubḥ bād-ı şimāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 133, Beyit 5). [hecrüñ, -üñ ] 

Şehā oḳ ḳaddüñüñ hecriyle bir ḳaddi kemānum ben / Baña ṭoġrı naẓar ḳıl egri baḳma nā-tüvānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 1). [hecriyle, -iyle ] 

Ḳaddüñi ḳo ben ḫāke ḫırāmāna ṣalınsun / Hecr āteşine niceyedek yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 1). [hecr, ] 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [hecr, ] 

Beni bir ḥālete irgürdi hecrüñ ʿālī bir yüzden / Bu ḥāle vāḳıf olmazsañ olur aḥvāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 1). [hecrüñ, -üñ ] 

Gül yüzüñ hecriyle sūzum od bıraḳdı ʿāleme / Sebzeler pejmürde oldı yandı hep gül-nārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 2). [hecriyle, -iyle ] 

Gül yüzüñ hecriyle feryādın Raḥīmī bendeñüñ / Ṣubḥ-dem işitdi bülbül fāriġ oldı zārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 7). [hecriyle, -iyle ] 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [hecriyle, -iyle ] 

Beni hecrüñle ey gül-çihre bülbül gibi zār itme / Yüzüñden gözüm ırmaġla yaşum cūy-bār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 1). [hecrüñle, -üñle ] 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [hecriyle, -iyle ] 

Hecr ile öldüm meded depret lebüñ ṣor ḥālümi / Zinde eyle bendeñüm bir cām-ı rūḥ-efzāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 3). [hecr, ] 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme / Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 1). [hecrüñle, -üñle ] 

Meh-ruḫuñ hecriyle seyr eyle yaşum seyyāresin / Hem-ḳadem ḫam gözlemekden ey hilāl-ebrū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 4). [hecriyle, -iyle ] 

Hecr odı yaḳdı sīnemi baġrum kebāb idüp / Dutdı çevirdi başumı biñ pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 5). [hecr, ] 

Bülbülleriyle oldum hecrüñ deminde hem-dem / Döne döne fiġānum şimdi hevāya döndi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 331, Beyit 3). [hecrüñ, -üñ ] 

 

hecr-i ʿārıż: Yanağın ayrılığı. 

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [hecr-i ʿārıżın, -ın ] 
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hecr-i dil-ber: Sevgiliden ayrı düşme. 

Ṣūfiyā ḳorkutma ısınduḳ ʿaẕāb-ı dūzaḫa / Biz ḫaber alduḳ degülmiş hecr-i dil-berden eşed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 6). [hecr-i dil-berden, -den ] 

 

hecr-i ḫadd: Yanağının ayrılığı. 

Hecr-i ḫaddüñle dem olmaz itmeye dil her gün āh / Ey melek-rū ādemīlikdür ider ḳul her gün āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 1). [hecr-i ḫaddüñle, -üñle ] 

 

hecr-i ʿiẕār: Yanağının ayrılığı. 

Nālesi hecr-i ʿiẕāruñla Raḥīmīnüñ şehā / Cennet-i ʿadlüñ gibi āvāze ṣaldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 286, Beyit 7). [hecr-i ʿiẕāruñla, -uñla ] 

Ḳaddüñ ġamıyla ḳaddüm büküldi yāya döndi / Hecr-i ʿiẕāruñ ile her günüm aya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 1). [hecr-i ʿiẕāruñ, -uñ ] 

 

hecr-i kūy: Mahallenin ayrılığı. 

Raḥīmī hecr-i kūyuñla beden mülkin ḫarāb itdi / Felek burcını yıḳmaġa döküpdür ṭop-ı efġānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 7). [hecr-i kūyuñla, -uñla ] 

 

hecr-i laʿl: (Sevgilinin) lal gibi kırmızı dudağından ayrı düşme. 

Hecr-i laʿlüñle tenümde ḳaldı cāndan bir ramaḳ / Ṣun lebüñ cānum yirine gelsün öldüm işte baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 1). [hecr-i laʿlüñle, -üñle ] 

 

hecr-i ruḫ u zülf: Saçının ve yanağının ayrılığı. 

Göñül hecr-i ruḫ u zülfüñle batdı ḳara ḳayġuya / Dügüne varmaludur aña nisbet şimdi mātemli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 4). [hecr-i ruḫ u zülfüñle, -üñle ] 

 

hecr-i yār: Sevgilinin ayrılığı. 

Ḳan yudar ġonca görüp zaḫm-ı zebān-ı ḫārdan / Gül yanup kül oldı sūzum gördi hecr-i yārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 1). [hecr-i yārdan, -dan ] 

 

ḥekīm: Hekim, doktor. 

Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [ḥekīmüñ, -üñ ] 

 

helāk it-: Mahvetmek, yok etmek. 
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Beni āniden anıñ ḥüsni anuñçün helāk itdi / Be-şarṭ-ı ān ki hīç olmaya bu rāz-ı nihān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 3). [helāk itdi, -di ] 

 

hele:  

1.Özellikle. 

Kuḥl eyledüm gözüme görince izüñ tozın / Görince ben ḳuluñ hele ṣāḥib-naẓar mıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 2). [hele, ] 

 

2. Bari, hiç olmazsa. 

Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ / Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 13). [hele, ] 

 

ḥelvā: Helva, tatlı. 

Cüllāba ḳondı Ḳonyalu şīrīn sözüñle hep / Virdi lebüñ ḥalāveti ḥelvāya ḫoş-revāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 3). [ḥelvāya, -ya ] 

Mestāneler miyānını çeksem kenāruma / Ḥayrānla girse aġzuma ḥelvā dudacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 4). [ḥelvā, ] 

 

ḥelvālıġ: Tatlılık. 

Lebi kālāsını ser-māye-i cānıyla meded / Baña ey ḫ˅āce alı vir saña ḥelvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 46, Beyit 3). [ḥelvālıġı, -ı ] 

 

ḥelvā-yı bī-bedel: Eşsiz tatlı. 

Lebüñ bu cānuma ḥelvā-yı bī-bedeldür ola / Ḫayāl-i ḳāmeti ṭopuñ dile emeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 1). [ḥelvā-yı bī-bedeldür, -dür ] 

 

hem:  

1.Ayrıca, ilave olarak, üstelik. 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [hem, ] 

Medḥ it dehānı mīmini hem dāl zülfini / Ḫoşdur Raḥīmī ol ḳaşı rāya bu rā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 7). [hem, ] 

Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [hem, ] 

Temāşā-yı ruḫuñ hem ʿīd-i Ferruḫ / Ne rūşen rūz olur nūrʿalā nūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
4). [hem, ] 
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Gördi bennā-yı ferāset ʿahdinüñ bünyādı yoḳ / Ṭarḥ idüp bünyādını hem ḫanedānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 2). [hem, ] 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [hem, ] 

Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [hem, ] 

Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [hem, ] 

Ḥaḳīḳat-dān ola hem pür-ḥaḳīḳat-bīn ü ḥaḳ-perver / Senüñ gibi saʿādet kānı şāh-ı kāmkār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 2). [hem, ] 

Laʿlüñe cān beẕl ider cānā Raḥīmī şüphesüz / Daʿvī-i lāf itmez ʿāşıḳ ʿaşḳ hem olmaz güẕāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 7). [hem, ] 

Dili yoḳ ney ne söyler nālişümden / Ne çalar naġmemüñ yanınca hem çeng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 149, Beyit 4). [hem, ] 

Beni ġarḳ itdi ey kān-ı kerem ʿummānı iḥsānuñ / Vücūdum ḳaṭresin maḥv itdi hem cūd-ı firāvānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 1). [hem, ] 

Ḫuceste ḫaṣlet ü ferḫunde sīretsin Selīmāsā / Süleymān gibi hem sulṭānısın iḳlīm-i ʿirfānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 3). [hem, ] 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [hem, ] 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [hem, ] 

ʿİzzet eyle didi geldükce ġam-ı mihmānına / Ḥāżır it hem ḫūn çün ḫūn-ı ciger dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 4). [hem, ] 

Elif ḳaddüñ ile lām zülf ü hem mīm-i dehānuñçün / Reh-i hecrüñde ancaḳ ben bilürüm ne elem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 3). [hem, ] 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [hem, ] 

Elif ḳaddüñ görüp hem cirm-i ḫālüñ / Anuñçün saña ḳarşu āh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 4). [hem, ] 

Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [hem, ] 

Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem / Görüp ānide reng aldum gülinden 
sünbülinden hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 1). [hem, ] 

Vefāsız lāle-ḫaddıçün dile dāġ-ı cefā urmam / Perīşān olmazam geçdüm hevā-yı kākülüñden hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 2). [hem, ] 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [hem, ] 
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Vücūdum ḫākini bir dem iletmez kūy-ı cānāna / Ṣabāya yalvarup çoḳ cān-feşān geldüm yolından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 4). [hem, ] 

Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [hem, ] 

Āh kim gitdi elümden dil ne dil dildār hem / Sīne dāġ-ı ḥasret ile ḫasta vü efgār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 1). [hem, ] 

Şükrülillāh şimdi ġam ġam-ḫ˅ār u mūnisdür baña / Fāriġ ol cānāna ḥācet mūnis ü ġam-ḫ˅ār hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 209, Beyit 2). [hem, ] 

İbtidā ḳıldı yine dil gülsitān-ı ʿaşḳuñı / Hem-sebaḳ oldı anuñla ʿandelīb-i zār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 3). [hem, ] 

Oda yaḳdı ʿālemi sūz-ı derūn-ı pür-şerār / Çerḫe irdi dostlar āh-ı cihān-āzār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 4). [hem, ] 

Dāġlar yaḳdı dile bir lāle-ruḫ nāzük-beden / Başumı cū eyledi bir serv-i ḫoş-reftār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 5). [hem, ] 

Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [hem, ] 

Ey Raḥīmī şāyiʿ itdi mā-cerā-yı eşkümi / Baña kerīm yā Rab ez-īn dīde-i ḫūn-bār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 7). [hem, ] 

Olsun nisār yoluña külli güher miyem / Naḳd- cihānı cānı hem eczā-yı varlıġum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 214, Beyit 4). [hem, ] 

Şerḥa şerḥa sīnemüñ zaḫmını hem dil yarasın / Ḫancerüñle dilleşüp ruḫṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 2). [hem, ] 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen 
eylersin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [hem, ] 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [hem, ] 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [hem, ] 

El ḳaraldan ḳomadı zülfi bu miskinde ḳarār / Virdi hem ṣabrı dil-ārāmı dil-ārāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 4). [hem, ] 

Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [hem, ] 

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [hem, ] 

 

2. Aynı, tıpkı, sanki. 

Ḫaduñsuz ʿīd Muṣḥaf ḥaḳḳı içün rūz u ʿīd olur / Ḫuceste-fāl hem āyāt-ı raḥmet ḫaṭṭ u ḫālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 3). [hem, ] 
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İşitdüm ṣaydgehde kebge hem pervāz imiş ʿanḳā / Ḫaber uçurdı aña dest-i ʿadlüñden meger şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 4). [hem, ] 

 

hem: Üzüntü, gam, keder, kaygı, hüzün. 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [hem, ] 

 

hem hem: Hem ... hem ... biçiminde tekrarlanarak görevdeş sözleri, cümleleri eşitlik, pekiştirme, birlikte olma veya 
karşıtlık anlamlarıyla bağlayan bir söz. 

Dil ile dilüñ fikri ẕikri ḳapuñ / Hem üftāde-dil hem dil-figāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
2). [hem hem, ] 

 

hem pehlū: Omuzdaş, yan yana (olan), arkadaş. 

Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [hem pehlū, ] 

 

hemān:  

1.Derhal, hiç vakit kaybetmeden. 

Luṭf ile yap yap Raḥīmīnüñ yıḳıḳ göñlin hemān / Bir velāyet ẓāhir it ey kām-kār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 13). [hemān, ] 

Aḳşehre döndi Aydın olup ay yüzüñle dehr / Gördi ṣaçuñı virdi Ḳaraman hemān ḫarāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 2). [hemān, ] 

Ṣoḳunsa her ḳaçan nāzıyla ol serv-i revān ṣorġuc / İrüp teb tāb-ı ḥayretden olur lerzān hemān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 1). [hemān, ] 

Gice sen şemʿa ḳarşu ṭutuşurken nār-ı fürḳatde / Görüp üstüme şevḳıyla hemān pervāne dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 4). [hemān, ] 

Ṭılısmāt-ı vücūduñda maḥabbet gencini ḥıfẓ it / Raḥīmī olıgör yap yap hemān vīrānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 5). [hemān, ] 

Dem-i vaṣluñ Raḥīmī añsa bir dem / Hemān dem cūş ider deryā gibi dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 5). [hemān, ] 

Sebātuñ yoġ imiş mihr ü vefā ḳılmaḳda ey meh-rū / Hemān cevr eylemekde gerdiş-i gerdūna 
beñzetdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 4). [hemān, ] 

Raḥīmī ḫāk-i pāyuñda anuñçün başı ser-keşdi / Görüp taḥsīn idüp şāhum hemān sābāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 5). [hemān, ] 

Viṣālüñ māhına gördüm seḥāb-ı hecr olur māʾil / Hemān dem bād-ı āhum günbed-i devvāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 4). [hemān, ] 
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Kimse tedbīri ile taḳdīri taġyīr eylemez / Gel göñül sen ṣıdḳ ile Ḥaḳḳa tevekkül ḳıl hemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 7). [hemān, ] 

Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān ebrū / Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī āni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 3). [hemān, ] 

Dü ʿālemde hemān şāhum ḳabūl-i dāġ-ı derdüñdür / Raḥīmī inzivā-yı genc-i şifā n’itsün o vīrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 7). [hemān, ] 

Nihāl-i serv-i bālādur elifler dāġlar güller / Vücūdum gülşeninüñ dil hemān murġ-i ḫoş-āvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 3). [hemān, ] 

Ḥüsn-i ḳabūl-i yār ile maḳṣūd-ı dil hemān / Dūr olma ey Raḥīmī naẓardan naẓargehi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 5). [hemān, ] 

 

2. Sanki. 

Sevād-ı levḥ-i dīdem içre ʿaks-i kākül ü ḳaddüñ / Leb-i deryā-yı Hind içre hemān bir serv-i dil-cūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 2). [hemān, ] 

Ruḫ-ı yāre naẓar ḳıl bāġ-ı ʿadni ʿaynuña alma / Ne seyrān ḳayısı ayva hemān ḫaṭṭ şimdi naruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 2). [hemān, ] 

 

3. Ancak, sadece, yalnızca. 

Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [hemān, ] 

Viṣāl-i şehriyār-ı yāra şemʿ-i encüm olmazdı / Hemān kendü özin yanmaġa tenhā bir ocaġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 3). [hemān, ] 

Cihān ālāyişinden gel taʿalluḳ riştesin ḳaṭʿ it / Zemāne devleti şāhā hemān bir ānımış bildüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 5). [hemān, ] 

Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [hemān, ] 

Raḥīmīnüñ budur dār-ı şifā-yı ġaybdan derdi / Hemān şāhum senüñle Ḥażret-i ḫünkār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 7). [hemān, ] 

Hemān bir ben degül lāle daḫi çāk-i girībānuñ / Müselsel zülfüñüñ āşüftesidür şimdi sünbülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 3). [hemān, ] 

Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [hemān, ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [hemān, ] 

 

hemān dem: Hemen, derhal, o anda, çarçabuk. 
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Hem-dem olalı cihān şāhum bahār-ı vaṣluña / Reşk-i firdevs yirin olaydı hemān dem bāġ u rāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 6). [hemān dem, ] 

Hemān dem cān virür kim keşf-i esrār itse laʿlüñden / Ne keyfiyyetdedür sen bu dil-i ḥayrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 5). [hemān dem, ] 

 

hem-āvāz ol-: Aynı sesi veya nağmeyi çıkarmak, iki şeyin ahenk bakımından aynı veya birbirine uygun olması; 
aynı şeyleri terennüm etmek. 

Āh kim yoḳ hem-demüm āhumla dem-sāz olmaġa / Hem-nefes yoḳ nāleden ġayrı hem-āvāz olmaġa 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 1). [hem-āvāz olmaġa, -maġa ] 

 

hem-cenāḥ: Denk. 

Ḳanāʿat ḳāfınuñ seyrinde ʿanḳā hem-cenāḥumdur / Hümā-yı evc-i himmet sāye-i devlet-fezā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 3). [hem-cenāḥumdur, -umdur ] 

 

hem-dem: Dost, arkadaş. 

Şarābum eşk-i ḥasret hem-demüm ġam / Kebāb itdi bu baġrum nār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 23, Beyit 2). [hem-demüm, -üm ] 

Hem-demüm yoḳ ki diyem ʿaşḳ-ı ġamın neyleyeyin / Giceler nālişümi āh-ı seḥergāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 2). [hem-demüm, -üm ] 

Dem-i hecrüñde yaşum āh dile hem-demdür / Ḫoş olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 1). [hem-demdür, -dür ] 

Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [hem-dem, ] 

Dil hevā-yı ʿaşḳa hem-dem her nefes / Baña bu yoluñda bes bāḳī heves (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 1). [hem-dem, ] 

Dem-i ġamda baña hem-dem bu çeşm-i ḫūn-feşān ḳalmış / Hevādār olup üstüme döner āh u fiġān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 1). [hem-dem, ] 

İşigüñde seg-i kūyuñla hem-dem bir gedā oldum / Ulu ʿizzet bulup gūyā ki ṣandum pādişā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 1). [hem-dem, ] 

Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [hem-dem, ] 

Āvān-ı ġamda ġuṣṣa ile şād u ḫurremem / Bezm-i belāda nāle-i ʿuşşāḳa hem-demem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 1). [hem-demem, -em ] 

Yār hem-dem bezm-i ḫurrem mevsim-i ʿıyş u ṭarab / Sāḳiyā mey ṣun ele girmez bu demler her zemān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 3). [hem-dem, ] 

Āh kim yoḳ hem-demüm āhumla dem-sāz olmaġa / Hem-nefes yoḳ nāleden ġayrı hem-āvāz olmaġa 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 1). [hem-demüm, -üm ] 
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Hem-demüm yoḳ eşk-i çeşmümden biraz ḳan aġlasam / Ter düşürmişdür benüm mā-beynümi deryāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 6). [hem-demüm, -üm ] 

Hem-demümdür gündüzin nālem gice ey māh āh / Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 1). [hem-demümdür, -ümdür ] 

 

hem-dem bul-: Dost, arkadaş bulmak. 

Hecrüñ şebinde āhuma hem-dem bulunmadı / Gönderdi ṣubḥ bād-ı şimāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 133, Beyit 5). [hem-dem bulunmadı, -unmadı ] 

 

hem-dem ol-: Arkadaş olmak, dost olmak. 

Kendi kūyuñda benümle hem-dem olmadı raḳīb / Bülbül-i ḫoş-naġme ile imtizāc itmez ġurāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 6). [hem-dem olmadı, -dı ] 

Devlet-i ʿaşḳuñda āh u eşküm oldı hem-demüm / Şāh-ı iḳlīm-i ġamem yanumca çoḳ ʿasker yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 3). [hem-demüm oldı, -üm, -dı ] 

Yaşuma hem-dem olan yārümi gir gözlerüme / Ḳandadur ol dişi dürr lüʾlüʾ-i şeh-vāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 2). [hem-dem olan, -an ] 

Hem-dem olalı cihān şāhum bahār-ı vaṣluña / Reşk-i firdevs yirin olaydı hemān dem bāġ u rāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 6). [hem-dem olalı, -alı ] 

Ḳılma ḥaḳāret eyle ḫarābāt erine ṭaʿn / Cemşīd olurdı hem-dem aña gāh gāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 4). [hem-dem olurdı, -urdı ] 

Cān mā-cerā-yı hecrüñ ile hem-dem olalı / Göñlümle gözüm ortasına düşdi mabeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 3). [hem-dem olalı, -alı ] 

Gül gibi sen mey içüp her ḫāra hem-dem olalı / Ġoncaveş ben ḳan yudup bülbül gibi itdüm fiġān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 6). [hem-dem olalı, -alı ] 

Nesīmāsā hevā-yı zülf-i yāre hem-dem ol ey dil / Perīşān olma demler içre ġāyet ḫoşca demdür bu 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 3). [hem-dem ol, ] 

Kef-i luṭfuñla dil cān ẕātuñ ile olalı hem-dem / ʿAceb ḥālet virür cūş u ḫurūşum dehre geh baḥre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 4). [hem-dem olalı, -alı ] 

Benümle hem-dem olan yaşuma suʾāl itsün / Ḳatı derin bilür ol mā-cerā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 2). [hem-dem olan, -an ] 

Bülbülleriyle oldum hecrüñ deminde hem-dem / Döne döne fiġānum şimdi hevāya döndi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 331, Beyit 3). [hem-dem oldum, -dum ] 

Kenār-ı vaṣlı sen şehvāre dürle olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı deryā baña min-baʿd añmañuz anı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 2). [hem-dem olalı, -alı ] 

İşigüñ ṭaşı ḳanlu yaşum ile olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı çoḳdan ʿālemüñ yāḳūt mercānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 5). [hem-dem olalı, -alı ] 
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hem-dem-i aġyār: Ellerin, yabancıların dostu || rakîbin arkadaşı. 

Ḫār elinden āh kim bildüm alınmaz dāmenüñ / Hem-dem-i aġyārsın ey ġonca-i ḫandān ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 3). [hem-dem-i aġyārsın, -sın ] 

 

hem-dem-i cān ol-: Gönül arkadaşı olmak. 

Ġubār-ı ḫaṭṭuñ esrārını ḥayrān olmayan bilmez / Meẕāḳ-ı nuṭḳ-ı laʿlüñ hem-dem-i cān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 1). [hem-dem-i cān olmayan, -mayan ] 

 

hem-dem-i ḫār ol-: Dikenin arkadaşı olmak. 

Hem-dem-i ḫār oldı her bir verd-i ḫandān ey göñül / ʿAndelībāsā demidür eyle efġān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 1). [hem-dem-i ḫār oldı, -dı ] 

 

hem-derd: Dert ortağı. 

Dīdemüñ nūrı vü sīnemde sürūrum sensin / Cānumuñ cānı vü hem-derdüme dermānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 2). [hem-derdüme, -üme ] 

 

hem-ḫāne: Dost. 

ʿĀlem-i lāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem / Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 6). [hem-ḫānedür, -dür ] 

 

hem-ʿinān ol-: Bir, beraber olmak. 

Menzilüñde ben senüñ himmet semendin ḳoşmışam / Hem-ʿinānuñ olmaġa devlet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 1). [hem-ʿinānuñ olmaġa, -maġa ] 

Semend-i ṭabʿuma yügrük geçenler hem-ʿinān olmaz / Maʿārif sāḥasında ögdül almış bād-pāyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 4). [hem-ʿinān olmaz, -maz ] 

 

hemīşe: Her zaman, daima. 

Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [hemīşe, ] 

Hemīşe bāġ-ı ʿālemde şehā sen ḫurrem ü şād ol / Raḥīmī bülbülāsā aġlasun sen ġonca gibi gül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 7). [hemīşe, ] 

Yüzüñ gördüm bi-ḥamdillāh didüm / Hemīşe yarıcuñ Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 1). [hemīşe, ] 

Felek farḳ eylemez bir ḳaḥbe-zendür merdi nā-merdi / Hemīşe şād ider nā-merdi her dem aġladur 
merdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 1). [hemīşe, ] 
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hem-ḳadem: Ayakdaş, arkadaş. 

Meh-ruḫuñ hecriyle seyr eyle yaşum seyyāresin / Hem-ḳadem ḫam gözlemekden ey hilāl-ebrū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 4). [hem-ḳadem, ] 

 

hem-meşreb: Yaratılışı, huyu bir olan. 

Laʿl-i sīr-ābuñla ġonca gördi hem-meşreb müdām / Reşkden mi ḳan yudar terdür ḥarāretden gül-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 3). [hem-meşreb, ] 

 

hem-meşreb ol-: Huyu bir olmak. 

Lebüñde tāb-ı tebden görünen tebḫāleler cānā / Ṣanasın rind-i mey-āşām ile Ḫıżr oldı hem-meşreb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 3). [hem-meşreb oldı, -dı ] 

Laʿlüñe hem-meşreb olduġın işitmiş bādenüñ / Mā-ḥaṣal cānā ṣu idi kendüden āb-ı zülāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 4). [hem-meşreb olduġın, -duġın ] 

 

hem-nefes: Arkadaş, dost. 

Ne bilür āh-ı derūnum eserin ehl-i hevā / Reviş-i āh yine hem-nefesi āh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 5). [hem-nefesi, -i ] 

Āh kim yoḳ hem-demüm āhumla dem-sāz olmaġa / Hem-nefes yoḳ nāleden ġayrı hem-āvāz olmaġa 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 1). [hem-nefes, ] 

 

hem-nefes ol-: Arkadaş, dost olmak. 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı / Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 1). [hem-nefes olur, -ur ] 

 

hem-nişīn: Can dostu. 

Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [hem-nişīn, ] 

 

hem-rāh ḳıl-: Yoldaş etmek. 

Ṣoñ dem āsān it Raḥīmīye şehādet lafẓını / Yā Rab īmānıyla Kurʾānı aña hem-rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 5). [hem-rāh ḳıl, ] 

 

hem-rāh ol-: Yoldaş olmak. 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳda hem-rāhum oldı eşk ü āh-ı ġam / Şehā sulṭān-ı ʿuşşāḳum bular ḫayl ü sipāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 2). [hem-rāhum oldı, -um, -dı ] 
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Yilüp yildürmege ʿaşḳuñ yolında / Ṣabā olmaz baña hem-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 5). [hem-rāh olmaz, -maz ] 

Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [hem-rāh olalı, -alı ] 

 

hem-reh ol-: Yol arkadaşı olmak. 

Yār ile seyr-i çemenzāra heves ḳılma göñül / Hem-reh olmaḳ rāst gelmez serv ile şāḫ-ı giyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 6). [hem-reh olmaḳ, -maḳ ] 

 

hem-reh-i bād-ı hecr: Ayrılık rüzgarının yol arkadaşı. 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [hem-reh-i bād-ı hecr, ] 

 

hem-ṣanʿat: Aynı sanatta olan. 

Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [hem-ṣanʿatum, -um ] 

 

hem-sebaḳ ol-: Ders arkadaşı olmak. 

İbtidā ḳıldı yine dil gülsitān-ı ʿaşḳuñı / Hem-sebaḳ oldı anuñla ʿandelīb-i zār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 3). [hem-sebaḳ oldı, -dı ] 

 

hem-ser ol-: Bir, eşdeğer, aynı olmak. 

Ey meh hilālüñ eyleyeli secdegāh-ı Cem / Ḫūrşīde hem-ser oldı felekde külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 1). [hem-ser oldı, -dı ] 

 

hem-sifāl ol-: Aynı çanaktan yiyip içmek. 

Hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı dildārıyla ben / Fāriġum faġfūrdan cām-ı ṣafādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 2). [hem-sifāl oldum, -dum ] 

Seg-i kūyuñla bir dem hem-sifāl olsam deger şāhum / Cihān bezminde itmezem recā-yı cām-ı Cem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 5). [hem-sifāl olsam, -sam ] 

Bu gün ben hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı yāriyle / Gerekmez kāse-i faġfūrı almam ʿaynuma cāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 4). [hem-sifāl oldum, -dum ] 

 

hengām: Zaman. 

Raḥīmī ḳoma ʿārifseñ kenār-ı āteşi elden / Ṣafā hengāmıdur nūş it şarāb-ı erġuvān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 5). [hengāmıdur, -ıdur ] 



894 
 

 

hengāme: Gürültü, patırtı, şamata. 

Ne ġavġāsında ne ṣulḥındayum şāhum velī dehrüñ / Naṣīb olmadı bir tenhā maḥal hengāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 2). [hengāmeden, -den ] 

 

henüz: Hala, daha. 

Kitāb-ı ʿaşḳı ben ḫatmetmiş iken mekteb-i ġamda / Henüz Mecnūn ey ḫ˅āce oḳurdı sūre-i Leylā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 4). [henüz, ] 

Neşv ü nemā-yı dīde-i giryān iken henüz / Ser-keşligini ḳomaz o būstān budacıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 2). [henüz, ] 

 

hep:  

1.Herkes. 

Cüllāba ḳondı Ḳonyalu şīrīn sözüñle hep / Virdi lebüñ ḥalāveti ḥelvāya ḫoş-revāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 3). [hep, ] 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa zāhidā hep olmaz / Bu yolı añlamaz güm-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 
4). [hep, ] 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [hep, ] 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [hep, ] 

Gül yüzüñ hecriyle sūzum od bıraḳdı ʿāleme / Sebzeler pejmürde oldı yandı hep gül-nārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 2). [hep, ] 

 

2. Sürekli olarak, her zaman, daima. 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [hep, ] 

Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [hep, ] 

Şeb-i fürḳatde ḫalḳa ḳarşu ḳaddüm dāle döndürdi / Baña bend eyleyen hep ʿıḳd-ı zülf-i tābdāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 6). [hep, ] 

Ṭopṭoludur vāʿiẓ benüm gūşumda ġaflet penbesi / Ḥaḳdur sözüñ hep bilürem yādumdadur ez-berdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 6). [hep, ] 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [hep, ] 
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3. Bütün, tamamen. 

Gedā-yı derd-i ʿaşḳuñı nevālüñden dirīġ itme / Senüñdür ey şeh-i mülk-i kerem hep niʿmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 6). [hep, ] 

Bilmezem ol ruḫı alum baña ne āl itdi / Ḳanlu yaşumla ṣarı çihremi hep al itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 1). [hep, ] 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [hep, ] 

 

her:  

1.Herkes. 

Şevḳüm şuʿāı genc-i ġamuñ şeb-çerāġıdur / Çerḫüñ çü māh niteki her şeb-çerāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 1). [her, ] 

 

2.Tüm, bütün, her bir. 

Ṣabāya çīn-i zülfüñ ideli her çın seḥer peydā / İder tā Çīn ü Māçīne varınca müşgter peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 1). [her, ] 

Güneş yüzüñi taġyīr ideli ey māh-tāb-ı teb / Görüben gökde ṭaña ḳaldı bī-tāb oldı her kevkeb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 1). [her, ] 

Her diyāra kim ḳadem baṣsañ ḳudūmüñden şehā / Ḫārdan güller biter her ḫāra virür laʿl-i nāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 4). [her, ] 

Dāstān-ı ġuṣṣamuñ her faṣl u bābın yazmaġa / Ḳanlu yaşum sürḫ çihrem ṣafḥadur çeşmüm devāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 6). [her, ] 

Cihān āsūde oldı sāye-i tuġ-ı vücūduñla / Ṣoḳunmasun şehā sen var iken her pehlevān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 4). [her, ] 

Sensin ṣalābetiyle zemānuñ Sikenderi / ʿAzm eyle her diyāra yüri Ḫıżrvār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 6). [her, ] 

Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ / Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 1). [her, ] 

Çihrem Raḥīmī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam beyān ider / Her bāb bir kitāb gözüm aña bāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 7). [her, ] 

Nār-ı hecre yaḳan beni her şeb / Bir yalıñ yüzlü yār-ı meh-rūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
6). [her, ] 

Ġonca gibi ḳan yudar bülbül ḥarīm-i bāġda / Bī-tekellüf gülşen-i ḥüsnüñ ider her ḫār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 6). [her, ] 

Ḳamu eşyāda her vechile vechü’llāhı seyr eyle / Ṣafā ehline ey ṣūfī bu mirʾāt-ı muṣaffādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 2). [her, ] 



896 
 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [her, ] 

Taḥassür çekmezem şemʿ-i şebistān-ı şehen-şāha / Şerār-ı āh-ı dil her şeb-çerāġ-ı şuʿledārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 3). [her, ] 

Gülşende gözlerüme ḳad ü zülf-i yārsuz / Her serv ejdehā görinür her giyāh mār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 2). [her, ] 

Görüp bī-ṣabr olur her şūḫ-ı şīrīn-kār-ı şehr-āşūb / Benüm ṭumār-ı eşʿārum bu gün ḥırz-ı füsūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 3). [her, ] 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [her, ] 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [her, ] 

Dün ü gün budur Raḥīmīnüñ murādı Ḥaḳḳ bilür / Her şebüñ ola şeb esrār-ı ḥaḳı şebhā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 6). [her, ] 

Zülfüñe dil baġlamayan ʿaḳlı yoḳ dīvānedür / Laʿlüñe cān virmeyenüñ her sözi efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 1). [her, ] 

Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [her, ] 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [her, ] 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [her, ] 

Şeh nāza başlıyaldan feryād u āh-ı ʿuşşāḳ / Ṭoldurdı her maḳāmı ṣavt-ı nevā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 4). [her, ] 

Būselikde ideli ʿuşşāḳa ol şehnāz nāz / Her maḳāmı ṭutasın çeng naġme-i āvāz nāz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 109, Beyit 1). [her, ] 

Ṭoġrı ḳul olan efendi sen boyı āzādeye / Her kenāruñ sāye-i serv ü çenārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 5). [her, ] 

Dehānuñla miyānuñ rāzını keşf itme aġyāra / Bunı her sırr-ı maḫfīden ḫaberdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 5). [her, ] 

Sūz-ı āhumdan yanar kevn ü mekān / Māniʿ olmaz āteşe her ḫār u ḫas (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 4). [her, ] 

Raḥīmī ḳaḥbe-zen dünyāda her nā-merde dil virme / Ṭuz etmek bilmeyenden ara zaḥmet ara zaḫm 
irmiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 5). [her, ] 

Bulupdur ey yüzi gül her kesi maḳṣūdı būstānın / Ḳapuñda bī-merām ancaḳ Raḥīmī nā-tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 7). [her, ] 

Aġlamaḳdan dehr gülmezdi açılmazdı bahār / Şimdi görür gözi nergis her semen çeşm ü çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 5). [her, ] 
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Bī-tekellüf seyr ide her ḫār-ı bāġ-ı ḥüsnüñi / Ben Raḥīmī ʿandelibüñe niçün ola yasaġ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 130, Beyit 7). [her, ] 

Dem bu demdür jeng-i ġamla ḳılma ḳalbüñ münkesir / Bezm-i cām encāmını ḫod gösterür her cām-ı ṣāf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 2). [her, ] 

Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi / Dil ṣoḳup aġzın irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 5). [her, ] 

ʿAyn-ı idrākiyle gel mirʾāt-ı dehre ḳıl naẓar / Vech-i maʿnā gösterür her ṣūret-i eşyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 3). [her, ] 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [her, ] 

Her serv-i hevā-baḫşa ṣu gibi olup māʾil / Her berg-i ḫazān gibi yollara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 4). [her, ] 

Ṭañ mıdur şehrüñi ey meh oda yaḳsa āhum / Yaḳalar dāmen-i vaṣluñı ṣunup her ʿases el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 4). [her, ] 

Her gül-i pür-ḫār içün zār olma zinhār ey göñül / Gülşen-i ʿālemde yoḳ bir verd--i bī-ḫār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 1). [her, ] 

Yoḳ yire her ġoncaya dil virme bilinmez diyü / Ṣad hezārān bülbül-i şūrīdesi var ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 2). [her, ] 

Yine faṣl-ı bahār-ı berf ile rūy-ı cihān ḫurrem / Açılmış yāsemen gül gūyiyā her gülsitān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 1). [her, ] 

Fenā kuhsārda her lāleye cānā beḳā ṭurdum / Ki eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan dökülmiş ḫūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 2). [her, ] 

Ne ġam çek şām-ı hecr içün ne şād ol rūz-ı vaṣl içün / Raḥīmī her viṣālüñ āḫiri hicrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 7). [her, ] 

Ṣalınma her pelīd ile benüm serv-i ḫırāmānum / Açılma virme yüz her ḫāra ey gül-berg-i ḫandānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 1). [her, ] 

Ḫūnına her nā-kesüñ olmam meges gibi ṭufeyl / Egmezem her kāseye cānā ṣurāḥiveş serüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 5). [her, ] 

Pencgehüñde ḳıble ḳapuñ şol ki idindi maḳām / Rāst her maḳṣūda irdi oldı maḳżiyyü’l-merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 1). [her, ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [her, ] 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [her, ] 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [her, ] 

Ṣūfi kūyuñda cemālüñden ṣafā kesb idemez / Nūr görmez Kaʿbede her çeşm-i nā-bīnā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 4). [her, ] 
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Kerbelā-yı ġamda cān virdi Raḥīmī teşne-leb / Her ḫavāric ḳandı āb-ı vaṣluña ḥayfā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 5). [her, ] 

Ey Raḥīmī ġam yime ġamzına her nā-ḳābilüñ / Sen cenāb-ı devletinde bende-i maḳbūlsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 5). [her, ] 

Raḥīmī bāl-i himmetle hümāyūn vaṣluña irdi / Benüm şeh-bāzum almaz bu şikārı böyle her şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 7). [her, ] 

Bunca istiġnā ile mihr-i cihān-ārāyı gör / Āsitānuñ ḫākine her ṣubḥ-dem sürer cebīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 4). [her, ] 

Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [her, ] 

ʿUşşāḳ-ı bī-nevāya o şeh nāza başladı / Ṭoldurdı her maḳāmı yine āh n’eyleyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 258, Beyit 6). [her, ] 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [her, ] 

Gül gibi sen mey içüp her ḫāra hem-dem olalı / Ġoncaveş ben ḳan yudup bülbül gibi itdüm fiġān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 6). [her, ] 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [her, ] 

Benüm yanup yaḳılan şemʿ gibi nār-ı ʿaşḳuñla / Yine her encüminde meclis-ārā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 2). [her, ] 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [her, ] 

Seyr ider her ḫār-ı ḥüsnüñ gülşenin ben lāleveş / Giñ yaḳadan gözlerüm ya dāmen-i kuhsārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 3). [her, ] 

Nev-bahārın neylerem ey ġonca dehrüñ sensüzin / Görünen her gül dikendür gözüme gülzārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 4). [her, ] 

Cān virürsem ḥasret-i laʿlüñle ger ey māh-rū / Düze her sancaġını ḫāk-i mezārumda sebū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 1). [her, ] 

Her ḳılum cism-i żaʿīfümde zebān-ı ḥāl ile / Dil uzadup şerḥ ider sevdā-yı zülfüñ mū-be-mū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 3). [her, ] 

Ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla ḫurrem gül gibi her ḫār / Ḫoş-edā bülbülüñ ey ġonca-leb zārın hezār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 4). [her, ] 

İligimüñ ḳuruduġı bu ki her çeb ola rāst / Cāme-i vaṣluña irüp süre devrānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 3). [her, ] 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme / Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 1). [her, ] 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [her, ] 
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Şemʿisin her cemʿüñ ey meh mihr-i dehr-ārā gibi / Yüze gülmekde naẓīrüñ yoḳ gül-i raʿnā gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 1). [her, ] 

Āh kim sāġar ṣunarsın mest olup her sifleye / Laʿl-i nābuñ beẕl idersin rāḥ-ı rūḥ-efzā gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 2). [her, ] 

Her ḫasīsüñ ḫūnına olma meges gibi ṭufeyl / Ey göñül ḳāf-ı ġınāda ḳāniʿ ol ʿanḳā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 4). [her, ] 

Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [her, ] 

Hevā-ḫ˅āhuñ olup her gūşede sābit-ḳadem olur / Bulunmaz şāh-bāzum bir benümle şāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 4). [her, ] 

Ḳaddüñ ġamıyla ḳaddüm büküldi yāya döndi / Hecr-i ʿiẕāruñ ile her günüm aya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 1). [her, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ ben ıraḳdan seyr idem nergis-misāl / Bī-tekellüf geşt ide her rū-siyeh kākül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 3). [her, ] 

Her behāsını terāzūda gören ola ʿazīz / Ben esīr-i ʿaşḳuñ iken boynı baġlu ḳul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 5). [her, ] 

Envār-ı ruḫuñdan ṭolayı ṭabʿ-ı Raḥīmī / Her şiʿri anuñ şiʿr-i dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 9). [her, ] 

Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [her, ] 

Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [her, ] 

Raḥīmī her ḫasīse iḥtiyāc ʿarż itme ʿālemde / Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı kerem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 5). [her, ] 

 

3.Hangi. 

Her diyāra kim ḳadem baṣsañ ḳudūmüñden şehā / Ḫārdan güller biter her ḫāra virür laʿl-i nāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 4). [her, ] 

 

her an: Her zaman. 

Ḳapuñda Raḥīmī diseñ sī ye dime tek / Çār-mıḫa dönüp derdüñe her ana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 14). [her ana, -a ] 

 

her bār: Daima, her zaman. 

Ḳaṭre-i eşküm binüp müjgāna her sū yügrişür / Çūbe binmiş ṭıfla beñzer kim ḳılur her bār seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 3). [her bār, ] 
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Çihreñe olalı ḳızġun müşteri ey yār şemʿ / Mihr-i ʿālem-tāba germiyyet ṣatar her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 1). [her bār, ] 

Şām-ı hecrüñde leb ü ḫaddüñle gördi sūzişem / Cān eridüp ṣubḥa dek yanup tüter her bār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 5). [her bār, ] 

Baḥr-i ḫaddüñle görelden āteşüm ey yār şemʿ / Baġrınuñ yaġın yaḳup aġlar baña her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 1). [her bār, ] 

Cemʿüñe yüz süreli ey nūr-ı çeşm-i ẕāt-ı pāk / Pertev-i ḫūrşīdi almaz ʿaynına her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 5). [her bār, ] 

 

her bir: Tek tek, ayrı ayrı hepsi. 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [her bir, ] 

Vefā baḥrinde her bir ḳaṭre bir ʿummān-ı ḥikmetdür / Maḥabbet pertevinde ẕerre mihr-i ʿālem-ārādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 3). [her bir, ] 

Hevādār olma her bir sāyesinden ʿār iden serve / Cihān bāġında besdür ʿārif iseñ seyr-i şimşāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 3). [her bir, ] 

Sīnemdeki elifler sehm-i sitemdür ey dost / Bu ḳaldı yādgārı her bir ḳaşı kemānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 5). [her bir, ] 

Hem-dem-i ḫār oldı her bir verd-i ḫandān ey göñül / ʿAndelībāsā demidür eyle efġān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 1). [her bir, ] 

Birdür yanında cürʿa gibi cām-ı ʿaşḳuñuñ / Her bir ḥabāb-ı bāde ile bārgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 2). [her bir, ] 

Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [her bir, ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde Raḥīmī bendeñüñ her bir sözi / Ḥaḳḳ budur ḳıymetde birdür gevher-i vālāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 7). [her bir, ] 

Mey tāc-ı Keyḳubād ḳadeḥ ḫātemüñ gözi / Her bir ḥabāb-ı ʿaynı ile ṣun Cemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 1). [her bir, ] 

 

her biri: Teker teker hepsi. 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [her biri, ] 

Cāhı çāha menṣūbı menṣūbeye döndürdiler / Rāh-ı Ḥaḳda her biri ṣorsañ yine gümrāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 5). [her biri, ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [her biri, ] 
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her çi bād-ā-bād: Her ne olursa olsun. İster istemez. 

Ḳul oldı sen boyı servi görüp dil-i āzād / Hevā-yı ʿaşḳa düşüp didi her çi bād-ā-bād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 1). [her çi bād-ā-bād, ] 

 

her dem: Her zaman. 

Menzilüm gün gibi dirseñ ola farḳ-ı farḳadān / Ol rıżā rāhında her dem ḫāksār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 7). [her dem, ] 

Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü / Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 2). [her dem, ] 

Ey Raḥīmī utanur yaşum görüp rez-duḫteri / Yüzine her dem ṭutar vālā-yı gül-gūndan niḳāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 5). [her dem, ] 

Her dem sürerdi başını itün ayaġına / Bāri ġubār olaydı Raḥīmī yoluñda kāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 7). [her dem, ] 

İşigüñ sāʾillerine her dem ey kān-ı seḫā / Eşk-i rūyum sīm ile zerdür yeter iḥsān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 13). [her dem, ] 

Bu ʿömr-i bī-ḳarāruñ māverāsından revān söyler / İşit semʿ-i ḳabūliyle ṣular her demde gūyādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 4). [her demde, -de] 

ʿĀşıḳ-ı dīdār aña dirler ki her dem ṣu gibi / Kūy-ı dil-berde vücūdın ḫāk ile hem-vār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 2). [her dem, ] 

Beni şeydā ḳılan her dem nesīm-i caʿd-ı gīsūdur / Ḫarāb iden göñül şehrin firīb-i çeşm-i cādūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 1). [her dem, ] 

Ḫayāl-i ḳaddine yeltendüñ ol serv-i hevā-baḫşuñ / Ṣabāveş gel göñül yil ṭurma her dem rūzgāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 7). [her dem, ] 

Raḥīmī ṣu gibi aġlar ṣabāveş āh idüp her dem / Niç’itsün görmedi ḫāk-i cenābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 4). [her dem, ] 

Ḳan ṭolar her dem ḳadeḥveş çeşm-i ḫūn-efşānumuz / Mey içelden ḫār ile ol ġonca-i ḫandānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 1). [her dem, ] 

Şeh-süvārum gel gören ḫāk-i semend-i nāzuñuñ / Yollar üzre muntaẓır her dem ġubārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 2). [her dem, ] 

Ne ḳanlar yutduġın her dem Raḥīmī dest-i hicrāndan / Anı sāġar gibi baġrı ṭolu ḳan olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 7). [her dem, ] 

Ey felek ḫoş gör bu devrānuñ bahārı şevḳini / Her dem el virmez bu demler arayup yaḳsañ çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 3). [her dem, ] 

Mā-cerā-yı eşk-i çeşmüm bilmek isterseñ eger / Ey perī-rū ʿaynıdur her dem revān enhāra baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 2). [her dem, ] 

Ey dil ne içün her dem bu zāra neden düşdüñ / Başum gibi ser-gerdān āvāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 1). [her dem, ] 
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Yaşum deryāsı her dem mevc ururmış sūy-ı kūyında / Benüm nemsin anı girdāb-ı bī-pāyāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 3). [her dem, ] 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [her dem, ] 

Dāmenine irmege her dem ṣabā pīrāhenüñ / Ḳomadı elden yaḳasın dil-berā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 1). [her dem, ] 

Ruṭūbet refʿ olup tende ḥarāretden yubūset var / Gözümden cūy olup her dem dökilen yaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 3). [her dem, ] 

Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [her dem, ] 

Baġrumuñ başında ʿaynı ile buldum başını / Bilürem ḳandan gelür her dem bu eşk-i ḫūn-feşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 5). [her dem, ] 

Yaşum üzre gösterür her dem gözüm ḫūnīn-ḥabāb / Zeyn ider gūyā donanma ile ol deryā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 2). [her dem, ] 

Yād-ı laʿlüñle aḳan yaşumdur ey deryā-yı cūd / Saḫt iden her dem ṣadef içinde nisyān cevherin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 3). [her dem, ] 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [her dem, ] 

Saña āvāze-i ṭanbūra her dem dem bu dem durur / Dem it kim arayup bulunmaya şāyed bu dem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 6). [her dem, ] 

Nev-bahār-ı ḥüsnüñüñ her dem cünūnum artırur / Boynuma zencīr-i zülfüñ vaḳtidür daḳ ṣu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 5). [her dem, ] 

Ḳanlu yaşum ʿAşılu ırmaġınuñ mānendidür / Ter dutar her dem aḳup ol verd-i ḫandān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 2). [her dem, ] 

Yaşumla āhuma ṣor gör hevā-yı ʿummānı / Gezer ṣabāyıla her dem feżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 1). [her dem, ] 

Felek farḳ eylemez bir ḳaḥbe-zendür merdi nā-merdi / Hemīşe şād ider nā-merdi her dem aġladur 
merdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 1). [her dem, ] 

 

her gice: Her bir gece. 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [her gice, ] 

Her gice mihr-i ruḫuñ şevḳi dile meh-tābdur / Cānuma cām-ı lebüñ cānā şarāb-ı nābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 1). [her gice, ] 

Ey Raḥīmī ḳadd ü zülf-i yār ise sevdā-yı cān / Ṣubḥa dek yılduz ṣayup her gice ol bī-dār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 7). [her gice, ] 

Her gice ḫār-ı ġamından ṣubḥa dek sen ġoncanuñ / ʿAndelībāsā göñül pes nā-gehānī zār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 2). [her gice, ] 
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Cihān mülkini ġarḳ-āb eyleyen bu eşk--i ḫūnumdur / Semāyı oda uran her gice sūz-ı derūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 1). [her gice, ] 

Gerdenümde her gice āvāze-i zencīr-i şevḳ / Şemʿveş pür-tāb-ı dil eksük degüldür sūz u sāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 6). [her gice, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [her gice, ] 

Ruḫuñ māhın gözetmekden bu çeşmüñ eşḳ-i pervīnin / Görür her gice yılduz ṣayduġum ḳaldı ṭaña 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 2). [her gice, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [her gice, ] 

Her gün alur ʿārıżuñ zülf-i şebāsā ḳoynına / Hāledür māhı ḳoyar her gice gūyā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 1). [her gice, ] 

Bilmemiş noḳṣānını meh-rūña meyl itmiş ḳamer / Her gice şehrüñde anuñçün gezer uġrı gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 5). [her gice, ] 

 

her gün: Her zaman, daima, sürekli. 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [her gün, ] 

Her gün başına mihr-i şeref ṭoġsa ṭañ mıdur / Meʾvā idindi dergehüñ ey şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 3). [her gün, ] 

Ruḫ-ı zerdiyle her gün muntaẓırdur şāh-rāhuñda / Raḥīmī bir ḫazān yapraġıdur yollara düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 7). [her gün, ] 

Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr / Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 6). [her gün, ] 

Baña ey çerḫ her gün mihr-i ʿālem-tāb ʿarż itme / Benüm āyīne-i ruḫsāra yāra ḫod nigāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 2). [her gün, ] 

Mihr ider her gün döner ṣandum murādum üstine / Bilmedüm bir ṣūret ile ol beni aldar imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 3). [her gün, ] 

Ayaġuña yüz sürer her gün Raḥīmī sāyeveş / Şükr-i lillāh kim şehā başında devlet var imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 7). [her gün, ] 

Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [her gün, ] 

Hecr-i ḫaddüñle dem olmaz itmeye dil her gün āh / Ey melek-rū ādemīlikdür ider ḳul her gün āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 1). [her gün, ] 

Ṭañ degül meh dikse göz her gün rikābuñ ʿaynına / Ḫāk-pāyuñ tūtiyādur āfitābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 1). [her gün, ] 

Her gün alur ʿārıżuñ zülf-i şebāsā ḳoynına / Hāledür māhı ḳoyar her gice gūyā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 1). [her gün, ] 
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her ḳaçan: Her ne zaman. 

Ṣoḳunsa her ḳaçan nāzıyla ol serv-i revān ṣorġuc / İrüp teb tāb-ı ḥayretden olur lerzān hemān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 1). [her ḳaçan, ] 

 

her ḳanda: Her nerede. 

Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [her ḳanda, ] 

 

her ki: Her kim ki. 

Her ki cānā ġuṣsa-i ʿaşḳuñla muʿtād olmadı / Görmesün şādī yüzin ʿālemde ġamnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 2). [her ki, ] 

 

her kim: Hangi kimse ki. 

Rāżıyam her kime eylerseñ vefā / Cevrüñ ey bī-mihr yanam baña bes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 2). [her kime, -e] 

Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [her kim, ] 

 

her kūşe: Her köşe. 

Kendünüñ yaġıyla ṣızup ḳorlanur her kūşede / Nār-ı ġamdan kimseye ʿacz eylemez iẓhār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 2). [her kūşede, -de ] 

Şemsveş devrüñde bir rūşen-çerāġ eyle beni / Meh gibi her kūşede yaḳduñ kevākibvār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 4). [her kūşede, -de ] 

Ben ey Raḥīmī bir yüzi gül çeşmi nergisüñ / Her kūşe cüst u cū idici çeşm ü gūşıyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 5). [her kūşe, ] 

 

her laḥẓa: Her an. 

Vücūd-ı nāzüküñe yaraşur her laḥẓa ṣıḥḥatler / Saʿādetlü serüñden eksük olmasun saʿādetler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 1). [her laḥẓa, ] 

 

her nefes: Her an. 

Dil hevā-yı ʿaşḳa hem-dem her nefes / Baña bu yoluñda bes bāḳī heves (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 1). [her nefes, ] 
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her ne: Her ne, her ne olursa olsun, her şey. 

Her neye ṣunarsañ irişür dest-i şerīfüñ / Virmiş elüñe Ḥaḳḳ yed-i ṭāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 6). [her neye, -ye ] 

 

her noḳṭa: Her yer. 

Ruḫuñ vaṣfında cānā şiʿr-i rengīnümde her noḳṭa / Ṣanasın ʿārıż-ı dünyāda naḳş-ı ḫāl-i Hindūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 5). [her noḳṭa, ] 

 

her rūz: Her gün. 

Rūze-i ġamda bu dil her rūz iderken iʿtikāf / ʿḬd-ı vaṣluñçün hilāl ʿarż itdi menşūr-ı muʿāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 1). [her rūz, ] 

 

her şeb: Her gece. 

Her şeb ṣaçuñ ġamıyla ṭūl-i emel ḳılardum / Olmasa ger fenāsı bu ʿömr-i bī-beḳānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 4). [her şeb, ] 

Şerār-ı sūz-ı şevḳümden semā pür-necm olur her şeb / Ruḫuñ mihriyle sīnem içre deff ü nāya ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 3). [her şeb, ] 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [her şeb, ] 

 

her seḥer: Her sabah. 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [her seḥer, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [her seḥer, ] 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [her seḥer, ] 

Ḫār elinden alamam gül gibi ter dāmenüñi / Her seḥer anuñ içün eylerem efġān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 3). [her seḥer, ] 

 

her su: Her su (damlası). 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [her ṣu, ] 

 

her sū: Her taraf, her yan. 
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Her sū o ġonca ḫār ile içer şarāb-ı sürḫ / Aḳar o demde çeşme-i çeşmümden āb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 1). [her sū, ] 

Ḳaṭre-i eşküm binüp müjgāna her sū yügrişür / Çūbe binmiş ṭıfla beñzer kim ḳılur her bār seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 3). [her sū, ] 

Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum / Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 5). [her sū, ] 

Ṣu ḳoyup ocaġına her sū yüridi ġāzīler / Nār-ı şevḳıyla serāy-ı dil-sitānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 4). [her sū, ] 

Ḳarār itmez dil ü cān tende ey rūḥ-ı revān sensüz / Olur ṣular gibi gözüm yaşı her sū revān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 1). [her sū, ] 

Aḳıtdum yaşumı ṣu gibi ey ḳadd-i revān her sū / Maḥabbet sebzesin şād-āb idüp bir seyrgāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 2). [her sū, ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla cānā āşinālıḳ kesb iden / Baḥrveş her sū revān itsün revān cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 4). [her sū, ] 

Gözi yaşlu Raḥīmīyi demidür ber-murād eyle / Revān olsun yanuñca ey sehī-ḳad ṣu gibi her sū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 7). [her sū, ] 

Serv-ḳaddüñ cüst u cū itmekde her sū gözlerüm / Beñzer ol seyl-āb aḳar ḫūnīn-ḥabābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 2). [her sū, ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir dem irem diyü / Gözümüñ ey boyı servi revān her sū aḳar yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 4). [her sū, ] 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [her sū, ] 

 

her ṭaraf: Her yer, dört bir yan. 

Ḫārlarla açılur ol verd-i ḫandān her ṭaraf / Bir dem olmaz kim gözümden aḳmaya ḳan her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 1). [her ṭaraf, ] 

Yār yār aġyār u ʿāşıḳ zār u miḥnet bī-şümār / Vaṣl-ı mesned ṣabr-ı bī-ḥadd dār-ı hicrān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 2). [her ṭaraf, ] 

ʿÖmr-i müstaʿcil felek ġaddār u nā-hemvāra baḫt / Mihr-i meh-rū ġayr-ı vāḳiʿ cāy-ı ḥırmān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 3). [her ṭaraf, ] 

Ārzū-yı vaṣl-ı bīm-i fürḳat ü cevr-i raḳīb / Żāyiʿ itdi ʿaḳlumı fikr-i firāvān her ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 136, Beyit 4). [her ṭaraf, ] 

Gūşına gül-bāng-i āhum girmedi ol ġoncanuñ / Ey Raḥīmī bülbülāsā ṭoldı efġān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 5). [her ṭaraf, ] 

ʿArż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe ey serv-ḳad / Yollar üzre muntaẓırdur çeşm-i giryān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 6). [her ṭaraf, ] 
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her yañ: Her taraf, her yön. 

Ey Raḥīmī seyr-i dīdār ise dāʾim ārzū / Maʾil olma her yaña ṣu gibi sūy-ı yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 143, Beyit 5). [her yaña, -a ] 

Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [her yaña, -a] 

Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ / Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 13). [her yaña, ] 

 

her yir: Her yerde, her zaman, her hal ve şartta. 

Ey Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ʿāşıḳa / Ṭālib-i Ḥaḳḳ olmuşuz her yirde ṭāʿāṭ ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 7). [her yirde, -de ] 

Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ṭālib-i Ḥaḳḳa / Ḥużūr-ı ḳalb ile her yirde ṭāʿāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 7). [her yirde, -de ] 

 

her zemān: Her zaman, daima. 

Dergeh-i ʿizzet-nümāña bir daḫi yüz sürmege / Her zemān taʿcīl ider ʿömrüm gibi evān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 5). [her zemān, ] 

Şimdi mi geldi ḳāfile-i ʿaşḳ her zemān / Bu ḫāne-i göñül ezelīden ḳonaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 2). [her zemān, ] 

Her zemān dilden olur şāhid-i cān çihre-nümā / Ey Raḥīmī gözüñ aç özge temāşādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 7). [her zemān, ] 

Umaram işügüñi maṭlab-ı aʿlā ide Ḥāḳ / Her zemān pādişehüm ben de ṭalebnāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 4). [her zemān, ] 

Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına / Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 4). [her zemān, ] 

Yār hem-dem bezm-i ḫurrem mevsim-i ʿıyş u ṭarab / Sāḳiyā mey ṣun ele girmez bu demler her zemān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 3). [her zemān, ] 

 

hercāyī: Şıpsevdi, vefasız, sebatsız. 

N’eyleyüm ḳurtulmadı hercāyī dil-ber sevmeden / Vaḳtidür yansun yaḳılsun bu dil-i sūzān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 4). [hercāyī, ] 

 

hergiz: Asla, hiçbir zaman, katiyyen. 

Raḥīmī ḳomadı ser-keşligin ol serv-ḳad hergiz / Ayaġına düşüp berg-i ḫazānveş ḫāk-i pā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 7). [hergiz, ] 
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Olalı kūy-ı muġbeçe ārāmgāh-ı Cem / Ġılmāna ʿadne itmedi hergiz nigāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 215, Beyit 1). [hergiz, ] 

Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile / Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 5). [hergiz, ] 

 

hergün: Her gün || Daima, sürekli. 

Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [hergün, ] 

 

herkes: Herkes, insanların tümü. 

Meẕāḳ-ı ḫūn-ı viṣālüñle muġtenem herkes / Baña şarāb-ı ġamuñ ḳısmet-i ezeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 6). [herkes, ] 

 

hevā: Arzu, heves. 

Göñlümi ḳaddüñ hevāsından ayırmam bir nefes / Rāstī bir ṭoġrı yoldur itdügüm irşād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 4). [hevāsından, ] 

Şād iden şāhum hevā īd-i viṣālüñdür beni / Yoḫsa çekmem ġam olursam ḳurbet-i ʿīda baʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 5). [hevā, ] 

Virmez isem başumı şevḳüñ hevāsıyla senüñ / Küll-i eczāmı kül it ey şemʿ-i rūşen oda yaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 2). [hevāsıyla, -sıyla ] 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [hevāñ, -ñ ] 

Şu dem ʿaşḳuñ hevāsın ben dil-i pür-zāra ṭabşurdum / Yaşum deryāya ṣaldum āhumı kuhsāra 
ṭabşurdum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 1). [hevāsın, -sın ] 

Binüp nefs atına terk it Raḥīmī ʿörf-i maʿrūfı / Licām-ı şerʿi urup ḳāḍıdan ḳullan hevā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 7). [hevā, ] 

Būy-ı luṭfuñla Raḥīmī ḳıldı ḳapuñda ḳarār / Bu hevā ile anuñçün eyledi terk-i vaṭan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 236, Beyit 7). [hevā, ] 

ʿAşḳuñ hevāsı ile geh aġlar geh iñlerin / Nem var benüm eser senüñ ortada ben neyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 4). [hevāsı, -sı ] 

Ḳadd-i dil-cūyı hevāsıyla yaşum cūy eyledüm / Āh bir dem gelmez ol ʿālī-cenābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 3). [hevāsıyla, -sıyla ] 

Eksük olmaz zülf ü ḳaddüñden hevālar başuma / Veh bu sevdādan gelür āhir belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 1). [hevālar, -lar ] 

Yine göñlüm hevāya yiltendi / Āh kim rūzgāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 3). 
[hevāya, -ya ] 
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Bülbülleriyle oldum hecrüñ deminde hem-dem / Döne döne fiġānum şimdi hevāya döndi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 331, Beyit 3). [hevāya, -ya ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [hevāya, -ya ] 

 

hevādār: Dost, âşık. 

Hevādāruñ olanı ey boyı serv / Yeter sāye gibi yirden yire ur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 5). 
[hevādāruñ, -uñ ] 

Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [hevādār, ] 

Ben senüñ bende-i ser-bāz u ṭaleb-kāruñ olam / Serv-ḳaddüñe hevā-ḫ˅āh u hevādāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 1). [hevādāruñ, -uñ ] 

Ḳosun bend-i zülfüñ giriftāruñum / Boyuñ ḥaḳḳı ṭoġru hevādāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 1). [hevādāruñum, -uñum ] 

Eyleme ṭoġrı hevādāruñı yanuñdan ıraḳ / Ben senüñ sāyeñü sen serv-i ḫırāmānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 5). [hevādāruñı, -uñı ] 

Benüm yoḳ biñ hevādārum fiġān u āhdan ġayrı / Döner yoḳ üstüme bu ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 1). [hevādārum, -um ] 

 

hevādār ol-: Hevesli, gönüllü, âşık olmak. 

Hevā-yı ḳadd-i dildāra hevādār olmış ol servüm / Gözüm yaşı yaşın yaşın benüm rūḥum revān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 2). [hevādār olmış, -mış ] 

Dem-i ġamda baña hem-dem bu çeşm-i ḫūn-feşān ḳalmış / Hevādār olup üstüme döner āh u fiġān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 1). [hevādār olup, -up ] 

Hevādār olma her bir sāyesinden ʿār iden serve / Cihān bāġında besdür ʿārif iseñ seyr-i şimşāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 3). [hevādār olma, -ma ] 

Hevādārı olanı ḳāmetüñüñ istiḳāmetle / Meẕellet yollarında sāye gibi ḫāksār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 3). [hevādārı olanı, -ı, -anı ] 

Ḳaddüñe bende olup ṭoġrı hevādāruñ olan / Ḳayd-ı ġamdan olur ol serv gibi āzāde (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 5). [hevādāruñ olan, -uñ, -an ] 

Nārveş ser-keşlenürmişsin hevādār olana / Ġaybdur çıḳsa cihān gözden bu dem çoḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 4). [hevādār olana, -ana ] 

 

hevā-ḫ˅āh: Yar, dost. 

Ol kerem kānı işitmiş āhuma raḥm eylemiş / Ben hevā-ḫ˅āhuñ muḫālif rūzgārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 6). [hevā-ḫ˅āhuñ, -uñ ] 
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Ben senüñ bende-i ser-bāz u ṭaleb-kāruñ olam / Serv-ḳaddüñe hevā-ḫ˅āh u hevādāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 1). [hevā-ḫ˅āh, ] 

 

hevā-ḫ˅āh ol-: Dost, sevgili, yar olmak. 

Hevā-ḫ˅āhuñ olup her gūşede sābit-ḳadem olur / Bulunmaz şāh-bāzum bir benümle şāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 4). [hevā-ḫ˅āhuñ olup, -uñ, -up ] 

 

hevāñ: Horluk, hakirlik, zillet, hâksârî. 

Bāda ṭabşırdum hevāñ ile vücūdum ḫırmenin / Ṣanma ʿömrüm ḥāṣılı ʿömrüm benüm bād-ı hevā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 4). [hevāñ, ] 

 

hevā-yı ʿaşḳ: Aşk arzusu. 

Ḳul oldı sen boyı servi görüp dil-i āzād / Hevā-yı ʿaşḳa düşüp didi her çi bād-ā-bād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 1). [hevā-yı ʿaşḳa, -a ] 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [hevā-yı ʿaşḳına, -ına ] 

Cūş iderdi dil hevā-yı ʿaşḳ ile deryā gibi / Ey melāḥat kānı ammā rūzgārın gözlerüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 113, Beyit 3). [hevā-yı ʿaşḳ, ] 

Dil hevā-yı ʿaşḳa hem-dem her nefes / Baña bu yoluñda bes bāḳī heves (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 1). [hevā-yı ʿaşḳa, -a ] 

Müddeʿīler cemʿ olup başına odlar yaḳdılar / İtmedi bir dem hevā-yı ʿaşḳuñı inkār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 6). [hevā-yı ʿaşḳuñı, -uñı ] 

Çekme baş āteş gibi ḫāk ol hevā-yı ʿaşḳ ile / Ṣu gibi dīdāra ṭālibseñ ne lāzım baş ayaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 140, Beyit 3). [hevā-yı ʿaşḳ, ] 

 

hevā-yı ġam-ı zülf: Saçının derdinin arzusu. 

Çoḳ furtına ṣavurdı hevā-yı ġam-ı zülfüñ / Lenger bıraġup ḳomadı bir yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 10). [hevā-yı ġam-ı zülfüñ, -üñ ] 

 

hevā-yı ḫāl ü zülf: Saçının ve beninin arzusu. 

Hevā-yı ḫāl ü zülfüñe düşelden oḳıya gelmez / Biñ altun āşyānına iñen yüksek uçar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 2). [hevā-yı ḫāl ü zülfüñe, -üñe ] 

 

hevā-yı ḳadd-i dil-cū: Gönül çeken boyun arzusu. 

Hevā-yı ḳadd-i dil-cūsıyla bir serv-i gül-endāmuñ / Kenār-ı cūy-ı çeşmümden aḳan ḫūn-āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 4). [hevā-yı ḳadd-i dil-cūsıyla, -sıyla ] 
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hevā-yı ḳadd-i dildār: Sevgilinin boyunun arzusu. 

Hevā-yı ḳadd-i dildāra hevādār olmış ol servüm / Gözüm yaşı yaşın yaşın benüm rūḥum revān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 2). [hevā-yı ḳadd-i dildāra, -a ] 

 

hevā-yı ḳadd: (Sevgilinin) boyunun hevesi, arzusu. 

Ḫayli demdür dil hevā-yı ḳaddüñe oldı esīr / İstemez ammā efendi bir nefes āzādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 2). [hevā-yı ḳaddüñe, -üñe ] 

 

hevā-yı kākül: Saçının arzusu. 

Vefāsız lāle-ḫaddıçün dile dāġ-ı cefā urmam / Perīşān olmazam geçdüm hevā-yı kākülüñden hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 2). [hevā-yı kākülüñden, -düm-üñden ] 

 

hevā-yı ḳāmet-i hecr: Ayrılığın boyunun arzusu. 

Hevā-yı ḳāmet-i hecriyle düşdüm sūy-ı ṣaḥrāya / ʿAceb mi ḳan dökerse dem-be-dem bu çeşm-i 
giryānum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 3). [hevā-yı ḳāmet-i hecriyle, -iyle ] 

 

hevā-yı nev-rūz: Yeni günün havası. 

Luṭfuñ nesīm ile ḫoş-dem hevā-yı nev-rūz / Tāb-ı ʿıẕāruñ ile ḫurrem feżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 1). [hevā-yı nev-rūz, ] 

 

hevā-yı saʿy: Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelme arzusu. 

Ṣafā-yı ṭavf-ı Ḥicāz u hevā-yı Saʿy semāʿ / Ne yol maḳām-ı ḳabūle varursa varı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 6). [hevā-yı saʿy, ] 

 

hevā-yı ʿummān: Okyanus arzusu. 

Yaşumla āhuma ṣor gör hevā-yı ʿummānı / Gezer ṣabāyıla her dem feżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 1). [hevā-yı ʿummānı, -ı ] 

 

hevā-yı zülf: (Sevgilinin) saçının arzusu, hevesi; (sevgilinin) saçının sevgisi. 

Ġam-ı ḫaṭṭuñ hevā-yı zülfüñ āh / Ben perīşāna ḳara yazudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 5). 
[hevā-yı zülfüñ, -üñ ] 

 

hevā-yı zülf-i yār: Sevgilinin saçının arzusu. 
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Bāda virdi ḫırmen-i ʿömrüm hevā-yı zülf-i yār / Bilmezem bād-ı hevā mı ṣanur ol dildār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 5). [hevā-yı zülf-i yār, ] 

Nesīmāsā hevā-yı zülf-i yāre hem-dem ol ey dil / Perīşān olma demler içre ġāyet ḫoşca demdür bu 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 3). [hevā-yı zülf-i yāre, -e ] 

 

hevāyī: Gelgeç gönüllü, uçarı. 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [hevāyī, ] 

 

heves: Arzu, istek. 

Dil hevā-yı ʿaşḳa hem-dem her nefes / Baña bu yoluñda bes bāḳī heves (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 1). [heves, ] 

 

heves ḳıl-: Heves etmek, heveslenmek, arzulamak. 

Yār ile seyr-i çemenzāra heves ḳılma göñül / Hem-reh olmaḳ rāst gelmez serv ile şāḫ-ı giyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 6). [heves ḳılma, -ma ] 

Heves ḳılmaz behiştāsā bahār-ı bāġ-ı dünyāya / Ruḫuñsuz ey gül-i ter ṣanma seyr-i bāġ u rāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 2). [heves ḳılmaz, -maz ] 

 

heves-i kūy: Mahallenin arzusu. 

Heves-i kūyuñ ile bāġ-ı cināndan geçdüm / Naẓar it ʿāşıḳ-ı dīdāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 3). [heves-i kūyuñ, -uñ ] 

 

hey: Seslenme ünlemi. 

Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl / Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 2). [hey, ] 

Hey āfet nāzüküñ oranı yoḳ mı / Cefā vü cevrüñüñ pāyānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
1). [hey, ] 

 

hezār:  

1.Bülbül. 

Ḳoyup gülzār-ı kūyuñ ṣanma dil gülzāra düşmişdür / Hezār efġān ile ol ḫasta ey gülzāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 1). [hezār, ] 

Ey Raḥīmī işidüp nālemi ol ġonca dimiş / Ṣad hezār ancılayın bülbül-i pür-zārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 5). [hezār, ] 
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Ümīdüm devḥası bāġ-ı murādum āsitānuñdur / Cihān bāġında anuñ bāġ hezārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 5). [hezārı, -ı ] 

Bir senüñ gibi benüm ġonca-dehānum yoḳdur / Var senüñ gülşen-i ʿālemde benüm gibi hezār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 4). [hezār, ] 

Senüñ gülzār-ı ʿālemde benüm gibi hezāruñ var / Senüñ gibi benüm ey ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 3). [hezāruñ, -uñ ] 

İşitmez āh-ı hezārum o gül-ʿiẕārı görüñ / Oḳınsa ḳıṣṣa-i ʿaşḳum uyur o yārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 1). [hezārum, -um ] 

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [hezārum, -um ] 

Göñlüm ol gül-ʿiẕāra yüz ṭutdı / Yine zār u hezāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 1). 
[hezāra, -a ] 

 

2. Pek çok, binlerce. 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [hezār, ] 

Görünmez ey göñül sen bir gül-i raʿnāya ʿāşıḳsın / İrişmez semʿine anuñ hezār āvāze-i bülbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 6). [hezār, ] 

 

hezār it-: Binlerce etmek, çoğaltmak. 

Ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla ḫurrem gül gibi her ḫār / Ḫoş-edā bülbülüñ ey ġonca-leb zārın hezār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 4). [hezār itme, -me ] 

 

hezār ol-: Binlerce, çok olmak. 

Bülbülüñ nāle vü feryādı hezār olsa ne ġam / Gül olur ḫāra muḳārin o ġam-ı ġavġāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 6). [hezār olsa, -sa ] 

 

hezārān: Binlerce, pek çok. 

Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur / Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 1). [hezārān, ] 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [hezārān, ] 

Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [hezārān, ] 

Hezārān derd daḫi olsa dilde āşikār itmez / İder aġyārdan lāle gibi anı nihān ḫasta (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 305, Beyit 2). [hezārān, ] 
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Leṭāfet gülşeninde yine bir gül-berg-i nāz irdi / Hezārān bülbül-i gūyāsı var bir ʿaşḳ-bāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 1). [hezārān, ] 

 

hezār-ı ʿāşıḳ: Âşığın bülbülü. 

Hezār-ı ʿāşıḳ olursa ġam degül dildār ṣaġ olsun / Ḳayırma bülbüli ey bāġbān gülzār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 1). [hezār-ı ʿāşıḳ, ] 

 

ḫıdmet: Hizmet. 

Ṣu gibi yüz sürüyü geldi çemenler ḫıdmete / Tā ola vech-i ḥasen gibi sürūr-efzā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 2). [ḫıdmete, -e ] 

Ḳaṣr-ı ʿaşḳuñ Ḫusrevā ṭarḥında ben üstād iken / Ṭaş ṭaşurdı ḫıdmete Ferhād idüp ırġadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 3). [ḫıdmete, -e ] 

Ey Raḥīmī yügrigi oldum vefā meydānınuñ / Ögdül alursam n’ola ḫıdmet semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 5). [ḫıdmet, ] 

Raḳīb-i rū-siyāh ile beni bir görme ḫıdmetde / Bir olmaz zāġ-ı nā-cins ile ey ṣāḥib-hüner şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 6). [ḫıdmetde, -de ] 

Ḥarīm-i muḥteremüñde eyā şeh-i ḫurrem / Daḫi bu bendeñe ḫıdmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 340, Beyit 4). [ḫıdmet, ] 

 

ḫıdmet-i ʿālem: Dünya hizmeti. 

Ḳapuñda bende olduġına ʿālem itmesün minnet / Umūrına mufavvıżdur ne şübhe ḫıdmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 5). [ḫıdmet-i ʿālem, ] 

 

ḫıdmetkār ol-: Hizmetkâr olmak. 

Şevḳ-ı ġayra nārveş māyil degül ey serv-ḳadd / Ṭoġruluḳla dergehüñde oldı ḫıdmetkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 2). [ḫıdmetkār oldı, -dı ] 

 

ḫıfẓ: Koruma, muhafaza etme. 

Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün / Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 2). [ḫıfẓ, ] 

ʿAşḳuñı bir ẕerre dilde ḥıfẓa yoḳdur ṭāḳatüm / Bildiler sen şāha mihrüm gün gibi ḫalḳ-ı cihān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 5). [ḥıfẓa, -a ] 

 

ḥıfẓ eyle-: Korumak, saklamak, muhafaza etmek. 

Ġam-ı dildārı cemʿ it maḥzen-i ḫāṭırda ḥıfẓ eyle / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa ʿazmüñ var ise zād-ı firāvān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 2). [ḥıfẓ eyle, ] 
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Ḫırāmān ḳanda nīk ẓıllin düşürmez ḫāke ḥıfẓ eyler / Misāl-i ebr-i Aḥmeddür ki olmış sāyebān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 2). [ḥıfẓ eyler, -ler ] 

Ḥıfẓ eyle dilde ḫūn-ı ġamı rāh-ı ʿaşḳda / Yoḳdur Raḥīmī yolda zebānī nevālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 5). [ḥıfẓ eyle, ] 

 

ḥıfẓ it-: Korumak, muhafaza etmek. 

Dil ḳarār u hūşı çeşmüñden anuñçün ḥıfẓ ider / Naḳdi tārāc eyler ol Tātār bir yaġmacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 3). [ḥıfẓ ider, -er ] 

Ṭılısmāt-ı vücūduñda maḥabbet gencini ḥıfẓ it / Raḥīmī olıgör yap yap hemān vīrānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 5). [ḥıfẓ it, ] 

Ḥıfẓ ide ol şeh-i merdānı ḫaṭardan Ḥālıḳ / Ṣaḳladuġunca ten-i ʿasker-i Osmānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 7). [ḥıfẓ ide, -e ] 

 

ḫılʿat-i şāh: Padişahın giydirdiği kaftan. 

Rāstī bir tāze revnaḳ virdi cism-i ʿāleme / Ḫılʿat-i şāhı şehā sen ḳāmeti bālāyıla (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 290, Beyit 2). [ḫılʿat-i şāhı, -ı ] 

 

ḫırāmān: Salınan, salınarak yürüyen. 

Ḫırāmān ḳanda nīk ẓıllin düşürmez ḫāke ḥıfẓ eyler / Misāl-i ebr-i Aḥmeddür ki olmış sāyebān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 2). [ḫırāmān, ] 

Ḳaddüñi ḳo ben ḫāke ḫırāmāna ṣalınsun / Hecr āteşine niceyedek yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 1). [ḫırāmāna, -a ] 

Yelkenüñi ḳullanma eyā serv ṭorudan / Ben ḫāk-i hevā-ḫ˅āha ḫırāmāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 11). [ḫırāmāne, -e ] 

 

ḫırāş it-: Tırmalamak. 

Başumda yaralar açdum yüzüm yir yir ḫırāş itdüm / Ḫaṭ-ı nāmūsı başdan tīġ ü tīrüñle tırāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 1). [ḫırāş itdüm, -düm ] 

 

ḫırāşīde: Yaralanmış, tırmalanmış, bozulmuş. 

Dem-i hecrüñde yaşum içre ḫırāşīde beden / Beñzer ol ḳalʿaya deryāda temāşālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 2). [ḫırāşīde, ] 

 

ḫırīdār: Alıcı, müşteri. 

Görüp laʿlüñe rūḥum itdüm revān / Göre nice cāndan ḫırīdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 4). [ḫırīdāruñum, -uñum ] 
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ḫırḳa: Dervişlerin üstlerine giydikleri, biçimi ve rengi mensup oldukları tarîkata göre değişen, kollu, yakasız, 
pamuklu giyecek. 

Leblerüñde bilse bu deñlü kerāmet n’eydügin / Rehn iderdi ḫırḳasın cām-ı meye Beg Bāyezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 7). [ḫırḳasın, -sın ] 

 

ḫırmen: Harman. 

Bāda ṭabşırdum hevāñ ile vücūdum ḫırmenin / Ṣanma ʿömrüm ḥāṣılı ʿömrüm benüm bād-ı hevā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 4). [ḫırmenin, -in ] 

Döne döne pīr-i ʿaşḳuñ pendi budur kendüme / Bāda eyle ḥāṣılı ġam ḫırmenin ber-bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 4). [ḫırmenin, -in ] 

 

ḫırmen-i dehr: Dünya harmanı. 

Ṣabāveş cū-be-cū kendüm dolandum ḫırmen-i dehri / Bulınmaz ḫālüñüñ bekdaşı ḫod bir dāne fülfülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 4). [ḫırmen-i dehri, -i ] 

Yelüp yil gibi gezdüm cū-be-cū bu ḫırmen-i dehri / Görünmez ḥāṣılı bir dāne berg-i gāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 2). [ḫırmen-i dehri, -i ] 

 

ḫırmen-i dihḳān-ı dehr: Dünya çiftçisinin harmanı. 

Virürdüñ ḫırmen-i dihḳān-ı dehrüñ ḥāṣılın ṣūfi / Elüñe girse ger gendüm ḳadar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 4). [ḫırmen-i dihḳān-ı dehrüñ, -üñ ] 

 

ḫırmen-i ḫırmān: Mahrumiyet, yokluk harmanı. 

Gömgök itdüm seng-i ġamla kendümi / Ḫırmen-i ḫırmānda mānend-i ʿases (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
119, Beyit 8). [ḫırmen-i ḫırmānda, -da ] 

 

ḫırmen-i ʿömr: Hayat harmanı. 

Bāda virdi ḫırmen-i ʿömrüm hevā-yı zülf-i yār / Bilmezem bād-ı hevā mı ṣanur ol dildār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 5). [ḫırmen-i ʿömrüm, -üm ] 

 

ḥırṣ: Bir şeyi lüzumundan ziyade talep, bir şeye ziyade rağbet, hırs. 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [ḥırṣı, -ı ] 

 

ḥırṣ u ḥased: Hırs ve kıskançlık. 

Ṭoludur bāṭını ḥırṣ u ḥased zāhir-perest olmış / Ḳoyup dīdār-ı ḳūyuñ cennet añar vāʿiẓ-i aḥmaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 3). [ḥırṣ u ḥased, ] 
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ḥırz-ı füsūn: Büyü tılsımı. 

Görüp bī-ṣabr olur her şūḫ-ı şīrīn-kār-ı şehr-āşūb / Benüm ṭumār-ı eşʿārum bu gün ḥırz-ı füsūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 3). [ḥırz-ı füsūnumdur, -umdur ] 

 

ḫışım eyle-: Öfkelenmek. 

Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān ebrū / Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī āni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 3). [ḫışm eyler, -r ] 

Ḳaṣd-ı cān idüp niçün dāʾim ḳabālar başuma / Laʿlüñ öpsem ġamze ḫışım eyleyüp ḫançer çeker 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 2). [ḫışım eyleyüp, -yüp ] 

 

ḫışm it-: Kızmak, öfkelenmek. 

Cān lebüñden em recā itdükce ġamzeñ ḫışm ider / Ben niyāz u nāzdan oldum meded ey çāre-sāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 4). [ḫışm ider, -er ] 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [ḫışm idüp, -üp ] 

 

ḫıṭā: Kuzey Çin. 

Būy-ı çīn-i zülfüñe virür Ḫıṭā ḫānı ḫarāc / Dişlerüñüñ n’ola olursa ʿAdende bācıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 4). [ḫıṭā, ] 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [ḫıṭā, ] 

 

ḫıyām-ı sīm: Gümüş çadırlar. 

Görinen dāġlar yir yir ḳurılmış şāh-ı serviçün / Ḫıyām-ı sīmdür ya nūrdan bir sāyebān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 3). [ḫıyām-ı sīmdür, -dür ] 

 

ḫıżr: Hızır Aleyhisselam. (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 zat.). 

Lebüñde tāb-ı tebden görünen tebḫāleler cānā / Ṣanasın rind-i mey-āşām ile Ḫıżr oldı hem-meşreb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 3). [ḫıżr, ] 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [ḫıżr, ] 

Yetiş Ḫıżır gibi yaşumı itmeden İlyās / Getür kenāra bu ben mübtelā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 5). [ḫıżır, ] 
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ḫıżrāsā: Hz. Hızır gibi. 

Ġarīḳ-ı baḥr-i ġamem al elüm Ḫıżrāsā / Kenār-ı şādiye furṣat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 2). [ḫıżrāsā, ] 

 

ḫıżr-āsār: Hz. Hızır'ın işareti. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde femüñ ser-çeşme-i āb-ı ḥayāt / Ḫaṭṭ-ı Ḫıżr ābuñla gūyā oldı Ḫıżr-āsār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 4). [ḫıżr-āsār, ] 

 

ḫıżr-dem: Hızır nefes. 

Ġālibem himmetde ben ey Ḫıżr-dem İskendere / Ṭālib-i cān oldı ol ben beẕl-i cān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 4). [ḫıżr-dem, ] 

 

ḫıżr-ı dīdebān: Hızır gözcüsü. 

Ġarḳ itdi baḥr-i fürḳat fülk-i vücūdı yā Rab / Olmadı ḳaṭre ʿavni sen Ḫıżr-ı dīdebānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 6). [ḫıżr-ı dīdebānuñ, -uñ ] 

 

ḫıżr-ı ḫaṭṭ: Hızır yüzlü. 

Lebüñ aġyār-ı ẓulmet-çihreye ey ḫıżr-ı ḫaṭṭ ṣunma / Ḳurudur varduġı dem çeşme-i ḥayvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 7). [ḫıżr-ı ḫaṭṭ, ] 

 

ḫıżr-ı ḫoş-dem: Hz. Hızır'ın iyi arkadaşı. 

Ey ṣaçı ẓulmet nedür laʿlüñde ḫaṭṭ ṣordum didi / Ḫıżr-ı ḫoş-demdür delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 3). [ḫıżr-ı ḫoş-demdür, -dür ] 

 

ḫıżr-leb: Hızır dudak. 

Leblerüñ vaṣfında cān-baḫş olsa eşʿārum n’ola / Almışam ey Ḫıżr-leb ben Rūḥ-ı ḳudsīden sebaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 6). [ḫıżr-leb, ] 

 

ḫıżrvār: Hz. Hızır gibi. 

Sensin ṣalābetiyle zemānuñ Sikenderi / ʿAzm eyle her diyāra yüri Ḫıżrvār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 6). [ḫıżrvār, ] 

 

ḫıżrveş: Hızır gibi. 

Himmet eyle Ḫıżrveş ġarḳ-āb-ı baḥr-i fürḳatüz / Ḫayli demdür göz göre vaṣluñ kenārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 5). [ḫıżrveş, ] 
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Sikender gibi ṣalsun ṣıyt-ı ʿadlüñ gūş-ı gerdūna / Naṣībüñ Ḫıżrveş dünyāda ʿömr-i cāvidān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 4). [ḫıżrveş, ] 

 

ḥicāb:  

1.Utanma, sıkılma. 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [ḥicābuñ, -uñ ] 

 

2. Perde, örtü. 

Gizledi ḫaclet ḥicābında özin ey meh hilāl / Olalı ebrūlaruñ engüşt-nümā-yı ehl-i ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 2). [ḥicābında, -ında ] 

 

ḥicāb ol-: Perdelemek, örtmek, kapatmak. 

Çehre-i maḳṣūda yüz gösterse rūḥ olsa ḥicāb / Bī-vesīle ʿārıż-ı cānāna seyrān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 3). [ḥicāb olsa, -sa ] 

 

hicrān: Ayrılık, ayrılık acısı. 

Ümīd-i vuṣlat-ı cānān ile cān virmek āsāndur / Raḥīmī ara yirde böyle hicrān olmadan yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 5). [hicrān, ] 

Ne ġam çek şām-ı hecr içün ne şād ol rūz-ı vaṣl içün / Raḥīmī her viṣālüñ āḫiri hicrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 7). [hicrānımış, -ımış ] 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı / Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 1). [hicrāndan, -dan ] 

 

hīç:  

1.Katiyen, asla. 

Beni āniden anıñ ḥüsni anuñçün helāk itdi / Be-şarṭ-ı ān ki hīç olmaya bu rāz-ı nihān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 3). [hīç, ] 

Hecr olmasaydı ḳadrü mi olurdı vaṣluñuñ / Bulmazdı rūze olmasa hīç iʿtibār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 6). [hīç, ] 

Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña / Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 4). [hīç, ] 

Ṭabībā zaḥmete girüp benümçün hīç ʿilāc itme / Ben oldum olacaġum ol gözi bīmār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 4). [hīç, ] 

Biz ser-i kūy-ı melāmetde fenā şālın geyüp / Mülke ṭālib olmazuz hīç çekmezüz dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 2). [hīç, ] 
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Budin mülkini yıḳmaḳ hīç zülf-i yāre āyīndür / Velī ey şāh-ı İslām olma rāżısın nev-ayına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 6). [hīç, ] 

Dem-ā-dem göz yaşı ḫūnīn ḥabābıyla müzeyyendür / Bu deryā yüzinüñ eksük degüldür hīç donanması 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 4). [hīç, ] 

 

2. Soru cümlelerinde verilen hükmün kesinlikle söz konusu olamayacağını anlatır. 

A ẓālim ẓulmüñi ḥadden aşurma / Bu şehrüñ yoḳsa hīç sulṭānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 2). [hīç, ] 

Dil-rubādan cefā mı eksük olur / ʿĀşıḳa hīç belā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 1). 
[hīç, ] 

Mihr-i ḥüsnüñe müşteri ẕerrāt / Ḫūba hīç mübtelā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 
4). [hīç, ] 

Şāyiʿ olur şuʿle-i şemşīr-i āhum sīneden / Berḳ-ı ʿālem-tāba ey meh-rū olur mı hīç ġılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 5). [hīç, ] 

ʿAşḳ ile vīrān olan dil istemez ābādlıḳ / Ögrenen endūh-ı hecre hīç diler mi şādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 1). [hīç, ] 

 

3. Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz, hiçbir. 

Maḳṣad-ı maḳṣūdmend-i bāb-ı himmetdür kilīd / Eftaḥullāh bī-tekellüf ṭālibe hīç rāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 7). [hīç, ] 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [hīç, ] 

Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [hīç bir, ] 

 

hīç revā mı: Uygun mudur? Hiç yakışır mı? 

Derd-i hecrüñle elif-ḳaddüm ḫam-ender-ḫam iken / Rā-ḳaşuñla dāl-zülfüñ hīç revā mı ide redd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 3). [hīç revā mı, ] 

 

hīçe ṣay-: Hiç önemsememek ve değer vermemek. 

Hīçe ṣayarsın gözümüñ bir yumup bil dökdügin / Bilesin ʿadn-i dem-i maḥşer ḥisābīler bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 89, Beyit 5). [hīçe ṣayarsın, -arsın ] 

 

ḥikāyet it-: Anlatmak. 

Pervāne gibi bir şeb şevḳum ḥikāyet itsem / Sen şemʿa yana yana sūzum şikāyet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 1). [ḥikāyet itsem, -sem ] 
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ḥikmet: 

1.Hakikat sırrı, bilgelik. 

Nice deryā-yı ḳudret ḳaṭresidür bilmezem yā Rab / Ne ḥikmet mevcinüñ seyl-āb-ı bī-pāyānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 6). [ḥikmet, ] 

 

2. Gizli sebep. 

Añma şifā-yı derd-i dili derdmendüñe / Ḳānūn degül ölümlüye ḥikmetde ḫod ʿilāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 5). [ḥikmetde, -de ] 

 

3. Cenâbıhakk’ın her şeyi yerli yerince yaratma, her şeyi lâyık olduğu yere koyma sırrı, âlemin insanlar tarafından 
anlaşılamayan gizli amacı. 

Ḥikmetine nāẓır ol ol ḥākim-i pür-ḥikmetüñ / Yuḥyi baʿde’l-mevti gör fe’nẓur ilā āsār a baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 2). [ḥikmetine, -ine ] 

 

ḥikmet-i ḫudā: Allah'ın hikmeti. 

Derd-i hicrāna şimdi ṣabr idelüm / Görelüm ḥikmet-i Ḫudā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
10). [ḥikmet-i ḫudā, ] 

 

hilāl:  

1.Ayın ilk günlerinde aldığı yay şekli, yeni ay. 

Gizledi ḫaclet ḥicābında özin ey meh hilāl / Olalı ebrūlaruñ engüşt-nümā-yı ehl-i ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 2). [hilāl, ] 

Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [hilāl, ] 

Ġarrā ḳaşuña beñzemeyeydi vü ger hilāl / Burc-ı şerefde olmaz idi şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 4). [hilāl, ] 

Rūze-i ġamda bu dil her rūz iderken iʿtikāf / ʿḬd-ı vaṣluñçün hilāl ʿarż itdi menşūr-ı muʿāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 1). [hilāl, ] 

Āşūb-ı şehr olalı ḳaşuñ ey meh-i münīr / Gözletmez oldı kimse hilāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 3). [hilāli, -i ] 

Ġırre olma ol ḳaşı ġarrāya kendüñ beñzedüp / Ey hilāl eksüklügüñ bil ʿöẕr ḳıl tenhāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 4). [hilāl, ] 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [hilāli, -i ] 
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Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [hilāle, -e ] 

Ḳaşuñ misāli māʾil ol ey serv-i bāġ-ı nāz / Gökde ḳadin hilālüñ eger ʿaşḳ-ı rāstīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 4). [hilālüñ, -üñ ] 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [hilāl, ] 

 

2. Yeni ay || Kaş. 

Benüm ʿīd-i hümāyūnum senüñ seyr-i cemālüñdür / Gözüme ġurre ey meh-rū iki ġarrā hilālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 1). [hilālüñdür, -üñdür ] 

Ey meh hilālüñ eyleyeli secdegāh-ı Cem / Ḫūrşīde hem-ser oldı felekde külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 1). [hilālüñ, -üñ ] 

 

hilāl ol-: Hilal gibi olmak || bükülmek. 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [hilāl oldı, -dı ] 

 

hilālāsā: Yeni ay gibi. 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [hilālāsā, ] 

 

hilāl-ebru: Hilale benzeyen kaş. 

Ey şehen-şāh-ı bülend aḫter sipihr-i ʿāleme / Bedr-i ḥüsnüñle hilāl-ebruñ olur bürhān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 3). [hilāl-ebruñ, -ñ ] 

Baña mihr itmeyüp ġamzeñ geçer ḫāṭır nişānumdur / Bilümi ey hilāl-ebrū kemāna yana döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 4). [hilāl-ebrū, ] 

Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa / ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 4). [hilāl-ebrū, ] 

Gün yüzüñsüz ey hilāl-ebrū bu gün / Baña mātem ḫalḳa bayram u dügün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
267, Beyit 1). [hilāl-ebrū, ] 

Ḫalāṣ eyle dil-i bī-ṭāliʿi ṣavm-ı nuḥūsetden / Şeref vir ey hilāl-ebrū baña ʿīd-i cemālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 5). [hilāl-ebrū, ] 

Meh-ruḫuñ hecriyle seyr eyle yaşum seyyāresin / Hem-ḳadem ḫam gözlemekden ey hilāl-ebrū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 4). [hilāl-ebrū, ] 

 

hilāl-i ʿīd: Bayram gününün habercisi olan ay. 
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Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [hilāl-i ʿīd, ] 

Raḥīmī tevbe-şiken olsa ṭañ degül ey meh / Hilāl-i ʿīd u dem-i sāġar-ı bahārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 7). [hilāl-i ʿīd, ] 

Ḳaşuñ teferrüci seyr-i ʿiẕāruñ olmayıcaḳ / Hilāl-i ʿīdi meh-i tābdārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 5). [hilāl-i ʿīdi, -i ] 

 

ḫilʿat: Eskiden, padişah veya vezir tarafından taktir edilen, beğenilen kimseye giydirilen süslü elbise, kaftan.  

Dāġ-ı ġam şol deñlü zeyn itdi Raḥīmī cismümi / Şüphenüñ ḫilʿat geyürdi gūyiyā şeh-zād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 5). [ḫilʿat, -nüñ ] 

 

himmet:  

1.Lütuf, kerem, yardım. 

Ben Raḥīmīyem ʿaṭā ʿaynıyla raḥm it vaḳtidür / Ḳıl kerem ey şāh-ı ʿālem himmet it himmet baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 6). [himmet, ] 

Raḥīmī himmeti ʿālī umar şānı bülendüñden / Ḳapuñda pādişāhum gerçi bir ednādan ednādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 5). [himmeti, -i ] 

İdüpdür top-ı çerḫi himmetüñ çevgānı ser-gerdān / Erenler ḥaḳḳıçün meydān bu gün sen 
şehriyāruñdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 5). [himmetüñ, -üñ ] 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [himmet, ] 

Yine beg virdi Raḥīmī ḫālüñe dil-murġını / Himmetüñ gibi bülend olur hücūm-ı şāh-bāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 7). [himmetüñ, -üñ ] 

Benüm ḳalbüm ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānuñdan / Emīrü’l-müʾminisin ḳāṭıʿu’l-burhāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 2). [himmetle, -le ] 

Göreli ḳadd-i bülendüñ müntehādur himmeti / Sidrede ṭūbāya baş egmez dil ey nāzük-nihāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 3). [himmeti, -i ] 

Menzilüñde ben senüñ himmet semendin ḳoşmışam / Hem-ʿinānuñ olmaġa devlet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 1). [himmet, ] 

Segirdüp al murāduñ ögdilin meydān-ı devletde / Saña ḳoşdum erenler ḥaḳḳı himmetle duʿā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 3). [himmetle, -le ] 

Göñül mirʾātınuñ ḥāli mükedder jeng-i fürḳatle / Ṣafā himmetle baḳ anı mücellā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 6). [himmetle, -le ] 

Ġālibem himmetde ben ey Ḫıżr-dem İskendere / Ṭālib-i cān oldı ol ben beẕl-i cān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 4). [himmetde, -de ] 

Ḳapuña gelüp ḳalb-i selīm ile Raḥīmī / Himmet demidür eyle ʿināyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 7). [himmet, ] 
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Ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānından benüm ḳıblem / Emīrü’l-müʾminīn ḳāṭıʿu’l-bürhāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 3). [himmetle, -le ] 

Reh-ber olalı himmeti asḥāb-ı ʿıẓāmuñ / Aʿyāna ʿavn-ı nāṣıruñ iḥsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 4). [himmeti, -i ] 

Efendi ḳuluña himmet zemānı gelmedi mi / Ḥaḳīr kūyuña ḥürmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 1). [himmet, ] 

 

2. Gayret, çaba. 

Cennet ü ṭūbāya virmez ḳāmet ü dīdāruñı / Himmeti şāhum Raḥīmī bendeñüñ ġāyet bülend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 7). [himmeti, -i ] 

Öge öge göge çıḳardı Raḥīmī ḳapuñı / Himmetini ol gedānuñ gör nice şāhānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 5). [himmetini, -ini ] 

Bir emeldür cennet ü ṭūbā ġamı ṭūl u dırāz / Kūy-ı ḳadd-i yāre irmekdür Raḥīmī himmetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 5). [himmetüm, -üm ] 

 

himmet bul-: İhsan bulmak. 

Yāremüñ aġzına tīġüñ dil ṣoḳar ikide bir / Ben anuñla ġamzeden himmet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 3). [himmet bulursam, -ursam ] 

 

himmet evci: İhsanın doruğu. 

Meges miḳdārı gelmez ʿaynına ʿanḳāsı dünyānuñ / Hümā ṭalʿatlu himmet evcinüñ perrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 2). [himmet evcinüñ, -nüñ ] 

 

himmet eyle-: Yardım etmek. 

Himmet eyle Ḫıżrveş ġarḳ-āb-ı baḥr-i fürḳatüz / Ḫayli demdür göz göre vaṣluñ kenārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 5). [himmet eyle, ] 

 

himmet it-: Yardım etmek. 

Ben Raḥīmīyem ʿaṭā ʿaynıyla raḥm it vaḳtidür / Ḳıl kerem ey şāh-ı ʿālem himmet it himmet baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 6). [himmet it, ] 

 

ḥīn: An, zaman, vakit. 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül / Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 5). [ḥīnde, -de ] 

 

hind: Hindistan. 
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Şām-ı maġrib Hind anuñdur ẓulmete varınca tā / ʿĀleme ḥükm itdi şevḳüñle Sikendervār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 3). [hind, ] 

Sāye ṣalalı kākül-i dil-ber gibi tūġuñ / Ṭuġrā-yı ẓafer Hinde vü Kāşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 3). [hinde, -e ] 

 

ḥisāb: Hesap. 

Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker / Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 5). [ḥisābum, -um ] 

 

ḥisābī: Hesabını iyi bilenler. 

Hīçe ṣayarsın gözümüñ bir yumup bil dökdügin / Bilesin ʿadn-i dem-i maḥşer ḥisābīler bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 89, Beyit 5). [ḥisābīler, -ler ] 

 

ḥiṣār-ı germiyān: Germiyan kalesi. 

Ḳara baḫtın Ḳaraḥiṣāruñ felek aġ eyledi / Ṭañ mıdur gevher-nigīn olsa ḥiṣār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 3). [ḥiṣār-ı germiyān, ] 

 

ḫ˅īşān: Akrabalar. 

Mürīdüñ olmayan ḥaḳḳā senüñ merdūd-ı ʿālemdür / Muḥibb ü muḫliṣ olmışdur saña bī-gāne vü ḫ˅īşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 4). [ḫ˅īşān, ] 

 

ḫod:  

1.Kendi, bizzat. 

Ḫayāl-i laʿl-i cānānumla mestem sāḳiyā ṣunma / Benem ḫod baña yetmişdür ne lāzım bāde-i ḥamrā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 3). [ḫod, ] 

Derdüñe dūş olalı dil ṭālib-i dermān degül / Şerbet-i zehr-i ġamuñ ḫod cānuma cüllābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 4). [ḫod, ] 

Dilüm dilim dilim mıḳrāż-ı ġamla pārelenmişdür / O meh yüz dönderelden ḫod ḳatı āvāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 3). [ḫod, ] 

Nigār-ı ʿārıżuñda görinen ḫaṭṭ dūd-ı āhumdur / Ya ḫod ey meh sevād-ı nāfe-i baḫt-ı siyāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 1). [ḫod, ] 

Baña ey çerḫ her gün mihr-i ʿālem-tāb ʿarż itme / Benüm āyīne-i ruḫsāra yāra ḫod nigāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 2). [ḫod, ] 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [ḫod, ] 
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Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [ḫod, ] 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [ḫod, ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [ḫod, ] 

Rikābuñdan cüdā olmaḳ revā mı çihre-i ḫāküm / Güneş yüzlüm senüñ mihrüñde ḫod ben ẕerreveş 
ḫāküm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 1). [ḫod, ] 

Ey Raḥīmī ḫ˅ān-ı Ḥaḳdan ḫod nevāleñ baḫşıdur / Bī-nevāyāne ṭamaʿ itme yime dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 5). [ḫod, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmī bir gedā-yı ġam-güsāruñdur / Anı luṭfuñla şād eyle gel ey şāh-ı kerem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 7). [ḫod, ] 

Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [ḫod, ] 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [ḫod, ] 

Bu dil ḫod nice demlerdür esīr-i bend-i ʿaşḳuñdur / Perīşān idüp ʿaḳlın zülfüñāsā tār-mār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 5). [ḫod, ] 

Ṣabāveş cū-be-cū kendüm dolandum ḫırmen-i dehri / Bulınmaz ḫālüñüñ bekdaşı ḫod bir dāne fülfülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 4). [ḫod, ] 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [ḫod, ] 

Gāh gāh emr eyle yüz sürsün rikābuña şehā / Ḫāk-i rāhuñdur Raḥīmī ḫod senüñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 7). [ḫod, ] 

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [ḫod, ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [ḫod, ] 

Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [ḫod, ] 

Yüz virme ḫāra ṣalınup ey gül budacıġı / Baṣ çihrem üzre pāyuñ odur ḫod ṭuracıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 1). [ḫod, ] 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [ḫod, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [ḫod, ] 

Esīr-i bend-i zülfüñdür dil-i şūrīde raḥm eyle / Güzellik ḫod bilürsin kimseye ʿömrüm degül bāḳī 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 3). [ḫod, ] 
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Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [ḫod, ] 

 

2. Bile, dahi. 

Añma şifā-yı derd-i dili derdmendüñe / Ḳānūn degül ölümlüye ḥikmetde ḫod ʿilāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 5). [ḫod, ] 

Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [ḫod, ] 

 

ḫod göster-: Kendisi göstermek. 

Dem bu demdür jeng-i ġamla ḳılma ḳalbüñ münkesir / Bezm-i cām encāmını ḫod gösterür her cām-ı ṣāf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 2). [ḫod gösterür, -ür ] 

 

ḥoḳḳa-i laʿl: Mücevher kutusu || Sevgilinin hokka gibi ağzı. 

Ḥoḳḳa-i laʿlüñ ḳatında ḥalḳa-i gīsūlaruñ / Mārdur tiryāḳdan mest ü ḫumār olmış yatur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 104, Beyit 6). [ḥoḳḳa-i laʿlüñ, -üñ ] 

 

ḫor: Hakir, zelil, müptezel. 

Ṣaçuñ bendiyle bend olmış esīr-i ḳayd-ı bend olmış / Dil-i āşüfte dirler bir ġarīb ü ḫor u zārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 3). [ḫor, ] 

Ey rebīʿ-i mekrümet dest-i zer-efşānuñ görüp / Çihresin zerd itdi gülşen ḫor u zār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 4). [ḫor, ] 

Ḫor geldi ḫor gitdi dergehüñden it gibi / Ḥayret-i endīşe-i aġyārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 6). [ḫor, ] 

Dizin dizin reh-i kūyında dizilüp ʿuşşāḳ / Gürūh gürūh görinen ḫor ḫāksārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 4). [ḫor, ] 

Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [ḫor, ] 

 

ḫora geç-: Beğenilmek, kabul olunmak, işine yaramak, makbule geçmek. 

Fidā-yı cān iderdüm ʿīd-i vaṣl-ı yār içün ammā / Dirīġā ḫora geçmez tekye-i ʿaşḳında ḳurbānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 3). [ḫora geçmez, -mez ] 

 

ḫoryād: Hareketleri ve hâli sert, haşin ve hırpalayıcı olan, kullandığı şeyin veya karşısındaki kimsenin kırılıp 
incineceğini hesâba katmadan hareket eden, kaba. 
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Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [ḫoryād, ] 

 

ḫoş: Hoş, güzel. 

Medḥ it dehānı mīmini hem dāl zülfini / Ḫoşdur Raḥīmī ol ḳaşı rāya bu rā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 7). [ḫoşdur, -dur ] 

Vuṣlat-ı dildāra mānend olalı evān-ı ʿīd / Kaʿbe ḥaḳḳı ḫoş ṣafāyıla geçer devrān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 1). [ḫoş, ] 

Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör / Yine virmek anuñdur luṭf ol perverdigāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 3). [ḫoş, ] 

İşitdüm kim ḥabībüñ ʿaşḳ oḳı ḳaddin kemān itmiş / Vücūdın çeşm-i fettānı gibi ḫoş nā-tüvān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 1). [ḫoş, ] 

Ne ḫoşdur rūzgār ola muvāfıḳ ey şeh-i ʿādil / Ḳapuñdan cānibe ʿazm eyleyem ben ʿāşıḳ-ı bī-dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 1). [ḫoşdur, -dur ] 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [ḫoş, ] 

Ḫoş medḥ itdüñ Raḥīmī gül yüzin ol ġoncanuñ / Āferīn ey ẕihn-i pāk-i bülbül-i rengīn-süḫan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 5). [ḫoş, ] 

 

ḫoş eyle-: Rahatlık vermek, mutlu etmek ‖ avutmak. 

Raḥīmī muʿciz-i ʿḬsāya beñzer bir kerāmetdür / Dil-i bīmārını ben derdmendüñ ol ki ḫoş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 5). [ḫoş eyler, -r ] 

 

ḫoş gör-:  

1.Hoş vakit geçirmek, iyi yaşamak. 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [ḫoş gör, ] 

Ḫoş gör bu demi ḫurrem ol ey şāh gemide / Girmez ele demde ġam-ı ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 8). [ḫoş gör, ] 

 

2. İyiye yormak; hoşgörü ile karşılamak. 

Ḫoş gör dem-i bīmārlıġı bīdārlıḳdur ḫurrem ol / Derdi olanuñdur devā dermāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 4). [ḫoş gör, ] 

Ey felek ḫoş gör bu devrānuñ bahārı şevḳini / Her dem el virmez bu demler arayup yaḳsañ çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 3). [ḫoş gör, ] 
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ʿAzīz ol ḥażret-i Yūsuf gibi Mıṣr-ı saʿādetde / Riʿāyet eylesün ʿizzetle ḫoş gördüñ bu mihmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 2). [ḫoş gördüñ, -düñ ] 

 

ḫoş ol-: Güzel olmak. 

Dem-i hecrüñde yaşum āh dile hem-demdür / Ḫoş olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 1). [ḫoş olur, -ur ] 

 

ḫoş-āb: Hoşaf. 

Turş-rūyından raḳībüñ münḥarif oldı mizāc / Tāb-ı ġamdan pür-ḥarāretdür ḫoş-āb ister göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 2). [ḫoş-āb, ] 

Ḫoş-ābuñ ḫoş-müşābihdür leb-i cānāna ey vişne / Meẕāḳ-ı mey-ḫoşuñ rengīn tesellī cāna ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 1). [ḫoş-ābuñ, -uñ ] 

 

ḫoşca: Hoş, güzel. 

Nesīmāsā hevā-yı zülf-i yāre hem-dem ol ey dil / Perīşān olma demler içre ġāyet ḫoşca demdür bu 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 3). [ḫoşca, ] 

 

ḫoş-dem: Samimi arkadaş. 

Ḫoş-dem nesīm-i luṭfuñ ile rūzgār-ı ʿīd / Ḫurrem fürūġ-ı ʿārıżuñ ile nehār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 1). [ḫoş-dem, ] 

Luṭfuñ nesīm ile ḫoş-dem hevā-yı nev-rūz / Tāb-ı ʿıẕāruñ ile ḫurrem feżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 1). [ḫoş-dem, ] 

 

ḫoş-edā: Davranışları hoş ve güzel olan. 

Ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla ḫurrem gül gibi her ḫār / Ḫoş-edā bülbülüñ ey ġonca-leb zārın hezār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 4). [ḫoş-edā, ] 

 

ḫoş-elḥān: Güzel sesli. 

Raḥīmī gülşen-i ʿālemde ṣavt-ı zāġlar yegdür / N’iderler ʿandelīb āyīn pāk olan ḫoş-elḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 7). [ḫoş-elḥānı, -ı ] 

 

ḫoş-istirāḥat: İyi dinlenme. 

Tenaʿʿum birle ṣıḥḥat pisterinde ḫ˅āb-ı nāzıyla / Ḥużūr-ı pür-sürūrıyla ḳılup ḫoş-istirāḥatler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 2). [ḫoş-istirāḥatler, -ler ] 
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ḫoş-müşābih: Tatlı benzeri. 

Ḫoş-ābuñ ḫoş-müşābihdür leb-i cānāna ey vişne / Meẕāḳ-ı mey-ḫoşuñ rengīn tesellī cāna ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 1). [ḫoş-müşābihdür, -dür ] 

 

ḫoş-reftār: Yürüyüşü güzel olan. 

Sözüñ ṭoġrusı budur ḳadd-i mevzūnuñ gibi anı / Yazamaz öyle ḫoş-reftār u bir serv-i ḳıyāmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 3). [ḫoş-reftār, ] 

 

ḫoş-revāc vir-: İyi değer vermek. 

Cüllāba ḳondı Ḳonyalu şīrīn sözüñle hep / Virdi lebüñ ḥalāveti ḥelvāya ḫoş-revāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 3). [ḫoş-revāc virdi, -di ] 

 

ḫoş-ṭabʿ-ı selīm: Selim'in güzel huyu (II. Selim kastedilerek). 

Reh-güẕārında şehā mūr-ı şikeste-ḥālem / Sen bu ḫoş-ṭabʿ-ı Selīm ile Süleymānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 6). [ḫoş-ṭabʿ-ı selīm, ] 

 

ḫoten: Doğu Türkistan'da bir şehir. 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [ḫotene, -e ] 

 

hū: Allah. 

Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū / Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 1). [hū, ] 

 

ḫūb: Güzel. 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [ḫūba, -a ] 

Mihr-i ḥüsnüñe müşteri ẕerrāt / Ḫūba hīç mübtelā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 
4). [ḫūba, -a ] 

Cihānda görmedüm bu vech-i raʿnā nesl-i ādemde / Perī-zād olmasun şāyed görüñ ol ḫūb devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 2). [ḫūb, ] 

 

ḫūbāñe: Güzeller. 

Şimdi meyl-i cān u dil şol bir şehe ḫūbāñedür / Ḥüsnde Bekdaşi yoḳdur ḫālveş bir dānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 1). [ḫūbāñedür, -dür ] 
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ḥubb-i ʿalī: Hz. Ali sevgisi. 

Faḫr-i āl-i Aḥmedüz biz kārımuz ḥubb-i ʿAlī / Egmişüz baş ol ʿÖmer ʿadl issi ʿOsmān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 2). [ḥubb-i ʿalī, ] 

 

ḫūblıḳ: Güzellik. 

Ḥüsn-i ḫaṭṭ ḫaddüñde ḫaṭṭ ṭuġrā-yı ġarrādur ḳaşuñ / Ḫūblıḳ mülkine sensin şeh müsellem ol berāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 4). [ḫūblıḳ, ] 

 

ḫūb-rū: Güzel yüzlü (sevgili). 

Ehl-i ʿaşḳa Raḥīmī cevr-i ʿitāb / Ḫūb-rūlarda bir güzel-ḫūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 10). 
[ḫūb-rūlarda, -larda ] 

 

ḫuceste: Uğurlu, kutlu, mübarek. 

Ḫuceste ḫaṣlet ü ferḫunde sīretsin Selīmāsā / Süleymān gibi hem sulṭānısın iḳlīm-i ʿirfānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 3). [ḫuceste, ] 

 

ḫuceste-fāl: Falı uğurlu. 

Ḫaduñsuz ʿīd Muṣḥaf ḥaḳḳı içün rūz u ʿīd olur / Ḫuceste-fāl hem āyāt-ı raḥmet ḫaṭṭ u ḫālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 3). [ḫuceste-fāl, ] 

 

ḫudā: Allah. 

Ḫudānuñ ʿafv-ı ḫūnī üstümüzden / Be ṣūfī eylemez ikrāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
5). [ḫudānuñ, -nuñ ] 

Dūd-ı āhum sāyebān yir yir şerārum şemmesi / Şeh-süvār-ı mülk-i ʿaşḳ oldum Ḫudādur yāverüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 2). [ḫudādur, -dur ] 

Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [ḫudā, ] 

Ḫudā ḫ˅ān-ı ezelde sen Süleymānuñ ḳapusından / Muḳadder eylemiş ben mūr-ı bī-miḳdāra bir behre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 3). [ḫudā, ] 

Muḥīṭ-ı ʿāleme ey baḥr-i luṭf ol gevher-i pāke / Ḫudānuñ birligi ḥaḳḳı Ḫudā yek dāne gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 7). [ḫudā, ] 

 

ḫudānuñ birligi ḥaḳḳı: Allahın birliği hakkı için. 

Muḥīṭ-ı ʿāleme ey baḥr-i luṭf ol gevher-i pāke / Ḫudānuñ birligi ḥaḳḳı Ḫudā yek dāne gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 7). [ḫudānuñ birligi ḥaḳḳı, ] 
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ḫudāvendā: Ey Sultanım! 

Ḫudāvendā cihān bāġında ber-ḫūrdār-ı ʿömr idüp / Murādum taḫt-ı şāhide şeh-i fermān revān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 6). [ḫudāvendā, ] 

 

ḫudāyā: Ey Allah'ım! 

Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [ḫudāyā, ] 

Ḫudāyā ḳaṣr-ı ḳadrin yüce eyle çerḫ-i çārumdan / Penāhum yoḳ daḫi dergāh-ı şāhen-şāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 4). [ḫudāyā, ] 

 

ḥuḳūḳ-ı niʿmet ü nān: Ekmek ve nimetin hakkı. 

Raḥīmī ḳul olalıdan efendi saña şākirdür / Ki aña sebḳat itmişdür ḥuḳūḳ-ı niʿmet ü nānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 7). [ḥuḳūḳ-ı niʿmet ü nānuñ, -uñ ] 

 

ḫuld-ı berīn: Kutsal cennet. 

Ḫuld-ı berīnde bitmeye ḫaṭṭuñ gibi giyāh / Bekdaşı ḫālüñüñ daḫi bir dāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 5). [ḫuld-ı berīnde, -de ] 

 

ḫulūṣ: Doğruluk. 

Ḫulūṣıyla muḳīm olduḳ ʿubūdiyyet maḳāmında / Misāfir-ḫāne-i ʿaşḳuñ dime mihmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 5). [ḫulūṣıyla, -ıyla ] 

 

ḫulūṣ eyle-: Samimi, içten davranmak. 

Cihān devletine ḳapuñ virmezin / Ḫulūṣ eyle ʿabd-i vefādāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
3). [ḫulūṣ eyle, ] 

 

ḫumār: Baş ağrısı, mahmurluk. 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun / Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 2). [ḫumār, ] 

 

ḫūn: Kan. 

ʿİzzet eyle didi geldükce ġam-ı mihmānına / Ḥāżır it hem ḫūn çün ḫūn-ı ciger dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 4). [ḫūn, ] 



933 
 

Fenā kuhsārda her lāleye cānā beḳā ṭurdum / Ki eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan dökülmiş ḫūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 2). [ḫūna, -a ] 

Ḫūnına her nā-kesüñ olmam meges gibi ṭufeyl / Egmezem her kāseye cānā ṣurāḥiveş serüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 5). [ḫūnına, -ına ] 

Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [ḫūniken, -iken ] 

Ey göñül ḳonmaz meges gibi ḫasīsüñ ḫūnına / Ḳulluġın ʿankā gibi dünyāda istiġnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 5). [ḫūnına, -ına ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [ḫūndur, -dur ] 

Cān mürde dil-şikeste ciger ḫūn ten ḫarāb / Devrān döne döne beni çār-pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 6). [ḫūn, ] 

Her ḫasīsüñ ḫūnına olma meges gibi ṭufeyl / Ey göñül ḳāf-ı ġınāda ḳāniʿ ol ʿanḳā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 4). [ḫūnına, -ına ] 

 

ḫūn it-: Kanatmak, yaralamak. 

Ḫūn iderseñ baġrumı sāġar gibi ben rāżıyam / Yār olup aġyār ile çifte ṭolular içme tek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 160, Beyit 5). [ḫūn iderseñ, -erseñ ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [ḫūn itdi, -di ] 

Dāġ-ı ġam yaḳdı dile bir verd-i ḫandān sīnelü / Ġoncaveş ḫūn itdi baġrum ol gülistān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 1). [ḫūn itdi, -di ] 

Baġruñı ḫūn it çerāgāh-ı vefāda niçe dem / Nāfeveş tā giresin bir yār-i raʿnā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 4). [ḫūn it, ] 

 

ḫūn ol-: Kan dolmak, kan içinde kalmak, kanlanmak. 

Ḫūn oldı eşk-i çeşmüm ol gül-ʿiẕāra ḳarşu / Ṣular bulanıḳ aḳar evvel bahāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 1). [ḫūn oldı, -dı ] 

 

hūn-āb: Kanlı su. 

Laʿl-i mey-gūnuñdan ayru bezm-i ġamda dem-be-dem / Ḫūn-ı ḥasretdür yidügüm içdügüm hūn-ābdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 2). [hūn-ābdur, -dur ] 

Hevā-yı ḳadd-i dil-cūsıyla bir serv-i gül-endāmuñ / Kenār-ı cūy-ı çeşmümden aḳan ḫūn-āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 4). [ḫūn-āba, -a ] 

 

hūn-āşām-ı ḫançer: Kan içici, gaddar hançer. 
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Ruḫuñ mirʾātını ḳoyup olanlar ġayrıya nāẓır / Gözüne gire hūn-āşām-ı ḫançer gibi müjgānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 3). [hūn-āşām-ı ḫançer, ] 

 

ḫūn-feşān: Kan saçıcı, kan dökücü. 

Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [ḫūn-feşān, ] 

 

ḫūn-ı aʿdā: Düşmanların kanı. 

Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [ḫūn-ı aʿdāña, -ña ] 

 

ḫūn-ı ciger: Ciğer/yürek kanı. 

Ḫayāl-i laʿl-i mey-gūnuñla cānā bezm-i fürḳatde / Raḥīmī mest olup dāʾim ider ḫūn-ı ciger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 7). [ḫūn-ı ciger, ] 

Ḫalīlüm ḫāne-i dilde ġam-ı cānānı mihmān it / Tenevvür sīnede ḫūn-ı cigerden aña biryān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 1). [ḫūn-ı cigerden, -den ] 

Ḫūn-ı cigerle besler merdüm yaşımı eşküm / Olsun demi ziyāde bu çeşm-i ḫūn-feşānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 157, Beyit 4). [ḫūn-ı cigerle, -le ] 

Ḫasta göñlüm yidügi ḫūn-ı cigerdür rūz u şeb / ʿİşret ü ʿīşi müdām olsun ṭarabnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 3). [ḫūn-ı cigerdür, -dür ] 

ʿİzzet eyle didi geldükce ġam-ı mihmānına / Ḥāżır it hem ḫūn çün ḫūn-ı ciger dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 4). [ḫūn-ı ciger, ] 

Cām-ı lebüñ ġamı ile cānā Raḥīmīnüñ / Ḫūn-ı cigerle ṭoldı gözinüñ ḳabacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 5). [ḫūn-ı cigerle, -le ] 

Derūn-ı sīnede ḫūn-ı ciger çeşmümde āb-ı ġam / Bilinmedük nem ola bāṭın u ẕāhirde nem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 3). [ḫūn-ı ciger, ] 

 

ḫūn-ı dāġ-ı ġam: Dert yarasının kanı. 

Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [ḫūn-ı dāġ-ı ġam, ] 

 

ḫūn-ı dil: Gönül kanı. 

Ḫūn-ı dil yād-ı leb-i laʿlüñle şerbetdür baña / Tende ġamzeñ yāresi āsār-ı ṣıḥḥatdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 1). [ḫūn-ı dil, ] 

Yād-ı laʿlüñle ḫūn-ı dil içerüz / Cāna cām-ı ṣafā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 3). 
[ḫūn-ı dil, ] 
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Yād-ı laʿlüñle Raḥīmī ḫūn-ı dil içer müdām / Gelmedi cānā bu devre bir ayaḳdaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 5). [ḫūn-ı dil, ] 

 

ḫūn-ı dil-perver: Gönül besleyen kan. 

Dem-i ġamda çeker gūşum kebāb eksük degül dilde / Gözümde ḫūn-ı dil-perver ü bir rengīn-mülüm 
vardur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 2). [ḫūn-ı dil-perver, ] 

 

ḫūn-ı ġam: Dert kanı. 

Ḥıfẓ eyle dilde ḫūn-ı ġamı rāh-ı ʿaşḳda / Yoḳdur Raḥīmī yolda zebānī nevālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 5). [ḫūn-ı ġamı, -ı ] 

 

ḫūn-ı ḥasret: Hasret kanı. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [ḫūn-ı ḥasret, ] 

Laʿl-i mey-gūnuñdan ayru bezm-i ġamda dem-be-dem / Ḫūn-ı ḥasretdür yidügüm içdügüm hūn-ābdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 2). [ḫūn-ı ḥasretdür, -dür ] 

 

ḫūn-ı kerem: Cömertlik kanı. 

Bī-nevā dervīşüñem ḫūn-ı keremden ḳıl ʿaṭā / Tā nevālüñden nevāle bend olam ey ḫān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 3). [ḫūn-ı keremden, -den ] 

 

ḫūnīn: Kanlı. 

Dem-ā-dem göz yaşı ḫūnīn ḥabābıyla müzeyyendür / Bu deryā yüzinüñ eksük degüldür hīç donanması 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 4). [ḫūnīn, ] 

 

ḫūnīn-ciger: Ciğeri kanlı ‖ yüreği yaralı. 

Dāġ-ı derdüñ sūzişüñden bildüm ey ḫūnīn-ciger / Lālezār-ı dāmen-i ṣaḥrāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 2). [ḫūnīn-ciger, ] 

 

ḫūnīn-ḥabāb: Kanlı kabarcık. 

Yaşum üzre gösterür her dem gözüm ḫūnīn-ḥabāb / Zeyn ider gūyā donanma ile ol deryā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 2). [ḫūnīn-ḥabāb, ] 

Serv-ḳaddüñ cüst u cū itmekde her sū gözlerüm / Beñzer ol seyl-āb aḳar ḫūnīn-ḥabābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 2). [ḫūnīn-ḥabābuñ, -uñ ] 

 



936 
 

ḫūnīn-kefen: Kana bulanmış kefen. 

Ḳabrüm üzre mihr ü meh şemʿüm şafaḳ ḫūnīn-kefen / Çerḫ olur türbem cesīm-i ġamzeñ eylerse şehīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 3). [ḫūnīn-kefen, ] 

Cān virürsem ḥasret-i ḫaddüñle ey gül-pīrehen / İdesin ben mübtelāya lāleveş ḫūnīn-kefen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 1). [ḫūnīn-kefen, ] 

 

ḫūn-rīz: Kan dökücü; zalim, gaddar, merhametsiz. 

Ṣayd itdi Raḥīmī dilini bir gözi ḫūn-rīz / Şāhāne hücūm eyledi şehbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 7). [ḫūn-rīz, ] 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [ḫūn-rīz, ] 

 

ḥūr: Cennet kızı, huri, güzel, dilber. 

Ṣaçuñçün maṭlaʿ-ı şiʿrüm eyā ḥūr / Ṣafā-keş Kaʿbe gibi beyt-i maʿmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 1). [ḥūr, ] 

 

ḫūra geç-: Çok makbûle geçmek, çok işe yaramak. 

Bir degül biñ cān fidā eyler Raḥīmī yoluña / Līk ḫūra geçmez ey ebrū kemān ḳurbānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 7). [ḫūra geçmez, -mez ] 

 

ḫurd [u] ḫ˅āb: Yiyecek ve uyku. 

Gün olur ay yüzini görmezem geçer bir yıl / Bu ḫurd [u] ḫ˅āb ya leyl ü nehārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 2). [ḫurd [u] ḫ˅āb, ] 

Ḫayāl-i nergisüñ ki laʿl-i cān-baḫşuñ temennāsı / Dirīġā ʿömri żāyiʿ eyledüm bir ḫurd u ḫ˅āb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 6). [ḫurd u ḫ˅āb, ] 

 

ḥūrī: Cennette olduğuna inanılan, güzelliğiyle bilinen kız. 

Ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı gülşen-i kūyuñsuz ey ḥūrī / Görinür dūzaḫāsā gözüme bāġ u cinān sensüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 4). [ḥūrī, ] 

Ne cennet isterem ne ḥūri ne enhāradur meylüm / Ki bir dervīş-i ṣāḥib-himmetüm dīdāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 1). [ḥūri, ] 

 

ḥūr-i ʿayn: Gözün hurisi. 

Cennet ḳapuñdan ayrıla ey ḥūr-i ʿayn o dem / Ṭūfān-ı Nūḥuñ ʿaynı olur ādemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 3). [ḥūr-i ʿayn, ] 
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ḫurrem: Sevinçli, mutlu. 

Ḫoş-dem nesīm-i luṭfuñ ile rūzgār-ı ʿīd / Ḫurrem fürūġ-ı ʿārıżuñ ile nehār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 1). [ḫurrem, ] 

Ḫurrem viṣāl-i yār ile aġyār ben ġarīb / Oldum firāḳ u ḥasret ile ġam-güsār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 7). [ḫurrem, ] 

Luṭfuñ nesīm ile ḫoş-dem hevā-yı nev-rūz / Tāb-ı ʿıẕāruñ ile ḫurrem feżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 1). [ḫurrem, ] 

Yine faṣl-ı bahār-ı berf ile rūy-ı cihān ḫurrem / Açılmış yāsemen gül gūyiyā her gülsitān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 1). [ḫurrem, ] 

Ṣanasın şemʿ-i kāfūrī durur eşcār-ı gülşende / Ki ṭolmış sīmden pervānelerle būstān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 2). [ḫurrem, ] 

Görinen dāġlar yir yir ḳurılmış şāh-ı serviçün / Ḫıyām-ı sīmdür ya nūrdan bir sāyebān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 3). [ḫurrem, ] 

Żiyāfet ḳılmaġa şāh-ı şitāyı pādişāh-ı serd / Ṭolu pālūdeyi yaḫ birle ṭās-ı kün-fe-kān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 4). [ḫurrem, ] 

Raḥīmī ḳoma ʿārifseñ kenār-ı āteşi elden / Ṣafā hengāmıdur nūş it şarāb-ı erġuvān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 5). [ḫurrem, ] 

ʿAceb ḳanda revāndur ey ʿaceb ol serv-i reftārum / ʿAceb kimlerle ḫurremdür ʿaceb ol tāze gülzārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 1). [ḫurremdür, -dür ] 

Ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla ḫurrem gül gibi her ḫār / Ḫoş-edā bülbülüñ ey ġonca-leb zārın hezār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 4). [ḫurrem, ] 

 

ḫurrem it-: Sevindirmek, mutlu etmek. 

Kerem ü luṭfuñ ile ḫurrem idüp ġayrıları / Beni ḳahruñla revā görme ki ġamnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 3). [ḫurrem idüp, -üp ] 

 

ḫurrem ol-: Sevinmek, mutlu olmak. 

Ġam-ı ferdāyı añma dem bu demdür ḫurrem ol diyüp / Sözi gūşumda yir eyler rikābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 3). [ḫurrem ol, ] 

Ḫoş gör dem-i bīmārlıġı bīdārlıḳdur ḫurrem ol / Derdi olanuñdur devā dermāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 4). [ḫurrem ol, ] 

Ḫoş gör bu demi ḫurrem ol ey şāh gemide / Girmez ele demde ġam-ı ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 8). [ḫurrem ol, ] 

Ḫurrem olmaz ḫāṭırı rūz-ı viṣāl-i yār ile / Çekmeyen ey āfitābum ẓulmet-i hicrān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 4). [ḫurrem olmaz, -maz ] 

Maḳdemüñden ḫurrem olmışdur bahār-ı Germiyān / Berf ṣanma yüzin aġartdı diyār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 1). [ḫurrem olmışdur, -mışdur ] 
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ḫurrem ü şād ol-: Mutlu ve bahtiyar olmak. 

Hemīşe bāġ-ı ʿālemde şehā sen ḫurrem ü şād ol / Raḥīmī bülbülāsā aġlasun sen ġonca gibi gül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 7). [ḫurrem ü şād ol, ] 

 

ḫurrem-liḳā: Mutlu yüz. 

Aġlamaḳdan gözlerümde ḳalmadı nūr-ı baṣar / Bir dem ol gül-çihrenüñ ḫurrem-liḳāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 2). [ḫurrem-liḳāsın, -sın ] 

 

ḫūrşīd:  

1.Güneş. 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [ḫūrşīdüm, -üm ] 

Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş / Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 6). [ḫūrşīde, -e ] 

Ey meh hilālüñ eyleyeli secdegāh-ı Cem / Ḫūrşīde hem-ser oldı felekde külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 1). [ḫūrşīde, -e ] 

Senüñle yüze yüz daʿvā-yı ḥüsn eylerse ger ḫūrşīd / Göreyin varmasun tiz günde ey meh anı ayına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 2). [ḫūrşīd, ] 

 

2. Aydınlık, parlak. 

Āyīne gibi ḫūrşīd bir ṣūret uġrısıdur / Biñ naḳş iderse durmaz ḫadd-i nigāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 4). [ḫūrşīd, ] 

 

ḫūrşīd ü meh: Güneş ve ay. 

Çün döşendi nüh sipihr üzre simāṭ-ı keh-keşān / Mey şafaḳ encüm nuḳul ḫūrşīd ü mehdür nān-ı ʿīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 2). [ḫūrşīd ü mehdür, -dür ] 

 

ḫūrşīd-ḫad: Güneş yanaklı. 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Arada nem ḳaldı senden ġayrı ey ḫūrşīd-ḫad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 5). [ḫūrşīd-ḫad, ] 

 

ḫūrşīd-i āfāḳ: Ufukların güneşi. 

Şu deñlü şöhretüm var pertev-i mihrüñle ey meh-rū / Cemālüñ ḥaḳḳı almam ẕerreye ḫūrşīd-i āfāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 4). [ḫūrşīd-i āfāḳı, -ı ] 
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ḫūrşīd-i devlet: Devletin, saltanatın güneşi. 

Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [ḫūrşīd-i devlet, ] 

 

ḫūrşīd-i raḫşān: Parlak güneş. 

Teraḥḥum eylemez baş ḳaldırup ben ḫāksārına / Meger ben ẕerreden ʿār eyler ol ḫūrşīd-i raḫşānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 4). [ḫūrşīd-i raḫşānum, -um ] 

Ruḫuñsuz almam ey meh ẕerreye ḫūrşīd-i raḫşānı / Yire geçsün neme yarar lebiñsüz āb-ı ḥayvānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 1). [ḫūrşīd-i raḫşānı, -ı ] 

 

ḫurūş: Coşma, gürleme. 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñe di itmesün güẕer / Ḫālī degül ḫaṭırludur ey dürr ḫurūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 4). [ḫurūşıyam, -ıyam ] 

 

ḫusrān: Zarar, ziyan. 

Nā-ḥaḳḳa teveccüh iden ey şāh-ı ḥaḳīḳat / Ger Ḫusrev ola ṣoñ ucı ḫusrāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 8). [ḫusrāna, -a ] 

 

ḫusrev:  

1.Padişah, hükümdar. 

Sen şehā ol Ḫusrev ü Cem-bezm ü Rüstem-rezmsin / Dergehüñ derbānlıġın ister Ḳubādvār dīvān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 3). [ḫusrev, ] 

 

2. Hüsrev ü Şirin öyküsünün erkek kahramanı olan hükümdar, İran şahı. 

Bī-sütūn-ı ʿaşḳda sen yār-ı Şīrīn-laʿl içün / Çekdügüm endūh-ı hecri Ḫusrev ü Ferhād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 3). [ḫusrev, ] 

Raḥīmī bendeñi mülk-i süḫanda Ḫusrev eyledüm / Ḫayāl-i vaṣf-ı laʿlüñ ʿāḳıbet Şīrīn-kelām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 5). [ḫusrev, ] 

Nā-ḥaḳḳa teveccüh iden ey şāh-ı ḥaḳīḳat / Ger Ḫusrev ola ṣoñ ucı ḫusrāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 8). [ḫusrev, ] 

 

ḫusrev [ü] şīrīn: Hüsrev ü Şirin mesnevisi. 

Ḫaṭṭ-ı cān ise Raḥīmī kāmrānlıḳdan murād / Var özüñ bir Ḫusrev [ü] Şīrīn lebe Ferhād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 7). [ḫusrev [ü] şīrīn, ] 
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ḫusrevā: Ey hüsrev, ey padişah || Ey sevgili. 

Laʿl-i ḳanduñ ẕikr ider dāʾim Raḥīmī Ḫusrevā / Penc Şīrīn ṭabʿ olur vaṣf-ı lebüñ tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 5). [ḫusrevā, ] 

Ḫusrevā ṣan tāze berg üstinde sebz-cāmedür / Ter-i teb Ferhāda beñzer bīşe-i kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 3). [ḫusrevā, ] 

Ḳaṣr-ı ʿaşḳuñ Ḫusrevā ṭarḥında ben üstād iken / Ṭaş ṭaşurdı ḫıdmete Ferhād idüp ırġadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 3). [ḫusrevā, ] 

İʿtibārın Ḫusrevā eyle Raḥīmīnüñ ziyād / Ehl-i naẓma tā ḳıla Şeyḫī gibi üstādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 141, Beyit 5). [ḫusrevā, ] 

Ḫusrevā gül-gūn-ı eşküm āh-ı şeb-rengüm yeter / Āb u bāda ṣanma kim minnet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 3). [ḫusrevā, ] 

Gördügüñ ẓıll-i ṣanavber ṣanmaġıl kuhsārda / Ḫusrevā naḫl-i siyehdür mātem-i Ferhād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 2). [ḫusrevā, ] 

Laʿl-i Şīrīnüñ ġamından yine cān Ferhādınuñ / Ser-güẕeşti Ḫusrevā efsāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 4). [ḫusrevā, ] 

Sen şeker-leb içün dil-i Ferhād / Ḫusrevā kūhsāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 2). 
[ḫusrevā, ] 

 

ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān: Talihi mesut padişah. 

Raḥīmī bendeñüñ telḫ itdi Şīrīn zindegānısın / Bu kār-ı bī-meẕāḳ ey Ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 7). [ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān, ] 

 

ḫūşe-çīn: Başak toplayan. 

Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [ḫūşe-çīn, ] 

 

hūşyār: Ayık, uyanık, aklı başında kimse. 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun / Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 2). [hūşyāra, -a ] 

 

ḥużūr-ı ḳalb: Gönül rahatlığı. 

Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ṭālib-i Ḥaḳḳa / Ḥużūr-ı ḳalb ile her yirde ṭāʿāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 7). [ḥużūr-ı ḳalb, ] 

Bu dem cām-ı ḫarābāt ile ol dem dāmen-ālūde / Ḥużūr-ı ḳalb ile ṭāʿāṭı ʿaşḳ-ı pāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 4). [ḥużūr-ı ḳalb, ] 
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ḥużūr-ı pür-sürūr: Neşe dolu huzur. 

Tenaʿʿum birle ṣıḥḥat pisterinde ḫ˅āb-ı nāzıyla / Ḥużūr-ı pür-sürūrıyla ḳılup ḫoş-istirāḥatler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 2). [ḥużūr-ı pür-sürūrıyla, -ıyla ] 

 

hücūm eyle-: Saldırmak. 

Ṣayd itdi Raḥīmī dilini bir gözi ḫūn-rīz / Şāhāne hücūm eyledi şehbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 7). [hücūm eyledi, -di ] 

 

hücūm it-: Saldırmak. 

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [hücūm itmiş, -miş ] 

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [hücūm it, ] 

 

hücūm-ı şāh-bāz: Doğan kuşunun saldırısı. 

Yine beg virdi Raḥīmī ḫālüñe dil-murġını / Himmetüñ gibi bülend olur hücūm-ı şāh-bāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 7). [hücūm-ı şāh-bāz, ] 

 

ḫüdāvendgār: Padişah, hükümdar || sevgili. 

Göñlümde mihr-i ḥüsnüñi ey meh gören didi / Ḳılmış diyār-ı şarḳa Ḫüdāvendgār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 2). [ḫüdāvendgār, ] 

 

ḥükm: Hüküm, karar. 

Ol ḥākim-i muṭlaḳdan anı eyle tevaḳḳuʿ / Maḥkūm ola ḥükmine velāyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 5). [ḥükmine, -ine ] 

 

ḥükm it-: Hükmetmek, emri ve idaresi altında olmak, yönetmek. 

Şām-ı maġrib Hind anuñdur ẓulmete varınca tā / ʿĀleme ḥükm itdi şevḳüñle Sikendervār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 3). [ḥükm itdi, -di ] 

 

hümā:  

1. Osmanlı şiirinde gölgesinin uğurluluğu, kanatları, çok yükseklerde uçması, Kaf dağında yaşaması gibi yönleriyle 
ele alınan masal kuşu. 
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Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [hümā, ] 

Hümā pervāz ʿālī seyr laçin-i saʿādetdür / Tezervi ʿālemi ṣayd itmege bir şāh-bāz irdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 349, Beyit 5). [hümā, ] 

 

2.Talih kuşu. || Sevgili. 

Raḥīmī murġ-i cāna ol hümā bildüm şikār olmaz / ʿAceb vaḥşet idüp yüksek uçar ol kebg-i kuhsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 5). [hümā, ] 

 

hümā ṭalʿat: Hüma kadar güzel (olan). 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [hümā-ṭalʿat, ] 

Meges miḳdārı gelmez ʿaynına ʿanḳāsı dünyānuñ / Hümā ṭalʿatlu himmet evcinüñ perrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 2). [hümā ṭalʿatlu, -lu ] 

 

hümā-yı evc-i himmet: Himmeti yüce Hüma kuşu. 

Ḳanāʿat ḳāfınuñ seyrinde ʿanḳā hem-cenāḥumdur / Hümā-yı evc-i himmet sāye-i devlet-fezā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 3). [hümā-yı evc-i himmet, ] 

 

hümāyūn: Mübarek, kutlu. 

Raḥīmī gerçi bī-pür-şīşe bir ʿaṣfūr-ı bī-ferdür / Ḳılupdur āsitānuñda hümāyūn āşiyān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 5). [hümāyūn, ] 

Raḥīmī bāl-i himmetle hümāyūn vaṣluña irdi / Benüm şeh-bāzum almaz bu şikārı böyle her şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 7). [hümāyūn, ] 

 

hüner: Marifet. 

Dirhem ü dīnāradur raġbet hünerde yoḳ revāc / Naḳd-i ʿömrüñ vir olup cehle ḫarīdār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 3). [hünerde, -de ] 

Almazam ḥabbeye ṭūbāsını bāġ-ı ḫuldüñ / Hüner oldur saña bir serv-i ḫırāmān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 3). [hüner, ] 

 

ḫünkār:  

1.Sultan, padişah. 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [ḫünkārı, -ı ] 
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Ḥāl-i erkāna vuḳūfı var Raḥīmī bendeñüñ / Gāh paşayı gehi ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 8). [ḫünkārı, -ı ] 

 

2. Sultan || Sevgili. 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [ḫünkār, ] 

 

ḥürmet: Saygınlık, saygı. 

Efendi ḳuluña himmet zemānı gelmedi mi / Ḥaḳīr kūyuña ḥürmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 1). [ḥürmet, ] 

 

ḥürmet it-: Saygı göstermek, saymak. 

Ey pīr-i meygede beni mest eyle ḥürmet it / Ṣāfi-keşān ü ṣūfiveşān delḳ-pūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 3). [ḥürmet it, ] 

 

ḥüseyn: Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin. 

Şevḳ-ı ruḫsāruñla ḳıldum bir ġazel inşā Ḥüseyn / Maṭlaʿıdur maṭlaʿ-ı mihr-i cihān-ārā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 1). [ḥüseyn, ] 

Tīr ġamzeñ yā ḳaşuñ ḳaddüñ livā zülfüñ cüyūş / Mülk-i ḥüsne server-i ṣāḥib-ḳırānsın yā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 2). [ḥüseyn, ] 

Reşk idüp sen şeh-süvāruñ sümm-i raḫş-ı naʿline / Ḫam ḳılur ḳaddin anuñçün ġurre-i ġarrā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 3). [ḥüseyn, ] 

Ṣūfi kūyuñda cemālüñden ṣafā kesb idemez / Nūr görmez Kaʿbede her çeşm-i nā-bīnā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 4). [ḥüseyn, ] 

Kerbelā-yı ġamda cān virdi Raḥīmī teşne-leb / Her ḫavāric ḳandı āb-ı vaṣluña ḥayfā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 5). [ḥüseyn, ] 

 

ḥüseynī-meẕheb: Hz.Hüseyin'in benimsenen yolu. 

Ben Raḥīmī pāk-meşreb māsivādan fāriġam / Bir Ḥüseynī-meẕhebüm olsa ne ġam yārum Ḥasan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 7). [ḥüseynī-meẕhebüm, -üm ] 

 

ḥüsn: Güzellik. 

Beni āniden anıñ ḥüsni anuñçün helāk itdi / Be-şarṭ-ı ān ki hīç olmaya bu rāz-ı nihān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 3). [ḥüsni, -i ] 

Kāḫ-ı ʿizz ü devletüñ yapduḳda bünyād-ı ezel / Eylemiş ser-levḥasın ṭūbā ile ḥüsn ü meʾāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 3). [ḥüsn, ] 
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Şimdi meyl-i cān u dil şol bir şehe ḫūbāñedür / Ḥüsnde Bekdaşi yoḳdur ḫālveş bir dānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 1). [ḥüsnde, -de ] 

Ümīdüm bu şehā ḥüsnüñ ḫayāli / Gözümden dūr dilden itme mehcūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 6). [ḥüsnüñ, -üñ ] 

Dīdeden bir dem degül ḫālī ḫayāli ḥüsnüñüñ / Ṣan deñiz yüzinde eyler ḥażret-i ḫünkār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 2). [ḥüsnüñüñ, -üñüñ ] 

Cānuma cānā lebüñdür ġonca-i gül-nār-ı ʿömr / Ol bu ḥüsniyle cihān bāġında ber-ḫurdār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 1). [ḥüsniyle, -iyle ] 

Naḳṣ irdi māha mihre irişdi zevāl-i tām / Ḥüsnüñ şuʿāʿı şāyiʿ olalı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 2). [ḥüsnüñ, -üñ] 

ʿAzīzüm dil olaldan müşterī ḥüsnüñ metāʿına / Cihānuñ Yūsufın bir şāhid-i bāzāra ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 3). [ḥüsnüñ, -üñ ] 

Raḥīmī āferīn fehmüñe ḥüsn-i ẕihnüñe ḥüsndür / O şāhuñ vaṣf-ı ḥüsnini ḥasenden aḥsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 7). [ḥüsndür, -dür ] 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [ḥüsnüñle, -üñle ] 

Gözgüde bir gün o meh ḥüsnini görmiş sāde / Şimdi Yūsuf gibi kendin ṣatar istiġnāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 1). [ḥüsnini, -ini ] 

Göz midür ol ki ġayrıya bir dem naẓar ḳıla / Dil midür ol ki ḥüsnüñe ḥayrānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 3). [ḥüsnüñe, -üñe ] 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [ḥüsnüñ, -üñ ] 

ʿĀrıżında ẓāhir olmış lemʿa-i nūr-ı Nebī / Ḥüsn içinde beñzemiş çoḳ pīr-i Kenʿān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 3). [ḥüsn, ] 

 

ḥüsn ü ān: Güzellik ve cazibe. 

Gördüm bu ḥüsn ü ānuña ḫaṭṭuñ benimsedüm / Aldum ol iki şāhid ile bir Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 2). [ḥüsn ü ānuña, -uña ] 

 

ḥüsn ü ḫulḳ: Güzellik ve yaratılış. 

Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var / Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 1). [ḥüsn ü ḫulḳ, ] 

 

ḥüsn-i bī-bünyād: Temelsiz güzellik. 

Ṭayanma ḥüsn-i bī-bünyāduña ey ġonca-leb gör kim / Ne mirʾāt-ı Sikenderden nişān ne cām-ı Cem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 4). [ḥüsn-i bī-bünyāduña, -uña ] 
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ḥüsn-i bī-hem-tā: Eşsiz güzellik. 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [ḥüsn-i bī-hem-tā, ] 

 

ḥüsn-i ḫaṭṭ: Güzel yazı ( Sevgilinin yüzündeki ayva tüyleri için kullanılmıştır.). 

Ḥüsn-i ḫaṭṭ ḫaddüñde ḫaṭṭ ṭuġrā-yı ġarrādur ḳaşuñ / Ḫūblıḳ mülkine sensin şeh müsellem ol berāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 4). [ḥüsn-i ḫaṭṭ, ] 

 

ḥüsn-i ḳabūl-i yār: Sevgilinin iyi karşılaması. 

Ḥüsn-i ḳabūl-i yār ile maḳṣūd-ı dil hemān / Dūr olma ey Raḥīmī naẓardan naẓargehi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 5). [ḥüsn-i ḳabūl-i yār, ] 

 

ḥüsn-i maḳāl: Söz güzelliği. 

Ey Raḥīmī āferīn aḥsente şiʿr-i pāküñe / Yāra işʿār itdi ḥüsn-i vech ile ḥüsn-i maḳāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 7). [ḥüsn-i maḳāl, ] 

 

ḥüsn-i meh-sīmā: Ay yüzün güzelliği. 

Mihr-i ṣubḥ-ı salṭanatsın ḥüsn-i meh-sīmāyıla / Çerḫ-i devletdür ḳapuñ bu çetr-i gerdūn-sāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 1). [ḥüsn-i meh-sīmāyıla, -yıla ] 

 

ḥüsn-i vech: Yüz güzelliği. 

Ey Raḥīmī āferīn aḥsente şiʿr-i pāküñe / Yāra işʿār itdi ḥüsn-i vech ile ḥüsn-i maḳāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 7). [ḥüsn-i vech, ] 

 

ḥüsn-i yār: Sevgilinin güzelliği. 

Ḥüsn-i yāra ḳıl naẓar mihr itme ʿālem mihrine / Dimezem māhum saña var bir ṭolınġın aya baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 2). [ḥüsn-i yāra, -a ] 

Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [ḥüsn-i yāra, -a ] 

 

ḥüsn-i ẓann: İyi niyet. 

Raḥīmī ḥüsn-i ẓann ile selīmü’l-bāl ile şimdi / Maḥabbet-ḫānedān-ı şeh Selīm Ḫān-ı zemānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 7). [ḥüsn-i ẓann, ] 

 

ḥüsn-i ẕihn: Anlayışın güzelliği. 
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Raḥīmī āferīn fehmüñe ḥüsn-i ẕihnüñe ḥüsndür / O şāhuñ vaṣf-ı ḥüsnini ḥasenden aḥsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 7). [ḥüsn-i ẕihnüñe, -üñe ] 

 

ḫüsrev-i mülk-i meʿānī: 1) Mana ikliminin sultanı 2) Büyük şâir. 

Bi-ḥamdillāh bu gün sen Ḫüsrev-i mülk-i meʿānīsin / Yoluñda düşmenüñ Ferhādveş bī-pā u ser yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 3). [ḫüsrev-i mülk-i meʿānīsin, -sin ] 

 

I 
ʿıḳd-ı leʾāli: İnci dizisi. 

Dendān-ı fürḳati aḳıdur gözlerüm yaşın / Pürdür Raḥīmī ʿıḳd-ı leʾāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 7). [ʿıḳd-ı leʾāli, ] 

 

ʿıḳd-ı zülf-i tābdār: Kıvrımlı saçının gerdanlığı. 

Şeb-i fürḳatde ḫalḳa ḳarşu ḳaddüm dāle döndürdi / Baña bend eyleyen hep ʿıḳd-ı zülf-i tābdāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 6). [ʿıḳd-ı zülf-i tābdāruñdur, -uñdur ] 

 

ıḳtırān it-: Yaklaşmak, yanına gelmek. 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [ıḳtırān itmiş, -miş ] 

 

ılı: Ilık. 

Aġladup alma ey perī āhum / Gözlerüm yaşı bir ılı ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 9). [ılı, ] 

 

ılıd-: Hafif ısıtmak, ılıştırmak. 

Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [ılıdur, -ur ] 

 

ır-: Ayırmak. 

Ḳapuñdan ırmaġa ḳaṣd itdi yaşumı düşmen / Gözine yigdi kemer āşinā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 4). [ırmaġa, -a ] 

 

ıraġ: Uzak. 

Ṭolmış idi gülşene āvāze-i zāġ u zaġan / Ḥāli ayruḳsıdı bāġuñ işidenlerden ıraġ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 130, Beyit 4). [ıraġ, ] 
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ıraġ eyle-: Uzaklaştırmak. 

Ey dost işigüñden ıraġ eyle ʿadūyı / Olmaz o vefā ehline enbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
22, Beyit 4). [ıraġ eyle, ] 

 

ıraġ ol-: Uzaklaşmak. 

Gel raḳībüñden ıraġ ol didüm ol ġonca didi / Var mıdur bir gül cihān bāġında terk-i ḫār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 4). [ıraġ ol, ] 

Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [ırāġ olma, -ma ] 

 

ıraḳ: Uzak. 

Fürḳat-i ḳurb-ı viṣālüñle eyā mūnis-i cān / Nāle olmışdur enīsüm işidenlerden ıraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 2). [ıraḳ, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ ben ıraḳdan seyr idem nergis-misāl / Bī-tekellüf geşt ide her rū-siyeh kākül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 3). [ıraḳdan, -dan ] 

 

ıraḳ eyle-: Uzaklaştırmak. 

Eyleme ṭoġrı hevādāruñı yanuñdan ıraḳ / Ben senüñ sāyeñü sen serv-i ḫırāmānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 5). [ıraḳ eyleme, -me ] 

 

ıraḳ it-: Uzak durmak. 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [ıraḳ it, ] 

 

ırġadlıḳ it-: Irgat olma durumu, ağır işlerde çalışmak. 

Ḳaṣr-ı ʿaşḳuñ Ḫusrevā ṭarḥında ben üstād iken / Ṭaş ṭaşurdı ḫıdmete Ferhād idüp ırġadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 3). [ırġadlıḳ idüp, -üp ] 

 

ırmaġ: Irmak. 

Sūy-ı kūyuñdan yaşum ırmaġını ırmaġ ile / Kūzenüñ göz ʿaynı ser-gerdān başum dolābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 3). [ırmaġ, ] 

Beni hecrüñle ey gül-çihre bülbül gibi zār itme / Yüzüñden gözüm ırmaġla yaşum cūy-bār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 1). [ırmaġla, -la ] 

Gözüm dīdāruña ḳaddüñe māʾil yaşum ırmaġı / N’ola ter düşse ey çeşm-i ġazālüm ayu ḳulaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 1). [ırmaġı, -ı ] 
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Ḳanlu yaşum ʿAşılu ırmaġınuñ mānendidür / Ter dutar her dem aḳup ol verd-i ḫandān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 2). [ırmaġınuñ, -ınuñ ] 

 

ırmaġ eyle-: Irmak etmek, ırmağa döndürmek. 

Yaşum ḳapuñdan ırmaġ eyleme ey ʿārıż-ı dil-cū / Cinān bāġında tecrī taḫtehā’l-enhāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 5). [ırmaġ eyleme, -me ] 

 

ırmaġ it-: Uzak etme, uzaklaştırma. 

Bu baḫtı ḳaranuñ yaşını ırmaġ itme kūyuñdan / Bu şehre şehriyāra Aḳca ṣu virmiş durur revnaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 4). [ırmaġ itme, -me ] 

 

ırmaḳ: Nehir. 

Ter düşersin sūy-ı kūyuñda yaşum seyl-ābına / Ḫāk-i pāyuña revā mıdur yol ırmaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 3). [ırmaḳ, ] 

 

ʿırż: Haysiyet, namus. 

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [ʿırż, ] 

 

ısın-: Hoşlanmaya başlamak, yakınlık duymak, alışmak. 

Ṣūfiyā ḳorkutma ısınduḳ ʿaẕāb-ı dūzaḫa / Biz ḫaber alduḳ degülmiş hecr-i dil-berden eşed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 6). [ısınduḳ, -duḳ ] 

 

ıṣmarla-: Bir şeyin hazırlanmasını, alınmasını veya getirilmesini bir kimseden istemek, sipâriş etmek.  

Ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ ḥācibine bir gün ıṣmarla / Göñül şehrinde bir şeb eylesün ey māh-rū menzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 2). [ıṣmarla, ] 

 

ışıḳ: Aydınlık, nur. 

Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr / Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 6). [ışıḳdur, -dur ] 

Işıḳlar gibi yanmış ʿāşıḳuz biz nār-ı şevḳıyla / Yaḳar ḳandīl-i āfāḳı dil-i sūzānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 5). [işıḳlar, -lar ] 

Bir yaluñ yüzlü ışıḳ meh-rūsıdur pır pır yanar / Şehrde olmış zebān-ı cerr ile cerrār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 3). [ışıḳ, ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [ışıḳlar, -lar ] 
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Ḳapuñda bir ışıḳ olduġına rūşen-delīlüm var / Yüzüñe beñzedürdüm şemʿi istidlāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 5). [ışıḳ, ] 

 

ʿıyān: Belli, açık, ortada. 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [ʿıyān, ] 

 

ʿıyān it-: Açığa vurmak, göstermek. 

Ẕerreveş rāz-ı dehānuñ geh nihān itsem dirin / Gün gibi geh mihrüñi ey meh ʿıyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 1). [ʿıyān itsem, -sem ] 

 

ıżṭırāb: Acı, keder. 

Raḥīmī pür-ḥarāretdür senüñ bu ıżṭırābuñdan / Meger vaṣluñ şarābı defʿ ide ey şāh-ı şekker leb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 7). [ıżṭırābuñdan, -uñdan ] 

Kān-ı iḥsān-ı mürüvvetsin eyā Ḫātem vücūd / Keff-i feyż-ı cūduñ ile düşdi baḥre ıżṭırāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 5). [ıżṭırāb, ] 

 

İ 
i: İsim soylu kelimlerin cümlede yüklem olarak kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil, ekfiil. 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [ise, -se ] 

Kitāb-ı ʿaşḳı ben ḫatmetmiş iken mekteb-i ġamda / Henüz Mecnūn ey ḫ˅āce oḳurdı sūre-i Leylā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 4). [iken,-ken ] 

Nār-ı şevḳüñle senüñ ben şemʿveş sūzān iken / Daḫi nā-peydā idi ḳandīl-i nūr-ı māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 5). [iken, -ken; idi,-di ] 

Fehm olunmazdı femüñ keyfi nedür ḥayrān idük / Ey Raḥīmī olmasa ger kāşif-i esrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 7). [idük ,-dük ] 

Ġam-ı dildārı cemʿ it maḥzen-i ḫāṭırda ḥıfẓ eyle / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa ʿazmüñ var ise zād-ı firāvān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 2). [ise, -se ] 

Ḥabībüñ şerbet-i derdi şifā-yı derdmendāndur / Eger var ise dermānuñ ṭabībā derde dermān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 5). [ise, -se] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳuña dil şol zemān vīrān iken / Daḫi maḫfīdi bu çār ʿunṣurda genc-i şeş cihāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 7). [iken,-ken ] 

Cihān āsūde oldı sāye-i tuġ-ı vücūduñla / Ṣoḳunmasun şehā sen var iken her pehlevān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 4). [iken, -ken] 
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Var iken luṭf u kerem ḳılma sitem semtine ʿazm / Eyleme imsāke meyli var iken imkān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 4). [iken, -ken] 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [iken, -ken; idi, -di ] 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [ise,-se ] 

Ẕāt-ı şerīfüñ ile şeref bulalı cihāñ / Ḳapuña yüz sürüyüp ider iʿtiẕār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 38, 
Beyit 2). [ider, -der ] 

Ġarrā ḳaşuña beñzemeyeydi vü ger hilāl / Burc-ı şerefde olmaz idi şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 4). [idi, -di ] 

Gitmez idi bir nefes āyīne-i dilden ġubār / Merḥabālarla lebin ṣunmasa meh-rūyān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 10). [idi, -di ] 

Derd-i hecrüñle elif-ḳaddüm ḫam-ender-ḫam iken / Rā-ḳaşuñla dāl-zülfüñ hīç revā mı ide redd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 3). [iken,-ken ] 

Zer-i ḫāliṣ gibi günden güne zerd olmada çihreñ / Raḥīmī ḳanlu yaşuñ var ise kibrit-i aḥmerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 5). [ise, -se] 

Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [iken, -ken ] 

Bāġ-ı ḥüsne ʿārıżuñ gül mīve-i cān leblerüñ / Sensin ey rūḥ-ı revān var ise berg ü bār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 3). [ ise, -se] 

Müşkil iken ḥālet-i mevti saña āsān ider / Ey ġarīb-i ʿāşıḳ-ı dil-ḫasta zār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 3). [iken, -ken ] 

Sāḳiyā min-baʿd ṣunma būsesüz cām-ı şarāb / Ārzū-yı cān u dil laʿl-i leb-i dildār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 4). [ider, -der ] 

Baḥr [u] kān bulmaz idi olmasa kefüñe şebīh / Kūh-ı kūyuña sücūd itmese bulmazdı vaḳār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 3). [idi, -di ] 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [idüñ, -düñ ] 

Şimdi bildüm nev-ʿarūs-ı dehr bir seḥḥār imiş / Niçe erden arta ḳalmış bir zen-i bāzār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 1). [imiş, -miş ] 

Örnek olsun kim nigārā āline aldanmayam / Döne döne naḳşlar geçdi baña ʿayyār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 2). [imiş, -miş ] 

Mihr ider her gün döner ṣandum murādum üstine / Bilmedüm bir ṣūret ile ol beni aldar imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 3). [imiş, -miş ] 

Yile virür ʿāḳıbet evrāḳ-ı ʿömri rūzgār / Ṣafḥa-i ʿālemde aduñ ṭut ki defterdār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 4). [imiş, -miş ] 

Sen dür-i yek-dāneye çoḳdan bulurdum ittiṣāl / Arada māniʿ olan ol seng-i dil aġyār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 5). [imiş, -miş ] 
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Mest ü şeydā eyleyen ʿaşḳuñ şarābıdur beni / Ṣanma sen keyfiyyetüm afyon u ya esrār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 6). [imiş, -miş ] 

Ayaġuña yüz sürer her gün Raḥīmī sāyeveş / Şükr-i lillāh kim şehā başında devlet var imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 7). [ imiş, -miş ] 

Bu deyr-i dehre yazmadan daḫi naḳḳāş-ı ḳudret naḳş / Nigārā ṣūretüñde olmış idi şekl-i devlet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 1). [ idi, -di ] 

Gören dībāce-i ebrūña dir senüñ berātında / Budur var ise ol ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 2). [ise, -se] 

Müjem resm eyler iken gözde şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ / Ḳalem levḥ üzre taḥrīr itmemişdi daḫi ṣūret naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 5). [iken, -ken ] 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [ ise, -se] 

Pür-ḥarāretdür Raḥīmīnüñ zebānı nārveş / Ḥālet-i sūz u güdāẕ ile ider eşʿār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 7). [ider, -der ] 

Ṭolmış idi gülşene āvāze-i zāġ u zaġan / Ḥāli ayruḳsıdı bāġuñ işidenlerden ıraġ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 130, Beyit 4). [idi, -di ] 

Ḳaṣr-ı ʿaşḳuñ Ḫusrevā ṭarḥında ben üstād iken / Ṭaş ṭaşurdı ḫıdmete Ferhād idüp ırġadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 3). [iken, -ken ] 

Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [idenler, -denler ] 

Cān idi borcumuz lebüñe eyledük edā / Ġamzeñ sebeb ne vire eline ḥavālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 3). [idi, -di ] 

Bilini ḳoç kemerveş var ise iki başuñ / Ḳıl leblerin temennā tende ikise cānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 2). [ise, -se] 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [iken, -ken ] 

Zaḫm-ı cānum gördi müjgānuñ duz ekmek bilmedi / Leblerüñle niçe demdür var iken ḥaḳ-ı nemek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 2). [iken, -ken ] 

Meşḳ-i ʿaşḳuñ ḳaralarken ben senüñ daḫi ḳalem / Levḥa yazmamış idi Leylā vü Mecnūndan misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 3). [idi, -di ] 

Laʿlüñe hem-meşreb olduġın işitmiş bādenüñ / Mā-ḥaṣal cānā ṣu idi kendüden āb-ı zülāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 4). [idi, -di ] 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [idüp, -düp ] 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [iken, -ken ] 

Sebātuñ yoġ imiş mihr ü vefā ḳılmaḳda ey meh-rū / Hemān cevr eylemekde gerdiş-i gerdūna 
beñzetdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 4). [imiş, -miş ] 
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Māt eyler idi at ṣalup üstüme şāh-ı ġam / Bir luʿb ile piyāde olaldan müsellemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 3). [idi, -di ] 

Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [iken, -ken ] 

Umaram işügüñi maṭlab-ı aʿlā ide Ḥāḳ / Her zemān pādişehüm ben de ṭalebnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 4). [ide, -de ] 

Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile / Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 5). [iken, -ken ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla gören sen ṣanem-sīmāyı dir / Gökden indi yir yüzine var ise ʿḬsā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 4). [ise, -se] 

Ḫāric ez-defterde yoḳ idüñ görildi ey raḳīb / Āsitān-ı yārdan ifrāz bu bir maḥlūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 3). [idüñ, -düñ ] 

İşitdüm ṣaydgehde kebge hem pervāz imiş ʿanḳā / Ḫaber uçurdı aña dest-i ʿadlüñden meger şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 4). [imiş, -miş ] 

Cān virürsem ḥasret-i ḫaddüñle ey gül-pīrehen / İdesin ben mübtelāya lāleveş ḫūnīn-kefen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 1). [idesin, -desin ] 

Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [ideyin, -deyin ] 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [iden, -den ] 

Nev-cüvān iken cihān oldı Raḥīmī pür-şekl / Ḥasb-i ḥālüñden nişān virdi diyār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 9). [iken, -ken ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [iken,-ken ] 

Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [iken,-ken ] 

Ṭutalum kim muḳteżā-yı ḥüsn imiş cevr ü cefā / ʿĀşıḳa ḳıymaḳ revā mı bunca istiġnāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 4). [imiş, -miş ] 

Sāde vü ṣāf-dil olmasa yoluñda ey meh / Pertev-i mihrüñe olmaz idi erzāni zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 5). [idi, -di ] 

Naṭʿ-ı şitāda ruḫ sürer idüñ piyādevār / Māt olur ol şehā ḳonacaḳ ḫāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 7). [idüñ, -düñ ] 

Raḥīmī pādişāhum dergehüñde ber-murād iken / Anı şimdi murādından ayırup nā-murād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 5). [iken, -ken ] 

Ne ḥikmetdür şifā-yı vaṣla ḳurbiyyet ṭaleb itsem / Şikeste-ḥāl ider fürḳat ki eyler bir zemān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 6). [ider, -der ] 

Neşv ü nemā-yı dīde-i giryān iken henüz / Ser-keşligini ḳomaz o būstān budacıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 2). [iken, -ken ] 



953 
 

Bahāristān-ı luṭfuña Raḥīmī ölmeden girse / Oḳumaz idi Saʿdīye cenābuñda Gülistānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 320, Beyit 5). [idi, -di ] 

Server-i vuṣlat-ı dildār çün ġam çekmedi bir gün / ʿAceb ʿāḳil imiş Mecnūn ki fürḳat iḫtiyār itdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 6). [imiş, -miş ] 

Yaşum raḳībi geçid virmez idi ḳapuñdan / Kef-i ʿaṭāñ ile bulmış beḳā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 6). [idi, -di ] 

Laʿlüñ benüm idince yaşıyla cānı ṣatdum / Ser-māyeden ziyānum yoḳ yine māya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 4). [idince, -dince ] 

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [ider, -der ] 

Her behāsını terāzūda gören ola ʿazīz / Ben esīr-i ʿaşḳuñ iken boynı baġlu ḳul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 5). [iken,  -ken] 

Naḳd-i cān vire idüm rūz-ı viṣāline bedel / Bir gice girse Raḥīmī ele ʿuryān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 5). [idüm, -düm ] 

 

ʿibādāt ehli: İbadet ehli, ibadet yapanlar. 

Yüz yumaz olduḳ namāza olduḳ erbāb-ı niyāz / Zāhidā ʿacz ü ḳuṣūrıyla ʿibādāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 4). [ʿibādāt ehliyüz, -yüz ] 

 

ibn-i vaḳt: Zamana uyan, vakte göre hareket eden. 

Bize kūy-ı yār sen çek cennet-i aʿlā ġamın / Zāhidā biz ibn-i vaḳtüz çekmezüz ferdā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 1). [ibn-i vaḳtüz, -üz ] 

 

ibtidā ḳıl-: Başlamak. 

İbtidā ḳıldı yine dil gülsitān-ı ʿaşḳuñı / Hem-sebaḳ oldı anuñla ʿandelīb-i zār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 3). [ibtidā ḳıldı, -dı ] 

 

iʿcāz-ı mesīḥā: Mesih'in/ Hz. İsa’nın mucizesi.  

Mürde-cisme cān virür laʿl u leb-i güftār-ı yār / Bu ne iʿcāz-ı Mesīḥādur ne rūḥ-efzā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 3). [iʿcāz-ı mesīḥādur, -dur ] 

 

ictināb eyle-: Kaçınmak, uzak durmak, sakınmak. 

İrtişādan ictināb eylerdi evvel ehl-i ʿörf / Şimdi şerʿī ṣūret eyler oldılar ikrāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 6). [ictināb eylerdi, -rdi ] 

Mecāzuñ varlıġı yoḳdur ḥaḳīḳat ictināb eyle / Gözüñ aç gözle varlıḳ kimdedür var intisāb eyle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 1). [ictināb eyle, ] 
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ictināb it-: Kaçınmak, uzak durmak. 

Sen Raḥīmī beẕl-i cān it yolına umma ʿivaż / Ol kerīmü’ş-şāndur iḥsāndan itmez ictināb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 7). [ictināb itmez, -mez ] 

 

iç:  

1.Oyuk şeylerin boşluğu. 

Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [içün, -ün ] 

 

2. Bir şeyin kendi sınırları arasında kalan kısmı, dâhil. 

Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi / Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 3). [içi, -i ] 

Ḳaddüñe ṭoġru baḳamaz egri / ʿAyn-ı aʿmā içinde yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 6). 
[içinde, -inde ] 

Tenüm ḳanlu yaşumla āl fānūs-ı ḫayāl oldı / İçinde dil yanar ṣan şemʿ-i pür-envāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 2). [içinde, -inde ] 

Bu māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñ n’ola mesken ṭutsa sīnemde / Niçe vīrāne var içinde genc-i şāyegān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 6). [içinde, -inde ] 

Göñlümüñ maʿmūresin ey kāş vīrān eylesem / Genc-i ʿaşḳuñ dil-berā içinde pinhān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 1). [içinde, -inde ] 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [içi, -i ] 

Yüregüm ṭaşı n’idem aġladum ol baġrı ṭaşumdan / Göyündi içi ṭaġuñ ṭaşa geldi gözleri yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 3). [içi, -i ] 

Güneş gibi bülend olurdı ḳadrüm çerḫ-i aʿlāda / Eger bālinem olsa bir gice iç eşügi ṭaşı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 342, Beyit 2). [iç, ] 

 

içi ṭaşı: İçi dışı. 

Göñül Nīş ḳalʿasıdur ṣan ḫarāb olmış içi ṭaşı / Başum ṭāġ-ı ʿinā ʿaynıyla çeşmümdür bıñarbaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 1). [içi ṭaşı, ] 

 

içinde: İçerisinde, içinde. 

Ḳanlu yaşumda ʿaks-i ruḫuñ ey yüzi güneş / Gūyā şafaḳ içinde meh-i tābdār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 5). [içinde, ] 
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Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [içinde, ] 

Şehr içinde dün gice daʿvā-yı ḥüsn eylerdi māh / Gün yüzüñ gördi bu gün eksükligin bildi temām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 4). [içinde, ] 

Yād-ı laʿlüñle aḳan yaşumdur ey deryā-yı cūd / Saḫt iden her dem ṣadef içinde nisyān cevherin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 3). [içinde, ] 

ʿĀrıżında ẓāhir olmış lemʿa-i nūr-ı Nebī / Ḥüsn içinde beñzemiş çoḳ pīr-i Kenʿān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 3). [içinde, ] 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [içinde, ] 

Ḥarīm-i ḥüsn içinde ḥāṣılı cūy-ı sirişkümdür / Özin ḳıl yaşını yā Rab k’o serv-i ser-firāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 3). [içinde, ] 

 

iç-: Bir sıvıyı ağza alıp yudumlamak. 

Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [içdüm, -düm ] 

Her sū o ġonca ḫār ile içer şarāb-ı sürḫ / Aḳar o demde çeşme-i çeşmümden āb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 1). [içer, -er ] 

Laʿl-i mey-gūnuñdan ayru bezm-i ġamda dem-be-dem / Ḫūn-ı ḥasretdür yidügüm içdügüm hūn-ābdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 2). [içdügüm, -dügüm ] 

Yād-ı laʿlüñle ḫūn-ı dil içerüz / Cāna cām-ı ṣafā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 3). 
[içerüz, -erüz ] 

Mecāzı maḥv idüp rāz içdük esrār-ı ḥaḳīḳatden / Ṭarīḳatda şerīʿat gibi bir bürhānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 2). [içdük, -dük ] 

Ḳan ṭolar her dem ḳadeḥveş çeşm-i ḫūn-efşānumuz / Mey içelden ḫār ile ol ġonca-i ḫandānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 1). [içelden, -elden ] 

Laʿl ü ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ ḫayāliyle müdām / Geh şarāb içer Raḥīmī ey gül-i ter geh ʿaraḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 7). [içer, -er ] 

Velī miḥnetden āzād eylemekdür / İçüp cāmı yiyüp ṣūfi gehi beng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 2). [içüp, -üp ] 

İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne / ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana gönderseñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 5). [içüp, -üp ] 

İçüp cām-ı maḥabbet olmışam mestānesi ʿaşḳuñ / Bu gün zencīr-i şevḳiyle benem dīvānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 1). [içüp, -üp ] 

Yād-ı laʿlüñle Raḥīmī ḫūn-ı dil içer müdām / Gelmedi cānā bu devre bir ayaḳdaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 5). [içer, -er ] 

Ṣūfiye ḳarşu Raḥīmī içeyüm bāde-i ṣāf / Mest-i dād-kār olayın ʿāşıḳ-ı bī-bāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 7). [içeyüm, -eyüm ] 
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Mest ola şol ki yaṣdana iç işügüñ ṭaşın / Taḥt-ı yedinde olur anuñ taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 3). [iç, ] 

Laʿlüñe beñzeyeli başumuza çıḳdı şarāb / Bulsavuz ḳanın içerdük biz anuñ tenhāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 3). [içerdük, -erdük ] 

Gül gibi ġonca-dehenlerle müdām iç laʿl-i nāb / ʿİşreti fevt itme sulṭānum irişmezdüm deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 2). [iç, ] 

Mey yirine Raḥīmī anuñ ḳanın içesin / ʿḬş ide sāḳī bir gözi mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
297, Beyit 8). [içesin, -esin ] 

Ḳanını mey yirine anuñ içesin müdām / Devrüñde lāle gibi ciger-ḫ˅ānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 3). [içesin, -esin ] 

Cām-ı cevrin içeli döne döne devrānuñ / Derde dūş itdi bu gün ḳāmetümi dāl itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 322, Beyit 2). [içeli, -eli ] 

 

içre: İçinde, arasında. 

Mevlevī olduḳ semāʿ itdük ṣafā kesb eyledük / Tekye-i ʿaşḳ içre olduḳ iḫtiyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 10). [içre, ] 

Gülşen içre ḫaṭṭ-ı gül-fām-ı ʿaraḳ-rīzüñ görüp / Ḥacletinden ter düşüp ġarḳ-ı ʿaraḳ oldı gül-āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 4). [içre, ] 

Rubʿ-ı meskūn içre şāhum şāh-ı heft iḳlīm ol / Kām-kār ol kām-baḫş ol kām-bīn ol kām-yāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 9). [içre, ] 

Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü / Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 2). [içre, ] 

Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [içre, ] 

Ḥālet-i ʿaşḳ içre aḥvālüm görüp ḳan aġladı / Ey benüm çeşm-i güher-bārum yaşuñ olsun mezīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 2). [içre, ] 

Dem-i hecrüñde yaşum içre ḫırāşīde beden / Beñzer ol ḳalʿaya deryāda temāşālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 2). [içre, ] 

Çerḫ-i ḥüsn içre göñül gün yüzüñi māh bilür / Güneşe ẕerrece mihr itmezin Allāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 1). [içre, ] 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [içre, ] 

Dār-ı zülfin dün gice Manṣūra ṣordum ḫ˅ābda / Dār-ı dehr içre didi ol ʿāşıḳuñ miʿrācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 5). [içre, ] 

Ṭālib olan būse-i mey-gūn-ı laʿl-i dil-bere / Meclis-i ʿaşḳ içre cān beẕl eylesün peymāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 3). [içre, ] 

Cihān bāġına yoḳ meylüm benüm gülzār-ı ḥüsn içre / Ḳıyāmet serv-ḳāmet ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 4). [içre, ] 
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Sevād-ı levḥ-i dīdem içre ʿaks-i kākül ü ḳaddüñ / Leb-i deryā-yı Hind içre hemān bir serv-i dil-cūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 2). [içre, ] 

Āh kim iġmāż ʿayn ile ʿitābın ʿāşıḳuñ / ʿAyn-ı tāb içre ʿanā çeken ʿaẕābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 89, Beyit 3). [içre, ] 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [içre, ] 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [içre, ] 

Ḳapusında ḳul olmaḳ ḳadrini sen Yūsuf-ı ḥüsnüñ / ʿAzīzüm mülket-i Mıṣr içre sulṭān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 5). [içre, ] 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [içre, ] 

İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [içre, ] 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [içre, ] 

İşidüp semʿ-i ḳabūliyle neyüñ nālesini / Mevlevī-ḫāne-i ʿaşḳ içre ṭarabnāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 6). [içre, ] 

Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [içre, ] 

Cān ile göñül içre ġamuñ ger güm olursa / Emr it yiridür bulduralum yirlü yirinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 5). [içre, ] 

Şām-ı küfr içre ḳalurdı kāʾināt ey ṣubḥ-ı dīn / Tāb-ı tīġüñ olmasa envār-ı mihre tevʾemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 2). [içre, ] 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [içre, ] 

Şerār-ı sūz-ı şevḳümden semā pür-necm olur her şeb / Ruḫuñ mihriyle sīnem içre deff ü nāya ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 3). [içre, ] 

Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [içre, ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [içre, ] 

Nesīmāsā hevā-yı zülf-i yāre hem-dem ol ey dil / Perīşān olma demler içre ġāyet ḫoşca demdür bu 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 3). [içre, ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [içre, ] 

Yine gül gibi ʿīş it ġonca-leblerle bahār içre / Söz aç bülbül gibi gel gül gibi bir murġzār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 1). [içre, ] 
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Dilerseñ gün gibi günden güne efzūn ola şevḳuñ / Bu devri żāyiʿ itme meh gibi leyl ü nehār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 2). [içre, ] 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [içre, ] 

Derūn-ı dilde mesken dutsa n’ola şevḳ-i ruḫsāruñ / Tecellī eylemişdür nūr-ı Aḥmed künc-i ġār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 4). [içre, ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [içre, ] 

Yine Ferhād-ı ġam-fersāya peydā oldı ṣandılar / Leb-i Şīrīnüñ añdum āh idüp dün kūhsār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 6). [içre, ] 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [içre, ] 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [içre, ] 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [içre, ] 

Götürdi bezm-i kesretden ayaġı cümle el çekdi / Ḥarīm-i vaḥdet-ābād içre ḫalvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 2). [içre, ] 

Vaṭan ṭutdı gözüm içre ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ / Ne cevher maʿdeniyüz gör ne dürrüñ kānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 2). [içre, ] 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [içre, ] 

Añladum göyneklerüñ bildüm ne şehden sen cüdā / ʿĀlem içre şemʿ-i bezm-ārāya beñzetdüm seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 3). [içre, ] 

Yile virmiş varını ṣabr u ḳarārı ḳalmamış / Ḫānḳāh-ı ʿālem içre nāba beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 4). [içre, ] 

İki ḳat itmiş Raḥīmī tīr-i ḳaddüñ bār-ı cevr / Bu fenā bāzārı içre yaya beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 5). [içre, ] 

 

içü ṭaşu: İç (gönül, kalp, yürek, vicdan) (ve) dış (bir kimsenin gözle görünen cephesi, görünüşü, sûreti). 

Ṭañ mıdur pür-nūr-ı cā eylerse ṭabʿumdan güneş / Ṭoludur gün gibi şevḳüñle içüm ṭaşum benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 3). [içüm ṭaşum, ] 

 

içün:  

1.Sebebiyle, -den dolayı. 

Ḫaṭṭ geldi ṣafḥa-i ḫaduña didügüm içün / Āyīneñ üzre māh gibi ḳonmasun ġubār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 3). [içün, ] 
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Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör / Yine virmek anuñdur luṭf ol perverdigāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 3). [içün, ] 

Saʿādetlü serüñüñ ṣıdḳı içün pāy-ı taḫtuñdan / Selīmü’l-bāl ben mūrı Süleymān ḫāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 4). [içün, ] 

Ne ġam çek şām-ı hecr içün ne şād ol rūz-ı vaṣl içün / Raḥīmī her viṣālüñ āḫiri hicrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 7). [içün, ] 

Ey gözüm ḳan aġlama ol ḳāmet-i şimşād içün / Gül ḳaçan meyl itdi sūy-ı bülbüle feryād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 1). [içün, ] 

Hem-demümdür gündüzin nālem gice ey māh āh / Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 1). [içün, ] 

Yolında cān-feşān olduġı içün iltifāt idüp / Ḳapusı ḳulları alayına mīrāna gönderdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 330, Beyit 5). [içün, ] 

 

2.Amacıyla, maksadıyla. 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [içün, ] 

Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün / Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 2). [içün, ] 

Yüzümde şol nişān naʿl-i semend-i şeh-süvārumdur / Bu gün ʿunvān içün tevḳīʿ-i şāmı şöhredārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 1). [içün, ] 

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [içün, ] 

Baş ḳoşaldan ġamze-i ḫūn-rīz-i yāre çeşm-i yār / Cān u ser virmek içün gökce nice server yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 4). [içün, ] 

Sen boyı servi kenār itmek içün leyl ü nehār / Yetmiş iki dereden ṣu getürür ḳırḳ bıñar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 1). [içün, ] 

Degüldür gördügüñ söz mūje-i dildārda kebkeb / Gözüm merdümleri teşrīf içündür dürr-feşān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 4). [içündür, -dür ] 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [içündür, -dür ] 

Ey gözüm ḳan aġlama ol ḳāmet-i şimşād içün / Gül ḳaçan meyl itdi sūy-ı bülbüle feryād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 1). [içün, ] 

Şeh-süvārum kişver-i göñlüm semend-i nāz ile / Pāy-māl itdi Raḥīmī kime varam dād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 5). [içün, ] 

Şeh-süvārum gel ayaḳ baṣ rūy-ı ḫāk-ālūdeme / Ḥāżır itdi gözlerüm īsār içün dürr-i semen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 3). [içün, ] 

Ḳudūm-ı şehriyāra beẕl içün laʿlīn-ṭabaḳlarda / Degüldür jāle iḥżār eylemiş bī-ʿadd durur lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 3). [içün, ] 
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Yārüñ Raḥīmī öpmek içün laʿlini müdām / Mey cām-ı ġamda göñlümi āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 7). [içün, ] 

Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [içün, ] 

 

3. Uğruna, yoluna. 

Bī-sütūn-ı ʿaşḳda sen yār-ı Şīrīn-laʿl içün / Çekdügüm endūh-ı hecri Ḫusrev ü Ferhād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 3). [içün, ] 

Dāġ ṣanma reşk-i rengi sen ruḫ-ı gül-fām içün / Ḳapḳara yaḳmış derūnın lālenüñ nār-ı ḥased (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 3). [içün, ] 

Gülüñ ḳulaġına girmez fiġān u āh-ı hezār / Dilā o ġonca içün itme yoḳ yire feryād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 3). [içün, ] 

Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [içün, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [içündür, -dür ] 

Bir çeşm-i ġazāl içün bir ḳaşı hilāl içün / Dīvāne degülseñ ger ṭaġlara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 6). [içün, ] 

Ṣunma ol ġonca lebüñ pāyına ey ḫār u ḫas el / Yoḳ yire başuñ içün cāna kesel virme kes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 1). [içün, ] 

Her gül-i pür-ḫār içün zār olma zinhār ey göñül / Gülşen-i ʿālemde yoḳ bir verd--i bī-ḫār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 1). [içün, ] 

Fidā-yı cān iderdüm ʿīd-i vaṣl-ı yār içün ammā / Dirīġā ḫora geçmez tekye-i ʿaşḳında ḳurbānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 3). [içün, ] 

Ḫārdan zaḫm-ı ġamın cānumda laʿl-i yār içün / Bülbülā bir ġonca-i nüzhet bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 6). [içün, ] 

Şarāb-ı nāb içün bu çeşm-i ḫūn-efşānum añmazsın / Dem-ā-dem cürʿaveş pā-māl idersin ḳanum 
añmazsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 1). [içün, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [içündür, -dür ] 

Gördügüñ ẓıll-i ṣanavber ṣanmaġıl kuhsārda / Ḫusrevā naḫl-i siyehdür mātem-i Ferhād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 2). [içün, ] 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar / Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 3). [içün, ] 

Seng-i cevrüñ cemʿ idüp sīnemde cānā cān ile / Bir maḥabbet-ḫāne yapdum bu dil-i nā-şād içün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 4). [içün, ] 

İtmeyen laʿlüñ içün cānını cānıyla fedā / ʿİlletiyle dirilüp miḥnet ile cān virsün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 251, Beyit 4). [içün, ] 
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Sen şeker-leb içün dil-i Ferhād / Ḫusrevā kūhsāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 2). 
[içün, ] 

 

4.Hakkında. 

Öte ṭursın diyüben bülbül-i ḫoş-naġmeñ içün / İde aġyār-ı zaġın gülşen-i kūyuñı duraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 4). [içün, ] 

 

īd: Bayram. 

Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [īd, ] 

Ḥaḳḳ tebārek ʿīduñı ḳılsun mübārek dāʾimā / Āsitānuñda yazılsun dāʾimā dīvān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 14). [ʿīduñı, -uñı ] 

Ḫaduñsuz ʿīd Muṣḥaf ḥaḳḳı içün rūz u ʿīd olur / Ḫuceste-fāl hem āyāt-ı raḥmet ḫaṭṭ u ḫālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 3). [ʿīd, ] 

ʿḬddur ṭarḥ it ġamı ḳaṣr-ı feraḥ bünyād ḳıl / Öp lebin yārüñ dilā cāndan mübārek bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 1). [ʿḭddur, -dur ] 

 

ʿīdāsā-yı sūr: Bayram gibi şenlik. 

Südde-i sidre-misālüñ olalı meʾvā-yı sūr / Müntehā ḳadr oldı ṭūbā ḥaḳḳı ʿīdāsā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 1). [ʿīdāsā-yı sūr, ] 

 

ʿīd-i cemāl: Güzel yüzünün bayramı. 

Ḫalāṣ eyle dil-i bī-ṭāliʿi ṣavm-ı nuḥūsetden / Şeref vir ey hilāl-ebrū baña ʿīd-i cemālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 5). [ʿīd-i cemālüñle, -üñle ] 

 

īd-ı ferḫunde: Mübarek bayram. 

Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [ḭd-ı ferḫunde, ] 

Şeb-i ḳadri bu ben Mecnūnuñuñ Leylā-yı zülfüñdür / Mübārek ʿīd-ı ferḫundem mevāʿīd-i viṣālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 4). [ʿīd-ı ferḫundem, -m ] 

 

ʿīd-i ferruḫ: Mübarek bayram. 

Temāşā-yı ruḫuñ hem ʿīd-i Ferruḫ / Ne rūşen rūz olur nūrʿalā nūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
4). [ʿīd-i ferruḫ, ] 

 

ʿīd-i hümāyūn: Mübarek bayram. 
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Benüm ʿīd-i hümāyūnum senüñ seyr-i cemālüñdür / Gözüme ġurre ey meh-rū iki ġarrā hilālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 1). [ʿīd-i hümāyūnum, -um ] 

 

ʿīd-i vaṣl-ı yār: Sevgiliye kavuşma bayramı. 

Fidā-yı cān iderdüm ʿīd-i vaṣl-ı yār içün ammā / Dirīġā ḫora geçmez tekye-i ʿaşḳında ḳurbānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 3). [ʿīd-i vaṣl-ı yār, ] 

 

ʿīd-ı vaṣluñçün: Kavuşma bayramı için; âşık ile maşukun bir araya geleceği zaman için. 

Rūze-i ġamda bu dil her rūz iderken iʿtikāf / ʿḬd-ı vaṣluñçün hilāl ʿarż itdi menşūr-ı muʿāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 1). [ʿḭd-ı vaṣluñçün, -uñçün ] 

 

īd-i viṣāl: Kavuşma bayramı. 

Şād iden şāhum hevā īd-i viṣālüñdür beni / Yoḫsa çekmem ġam olursam ḳurbet-i ʿīda baʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 5). [īd-i viṣālüñdür, -üñdür ] 

 

idicek: Edince. 

Ḳaraman mülkin Aydın idicek sen şāh-ı meh-çihre / Güneş menzil-be-menzil ḳarşu çıḳdı şehrden şehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 1). [idicek, ] 

 

idin-: Edinmek, almak, sahip olmak. 

Bu gün ʿuryān-ı ʿaşḳ oldı Raḥīmī / İdinmez ölicek belki kefende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
5). [idinmez, -mez ] 

 

idrāk: Anlayış, anlama. 

Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür / Ṣanma idrāke ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 5). [idrāke, -e ] 

 

ifrāz: Ayrılmış. 

Ḫāric ez-defterde yoḳ idüñ görildi ey raḳīb / Āsitān-ı yārdan ifrāz bu bir maḥlūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 3). [ifrāz, ] 

 

ifşā ol-: (Gizli bir şeyi) Açığa vurma, ortaya dökme, fâş etme. 

Niḳāb-ı zülfüñi refʿ it ruḫuñdan ey büt-i raʿnā / Ki tā ʿaşḳuñ zebūrı ola deyr-i ʿāleme ifşā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 1). [ifşā ola, ] 
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Ẕerre deñlü mihrüñ ey meh dilde bes peydā olur / Ṣubḥ-ı rūşen gibi rāzı ʿāleme ifşā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 1). [ifşā olur, -ur ] 

 

ifşā vü rüsvā eyle-: Açığa vurmak ve rezil etmek. 

Beni ʿaşḳuñ meyiyle mest ü şeydā eyleyen sensin / Nihānī sırrumı ifşā vü rüsvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 1). [ifşā vü rüsvā eyleyen, -yen ] 

 

iftiḫār it-: Övünmek, böbürlenmek. 

Uluyup iftiḫār itsem ʿaceb mi iʿtibār idüp / Seg-i kūyına beñzetmiş beni ol gözleri āhū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 272, Beyit 6). [iftiḫār itsem, -sem ] 

 

iftirāḳ: Ayrılık. 

Ḫayāl-i çeşm-i ṣād u dāl-i zülfüñ iftirāḳından / Şikeste beste ṣad endūh-ı ġamla nā-tüvān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 8). [iftirāḳından, -ından ] 

 

iġmāż: Görmezlikten gelme. 

Ol nihāl-i tāzenüñ iġmāż u nāz u şīvesin / Şimdi bildüm rāstī ben sāyesinden ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 78, Beyit 3). [iġmāż, ] 

Āh kim iġmāż ʿayn ile ʿitābın ʿāşıḳuñ / ʿAyn-ı tāb içre ʿanā çeken ʿaẕābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 89, Beyit 3). [iġmāż, ] 

 

iġmāż-ı ʿayn it-: Göz yummak, görmezlikten gelmek. 

Görmezlenür bu bülbülin iġmāż-ı ʿayn ider / Gül-gūn ider sirişküm o ġonca-femüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 2). [iġmāż-ı ʿayn ider, -er ] 

 

iḫlāṣ: Gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık. 

Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger / Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 4). [iḫlāṣ, ] 

Reh-i ṭāʿatde iḫlāṣ ile dökmezseñ yaşuñ ṣūfī / Ḳabūl olmaz niyāzuñ sübḥañ olursa süreyyādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 6). [iḫlāṣ, ] 

Ṭapuña gelüp şāh-ı Selīm Ḫān-ı ʿālī-şān / İḫlāṣ ile ʿarż itdi irādet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 287, Beyit 3). [iḫlāṣ, ] 

 

ihmāl it-: İhmal etmek, boşlamak. 

Benüm gül yüzlü ġoncam ḫande-rūlıḳla işigüñde / Raḥīmī virdi cānın itmedi ihmāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 7). [ihmāl itmedi, -medi ] 
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iḥsān: İyilik, lütuf, bağış, yardım. 

Sen Raḥīmī beẕl-i cān it yolına umma ʿivaż / Ol kerīmü’ş-şāndur iḥsāndan itmez ictināb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 7). [iḥsāndan, -dan ] 

Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [iḥsān, ] 

Beni ġarḳ itdi ey kān-ı kerem ʿummānı iḥsānuñ / Vücūdum ḳaṭresin maḥv itdi hem cūd-ı firāvānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 1). [iḥsānuñ, -uñ ] 

Bir şehüñ şimdi Raḥīmī ḳulıdur ḥalḳa biliş / ʿAyn-ı aʿṭāf bu ḥalḳa siper iḥsānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 6). [iḥsānı, -ı ] 

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [iḥsānı, -ı ] 

Reh-ber olalı himmeti asḥāb-ı ʿıẓāmuñ / Aʿyāna ʿavn-ı nāṣıruñ iḥsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 4). [iḥsāna, -a ] 

 

iḥsān it-: Vermek, bahşetmek. 

Mā-ḥaṣal emrūd ya ḫarbūz u ya bıṭṭīḫ u sīb / Ḳanḳısın iḥsān iderseñ olurum şādān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 8). [iḥsān iderseñ, -erseñ ] 

 

iḥsān-ı ʿīd: Bayram bağışı. 

İşigüñ sāʾillerine her dem ey kān-ı seḫā / Eşk-i rūyum sīm ile zerdür yeter iḥsān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 13). [iḥsān-ı ʿīd, ] 

 

iḫtiṣār it-: Özetlemek. 

Ḳor kār-bārı ṣoñ ucı yektā ider sefer / N’eyler tecemmülātı iden iḫtiṣār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 6). [iḫtiṣār iden, -en ] 

 

iḥtiyāc: Muhtaçlık, yokluk, yoksulluk, gereksinim. 

Ol māhuñ alnı ile zenaḫdānı seyrin it / Aḳşehrüñ alma elmasın eyvāna iḥtiyāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 4). [iḥtiyāc, ] 

Raḥīmī her ḫasīse iḥtiyāc ʿarż itme ʿālemde / Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı kerem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 5). [iḥtiyāc, ] 

 

iḫtiyār: İrade. 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [iḫtiyār, ] 
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Ne dilde ṣabra ṭāḳat ne elümde iḫtiyārum var / Ten-i bī-cāna döndüm ṣanma kim sensiz ḳarārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 1). [iḫtiyārum, -um ] 

Dil ü cān cürʿa-i bezm-i elestüñ mestidür ṣūfī / Görüp ṭaʿn itme ol o kāra ṣanma iḫtiyārumdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 4). [iḫtiyārumdur, -umdur ] 

Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [iḫtiyār, ] 

Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [iḫtiyārı, -ı ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Rāh-ı ʿaşḳuñda bular olmadı yoldaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 2). [iḫtiyār, ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [iḫtiyār, ] 

 

iḫtiyār eyle-: Seçmek, tercih etmek. 

ʿAlāyıḳ tekyesinden geç tecerrüd iḫtiyār eyle / Getür cān-ı ḥaḳīri yāre dervīşāna ḳurbān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 4). [iḫtiyār eyle, ] 

 

iḫtiyār it-: Seçmek. 

Misāfir-ḫāne-i dilde iḳāmet iḫtiyār itdi / Ḫalīlüm ġam dinür bir maḥrem-i mihmānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 4). [iḫtiyār itdi, -di ] 

Beni ḥālümde ḳoñ ben özge ḥālet iḫtiyār itdüm / Veraʿ ehlin ḳoyup kūy-ı ḫarābāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 1). [iḫtiyār itdüm, -düm ] 

Bekā ṭurdum fenāsın fehm idüp bu mülk-i maʿmūruñ / Anuñçün būmveş terk-i ʿimārāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 2). [iḫtiyār itdüm, -düm ] 

Mürüvvet ḫatm olup ṣāḥīb-kerem ṭayy-ı mekān itmiş / Cüvānā ben de bir pīr-i kerāmāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 3). [iḫtiyār itdüm, -düm ] 

Ümīd-i vuṣlatuñ mihrüñ recāsı gitmedi dilden / Bu māl-ḫülyā-yı ʿaşḳıyla muḥālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 4). [iḫtiyār itdüm, -düm ] 

Dehānuñ mīmi zülfinüñ ġamı dāl eyledi ḳaddüm / Meded yoḳ yire evhām u ḫayālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 5). [iḫtiyār itdüm, -düm ] 

Vüfūr-ı luṭfuña maġrūr olup ḳıldum ise güstāḫ / Ümīd-i ʿafv ile cürm ü cināyāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 6). [iḫtiyār itdüm, -düm ] 

Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ṭālib-i Ḥaḳḳa / Ḥużūr-ı ḳalb ile her yirde ṭāʿāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 7). [iḫtiyār itdüm, -düm ] 

Raḥīmī āsitānuñda gedālıḳ iḫtiyār itdi / Anuñdur pādişāhum devletüñde devlet-i ʿālem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 213, Beyit 7). [iḫtiyār itdi, -di ] 
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Benüm dīvāne göñlüm genc-i ʿuzlet iḫtiyār itdi / Selāmet kūşesin ḳoyup melāmet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 1). [iḫtiyār itdi, -di ] 

Götürdi bezm-i kesretden ayaġı cümle el çekdi / Ḥarīm-i vaḥdet-ābād içre ḫalvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 2). [iḫtiyār itdi, -di ] 

Cihānuñ çıḳdı fāḫir cāmesinden terk-i tāc itdi / Geyüp şāl-ı fenā bir ṭurfe kisvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 3). [iḫtiyār itdi, -di ] 

Yilüp yillerle yıldurdı niçe dem dest-i dünyāda / Bu gün kūhsārveş ḫāk-i ferāġat iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 4). [iḫtiyār itdi, -di ] 

ʿAceb dīvānedür kim itmedi insāna ünsiyet / Beyābānlarda vaḥşīlerle ülfet iḫtiyār itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 321, Beyit 5). [iḫtiyār itdi, -di ] 

Server-i vuṣlat-ı dildār çün ġam çekmedi bir gün / ʿAceb ʿāḳil imiş Mecnūn ki fürḳat iḫtiyār itdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 6). [iḫtiyār itdi, -di ] 

Raḥīmī tekye-i ʿālemde bir abdāl-ı ʿaşḳ olup / Diyār-ı ġamda şāhum dār-ı ġurbet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 7). [iḫtiyār itdi, -di ] 

 

iḫtiyār ḳıl-: Seçmek; tercih etmek. 

ʿAzmüñ Raḥīmī merḥale-i rāh-ı ʿaşk ise / Eyle sefer yaraġını ḳıl iḫtiyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
26, Beyit 7). [iḫtiyār ḳıl, ] 

 

iḫtiyār-ı evliyā ol-: Yaşlı evliya olmak. 

Mevlevī olduḳ semāʿ itdük ṣafā kesb eyledük / Tekye-i ʿaşḳ içre olduḳ iḫtiyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 10). [iḫtiyār-ı evliyā olduḳ, -duḳ ] 

 

iḥżār eyle-: Hazırlamak. 

Ḳudūm-ı şehriyāra beẕl içün laʿlīn-ṭabaḳlarda / Degüldür jāle iḥżār eylemiş bī-ʿadd durur lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 3). [iḥżār eylemiş, -miş ] 

 

iḳāmet: Bir yere yerleşme, oturma. 

Misāfir-ḫāne-i dilde iḳāmet iḫtiyār itdi / Ḫalīlüm ġam dinür bir maḥrem-i mihmānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 4). [iḳāmet, ] 

 

iḳāmet it-: İkamet etmek. bir yerde kalmak. 

Zülfüñ gibi bu ʿömrüñ yoḳdur ḳarārı ʿömrüm / Ger ẓıll-i ḳāmetüñde n’ola iḳāmet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 4). [iḳāmet itsem, -sem ] 

 

iḳbāl: Baht, talih. 
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Şevḳ-ı cemʿ-i ʿömrüñ iḳbālini bildüm lā-beḳā / Ehl-i ḥāle bes yiter rūşen delīl āsār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 3). [iḳbālini, -ini ] 

 

iki: İki, sayı sıfatı. 

Ḳansın zülāl-i mīmüñe ʿaṭşān-ı cān u dil / Ol iki dālüñ ile ḳıl ey dil-rubā meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 2). [iki, ] 

Ey mīm-i fem külāleñüñ ol iki dāline / Virdüm göñül bu cānuma dermān ola meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 4). [iki, ] 

Gördüm bu ḥüsn ü ānuña ḫaṭṭuñ benimsedüm / Aldum ol iki şāhid ile bir Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 2). [iki, ] 

Benüm ʿīd-i hümāyūnum senüñ seyr-i cemālüñdür / Gözüme ġurre ey meh-rū iki ġarrā hilālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 1). [iki, ] 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [iki, ] 

Bilini ḳoç kemerveş var ise iki başuñ / Ḳıl leblerin temennā tende ikise cānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 2). [iki; ikise, -se] 

Ḳaşlaruñ ḳoyup idelden secde-i miḥrāba baş / Cürm-bārından dü-tā oldı iki ḳaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 4). [iki, ] 

Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [iki, ] 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [iki, ] 

Sīnede iki elif ḳolumda iki dāġ-ı ġam / Sen vefāsız serv-ḳadd gül-ruḫ elinden āh āh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 294, Beyit 4). [iki, ] 

 

iki ʿālem: İki dünya; dünya ve ahiret. 

İki ʿālem kim behā bir kez bilüñ ḳoçmaġıçun / Laʿlüñüñ bir būsesi erzān eger biñ cānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 3). [iki ʿālem, ] 

 

iki arada ḳal-: Birbirine zıt davranan iki kimseden hangisine uyacağını bilememek, bir tercih yapamamak. 

Bir yaña ümmīd-i vuṣlat bir yaña bīm-i firāḳ / Ber-ṭaraf ḳıl ey ecel ḳaldum iki arada gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 6). [iki arada ḳaldum, -dum ] 

Geh ġam-ı hecr Raḥīmī vü geh ümmīd-i viṣāl / Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 7). [iki arada ḳaldum, -dum ] 

 

iki gözüm: İki göz kadar kıymetli ve sakınılan kişi. 
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İki gözüm felek sürme iderdi ḫāk-i rāhumdan / Eger bir gün düşerse sen mehüñ dergāhına rāmum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 3). [iki gözüm, ] 

 

iki ḳat it-: İki büklüm etmek. 

İki ḳat itmiş Raḥīmī tīr-i ḳaddüñ bār-ı cevr / Bu fenā bāzārı içre yaya beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 5). [iki ḳat itmiş, -miş ] 

 

iki kez: İki defa. 

Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [iki kez, -in ] 

 

ikide bir: Sık sık. 

Yāremüñ aġzına tīġüñ dil ṣoḳar ikide bir / Ben anuñla ġamzeden himmet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 3). [ikide bir, ] 

 

ikimiz: İki kişi ( Âşık ve gönlü kastedilerek). 

Efendi ben ḳuluñ fürḳatde dil endūh-ı ḥayretde / İkimizde ʿaceb ḥāletdeyüz ben ġamlı ol ġamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 2). [ikimizde, -de ] 

 

iḳlīm: Memleket, diyar. 

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [iḳlīmine, -ine ] 

Olalı menşūr-ı ḥüsne dāl-i zülfeynüñ nişān / Ṭoldı dīn iḳlīmine āsāyiş-i emn ü emān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 1). [iḳlīmine, -ine ] 

ʿAdem iḳlīmine ehl-i vefānuñ ṭoġru yolıdur / Elif kim çekmişem tende ġam-ı mevzūn-nihālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 3). [iḳlīmine, -ine ] 

 

iḳlīm-i ʿirfān: Erdem ülkesi. 

Ḫuceste ḫaṣlet ü ferḫunde sīretsin Selīmāsā / Süleymān gibi hem sulṭānısın iḳlīm-i ʿirfānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 3). [iḳlīm-i ʿirfānuñ, -uñ ] 

 

ikrāh: Kerih görme, tiksinme. 

İrtişādan ictināb eylerdi evvel ehl-i ʿörf / Şimdi şerʿī ṣūret eyler oldılar ikrāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 6). [ikrāh, ] 
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ikrāh eyle-: İğrenmek, tiksinmek. 

Ḫudānuñ ʿafv-ı ḫūnī üstümüzden / Be ṣūfī eylemez ikrāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
5). [ikrāh eylemez, -mez ] 

 

iḳrār eyle-:  

1.Bildirmek. 

Cānuma bir būse iḳrār eyledi o laʿl-i nāb / Māʾil oldı ṣandı ṣudur teşne-dil gördi serāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 12, Beyit 1). [iḳrār eyledi, -di ] 

 

2. Benimsemek, kabul etmek. 

Eyledüm daʿvī-i ʿaşḳına ezelde iḳrār / Yār-ı sābit-ḳademüm ṣanma ki inkārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 3). [iḳrār eyledüm, -düm ] 

 

iḳrār it-: Kabul ve tasdik etmek. 

Cān baġışlarken dem-ā-dem cānuma ey yār leb / Şol ḳadar ṣordum dehānuñ itmedi iḳrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 1). [iḳrār itmedi, -medi ] 

İnkār idenüñ ḥāli nedür mesʾele maʿlūm / İḳrār iden İslāma vü īmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 7). [iḳrār iden, -en ] 

 

iksīr-i ʿaşḳ: Aşk iksiri (altına çevirme bağlamında) ‖ aşkın lutfu/himmeti. 

Zer gibi zerd eyledi beñzüm bu gün iksīr-i ʿaşḳ / Bilmez ol sīmīn-beden daḫi dirīġā ḳıymetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 4). [iksīr-i ʿaşḳ, ] 

İksīr-i ʿaşḳ çehremi zerd itdi zer gibi / Daḫi o yād-ı sīm-beden bī-ḫaber gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 1). [iksīr-i ʿaşḳ, ] 

 

il:  

1.Ülke, memleket, diyar. 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [illerin, -lerin ] 

Çeşm-i mestüñdür ḫarāb iden dil ü cān illerin / Laʿl-i nābuñdur kesād iden Bedaḫşān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 1). [illerin, -lerin ] 

Kuḥl-ı ḫāk-i maḳdemüñ irgürdügiçün çeşmüme / Bād-ı ṣubḥa muştılıḳ virdüm Ṣıfāhān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 2). [illerin, -lerin ] 

Gün yüzüñsüz gözüme Aḳşehr ey meh Tiredür / Kākülüñsüz ṣanma Aydındur Ḳaraman illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 3). [illerin, -lerin ] 
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Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā / Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 4). [illerin, -lerin ] 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [illerin, -lerin ] 

Şehā dest-i şerīfüñ ḳılmasaydı ger maḳarr şāhin / Ḳaçan olurdı illerde bu deñlü muʿteber şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 1). [illerde, -lerde ] 

 

2. El, yabancı. 

Dile eksük degüldür ḳara ḳayġu yıḳar illerden / Ṭolaşur zülfi gibi bir zemān ḫaṭṭ bir zemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 4). [illerden, -lerden ] 

 

il-: Dokunmak, ilişmek, takılmak. 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [ilüp, -üp ] 

 

ʿilāc: Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde; çare, derman. 

Añma şifā-yı derd-i dili derdmendüñe / Ḳānūn degül ölümlüye ḥikmetde ḫod ʿilāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 5). [ʿilāc, ] 

Eger göndermez ise laʿl-i cān-baḫşuñ dile merhem / ʿİlāca ḳābil olmaz bu ten-i mecrūḥ-ı ṣad çāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 6). [ʿilāca, -a ] 

 

ʿilāc it-: İlaç hazırlamak. 

Ṭabībā zaḥmete girüp benümçün hīç ʿilāc itme / Ben oldum olacaġum ol gözi bīmār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 4). [ʿilāc itme, -me ] 

 

ʿilāc ol-: Derde devâ olmak. 

Ṭabībā başuñ aġrıtma ʿilāc olmaz aña şerbet / Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ṣanma nūş ider dārū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 4). [ʿilāc olmaz, -maz ] 

 

ilāhī: “Ey benim Allah’ım” anlamında Allah’a hitap sözü. 

Yā İlāhī sen beni benden bu gün āgāh ḳıl / Ḳıl ʿaṭā rāh-ı ḍalāletde yeter gümrāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 1). [ilāhī, ] 

 

ile:  

1.Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, işteşlik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya 
yarar. 
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Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [ile, ] 

Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile / Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 2). [ile, ] 

Bāda ṭabşırdum hevāñ ile vücūdum ḫırmenin / Ṣanma ʿömrüm ḥāṣılı ʿömrüm benüm bād-ı hevā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 4). [ile, ] 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [ile, ] 

Yār ile seyr-i çemenzāra heves ḳılma göñül / Hem-reh olmaḳ rāst gelmez serv ile şāḫ-ı giyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 6). [ile, ] 

Ey Raḥīmī başuma ter düşdi deryā acıdı / Düşeli dildār ile mā-beynüme bu mā-cerā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 3, Beyit 7). [ile, ] 

Raḥm ile ṣāfi naẓar eyle Raḥīmī bendeñe / Ṭabʿınuñ mirʾātıdur anuñ medār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 11). [ile, ] 

Luṭf ile yap yap Raḥīmīnüñ yıḳıḳ göñlin hemān / Bir velāyet ẓāhir it ey kām-kār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 13). [ile, ] 

Lebüñde tāb-ı tebden görünen tebḫāleler cānā / Ṣanasın rind-i mey-āşām ile Ḫıżr oldı hem-meşreb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 3). [ile, ] 

Ḫāk-i pāyuñ kuḥl-ı ʿayn-ı ḥūr-ı ʿayn olsa ne ṭañ / ʿĀrıż-ı pür-tābuñ ile oldı ʿālem ʿayn-tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 2). [ile, ] 

Kāḫ-ı ʿizz ü devletüñ yapduḳda bünyād-ı ezel / Eylemiş ser-levḥasın ṭūbā ile ḥüsn ü meʾāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 3). [ile, ] 

Kān-ı iḥsān-ı mürüvvetsin eyā Ḫātem vücūd / Keff-i feyż-ı cūduñ ile düşdi baḥre ıżṭırāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 5). [ile, ] 

Kendi kūyuñda benümle hem-dem olmadı raḳīb / Bülbül-i ḫoş-naġme ile imtizāc itmez ġurāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 6). [ile, ] 

Ḫ˅āceyān-ı şehr ile mihr ʿarż idüp māhum ḳamer / Yüz sürüp naʿl-i semendüñe öpüp ḫāk-i rikāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 3). [ile, ] 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [ile, ] 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [ile, ] 

Dil-i pür-derdi perverde ḳılurduñ cevr ü nāz ile / Yine ol niʿmete ḳāniʿ bu ben şükrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 5). [ile, ] 

Luṭf ile güftāra gel bī-ḳıymet olsun laʿl ü dür / Leblerüñ depret nebāt-ı Mıṣra ḳalmasun revāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 3). [ile, ] 

Yār derdiyle Raḥīmī bu dilinmiş dilimüñ / Göricek yārelerin yār ile düşmedi sūrāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 7). [ile, ] 
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Her sū o ġonca ḫār ile içer şarāb-ı sürḫ / Aḳar o demde çeşme-i çeşmümden āb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 1). [ile, ] 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [ile, ] 

Şevḳ ile geldi ḳapuña dir ḳılup ḳaddin dü-tā / Yarıcuñ Allāh u ʿömr ü devletüñ ola mezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 3). [ile, ] 

Ḳansın zülāl-i mīmüñe ʿaṭşān-ı cān u dil / Ol iki dālüñ ile ḳıl ey dil-rubā meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 2). [ile, -üñ ] 

Secde ḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ḳalbüm Raḥīmī ġayrıya / Kaʿbe dergāhuña ḳılmışdur ṣafā ile sened (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 7). [ile, ] 

Cefā-yı derdüñ elif ḳāmetimi dāl itdi / Çıḳarduñ ey şeh-i ḫūbān cihānda cevr ile ad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 2). [ile, ] 

Ḫoş-dem nesīm-i luṭfuñ ile rūzgār-ı ʿīd / Ḫurrem fürūġ-ı ʿārıżuñ ile nehār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 1). [ile, ] 

Ẕāt-ı şerīfüñ ile şeref bulalı cihāñ / Ḳapuña yüz sürüyüp ider iʿtiẕār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 38, 
Beyit 2). [ile, ] 

Ḫurrem viṣāl-i yār ile aġyār ben ġarīb / Oldum firāḳ u ḥasret ile ġam-güsār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 7). [ile, ] 

Şād it Raḥīmī ḳuluñı bir merḥabā ile / Olsun ḳabūl-i luṭfuñ ile kām-kār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 8). [ile, ] 

Öpem diyü mübārek elüñ bir ṭarīḳ ile / Şiʿr-i güher-nisārumı ḳıldum şiʿār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 9). [ile, ] 

Cemʿ-i vefāda şemʿ gibi yanduġum gören / Pervāne gibi şevḳ ile sūzān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 2). [ile, ] 

Derdüm bu derdüñ ile bu dil mübtelā ola / Çoḳ ḫasta var ki ṭālib-i dermān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 6). [ile, ] 

Sūy-ı kūyuñdan yaşum ırmaġını ırmaġ ile / Kūzenüñ göz ʿaynı ser-gerdān başum dolābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 3). [ile, ] 

Ruḫ-ı verdüñle virdüm Sūre-i Nūr / Ḳaşuñ fikr ile ẕikrüm nūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 3). [ile, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñe ḳarşu yine dil bülbülinüñ / Naġme-i āh-ı hezārān ile şeydālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 4). [ile, ] 

Ümīd-i vuṣlat-ı cānān ile cān virmek āsāndur / Raḥīmī ara yirde böyle hicrān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 5). [ile, ] 

Ḳoyup gülzār-ı kūyuñ ṣanma dil gülzāra düşmişdür / Hezār efġān ile ol ḫasta ey gülzāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 1). [ile, ] 

Ṭālib-i nūr-ı tecellīdür Raḥīmī şevḳ ile / Vādī-i ʿaşḳ içre ḳılmış bir gice dīdār seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 54, Beyit 7). [ile, ] 
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Dehenüñ fikri ile şimdi Raḥīmī şiʿri / Şüphe yoḳ ʿālem-i ġaybdan ayırur mülhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 5). [ile, ] 

Mestāne gözin şīve ile süzdügi yārüñ / Efsūn oḳıyup nergise siḥr-i seher eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 4). [ile, ] 

Sen eger bu ḳadd-i raʿnā ile reftār eyleseñ / Sebzeveş serv-i revān yoluñda ḫāk-i pā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 4). [ile, ] 

Olmışam cām-ı şarāb-ı ʿaşḳ ile mestāne ṭavr / Sākin-i kūy-ı ḫarābātem yine dīvāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 65, Beyit 1). [ile, ] 

Şol dem itmişdüm leb-i cānān ile ben cānı bir / Dü cihān yoġidi bir bilürdi cān cānānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 1). [ile, ] 

Ölürsem āsitānuñda ümīd-i merḥabāñ ile / Muḳarrer rūz-ı maḥşer Ḥaḳḳ yirüm Dārü’s-selām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 2). [ile, ] 

Ḫāl-i ruḫuñ firāḳı ile nār-ı ḥasretüñ / Yaḳdı Raḥīmī sīnesine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 80, Beyit 5). [ile, ] 

Raḥīmī sāʾilüñdür eşk-i çeşm-i rūy-ı zerd ile / Müferraḥdur taraḥ defʿine sīr-i sīm ü zer yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 5). [ile, ] 

Baş açuḳ biz muḳīm-i tekyegāh-ı vaḥdetüz ṣūfī / Ġubār-ı ʿaşḳ ile vālih dil-i ḥayrānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 3). [ile, ] 

Bükdi hecr müjeñ ile oḫ ḳaddüm / Daḫi bu devr baña yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 2). 
[ile, ] 

Ḫasta göñlümi ṣormaduñ bir gün / Derdüm ile o mübtelā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
7). [ile, ] 

Gördüm bu ḥüsn ü ānuña ḫaṭṭuñ benimsedüm / Aldum ol iki şāhid ile bir Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 2). [ile, ] 

Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [ile, ] 

Maʿnā-yı dil-peẕīr ile şiʿrüm Raḥīmīyā / Bir sāde-rū güzel gibidür şūḫ u şīvekār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 8). [ile, ] 

Maḥbūb ile Raḥīmī şarāb-ı nihānı gör / Nāşīnuñ ehl-i ʿaşḳa be-ġāyet yasaġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 9). [ile, ] 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [ile, ] 

Raḥīmī ḥasret-i mey-gūn-ı laʿl-i yār ile dāʾim / Ciger pür-ḫūn cān bir sāġar-ı devvāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 8). [ile, ] 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [ile, ] 

Ḳaṭʿ it taʿalluḳ riştesin miḳrāż-ı ḥarf-i lā ile / Peyvend-i illāya iriş gör nefʿ u żar kimlerdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 4). [ile, ] 
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Bu laʿl-i cān īsār ile bu nergis-i bīmār ile / Cānā sen ādem cānısın insāna ṣıḥḥat yaraşur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 6). [ile, ] 

Ḳan ṭolar her dem ḳadeḥveş çeşm-i ḫūn-efşānumuz / Mey içelden ḫār ile ol ġonca-i ḫandānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 1). [ile, ] 

Gül yüzüñçün dilde yüz dāġ-ı vefā yaḳduḳ yine / Rūşen oldı mihrüñ ile gün gibi ʿunvānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 5). [ile, ] 

Biz mey-i ʿaşḳ ile mestüz kūy-ı ḫammār isterüz / Laʿl-i yāre cürʿa gibi cānı īsār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 1). [ile, ] 

Müşteriyüz naḳd-i cān ile lebüñ kālāsına / Yoḳ dime āzār ile ey ġonca bāzār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 4). [ile, ] 

Luṭfuñ nesīm ile ḫoş-dem hevā-yı nev-rūz / Tāb-ı ʿıẕāruñ ile ḫurrem feżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 1). [ile, ] 

Şevḳ-ı dīdār ile Mūsāveş yed-i beyżā ḥaḳı / Ṭūr-ı Sīnā-yı tecellīde münācāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 2). [ile, ] 

Söyleşür aġyār ile ḳarşumda ol şīrīn-zebān / Cānum acıtdı benüm rūḥ-ı revānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 3). [ile, ] 

Cūş iderdi dil hevā-yı ʿaşḳ ile deryā gibi / Ey melāḥat kānı ammā rūzgārın gözlerüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 113, Beyit 3). [ile, ] 

Meclisüñde şevḳ ile yanup dutuşaḳ şemʿile / Nār-ı ʿaşḳı ʿārıż-ı gül-nārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 5). [ile, ] 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [ile, ] 

Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz / Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 1). [ile, ] 

Baḥr ile mā-beyni terdür yaşumuñ / Çeşmüme ḳan yaġıdur Nīl ü Aras (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 3). [ile, ] 

Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [ile, ] 

Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [ile, ] 

Ṣıdum seng-i ġam ile kāse-i mecnūn-ṣıfat başum / Ḫaṭā ṭaşı irüp tā kim ser-i dildāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 2). [ile, ] 

Ṭabʿ-ı pür-envār ile rūşen çerāġuñdur senüñ / Ey gözüm nūrı işigüñde Raḥīmīvār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 127, Beyit 7). [ile, ] 

Bir yaluñ yüzlü ışıḳ meh-rūsıdur pır pır yanar / Şehrde olmış zebān-ı cerr ile cerrār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 3). [ile, ] 

Meclisüñde şevḳ ile yaḳdı fitīl-i cānını / Ṭañ degül olursa māhum maẓhar-ı envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 4). [ile, ] 
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Ey Raḥīmī yana gör ḫadd-ı firāḳ-ı yār ile / İrgürür pervāne-i nūr-ı viṣāle nār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 7). [ile, ] 

Pür-ḥarāretdür Raḥīmīnüñ zebānı nārveş / Ḥālet-i sūz u güdāẕ ile ider eşʿār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 7). [ile, ] 

Göñlümi bir bend ile bend ideli ʿayyār-ı zülf / Ḳıldı ʿaḳlum kārvānın tār-mār efkār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 1). [ile, ] 

Zülfüñ ḫayāli ruḫlaruñ alı ṭaraf ṭaraf / Ben ḳula itdi bend ile alı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
133, Beyit 1). [ile, ] 

Çekme baş āteş gibi ḫāk ol hevā-yı ʿaşḳ ile / Ṣu gibi dīdāra ṭālibseñ ne lāzım baş ayaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 140, Beyit 3). [ile, ] 

ʿAşḳ ile vīrān olan dil istemez ābādlıḳ / Ögrenen endūh-ı hecre hīç diler mi şādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 1). [ile, ] 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [ile, ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [ile, ] 

Ḳadeḥ cerrār oldum küb düşüp mey-ḫāne mey-ḫāne / Benem mest-i melāmet şevḳ ile mey-ḫ˅āresi 
ʿaşḳuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 3). [ile, ] 

Şarāba rehn iderdüñ cübbe vü destārı ey ṣūfī / Ṣafā-yı ḳalb ile olsañ eger āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 4). [ile, ] 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [ile, ] 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [ile, ] 

Ḫūn iderseñ baġrumı sāġar gibi ben rāżıyam / Yār olup aġyār ile çifte ṭolular içme tek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 160, Beyit 5). [ile, ] 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [ile, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [ile, ] 

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [ile, ] 

Ġoncaveşdür hem olur gül gibi geh ḫande-güşā / Geh hezār āh ile bülbül gibi gūyādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 3). [ile, ] 

Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür / Ṣanma idrāke ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 5). [ile, ] 

Dest-i cevr ile Ḫalīlüm ḥaẕer it yaḳma ṣaḳın / Ḳıble-i ehl-i Ṣafā Kaʿbe-i ʿulyādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 6). [ile, ] 
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İtmez āhūlarla seyrān-ı çerāgāh-ı Ḫoten / Āsitānuñ atlar ile intisāb ister göñül (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 169, Beyit 3). [ile, ] 

Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger / Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 4). [ile, ] 

Bir ḫaṭā ile dolaşdum çīn-i zülfeynüñ görüp / Yay idüp çekdüñ çevirdüñ ḳāmetüm ṭuġrā-misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 2). [ile, ] 

Raḥīmī ṣıdḳ ile gel sen ḫavāṣa meşġul ol / Yolında ölmege yārüñ ṣalā-yı ʿām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 7). [ile, ] 

Ben bezmgāh-ı derdüñüñ ol dürd-nūşıyam / Cān naḳdi ile cām-ı lebüñ mey-fürūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 1). [ile, ] 

Elif ḳaddüñ ile lām zülf ü hem mīm-i dehānuñçün / Reh-i hecrüñde ancaḳ ben bilürüm ne elem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 3). [ile, ] 

Sāḳiyā bize lebüñ cāmını ṣun nūş idelüm / Bāde-i ʿaşḳ ile cān u dili ser-ḫoş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 1). [ile, ] 

Vüfūr-ı luṭfuña maġrūr olup ḳıldum ise güstāḫ / Ümīd-i ʿafv ile cürm ü cināyāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 6). [ile, ] 

Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ṭālib-i Ḥaḳḳa / Ḥużūr-ı ḳalb ile her yirde ṭāʿāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 7). [ile, ] 

Yine faṣl-ı bahār-ı berf ile rūy-ı cihān ḫurrem / Açılmış yāsemen gül gūyiyā her gülsitān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 1). [ile, ] 

Seni gördüm görelden ey göñül Mecnūna beñzetdüm / Ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār ile meftūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 1). [ile, ] 

Āvān-ı ġamda ġuṣṣa ile şād u ḫurremem / Bezm-i belāda nāle-i ʿuşşāḳa hem-demem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 1). [ile, ] 

Fikr-i miyān-ı yār ile yoḳ ḳıl ḳadar mecāl / Mühr-i dehānı şevḳ ile ẕerrede kemsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 2). [ile, ] 

Māt eyler idi at ṣalup üstüme şāh-ı ġam / Bir luʿb ile piyāde olaldan müsellemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 3). [ile, ] 

Ṣalınma her pelīd ile benüm serv-i ḫırāmānum / Açılma virme yüz her ḫāra ey gül-berg-i ḫandānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 1). [ile, ] 

Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [ile, ] 

Kerem ü luṭfuñ ile ḫurrem idüp ġayrıları / Beni ḳahruñla revā görme ki ġamnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 3). [ile, ] 

Ey lebi ʿḬsā baña ḳarşu ne ḫoş nāz idesin / Cevr ile öldüresin cān ile bīmāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 4). [ile, ] 

İmtiḥān itsem ġam-ı ʿaşḳı eger Mecnūn ile / Ey ṣaçı Leylī benüm efzūn geleydi ḥayretüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 2). [ile, ] 
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Āh kim gitdi elümden dil ne dil dildār hem / Sīne dāġ-ı ḥasret ile ḫasta vü efgār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 1). [ile, ] 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [ile, ] 

Ṭabʿ-ı güher-feşān ile ben ol Raḥīmīyem / Sen şāh ayaġına nice dürler döker miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 7). [ile, ] 

Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile / Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 5). [ile, ] 

Bir neşʾeñ ile başına Cemşīd olur gedā / Ey pīr-i mey-fürūş ayaġuñ destgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 6). [ile, ] 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [ile, ] 

Bu dem cām-ı ḫarābāt ile ol dem dāmen-ālūde / Ḥużūr-ı ḳalb ile ṭāʿāṭı ʿaşḳ-ı pāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 4). [ile, ] 

Teng ü lālüm dehen ü luṭfını şerḥ eylemede / Ṭabʿ-ı dür-bārum ile gerçi süḫan-dānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 2). [ile, ] 

Bu ben āşüfte-dile ey şeh-i ʿālī naẓar it / Zülfüñüñ ẓulmi ile ḥāl-i perīşānem ben (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 225, Beyit 4). [ile, ] 

Yārüñ esrār-ı ḫayāl-i leb-i mey-gūnı ile / Ey Raḥīmī gehi mest ü gehi ḥayrānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 5). [ile, ] 

Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet / Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 6). [ile, ] 

Dimişem ḳālu belā ʿaşḳuña cān ile belī / Ben ol ʿahdi güderüm dīnüm ü īmānımsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 3). [ile, ] 

N’ola öldürmege ḳaṣd eyler ise ġamzelerüñ / Sen benüm laʿl-i revān-baḫşuñ ile cānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 4). [ile, ] 

Reh-güẕārında şehā mūr-ı şikeste-ḥālem / Sen bu ḫoş-ṭabʿ-ı Selīm ile Süleymānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 6). [ile, ] 

Raḥīmī ḥüsn-i ẓann ile selīmü’l-bāl ile şimdi / Maḥabbet-ḫānedān-ı şeh Selīm Ḫān-ı zemānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 7). [ile,  

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [ile, ] 

Dili bir bend ile göz göre ḳoşdum ʿaşḳ-ı dildāra / Yine yıllarla meʾnūs eyledüm bir āşinā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 6). [ile, ] 

Daʿvet itseñ ḥalvete bir gün beni aʿdām ile / Ey perī maʿlūm olurdı ara yirde merd ü zen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 6). [ile, ] 

Būy-ı luṭfuñla Raḥīmī ḳıldı ḳapuñda ḳarār / Bu hevā ile anuñçün eyledi terk-i vaṭan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 236, Beyit 7). [ile, ] 
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Gerçi ey dil derd-i ʿaşḳ-ı yār ile maʿlūlsün / Kimse görmez ḳayduñı tīmārı yoḳ maʿzūlsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 1). [ile, ] 

Seng-i cevrüñ cemʿ idüp sīnemde cānā cān ile / Bir maḥabbet-ḫāne yapdum bu dil-i nā-şād içün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 4). [ile, ] 

Şeh-süvārum kişver-i göñlüm semend-i nāz ile / Pāy-māl itdi Raḥīmī kime varam dād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 5). [ile, ] 

Pertev-i mihrüñle şol vech ile oldum ḫāk-i rāh / Kimse farḳ itmez vücūdum sāyesin dīvārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 3). [ile, ] 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [ile, ] 

Yaşum üzre gösterür her dem gözüm ḫūnīn-ḥabāb / Zeyn ider gūyā donanma ile ol deryā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 2). [ile, ] 

Ḳapuña baş egmeyen ḳalbüm Ṣafā-yı ḳalb ile / Görmesün ol Merve ḥaḳḳı Kaʿbe-i ʿulyā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 6). [ile, ] 

Bunca istiġnā ile mihr-i cihān-ārāyı gör / Āsitānuñ ḫākine her ṣubḥ-dem sürer cebīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 4). [ile, ] 

Ḳāniʿ olsa dil n’ola vaṣl-ı ḫayāl-i yār ile / Bī-sütūnda naḳş-ı Şīrīn oldı üns-i Kūh-ken (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 249, Beyit 2). [ile, ] 

Reh-i ṭāʿatde iḫlāṣ ile dökmezseñ yaşuñ ṣūfī / Ḳabūl olmaz niyāzuñ sübḥañ olursa süreyyādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 6). [ile, ] 

İtmeyen laʿlüñ içün cānını cānıyla fedā / ʿİlletiyle dirilüp miḥnet ile cān virsün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 251, Beyit 4). [ile, ] 

Biñ cān ile cān cevherini itdi revāna / Ḳapuñda Raḥīmīyi ḳo yek-dāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 5). [ile, ] 

Düşmenlerüñüñ ura donanması ḳaraya / Pür-nāle ḳodı nāy ile zindāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 6). [ile, ] 

Ḫurrem olmaz ḫāṭırı rūz-ı viṣāl-i yār ile / Çekmeyen ey āfitābum ẓulmet-i hicrān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 4). [ile, ] 

Yaşum al itdi göñlüm āl ile aldı ruḫ-ı aluñ / Dönüp taġyīr-i ṣūret itdi şimdi al bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 2). [ile, ] 

Cān mā-cerā-yı hecrüñ ile hem-dem olalı / Göñlümle gözüm ortasına düşdi mabeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 3). [ile, ] 

ʿAşḳuñ hevāsı ile geh aġlar geh iñlerin / Nem var benüm eser senüñ ortada ben neyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 4). [ile, ] 

Kimse tedbīri ile taḳdīri taġyīr eylemez / Gel göñül sen ṣıdḳ ile Ḥaḳḳa tevekkül ḳıl hemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 7). [ile, ] 

Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [ile, ] 
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Her ḳılum cism-i żaʿīfümde zebān-ı ḥāl ile / Dil uzadup şerḥ ider sevdā-yı zülfüñ mū-be-mū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 3). [ile, ] 

Ṭolular nūş it Raḥīmī bir leb-i mey-gūn ile / Olmadan bezm-i ezelden kāse-i ʿömrüñ ṭolu (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 5). [ile, ] 

Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [ile, ] 

Sen bu ṭabʿ ile Raḥīmī ṭutalum Firdevssin / İltifāt-ı şeh gerek eşʿār-ı mümtāz olmaġa (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 283, Beyit 5). [ile, ] 

Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [ile, ] 

Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [ile, ] 

Ṭapuña gelüp şāh-ı Selīm Ḫān-ı ʿālī-şān / İḫlāṣ ile ʿarż itdi irādet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 287, Beyit 3). [ile, ] 

Ḳapuña gelüp ḳalb-i selīm ile Raḥīmī / Himmet demidür eyle ʿināyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 7). [ile, ] 

Hecr ile öldüm meded depret lebüñ ṣor ḥālümi / Zinde eyle bendeñüm bir cām-ı rūḥ-efzāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 3). [ile, ] 

Ġam-ı hicrān-ı çeşm-i ṣāduñ ile dāl-i zülfüñle / Beni ṣıḥḥatde ṣanma ṣayruyam bu ṣad ḫayālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 1). [ile, ] 

Kenār-ı ḳabrümi zeyn it gül ü lāle ile ey ġonca / Ölürsem ārzū-yı ḥasret-i ruḫsār u ḫālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 4). [ile, ] 

Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [ile, ] 

Cemʿüñde şemʿveş ṭutuşup nār-ı şevḳ ile / Yanmaḳda bir benüm gibi pervāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 2). [ile, ] 

Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [ile, ] 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [ile, ] 

Ṣafā-yı ʿaşḳ ile göñlüm iletdüm kūy-ı dildāra / Maḥabbet cāmiʿine yine ʿarż itdüm bir āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 4). [ile, ] 

Kef-i luṭfuñla dil cān ẕātuñ ile olalı hem-dem / ʿAceb ḥālet virür cūş u ḫurūşum dehre geh baḥre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 4). [ile, ] 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [ile, ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [ile, ] 
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Mey tāc-ı Keyḳubād ḳadeḥ ḫātemüñ gözi / Her bir ḥabāb-ı ʿaynı ile ṣun Cemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 1). [ile, ] 

Cām-ı lebüñ ġamı ile cānā Raḥīmīnüñ / Ḫūn-ı cigerle ṭoldı gözinüñ ḳabacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 5). [ile, ] 

Leb-i cānāneye biñ cān ile sen cānı teslīm it / Raḥīmī çıḳ aradan yiter olduñ ortada nāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 7). [ile, ] 

Lebüñ devrinde ben pür-derd-i rūz u şām-ı hicrānam / Şarāb-ı cām-ı vaṣluñ ile sürer kişi devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 3). [ile, ] 

Āşinālıḳ ḳıl Raḥīmī bendeñi ey kān-ı cūd / Ṭopṭoludur gevher-i ʿirfān ile deryā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 5). [ile, ] 

Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [ile, ] 

Yaşum raḳībi geçid virmez idi ḳapuñdan / Kef-i ʿaṭāñ ile bulmış beḳā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 6). [ile, ] 

Yolum var devlete irsem n’ola ey şāh-ı kişver-gīr / Selīmü’l-bāl ile bāb-ı şeref derbānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 4). [ile, ] 

Ḳaddüñ ġamıyla ḳaddüm büküldi yāya döndi / Hecr-i ʿiẕāruñ ile her günüm aya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 1). [ile, ] 

Yaḳam rūy-ı zemīni nār-ı fürḳat böyle ḳalursa / Virem ġarḳ-āba ṭūfān yaşum ile sūy-ı ʿummānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 6). [ile, ] 

İşigüñ ṭaşı ḳanlu yaşum ile olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı çoḳdan ʿālemüñ yāḳūt mercānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 5). [ile, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [ile, ] 

Ārzū-yı leb-i cānān ile öldüm gitdi / Teşneyem āteş-i ḫırmān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 1). [ile, ] 

Leb-i cān-baḫşı virür ḫasta dile gerçi ḥayāt / Sitem-i ġamze-i fettān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 2). [ile, ] 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [ile, ] 

Cān virürken ruḫuña ḫaṭṭuña dūş oldı gözüm / Ṣoñ dem īmān ile Ḳurʾān ile öldüm gitdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 345, Beyit 4). [ile, ] 

Bilmedüm vuṣlatına ḫasta Raḥīmī çāre / İntiẓār-ı ġam-ı hicrān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 5). [ile, ] 

Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [ile, ] 

Dāġ urup sīneme ʿaşḳ odı ile lāle gibi / Düşeyin dāmen-i kuhsāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 2). [ile, ] 
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Heves-i kūyuñ ile bāġ-ı cināndan geçdüm / Naẓar it ʿāşıḳ-ı dīdāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 3). [ile, ] 

Ölürsem ārzū-yı kūy-ı yār ile benem Mevlā / İder maḥşer güninde cennet-i meʾvāyı meʾvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 2). [ile, ] 

Ḥüsn-i ḳabūl-i yār ile maḳṣūd-ı dil hemān / Dūr olma ey Raḥīmī naẓardan naẓargehi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 5). [ile, ] 

Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [ile, ] 

 

2.İki kelimeyi, iki öbeği birbirine bağlar. 

Yār ile seyr-i çemenzāra heves ḳılma göñül / Hem-reh olmaḳ rāst gelmez serv ile şāḫ-ı giyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 6). [ile, ] 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [ile, ] 

Ol māhuñ alnı ile zenaḫdānı seyrin it / Aḳşehrüñ alma elmasın eyvāna iḥtiyāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 4). [ile, ] 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [ile, ] 

Āh kim iġmāż ʿayn ile ʿitābın ʿāşıḳuñ / ʿAyn-ı tāb içre ʿanā çeken ʿaẕābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 89, Beyit 3). [ile, ] 

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [ile, ] 

Ey Raḥīmī āferīn aḥsente şiʿr-i pāküñe / Yāra işʿār itdi ḥüsn-i vech ile ḥüsn-i maḳāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 7). [ile, ] 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [ile, ] 

Dil ile dilüñ fikri ẕikri ḳapuñ / Hem üftāde-dil hem dil-figāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
2). [ile, ] 

Birdür yanında cürʿa gibi cām-ı ʿaşḳuñuñ / Her bir ḥabāb-ı bāde ile bārgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 2). [ile, ] 

Yoluma itdi benüm bir ḳanludur dürr yaşuma / Ter düşerdi yār ile mā-beyni ol deryā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 5). [ile, ] 

Cān ile göñül içre ġamuñ ger güm olursa / Emr it yiridür bulduralum yirlü yirinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 5). [ile, ] 

Raḳīb-i rū-siyāh ile beni bir görme ḫıdmetde / Bir olmaz zāġ-ı nā-cins ile ey ṣāḥib-hüner şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 6). [ile, ] 

Maḥabbet ḳulların bir görme aġyār ile ḳapuñda / Ṣadāḳat ehlini ʿaddeyleme ey dost aʿdādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 5). [ile, ] 
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Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [ile, ] 

Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [ile, ] 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [ile, ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [ile, ] 

Cān virürken ruḫuña ḫaṭṭuña dūş oldı gözüm / Ṣoñ dem īmān ile Ḳurʾān ile öldüm gitdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 345, Beyit 4). [ile, ] 

 

ilet-: Götürmek, ulaştırmak. 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [iletdüm, -düm ] 

Vücūdum ḫākini bir dem iletmez kūy-ı cānāna / Ṣabāya yalvarup çoḳ cān-feşān geldüm yolından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 4). [iletmez, -mez ] 

Ṣafā-yı ʿaşḳ ile göñlüm iletdüm kūy-ı dildāra / Maḥabbet cāmiʿine yine ʿarż itdüm bir āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 4). [iletdüm, -düm ] 

 

iligi ḳuru-: Çok dertlenmek çok üzülmek, bunalmak. 

İligimüñ ḳuruduġı bu ki her çeb ola rāst / Cāme-i vaṣluña irüp süre devrānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 3). [iligimüñ ḳuruduġı, -müñ , -uduġı ] 

 

ilḳā: İlham etmek. 

Naẓardan degme bir ednānuñ ilḳāsıyla devr itme / Seni gördi gözini açdı ey ʿālī-naẓar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 5). [ilḳāsıyla, -sıyla ] 

 

illā:  

1.Bilhassa, özellikle. 

Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem / Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 5). [illā, ] 

 

2. -den başka. 

Kimse nālān olmadı ʿahdüñde illā ʿandelīb / Kimsene yanup yıḳılup aġlamaz illā kilāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 6). [illā, ] 
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Mükedder yoḳ zemānuñda meger destār-ı āşüfte / Perīşān dil bulunmaz kimse illā nā-tüvāñ ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 5). [illā, ] 

 

ʿillet: Hastalık. 

İtmeyen laʿlüñ içün cānını cānıyla fedā / ʿİlletiyle dirilüp miḥnet ile cān virsün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 251, Beyit 4). [ʿilletiyle, -iyle ] 

 

ʿilm: İlim, bilgi. 

Beglige reşk itme birdür kān-ı luṭf ʿilmüñ muḥīṭ / Baḥr-i ḳudretde vücūduñ cevheri bir dānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 4). [ʿilmüñ, -üñ ] 

 

ilt-: Götürmek, yerine ulaştırmak, eriştirmek. 

Başumı iltür vefā meydānına nāḳıṣ ḳadem / Ben erenlerle bu gün ġayret semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 2). [iltür, -ür ] 

 

iltifāt:  

1.Rağbet etmek, ilgilenmek. 

İltifātını Raḥīmī mūruñuñ eyle ziyād / Vāris-i mülk-i Süleymānı sezā-yı taḫt u tāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 5). [iltifātını, -ını ] 

 

2. Teveccüh, ilgi. 

İltifātuñdur ġaraż ey mīve-i bāġ-ı ʿaṭā / Bilürüz memlū durur envāʿıla būstān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 10). [iltifātuñdur, -uñdur ] 

 

iltifāt eyle-: Ilgilenmek. 

Gül-i gülzār-ı leṭāfetsin eyā ġonca-dehen / İltifāt eyleme ḳo ḫāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 4). [iltifāt eyleme, -me ] 

 

iltifāt it-: İlgilenmek, iyilik etmek. 

Yolında cān-feşān olduġı içün iltifāt idüp / Ḳapusı ḳulları alayına mīrāna gönderdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 330, Beyit 5). [iltifāt idüp, -üp ] 

 

iltifāt-ı şeh: Padişahın ilgisi. 

Sen bu ṭabʿ ile Raḥīmī ṭutalum Firdevssin / İltifāt-ı şeh gerek eşʿār-ı mümtāz olmaġa (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 283, Beyit 5). [iltifāt-ı şeh, ] 



984 
 

 

ilyās: İlyas peygamber. Âb-ı hayât hikâyesine göre ölümsüzlük suyunu bulduktan sonra Hızır karada, İlyas da 
suda yaşamını sürdürmektedir. 

Yetiş Ḫıżır gibi yaşumı itmeden İlyās / Getür kenāra bu ben mübtelā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 5). [ilyās, ] 

 

īmān: Allah’ın birliğini, melekleri, mukaddes kitapları, peygamberleri, kıyâmet gününü, kaderi, ölümden sonra 
dirilmeyi kalp ile tasdik ve dil ile ikrar etme, kalben inanma ve dil ile söyleme. 

Ṣoñ dem āsān it Raḥīmīye şehādet lafẓını / Yā Rab īmānıyla Kurʾānı aña hem-rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 5). [īmānıyla, -ıyla ] 

Dimişem ḳālu belā ʿaşḳuña cān ile belī / Ben ol ʿahdi güderüm dīnüm ü īmānımsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 3). [īmānımsın, -ımsın ] 

 İnkār idenüñ ḥāli nedür mesʾele maʿlūm / İḳrār iden İslāma vü īmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 7). [īmāna, -a ] 

Cān virürken ruḫuña ḫaṭṭuña dūş oldı gözüm / Ṣoñ dem īmān ile Ḳurʾān ile öldüm gitdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 345, Beyit 4). [īmān, ] 

 

ʿimāret it-: Bayındır ve mamur hale getirmek. 

Vīrāneñüm ḫayāl-i ʿaşḳuñla didüm ey dost / Didi Raḥīmī anı yap yap ʿimāret itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 5). [ʿimāret itsem, -sem ] 

 

imkān-ı cūd: Cömertlik imkânı. 

Var iken luṭf u kerem ḳılma sitem semtine ʿazm / Eyleme imsāke meyli var iken imkān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 4). [imkān-ı cūd, ] 

 

imsāk: Cimrilik. 

Var iken luṭf u kerem ḳılma sitem semtine ʿazm / Eyleme imsāke meyli var iken imkān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 4). [imsāke, -e ] 

 

imtiḥān it-: İmtihan etmek; denemek, sınamak. 

İmtiḥān itsem ġam-ı ʿaşḳı eger Mecnūn ile / Ey ṣaçı Leylī benüm efzūn geleydi ḥayretüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 2). [imtiḥān itsem, -sem ] 

 

imtiḥān ḳıl-: İmtihan etmek. 

Ḳul degül yoluñda cān virmez dimiş düşmen ney / Ḳuluñam ḳurbānuñam ey dost gel ḳıl imtiḥān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 8). [imtiḥān ḳıl, ] 
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imtizāc it-: Uyum sağlamak. 

Kendi kūyuñda benümle hem-dem olmadı raḳīb / Bülbül-i ḫoş-naġme ile imtizāc itmez ġurāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 6). [imtizāc itmez, -mez ] 

Zülfüñ şikesti ʿömr-i dırāze irer ebed / Derdüñ marīżı itmedi dermāna imtizāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 6). [imtizāc itmedi, -medi ] 

 

in-: Yukarıdan aşağıya doğru gelmek; inmek. 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [ine, -e ] 

 

inan-: Güvenmek, kanmak. 

Bir ruḫı şemʿuñ inandum ḫandesine germ olup / Külli eczāmı kül itdi yandurup pervāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 4). [inandum, -dum ] 

İnanmaz saña gerçek er olan ey ḳaḥbe-zen dünyā / Bu gün mesrūr-ı rūşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 5). [inanmaz, -maz ] 

 

ʿināyet eyle-: Yardımda bulunmak. 

Ḳapuña gelüp ḳalb-i selīm ile Raḥīmī / Himmet demidür eyle ʿināyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 7). [ʿināyet eyle, ] 

 

ince: İnce, zarif. 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [ince, ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i fettān yol baṣar / Vaṣl ise bir ince bil ġāyet maḥall-i iḥtirāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 2). [ince, ] 

 

incin-: Gücenmek, gönül koymak. 

Rā ḳaşuñ peyveste çatma müşterüñe incinüp / Ey ʿuṭārid rā buradur kūşe-i rāḥat baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 2). [incinüp, -üp ] 

Bu çeşm-i cürʿaveş pāy-māl-i devrān itseñ incinmem / Lebüñsüz sāġar-ı çeşmüm ṭolu ḳan olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 2). [incinmem, -mem ] 

Nāleme ey gül-i ter incinme / Bülbüle āh vā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 2). 
[incinme, -me ] 

Leṭāfet gülşeninde gülşen ol gül gibi ey ġonca / Ġamından incinüp ḫāruñ ṣaḳın çekme melāletler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 4). [incinüp, -üp ] 
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Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [incinüp, -üp ] 

İncinür ṣanma beni cevr ü cefā-yı yārdan / Ṣandı dil āyīnesi senüñ ġam-ı aġyārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 1). [incinür, -ür ] 

Göñül maʿmūresin vīrān iderse yāre incinme / Meseldür bu girü yıḳan yapar miʿmār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 5). [incinme, -me ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [incindi, -di ] 

Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp / Çoḳ degül ʿafv it efendi ben ḳuluña bir günah 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 2). [incinüp, -üp ] 

 

iñen: Çok, pek, fazla. 

Efsāne-i zülfüñi göñül ḳıldı Muṭavvel / Līkin dehenüñ şerḥin iñen Muḫtaṣar eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 6). [iñen, ] 

Hevā-yı ḫāl ü zülfüñe düşelden oḳıya gelmez / Biñ altun āşyānına iñen yüksek uçar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 2). [iñen, ] 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [iñen, ] 

 

iñiled-: İnletmek. 

İder āhı oḳına pūte-i çerḫi nişān ḫasta / İñiledür duruş ḳaddin büküp eyler kemān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 1). [iñiledür, -ür ] 

 

inkār: Reddetme, kabul etmeme. 

Eyledüm daʿvī-i ʿaşḳına ezelde iḳrār / Yār-ı sābit-ḳademüm ṣanma ki inkārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 3). [inkārum, -um ] 

Sūsen-i sālüse deg gülşende zāhidlenme sen / Destesi destinde ṭolu yir yoḳ inkārum ḳonaġ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 2). [inkārum, -um ] 

 

inkār it-: Reddetmek. 

Ṭoġrı ḳuluñ olduġın inkār ider mi gör ḳabaḳ / Oḳlara dikilüp eyler cān u başın pāy-ı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 3). [inkār ider, -er ] 

Müddeʿīler cemʿ olup başına odlar yaḳdılar / İtmedi bir dem hevā-yı ʿaşḳuñı inkār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 6). [inkār itmedi, -medi ] 

İnkār idenüñ ḥāli nedür mesʾele maʿlūm / İḳrār iden İslāma vü īmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 7). [inkār idenüñ, -enüñ ] 
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inḳıyād it-: Boyun eğme, baş eğme, itâat etme. 

Zar u zoruyla cehd itme ḳażādan ḫāric olmaz iş / Ḫasīse inḳıyād itme gelür taḳdīr olan ḳısmet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 5). [inḳıyād itme, -me ] 

Ferāġat-baḫş olur şāh u vezīre inḳıyād itmez / Olanlar ḳalb-i istiġnāyıla ferzānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 2). [inḳıyād itmez, -mez ] 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [inḳıyād itme, ] 

 

iñle-: İnlemek, feryat etmek. 

ʿAşḳuñ hevāsı ile geh aġlar geh iñlerin / Nem var benüm eser senüñ ortada ben neyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 4). [iñlerin, -rin ] 

 

iñlet-: İnletmek, inlemesine sebep olmak; acı çektirmek, üzmek. 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [iñledür, -ür ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [iñletdi, -di ] 

 

inşā ḳıl-: Yazmak, kaleme almak. 

Şevḳ-ı ruḫsāruñla ḳıldum bir ġazel inşā Ḥüseyn / Maṭlaʿıdur maṭlaʿ-ı mihr-i cihān-ārā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 1). [inşā ḳıldum, -dum ] 

 

insān: Kişi, şahıs, ademoğlu. 

Bu laʿl-i cān īsār ile bu nergis-i bīmār ile / Cānā sen ādem cānısın insāna ṣıḥḥat yaraşur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 103, Beyit 6). [insāna, -a ] 

Vażʿ iden ḳudret nigīni üzre insān cevherin / Ḫātem-i laʿlüñe mühr itmiş şehā cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 1). [insān, ] 

ʿAceb dīvānedür kim itmedi insāna ünsiyet / Beyābānlarda vaḥşīlerle ülfet iḫtiyār itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 321, Beyit 5). [insāna, -a ] 

Eger ey dil görem dirseñ kemāl-i ṣunʿ-ı Yezdānı / Temāşā ḳıl güzellerde melek-ṣūretlü insānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 1). [insānı, -ı ] 

 

insāniyyet: İnsanlık || iyilik. 

N’ola insāniyyet itseñ ey melek-ṭalʿat baña / Bir perīşān-ḫāṭırum raḥm it ḳılup şefḳat baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 1). [insāniyyet, ] 
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Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [insāniyyet, ] 

 

insāniyyet it-: İnsanlık etmek, iyilik yapmak. 

Bilür dil dostı iẓhār-ı mihr itmek degül lāzım / ʿAdū-yı dīve insāniyyet itme ey melek-ḫaṣlet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 6). [insāniyyet itme, -me ] 

N’ola insāniyyet itse baña çeşmüñ ey melek / Ṭaña ḳalup mihr ider mihrüm görüp māh-ı felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 1). [insāniyyet itse, -se ] 

İrişdürdi cenāb-ı vuṣlatuña ey perī-peyker / Çoḳ insāniyyet itdi bir melek-rū ādemüñ gördüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 4). [insāniyyet itdi, -di ] 

 

intiḳām it-: Öç almak. 

Bu devr-i dūna gel ey dil bir intiḳām idelüm / Müdām mest olalum ʿişret-i müdām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 1). [intiḳām idelüm, -elüm ] 

 

intisāb: Bağlılık || ilgi. 

İtmez āhūlarla seyrān-ı çerāgāh-ı Ḫoten / Āsitānuñ atlar ile intisāb ister göñül (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 169, Beyit 3). [intisāb, ] 

Faḫr idüp ey çeşmi āhū ger olursam ṭañ mıdur / Āsitānuñ itleriyle intisābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 3). [intisābum, -um ] 

 

intisāb eyle-: Bağlanmak, bağ kurmak. 

Mecāzuñ varlıġı yoḳdur ḥaḳīḳat ictināb eyle / Gözüñ aç gözle varlıḳ kimdedür var intisāb eyle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 1). [intisāb eyle, ] 

 

intiẓār: Beklemek; birinin yolunu gözlemek. 

Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem / Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 5). [intiẓār, ] 

 

intiẓār-ı ġam-ı hicrān: Ayrılık yarasının bekleyişi. 

Bilmedüm vuṣlatına ḫasta Raḥīmī çāre / İntiẓār-ı ġam-ı hicrān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 5). [intiẓār-ı ġam-ı hicrān, ] 

 

inzivā-yı genc-i şifā: Şifa hazinesine çekilmek. 

Dü ʿālemde hemān şāhum ḳabūl-i dāġ-ı derdüñdür / Raḥīmī inzivā-yı genc-i şifā n’itsün o vīrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 7). [inzivā-yı genc-i şifā, ] 
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ir-:  

1.Ulaşmak. 

Ḥarāret irmesün tāb-ı güneşden deyü ol māha / Duḫān-ı āh-ı dilden eyledüm bir sāyebān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 2). [irmesün, -mesün ] 

Ḳaṣr-ı ḥüsni yüce ḳılmışdur ṣalın bünyād aña / Ey göñül irmez kemend-i nāle vü feryād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 1). [irmez, -mez ] 

Zülfüñ şikesti ʿömr-i dırāze irer ebed / Derdüñ marīżı itmedi dermāna imtizāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 6). [irer, -er ] 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [irem, -em ] 

Ḳaṭʿ it taʿalluḳ riştesin miḳrāż-ı ḥarf-i lā ile / Peyvend-i illāya iriş gör nefʿ u żar kimlerdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 4). [iriş, -iş ] 

Raḥīmī ḳaḥbe-zen dünyāda her nā-merde dil virme / Ṭuz etmek bilmeyenden ara zaḥmet ara zaḫm 
irmiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 5). [irmiş, -miş ] 

Vücūduña irelden ten bu göñlümde ḳarārum yoḳ / Tenüm bī-tāb olup titrer elümde iḫtiyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 1). [irelden, -elden ] 

Fiġānum bir maḳāma irdi şimdi / Dutar göklerde ey meh zühre āheng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 3). [irdi, -di ] 

Dāmenine irmege her dem ṣabā pīrāhenüñ / Ḳomadı elden yaḳasın dil-berā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 1). [irmege, -mege ] 

Çıḳarsa mūze-i ḳayd-ı ṭarīḳ-ı şehr-i vuṣlatdur / İren ser-menzile ser-pā yaluñ ʿuryānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 3). [iren, -en ] 

İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [irdi, -di ] 

Yüksek uçar iremez seyrine şeh-bāz-ı ʿuḳūl / Kimseye ṣayd olmaz ol kebg-i ḫırāmān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 2). [iremez, -emez ] 

İligimüñ ḳuruduġı bu ki her çeb ola rāst / Cāme-i vaṣluña irüp süre devrānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 3). [irüp, -üp ] 

Ġarḳa virdi āb-ı çeşmüm sūy-ı baḥri ser-be-ser / Dūd-ı āhum çerḫe irdi şāhidüm māī vü māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 5). [irdi, -di ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir dem irem diyü / Gözümüñ ey boyı servi revān her sū aḳar yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 4). [irem, -em ] 

İrüp Baġdād kūyına olınca vaṣluña mevṣıl / Gözümüñ ḳara ḳanlu yaşı ġarḳ itdi Ḳaramanı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 2). [irüp, -üp ] 

Yolum var devlete irsem n’ola ey şāh-ı kişver-gīr / Selīmü’l-bāl ile bāb-ı şeref derbānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 4). [irsem, -sem ] 
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Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [irsin, -sin ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir gün irem diyü / Vücūdum çerḫ urur dolābveş çeşmüm döker yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 3). [irem, -em ] 

Leṭāfet gülşeninde yine bir gül-berg-i nāz irdi / Hezārān bülbül-i gūyāsı var bir ʿaşḳ-bāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 1). [irdi, -di ] 

Lebin öpmek müyesser olmadı bir şemʿ-i ruḫsāruñ / Velīkin oda yanmış cāna sūzumdan güdāz irdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 2). [irdi, -di ] 

Ḥarīm-i ḥüsn içinde ḥāṣılı cūy-ı sirişkümdür / Özin ḳıl yaşını yā Rab k’o serv-i ser-firāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 3). [irdi, -di ] 

Hümā pervāz ʿālī seyr laçin-i saʿādetdür / Tezervi ʿālemi ṣayd itmege bir şāh-bāz irdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 349, Beyit 5). [irdi, -di ] 

Bir dem ṣu gibi irmedi dīdār seyrine / Şol tünd-revi saḫt-ı dil olan ḥacer gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 4). [irmedi, -medi ] 

 

2. Gelmek. 

Dimāġ-ı cāna irdi ṣubḥ-dem bir nükhet-i cān-baḫş / Raḥīmī ol muʿaṭṭar zülf-i ʿanber varsa būdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 4). [irdi, -di ] 

Cülūs itdi göñül taḫtına yārüñ pertev-i ḥüsni / Raḥīmī yine şehre bir şeh-i çāker-nevāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 6). [irdi, -di ] 

 

3. Dokunmak, isabet etmek. 

Ṣıdum seng-i ġam ile kāse-i mecnūn-ṣıfat başum / Ḫaṭā ṭaşı irüp tā kim ser-i dildāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 2). [irüp, -üp ] 

Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi / Dil ṣoḳup aġzın irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 5). [irer, -er ] 

 

irādet: Gönül isteği. 

Ṭapuña gelüp şāh-ı Selīm Ḫān-ı ʿālī-şān / İḫlāṣ ile ʿarż itdi irādet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 287, Beyit 3). [irādet, ] 

 

irem bāġı: Âd’ın oğlu Şeddad’ın yaptırdığı yalancı cennet. 

Cemālüñ ḥaḳḳı ey ġonca İrem bāġına yoḳ müslim / Ser-i kūyuñ gibi dünyāda bir ārāmgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 4). [irem bāġına, -na ] 

Dil İrem bāġında dīdāruñsuz ārām eylemez / Kākülüñsüz mürġ-i cāna dām-ı ġam bāġ-ı merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 2). [irem bāġında, -nda ] 
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ʿirfān: Bilgi, kültür. 

Ey Raḥīmī ben maʿārif baḥrinüñ ġavvāṣıyam / Dehr ṣarrāfına ṣatam n’ola ʿirfān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 7). [ʿirfān, ] 

 

irgür-: Ulaştırmak, eriştirmek. 

Ey Raḥīmī yana gör ḫadd-ı firāḳ-ı yār ile / İrgürür pervāne-i nūr-ı viṣāle nār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 7). [irgürür, -ür ] 

Kuḥl-ı ḫāk-i maḳdemüñ irgürdügiçün çeşmüme / Bād-ı ṣubḥa muştılıḳ virdüm Ṣıfāhān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 2). [irgürdügiçün, -dügiçün ] 

Beni bir ḥālete irgürdi hecrüñ ʿālī bir yüzden / Bu ḥāle vāḳıf olmazsañ olur aḥvāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 1). [irgürdi, -di ] 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [irgüre, -e ] 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [irgürsün, -sün ] 

 

iriş-:  

1.Ulaşmak. 

Ḳażā ṭaşından işitdüm vücūd-ı yāra zaḫm irmiş / İrişüp zār-ı bülbül ol gül-i gülzāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 1). [irişüp, -üp ] 

Naḳṣ irdi māha mihre irişdi zevāl-i tām / Ḥüsnüñ şuʿāʿı şāyiʿ olalı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 2). [irişdi, -di ] 

Gül gibi ġonca-dehenlerle müdām iç laʿl-i nāb / ʿİşreti fevt itme sulṭānum irişmezdüm deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 2). [irişmezdüm, -mezdüm ] 

Her neye ṣunarsañ irişür dest-i şerīfüñ / Virmiş elüñe Ḥaḳḳ yed-i ṭāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 6). [irişür, -ür ] 

Deñiz deryāya ol pür-mevc-i māʾ kemhāsını giysin / İrişdi rūzgār-ı vuṣlatı niçün donanmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 2). [irişdi, -di ] 

Ey beşīr-i nükhet-i zülfin irişdür çın seher / Gülşen-i firdevse dönsün beytü’l-aḥzānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 2). [irişdür, -dür ] 

Ey şeh şu ki sen şāh-ı ʿalī-şāna irişdi / Devr-i ʿÖmere Ḥażret-i ʿOsmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 1). [irişdi, -di ] 

Şāhum olalı ser ʿalemüñ pertev-i nuṣret / Tīġ-i ẓaferüñ māh-ı dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 2). [irişdi, -di ] 

Sāye ṣalalı kākül-i dil-ber gibi tūġuñ / Ṭuġrā-yı ẓafer Hinde vü Kāşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 3). [irişdi, -di ] 
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Reh-ber olalı himmeti asḥāb-ı ʿıẓāmuñ / Aʿyāna ʿavn-ı nāṣıruñ iḥsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 4). [irişdi, -di ] 

Kūyuñda fedā olanuñ oldı yiri cennet / Merḥūm oluban raḥmet-i Raḥmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 336, Beyit 5). [irişdi, -di ] 

Emrüñe boyın urdı vü baş egdi ḳalemvār / Tīġüñ ḫaberi şāh-ı Ḫorāsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 6). [irişdi, -di ] 

İnkār idenüñ ḥāli nedür mesʾele maʿlūm / İḳrār iden İslāma vü īmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 7). [irişdi, -di ] 

Nā-ḥaḳḳa teveccüh iden ey şāh-ı ḥaḳīḳat / Ger Ḫusrev ola ṣoñ ucı ḫusrāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 8). [irişdi, -di ] 

Envār-ı ruḫuñdan ṭolayı ṭabʿ-ı Raḥīmī / Her şiʿri anuñ şiʿr-i dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 9). [irişdi, -di ] 

İrişmez semʿine feryād u āhum Lala Paşanuñ / O cevr-i ġoncadan ʿayyūḳa irgürdüm ben efġānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 5). [irişmez, -mez ] 

 

2.Gelip çatmak. 

Giceyi gündüze ḳatup irişdi yine bahar / Ṣafā-yı ʿişreti biz daḫi ṣubḥ u şām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 6). [irişdi, -di ] 

 

irişdür-: Eriştirmek, ulaştırmak. 

İrişdürdi cenāb-ı vuṣlatuña ey perī-peyker / Çoḳ insāniyyet itdi bir melek-rū ādemüñ gördüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 4). [irişdürdi, -di ] 

 

irşād it-: Yol göstermek. 

Göñlümi ḳaddüñ hevāsından ayırmam bir nefes / Rāstī bir ṭoġrı yoldur itdügüm irşād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 4). [irşād itdügüm, -dügüm ] 

 

irtişā: Rüşvet alma, rüşvetçilik. 

İrtişādan ictināb eylerdi evvel ehl-i ʿörf / Şimdi şerʿī ṣūret eyler oldılar ikrāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 6). [irtişādan, -dan ] 

 

ʿīsā: Hz. İsa: Kendisine kitap verilen dört peygamberden biridir. Hz. İsa, Annesi Hz. Meryem, Allah'ın emri ve 
hikmeti ile Cebrail’in bir üfürmesiyle gebe kaldığı için babasız dünyaya gelmiştir. Hz. İsa’ya–vahiy yoluyla- İncil 
nazil olmuştur. Hz. İsa, ölüleri nefesiyle diriltir, körlerin gözlerini açar ve hastalıkları giderirdi. Mesîh, Rûhullah, 
İbn-i Meryem de unvanlarıdır.  

Laʿl-i cān-baḫşuñla gören sen ṣanem-sīmāyı dir / Gökden indi yir yüzine var ise ʿḬsā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 4). [ʿḭsā, ] 
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ʿīsā-dem: İsa nefesli. 

Yād-ı laʿlüñdür Raḥīmī mürdeye viren ḥayāṭ / Ḳālib-i fersūdedür ey ʿḬsā-dem cānsuz cesed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 7). [ʿḭsā-dem, ] 

 

īsār:  

1.Serpmek, dökmek. 

Şeh-süvārum gel ayaḳ baṣ rūy-ı ḫāk-ālūdeme / Ḥāżır itdi gözlerüm īsār içün dürr-i semen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 3). [īsār, ] 

 

2. İkram, bahşiş, cömertlikle verme. 

Biz mey-i ʿaşḳ ile mestüz kūy-ı ḫammār isterüz / Laʿl-i yāre cürʿa gibi cānı īsār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 1). [īsār, ] 

 

īsār eyle-: Saçmak; feda etmek. 

Yoluña nem var ise ser-cümle īsār eyledüm / Varlıġumda dilde ġam ḳalmış durur gözde remed 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 4). [īsār eyledüm, -düm ] 

 

īsār it-: Saçmak, serpmek. 

Ey Raḥīmī āferīn aḥsente şiʿr-i pāküñe / Yāra işʿār itdi ḥüsn-i vech ile ḥüsn-i maḳāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 7). [işʿār itdi, -di ] 

Didi seyr itdükce ben sen gözlerüñden dem-be-dem / Pāyuma dāmenle īsār it güher dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 2). [īsār it, ] 

 

ise: Koşul edatı. 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [ise, ] 

Fehm eyler iseñ rāst nevāyı yine ṣūfī / Pencgehde maḳāmuñ ola şehnāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 2). [iseñ, -ñ ] 

ʿAzmüñ Raḥīmī merḥale-i rāh-ı ʿaşk ise / Eyle sefer yaraġını ḳıl iḫtiyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
26, Beyit 7). [ise, ] 

Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [ise, ] 

Dīvāne-i ser-ḫalḳa-i zencīr-i maḥabbet / Āşüfte-i ʿaşḳ ister iseñ işte beni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 2). [iseñ, -ñ ] 
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Ey Raḥīmī ḳadd ü zülf-i yār ise sevdā-yı cān / Ṣubḥa dek yılduz ṣayup her gice ol bī-dār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 7). [ise, ] 

Güle baḳduñ gülşene var ise ey ferḫunde-rū / Ḥaşre dek bāġ-ı cinānveş nev-bahār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 5). [ise, ] 

Sen ḳaçan nāz eyler iseñ baş u cān oynar göñül / Cāna ḳılmaz öyle ser-bāzuñdur ol cān-bāz nāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 4). [iseñ, -ñ ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i fettān yol baṣar / Vaṣl ise bir ince bil ġāyet maḥall-i iḥtirāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 2). [ise, ] 

Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [ise, ] 

Virmez isem başumı şevḳüñ hevāsıyla senüñ / Küll-i eczāmı kül it ey şemʿ-i rūşen oda yaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 2). [isem, -m ] 

Ey Raḥīmī seyr-i dīdār ise dāʾim ārzū / Maʾil olma her yaña ṣu gibi sūy-ı yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 143, Beyit 5). [ise, ] 

Gün bu gündür aç gözüñ nergis gibi gülzāra baḳ / Māʾil-i dīdār iseñ ṣu gibi ḫadd-i yāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 1). [iseñ, -ñ ] 

Hevādār olma her bir sāyesinden ʿār iden serve / Cihān bāġında besdür ʿārif iseñ seyr-i şimşāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 3). [iseñ, -ñ ] 

Ḫaṭṭ-ı cān ise Raḥīmī kāmrānlıḳdan murād / Var özüñ bir Ḫusrev [ü] Şīrīn lebe Ferhād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 7). [ise, ] 

Vüfūr-ı luṭfuña maġrūr olup ḳıldum ise güstāḫ / Ümīd-i ʿafv ile cürm ü cināyāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 6). [ise, ] 

Eger göndermez ise laʿl-i cān-baḫşuñ dile merhem / ʿİlāca ḳābil olmaz bu ten-i mecrūḥ-ı ṣad çāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 6). [ise, ] 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [ise, ] 

N’ola öldürmege ḳaṣd eyler ise ġamzelerüñ / Sen benüm laʿl-i revān-baḫşuñ ile cānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 4). [ise, ] 

Ṭapuñ dervīşi dergāh-ı Süleymān-ı zemān ise / Raḥīmī de ḳapu dervīşidür dervīşe dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 5). [ise, ] 

Yire urmasın dir iseñ arḳañı rūbāh-ı dehre / Şīr-i merd ol olıgör ḳurdum bir arslan sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 4). [iseñ, -ñ ] 

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [ise, ] 

 

iṣfahān: İran'da Şiraz'la Tahran arasında nüfusu kalabalık bir şehirdir. 

Ṭāliʿ-i naḫsı ḫarāba virdi Saʿd-ābādını / Başa tozlar ḳoparuban Iṣfahānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 3). [iṣfahānın, -ın ] 
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ʿīsī-dem: Hz. İsa nefesli. 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [ʿḭsī-dem, ] 

 

ʿīsī-nefes: Hz.İsa'nın ölülere can veren nefesi gibi nefesli. 

İşigüñden cüdā olmazdı ey ʿḬsī-nefes ʿāşıḳ / Bir üni yirde gökde bir üni eyler fiġān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 3). [ʿḭsī-nefes, ] 

 

iskender: İskender-i Zül-karneyn (iki boynuz sahibi İskender). M.Ö. 3000 yıllarında yaşamış olan peygamber. Sedd-
i İskender denilen şeddi yapan; Yec’üc Mec’üc kavmini engelleyen ve Kur’an’da peygamber olduğu bildirilen ulu 
kişi. Hızır ve İlyas’la yola çıkıp âb-ı hayat (ölümsüzlük suyunu) arayan kimse. Hızır ve İlyas, bu suyu bulup 
içmişler, fakat İskender yolunu kaybedip ülkesine dönmüştür. 

Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün / Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 2). [iskender, ] 

Ġālibem himmetde ben ey Ḫıżr-dem İskendere / Ṭālib-i cān oldı ol ben beẕl-i cān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 4). [iskendere, -e ] 

 

islām: Allah’ın Kur’an ile vahyettiği ve esasları Hz. Muhammed tarafından bildirilen din, müslümanlık.  

İnkār idenüñ ḥāli nedür mesʾele maʿlūm / İḳrār iden İslāma vü īmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 7). [islāma, -a ] 

 

ism: Ad, isim. 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [ismini, -ini ] 

 

ʿiṣmet: Temizlik, iffetlilik. 

Ṣubḥ-dem çāk eylesem gül gibi ʿiṣmet cāmesin / Raḳṣa girsem gün gibi mihrüñle devrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 2). [ʿiṣmet, ] 

 

isnād it-: Yüklemek, dayandırmak || İftirada bulunmak, kara çalmak. 

Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [isnād iden, -en ] 

 

issi: Sahip. 
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Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var / Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 1). [issi, ] 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [issi, ] 

Faḫr-i āl-i Aḥmedüz biz kārımuz ḥubb-i ʿAlī / Egmişüz baş ol ʿÖmer ʿadl issi ʿOsmān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 2). [issi, ] 

 

iste-:  

1. Arzu etmek, dilemek, talep etmek. 

Esīr-i bend-i ġurbetdür göñül ʿazm-i diyār ister / Ciger mecrūḥ-ı tīġ-i hecrdür vaṣl-ı nigār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 1). [ister, -r ] 

Cihān bāġı degül ger ravża-i ḫuld-ı berīn olsa / Göñül meyl itmez ol eṭrāfa seyr-i kūy-ı yār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 2). [ister, -r ] 

Cefā-yı ḫārdan cān bülbüli rencīde-ḫāṭırdur / Gül ü gülzārdan yoḳ ḥaẓẓı seyr-i gül-ʿiẕār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 3). [ister, -r ] 

Çeküp dāmānını kuhsārveş ṣaḥrā-yı ʿālemde / Ferāġat yaḳasından dil deñiz gibi kenār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 4). [ister, -r ] 

Şehā ṭabʿ-ı Raḥīmī bülbül-i bāġ-ı belāġatdur / Anuñçün gülşen-i kūyuñda verd-i iʿtibār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 5). [ister, -r ] 

Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [isterseñ, -rseñ ] 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [ister, -r ] 

Heves ḳılmaz behiştāsā bahār-ı bāġ-ı dünyāya / Ruḫuñsuz ey gül-i ter ṣanma seyr-i bāġ u rāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 2). [ister, -r ] 

Viṣāl-i şehriyār-ı yāra şemʿ-i encüm olmazdı / Hemān kendü özin yanmaġa tenhā bir ocaġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 3). [ister, -r ] 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [ister, -r ] 

Teraḥḥum ḳıl Raḥīmī cürʿaveş pāy-māl-i devrāndur / Senüñ ey sāḳī-i gül-ruḫ elüñden bir ayāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 5). [ister, -r ] 

Uṣandı dār-ı ġurbetden göñül ʿazm-i diyār ister / Vefā şehrinde bir ʿālī-mürüvvet şehriyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 1). [ister, -r ] 

Ḥaḳīḳat-dān ola hem pür-ḥaḳīḳat-bīn ü ḥaḳ-perver / Senüñ gibi saʿādet kānı şāh-ı kāmkār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 2). [ister, -r ] 

Seni bir yaña devletle ḳosañ bir yaña dünyāyı / Mübārek ola saña dil seni bī-iḫtiyār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 3). [ister, -r ] 
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Yoluñda cān virendür başa altın ṣanʿat-ı ʿaşḳuñ / Vefā ehlini şāhum ṣanma ḳayd-ı kār-bār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 4). [ister, -r ] 

Getürdüm tuḥfe-i cān-ı ḥaḳīri kūy-ı cānāna / Ḳabūl eyle dimek ḥaddüm degül ol yādgār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 6). [ister, -r ] 

Raḥīmī dü cihāna dergehüñ virmez benüm ḫānum / Anı vallāhi ṣanma bir daḫi dār u diyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 7). [ister, -r ] 

Biz mey-i ʿaşḳ ile mestüz kūy-ı ḫammār isterüz / Laʿl-i yāre cürʿa gibi cānı īsār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 1). [isterüz, -rüz ] 

Bülbül-i ḫoş-naġmesiyüz gülsitān-ı ʿaşḳuñuñ / Açılup sen ġoncaya ḳarşu bu dem zār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 2). [isterüz, -rüz ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñsüz cinān bāġına dil dil baġlamaz / Ṣu gibi ṣāfi-nihāduz seyr-i dīdār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 3). [isterüz, -rüz ] 

Müşteriyüz naḳd-i cān ile lebüñ kālāsına / Yoḳ dime āzār ile ey ġonca bāzār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 4). [isterüz, -rüz ] 

Ārzū-yı gül ḳılup gülşen recāsın itmezüz / Gül gibi bir ḫande-rū ferḫunde-dīdār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 5). [isterüz, -rüz ] 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [isterüz, -rüz ] 

Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [isterüz, -rüz ] 

N’ola Raḥīmī būse isterse leblerüñden / Cānā leẕīẕ ü terdür ekser ġıdā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 7). [isterse, -rse ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören dehrüñ bahārın istemez / Seyr iden ḫaddüñ bu deştüñ lālezārın istemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Mest olan cānā ḫayāl-i laʿl-i nābuñla müdām / Bezm-i dünyānuñ şarāb-ı ḫoş-güvārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 2). [istemez, -mez ] 

Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 4). [istemez, -mez ] 

Ṭoġrı ḳul olan efendi sen boyı āzādeye / Her kenāruñ sāye-i serv ü çenārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 5). [istemez, -mez ] 

Ol kerem kānı işitmiş āhuma raḥm eylemiş / Ben hevā-ḫ˅āhuñ muḫālif rūzgārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 6). [istemez, -mez ] 

Ey Raḥīmī āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / Yād-ı ʿummān istemez deryā diyārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 7). [istemez, -mez ] 

ʿÖmr uzunluġından isterseñ temettuʿ dil-berā / Şehr-i Kütāhiyyede bir ḳāmet-i bālāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 4). [isterseñ, -rseñ ] 

Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger / Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 5). [isterseñ, -rseñ ] 
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Mā-cerā-yı eşk-i çeşmüm bilmek isterseñ eger / Ey perī-rū ʿaynıdur her dem revān enhāra baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 2). [isterseñ, -rseñ ] 

ʿAşḳ ile vīrān olan dil istemez ābādlıḳ / Ögrenen endūh-ı hecre hīç diler mi şādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 1). [istemez, -mez ] 

Ḫayli demdür dil hevā-yı ḳaddüñe oldı esīr / İstemez ammā efendi bir nefes āzādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 2). [istemez, -mez ] 

Ḳan uġud atdı ġubār-ı ġam şarāb ister göñül / Yandı baġrum ey ciger kūşem kebāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 1). [ister, -r ] 

Turş-rūyından raḳībüñ münḥarif oldı mizāc / Tāb-ı ġamdan pür-ḥarāretdür ḫoş-āb ister göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 2). [ister, -r ] 

İtmez āhūlarla seyrān-ı çerāgāh-ı Ḫoten / Āsitānuñ atlar ile intisāb ister göñül (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 169, Beyit 3). [ister, -r ] 

Bende olmaz degme sulṭāna denāʾet ʿarż idüp / Bir senüñ gibi şeh-i ʿālī-cenāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 4). [ister, -r ] 

Ey Raḥīmī genc-i ʿaşḳ-ı yāra cāy olsun diyü / Göñlümüñ maʿmūresin dāʾim ḫarāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 5). [ister, -r ] 

Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger / Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 4). [isterseñ, -rseñ ] 

Ne cennet isterem ne ḥūri ne enhāradur meylüm / Ki bir dervīş-i ṣāḥib-himmetüm dīdāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 1). [isterem, -rem ] 

Sen şehā ol Ḫusrev ü Cem-bezm ü Rüstem-rezmsin / Dergehüñ derbānlıġın ister Ḳubādvār dīvān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 3). [ister, -r ] 

Ruḫuñ seyr iden ey ġonca çemende / Baṣīret yoḳ durur gül isteyende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, 
Beyit 1). [isteyende, -yende ] 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [isterseñ, -rseñ ] 

Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını / Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle sulṭān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 1). [isterseñ, -rseñ ] 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [isterseñ, -rseñ ] 

 

2.Gerekmek. 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [ister, -r ] 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [istemez, -mez ] 
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3. Aramak, araştırmak. 

Dīvāne-i ser-ḫalḳa-i zencīr-i maḥabbet / Āşüfte-i ʿaşḳ ister iseñ işte beni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 2). [ister, -r ] 

 

istidlāl: Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma, çıkarım. 

Ḳapuñda bir ışıḳ olduġına rūşen-delīlüm var / Yüzüñe beñzedürdüm şemʿi istidlāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 5). [istidlāl, ] 

 

istiġnā:  

1.Naz, işve. 

Ṭutalum kim muḳteżā-yı ḥüsn imiş cevr ü cefā / ʿĀşıḳa ḳıymaḳ revā mı bunca istiġnāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 4). [istiġnāyıla, -yıla ] 

 

2. Tokgözlülük, aza kanaat etmek. 

Ḳul olmaz dergehüñden ġayra istiġnāsı ʿālīdür / Şehā mülk-i cünūnuñ başḳa bir sulṭānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 3). [istiġnāsı, -sı ] 

Ey göñül ḳonmaz meges gibi ḫasīsüñ ḫūnına / Ḳulluġın ʿankā gibi dünyāda istiġnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 5). [istiġnā, ] 

Bunca istiġnā ile mihr-i cihān-ārāyı gör / Āsitānuñ ḫākine her ṣubḥ-dem sürer cebīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 4). [istiġnā, ] 

 

istiġnā ṣat-: Nazlanmak. 

Gözgüde bir gün o meh ḥüsnini görmiş sāde / Şimdi Yūsuf gibi kendin ṣatar istiġnāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 1). [istiġnāda ṣatar, -da, -ar ] 

 

istiġnā-yı ḳalb: Gönül tokluğu. 

Oldum istiġnā-yı ḳalbiyle gedā-yı kūy-ı ʿaşḳ / ʿĀrifāne begligüm var ḳullanup şāhāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 2). [istiġnā-yı ḳalbiyle, -iyle ] 

 

istiġnā-yı nāz: Nazlanma. 

Olıgelmiş resmdür ʿuşşāḳa istiġnā-yı nāz / Şāh-ı ʿālī-şān olan lābüdd gedādan ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 3). [istiġnā-yı nāz, ] 

 

istiḥḳāḳ: Hak etmek, hakkı olmak. 
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Devleti Ḥaḳḳ umarum saña vire sulṭānum / Ẕāt-ı pāküñde vücūhāt ile var istiḥḳāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 6). [istiḥḳāḳ, ] 

 

istiḳāmet: Doğruluk, dürüstlük. 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [istiḳāmet, ] 

Hevādārı olanı ḳāmetüñüñ istiḳāmetle / Meẕellet yollarında sāye gibi ḫāksār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 3). [istiḳāmetle, -le ] 

 

istiḳāmet eyle-: Yönelmek. 

İstiḳāmet eyleyüp düşme seḳāmet semtine / Key ṣaḳın olma Raḥīmīveş günehkār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 5). [istiḳāmet eyleyüp, -yüp ] 

 

istimāʿ it-: İşitmek. 

Semāʿ it istimāʿ it bāng-i nāyı gūş-ı hūşıyla / Maḳām-ı naġme-i ʿuşşāḳı nālān olmayan bilmez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 6). [istimāʿ it, ] 

 

istinsāḫ: Bir metnin, bir kitabın elle bir nüshasını yazma, Kopya edip sûretini çıkarma. 

Defter-i ʿaşḳumı taṣḥīḥ idemez kātib-i dehr / Levḥden lāyıḫ ola aña meger istinsāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 3). [istinsāḫ, ] 

 

iş:  

1.Vaziyet, durum. 

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [işlerinüñ, -lerinüñ ] 

Güneş yüzüñe muḳābil olursa bedr-i münīr / Ṭutalum eksigin ey meh işin temām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 5). [işin, -in ] 

 

2. Yapılan şey, amel, eylem. 

Zar u zoruyla cehd itme ḳażādan ḫāric olmaz iş / Ḫasīse inḳıyād itme gelür taḳdīr olan ḳısmet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 5). [iş, ] 

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [işleri, -leri ] 

Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [işüñ, -üñ ] 
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Çü kişi-zādesin işüñ ḫayırdur niyyetüñ ḫayra / Saña bed-ḫᵛāh olanlardur ḳamu bed-ḫūy bed-kīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 3). [işüñ, -üñ ] 

Ġamzeñ ḳılıcı deldi dilüm yara eyledi / Aġyāra olacaḳ işi ol yāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 316, 
Beyit 1). [işi, -i ] 

Ol meh-liḳayı gör baña ne işler işledi / Dönderdi yüzini beni āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
316, Beyit 2). [işler, -ler ] 

 

ʿīş: Zevk ve safa, yiyip içip eğlenme. 

Ḫasta göñlüm yidügi ḫūn-ı cigerdür rūz u şeb / ʿİşret ü ʿīşi müdām olsun ṭarabnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 3). [ʿīşi, -i ] 

 

ʿīş it-: Eğlenmek, zevk ü sefa sürmek. 

Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [ʿīş it, ] 

Yine gül gibi ʿīş it ġonca-leblerle bahār içre / Söz aç bülbül gibi gel gül gibi bir murġzār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 1). [ʿīş it, ] 

Geh kenār-ı cūyda ʿīş it gehi germ-ābede / Ey boyı serv-i revān irmez bilürsin dem deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 5). [ʿīş it, ] 

Mey yirine Raḥīmī anuñ ḳanın içesin / ʿḬş ide sāḳī bir gözi mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
297, Beyit 8). [ʿḭş ide, -e ] 

 

ʿīş ü ʿişret it-: Yiyip içip eğlenmek. 

Menʿ itme ṣūfī dil-ber ü meyden Raḥīmī / Ḳo ʿīş ü ʿişret itsün anı şimdi çaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 4). [ʿīş ü ʿişret itsün, -sün ] 

 

işāret: İz, alamet, emare. 

Raḥīmī ʿāḳıbet aydınlıġına bir işāretdür / Çıḳup Aydın ol ay yüzlüyle geldüñ Aḳşehre (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 304, Beyit 5). [işāretdür, -dür ] 

 

işbu: İşte bu. 

Şeş cihetden ejder-i nefsi ṭılısmāt eyleyüp / Kendüye gencīne itdi işbu çār erkānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 6). [işbu, ] 

 

işde: İşaret zamiri. 

Ṭutuşdum āteş-i mihrüñle mihr it yoḳsa ṣubḥāsā / Rumūz-ı mihrüñi gün gibi ey meh işde fāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 4). [işde, ] 
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ʿīşe çek-: Zevk u safâya çekmek. 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [ʿīşe çek, ] 

 

ʿīş-ı müdām eyle-: Sürekli zevk ve sefa yapmak. 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [ʿīş-ı müdām eyler, -r ] 

 

işit-: Duymak, dinlemek. 

Ey Raḥīmī işidüp nālemi ol ġonca dimiş / Ṣad hezār ancılayın bülbül-i pür-zārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 5). [işidüp, -üp ] 

İşidüp raḥm eylemez nālişlerin bī-dillerüñ / Bilmezüz kim n’eylerüz yā Rabb dil-i nālānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 4). [işidüp, -üp ] 

İşidüp semʿ-i ḳabūliyle neyüñ nālesini / Mevlevī-ḫāne-i ʿaşḳ içre ṭarabnāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 6). [işidüp, -üp ] 

 

işiden: İşiten, duyan, dinleyen kişi. 

Ṭolmış idi gülşene āvāze-i zāġ u zaġan / Ḥāli ayruḳsıdı bāġuñ işidenlerden ıraġ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 130, Beyit 4). [işidenlerden, -lerden ] 

Fürḳat-i ḳurb-ı viṣālüñle eyā mūnis-i cān / Nāle olmışdur enīsüm işidenlerden ıraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 2). [işidenlerden, -lerden ] 

 

işig: Eşik, kapı. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [işigüñde, -üñde ] 

Ey dost işigüñden ıraġ eyle ʿadūyı / Olmaz o vefā ehline enbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
22, Beyit 4). [işigüñden, -üñden ] 

Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [işigüñ, -üñ ] 

İşigüñ sāʾillerine her dem ey kān-ı seḫā / Eşk-i rūyum sīm ile zerdür yeter iḥsān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 13). [işigüñ, -üñ ] 

Ṭabʿ-ı pür-envār ile rūşen çerāġuñdur senüñ / Ey gözüm nūrı işigüñde Raḥīmīvār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 127, Beyit 7). [işigüñde, -üñde ] 

Raḥīmīyem işigüñde ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Duʿā-yı devletüñ itmekden artuḳ daḫi kārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 6). [işigüñde, -üñde ] 
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İşigüñ ehl-i diller Kaʿbesi ṣāḥīb-Ṣafā ẕātuñ / Anuñçün ben de yüzüm sürmege Saʿy eylerüm anuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 4). [işigüñ, -üñ ] 

Raḥīmī ḳuluña ey şāh-ı ʿālem / İşigüñdür saʿādetgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 7). 
[işigüñdür, -üñdür ] 

İşigüñde seg-i kūyuñla hem-dem bir gedā oldum / Ulu ʿizzet bulup gūyā ki ṣandum pādişā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 1). [işigüñde, -üñde ] 

Benüm gül yüzlü ġoncam ḫande-rūlıḳla işigüñde / Raḥīmī virdi cānın itmedi ihmāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 7). [işigüñde, -üñde ] 

İşigüñde gözüm yaşına baḳmaz / ʿAḳīḳa raġbet olmazmış ʿAdende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
4). [işigüñde, -üñde ] 

İşigüñden cüdā olmazdı ey ʿḬsī-nefes ʿāşıḳ / Bir üni yirde gökde bir üni eyler fiġān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 3). [işigüñden, -üñden ] 

Ṭaş işigüñ Raḥīmī gibi baṣdı baġruma / Şimdi açıldı ḥalḳa gibi ḫātemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 312, Beyit 5). [işigüñ, -üñ ] 

 

işigüñ ṭaşı: Eşik taşı. 

İşigüñ ṭaşı ḳanlu yaşum ile olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı çoḳdan ʿālemüñ yāḳūt mercānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 5). [işigüñ ṭaşı, ] 

 

işit-:  

1.Haber almak. 

İşitdüm kim ḥabībüñ ʿaşḳ oḳı ḳaddin kemān itmiş / Vücūdın çeşm-i fettānı gibi ḫoş nā-tüvān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 1). [işitdüm, -düm ] 

Ḳażā ṭaşından işitdüm vücūd-ı yāra zaḫm irmiş / İrişüp zār-ı bülbül ol gül-i gülzāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 1). [işitdüm, -düm ] 

Laʿlüñe hem-meşreb olduġın işitmiş bādenüñ / Mā-ḥaṣal cānā ṣu idi kendüden āb-ı zülāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 4). [işitmiş, -miş ] 

İşitdüm ḫasta olmış nā-gehānī ol güzel ḫānum / Zemīn ü āsmānı oda yaḳdı şuʿle-i āhum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 1). [işitdüm, -düm ] 

İşitdüm ṣaydgehde kebge hem pervāz imiş ʿanḳā / Ḫaber uçurdı aña dest-i ʿadlüñden meger şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 4). [işitdüm, -düm ] 

Zülfüñe dolanmış işitdüm raḳībi dün gice / Eksük olmaz baña bir sevdā ḳara ḳaygu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 328, Beyit 6). [işitdüm, -düm ] 

 

2. Duymak, dinlemek. 

Bu ʿömr-i bī-ḳarāruñ māverāsından revān söyler / İşit semʿ-i ḳabūliyle ṣular her demde gūyādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 4). [işit, ] 
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Ol kerem kānı işitmiş āhuma raḥm eylemiş / Ben hevā-ḫ˅āhuñ muḫālif rūzgārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 6). [işitmiş, -miş ] 

İşitmez āh-ı hezārum o gül-ʿiẕārı görüñ / Oḳınsa ḳıṣṣa-i ʿaşḳum uyur o yārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 1). [işitmez, -mez ] 

Gül yüzüñ hecriyle feryādın Raḥīmī bendeñüñ / Ṣubḥ-dem işitdi bülbül fāriġ oldı zārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 7). [işitdi, -di ] 

 

işle-: Yapmak. 

Ol meh-liḳayı gör baña ne işler işledi / Dönderdi yüzini beni āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
316, Beyit 2). [işledi, -di ] 

 

ʿişret: İçki âlemi. 

Ḫasta göñlüm yidügi ḫūn-ı cigerdür rūz u şeb / ʿİşret ü ʿīşi müdām olsun ṭarabnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 3). [ʿişret, ] 

Gül gibi ġonca-dehenlerle müdām iç laʿl-i nāb / ʿİşreti fevt itme sulṭānum irişmezdüm deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 2). [ʿişreti, -i ] 

Şām-ı zülfin ḳo dilā cām-ı lebin nūş idegör / ʿÖmr-i bāḳī degül ʿişretde geçür eyyāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 3). [ʿişretde, -de ] 

 

ʿişret-i müdām it-: Sürekli içki âlemi yapmak. 

Bu devr-i dūna gel ey dil bir intiḳām idelüm / Müdām mest olalum ʿişret-i müdām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 1). [ʿişret-i müdām idelüm, -elüm ] 

 

işte: İşaret zamiri. 

Dīvāne-i ser-ḫalḳa-i zencīr-i maḥabbet / Āşüfte-i ʿaşḳ ister iseñ işte beni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 2). [işte, ] 

Hecr-i laʿlüñle tenümde ḳaldı cāndan bir ramaḳ / Ṣun lebüñ cānum yirine gelsün öldüm işte baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 1). [işte, ] 

 

iştihār: Meşhur olma, şöhretlenme. 

Raḥīmīyem yoluñda ẕerreveş ḫākiyle yeksānem / Güneş gibi velī mihrüñle ey meh iştihārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 5). [iştihārum, -um ] 

 

işüg: Eşik. 

Umaram işügüñi maṭlab-ı aʿlā ide Ḥāḳ / Her zemān pādişehüm ben de ṭalebnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 4). [işügüñi, -üñi ] 
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Mest ola şol ki yaṣdana iç işügüñ ṭaşın / Taḥt-ı yedinde olur anuñ taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 3). [işügüñ, -üñ ] 

 

işü bitür-: Öldürmek. 

İşüm bitürdi benüm derd-i dāġ-ı ḫūn-ālūd / Şaḳāyıḳı n’ideyin lālezārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 3). [işüm bitürdi, -m, -di ] 

 

it-: Etmek, eylemek, yapmak. 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [itme, -me ] 

N’ola insāniyyet itseñ ey melek-ṭalʿat baña / Bir perīşān-ḫāṭırum raḥm it ḳılup şefḳat baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 1). [itseñ, -señ ] 

Ey dil ġubār-ı pāyını şāh itdi saña tāc / Devlet kelāmı ḳondı başuña gözüñi ac (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 1). [itdi, -di ] 

Ümīdüm bu şehā ḥüsnüñ ḫayāli / Gözümden dūr dilden itme mehcūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 6). [itme, -me ] 

Gevher-i ʿaşḳuña tā baḥr-i ezelde ṭālibüz / Āşināyuz dostum itme bize bī-gāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 66, Beyit 3). [itme, -me ] 

Şeş cihetden ejder-i nefsi ṭılısmāt eyleyüp / Kendüye gencīne itdi işbu çār erkānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 6). [itdi, -di ] 

Ārzū-yı gül ḳılup gülşen recāsın itmezüz / Gül gibi bir ḫande-rū ferḫunde-dīdār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 5). [itmezüz, -mezüz ] 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [itdüm, -düm ] 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [itdügi, -dügi ] 

Görüp ḳaddüñ düşüp pāyuña çihrem ḫāk-i rāh itdüm / Yine bir cāy-ı ʿālīde bu gün bir tekyegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 1). [itdüm, -düm ] 

Girince sen boyı servi revānuñ ḳatı göñline / Döşendüm ṭopraġı yaṣduġumı ṣu gibi ṭaş itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 6). [itdüm, -düm ] 

Olalı kūy-ı muġbeçe ārāmgāh-ı Cem / Ġılmāna ʿadne itmedi hergiz nigāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 215, Beyit 1). [itmedi, -medi ] 

Bezminde gerçi sāġar-ı çeşmüm ṭolar müdām / Niçün bu ḳan olasıya itmez nigāh-ı Cem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 216, Beyit 3). [itmez, -mez ] 

Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb / Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 6). [itdügüñi, -dügüñi ] 
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Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [itsem, -sem ] 

İtdügüñ cevri Raḥīmī ḳuluña / Saña ḳalursa nigārā var ögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, Beyit 5). 
[itdügüñ, -dügüñ ] 

Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [itdi, -di ] 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [itmeye, -meye ] 

Raḥīmī pādişāhum dergehüñde ber-murād iken / Anı şimdi murādından ayırup nā-murād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 5). [itme, -me ] 

İtdügi ẓulmi Raḥīmī mūra luṭf it āṣafā / Bāri bir gün ʿarż ḳıl sulṭān Süleymān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 5). [itdügi, -dügi ] 

Būy-ı zülfinsiz ṣabāveş yoḳ ḳarārı dem-be-dem / Ṭaġıdup ʿaḳlum perīşān rūzgār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 2). [itdüñ, -düñ ] 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [itme, -me ] 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni / Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 4). [itdi, -di ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde olan şiʿrümi Cibrīl-i emīn / Çıḳarup ʿarş-ı ʿalā sāḳına ḫālḫāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 5). [itdi, -di ] 

Raḥīmī yār-ı ʿaşḳ olan ġam-ı cān u cihān itmez / Muḥāl endīşedür ʿuşşāḳa ol fikr-i ser-encāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 5). [itmez, -mez ] 

Yetiş Ḫıżır gibi yaşumı itmeden İlyās / Getür kenāra bu ben mübtelā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 5). [itmeden, -meden ] 

İtdügüñ ẓulmi Raḥīmī ḳuluña bir gün ola / Diyeler şāh-ı cihāndāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 5). [itdügüñ, -dügüñ ] 

 

it:  

1.Köpek. 

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri / Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 6, Beyit 4). [itleri, -leri ] 

Ḫor geldi ḫor gitdi dergehüñden it gibi / Ḥayret-i endīşe-i aġyārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 6). [it, ] 

Añ Raḥīmīyi itüm de uş budur / Senden ey çeşm-i ġazālüm mültemes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 9). [itüm, -üm ] 

Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb / Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 5). [itlerüñi, -lerüñi ] 
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Faḫr idüp ey çeşmi āhū ger olursam ṭañ mıdur / Āsitānuñ itleriyle intisābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 3). [itleriyle, -leriyle ] 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [itüñüm, -üñüm ] 

 

2. Köpek ‖ rakip. 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [it, ] 

Her dem sürerdi başını itün ayaġına / Bāri ġubār olaydı Raḥīmī yoluñda kāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 7). [itün, -ün ] 

Girmez oldı ünüm ḳulaġına / İtlerüñ uluyup baña n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 4). 
[itlerüñ, -lerüñ ] 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni / Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 3). [it, ] 

 

ʿitāb: Azarlama, tersleme, paylama. 

Āh kim iġmāż ʿayn ile ʿitābın ʿāşıḳuñ / ʿAyn-ı tāb içre ʿanā çeken ʿaẕābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 89, Beyit 3). [ʿitābın, -ın ] 

 

itdügin bul-: Yaptığı kötü davranışın karşılığını görmek. 

Ḥāʾil olur vaḳt-i vuṣlatda Raḥīmī bendeñe / Oda yansun itdügin aña bula pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 7). [itdügin bula, -a ] 

 

iʿtibār: Değer, önem. 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül / Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 5). [iʿtibār, ] 

İʿtibārın Ḫusrevā eyle Raḥīmīnüñ ziyād / Ehl-i naẓma tā ḳıla Şeyḫī gibi üstādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 141, Beyit 5). [iʿtibārın, -ın ] 

İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [iʿtibārı, -ı ] 

 

iʿtibār it-: Önem vermek. 

Uluyup iftiḫār itsem ʿaceb mi iʿtibār idüp / Seg-i kūyına beñzetmiş beni ol gözleri āhū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 272, Beyit 6). [iʿtibār idüp, -üp ] 

 

iʿtibār-ı ʿīd bul-: Bayram değeri bulmamak. 
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Hecr olmasaydı ḳadrü mi olurdı vaṣluñuñ / Bulmazdı rūze olmasa hīç iʿtibār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 6). [iʿtibār-ı ʿīd bulmazdı, -mazdı ] 

 

iʿtikāf it-: Dünyâdan elini eteğini çekmek. 

Rūze-i ġamda bu dil her rūz iderken iʿtikāf / ʿḬd-ı vaṣluñçün hilāl ʿarż itdi menşūr-ı muʿāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 1). [iʿtikāf iderken, -erken ] 

Matbaḫ-ı ḫūn-ı tevekkülde idenler iʿtikāf / Çekmedi balın belāsın yimedi loḳma ġamın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 256, Beyit 3). [iʿtikāf idenler, -enler ] 

 

itiş-: Birbirini itmek, kavga etmek. 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [itişmiş, ] 

 

iʿtiẕār-ı ʿīd: Özür bayramı. 

Ẕāt-ı şerīfüñ ile şeref bulalı cihāñ / Ḳapuña yüz sürüyüp ider iʿtiẕār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 38, 
Beyit 2). [iʿtiẕār-ı ʿīd, ] 

 

ittifāḳ it-: Fikir birliğine varma, birlikte hareket etme. 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [ittifāḳ itdi, -di ] 

 

ittiṣāl bul-: Kavuşmak. 

Sen dür-i yek-dāneye çoḳdan bulurdum ittiṣāl / Arada māniʿ olan ol seng-i dil aġyār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 5). [ittiṣāl bulurdum, -urdum ] 

 

ʿivaż: Bir şeye karşılık olarak verilen veya alınan şey, bedel, karşılık. 

Sen Raḥīmī beẕl-i cān it yolına umma ʿivaż / Ol kerīmü’ş-şāndur iḥsāndan itmez ictināb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 7). [ʿivaż, ] 

 

iz:  

1.İz, işaret. 

Gözüm nergis gibi nāẓır izüñe / Yüzüñ gül gibi lākin ḫāra manẓūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
3). [izüñe, -üñe ] 

 

2. Ayak izi. 
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Kuḥl eyledüm gözüme görince izüñ tozın / Görince ben ḳuluñ hele ṣāḥib-naẓar mıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 2). [izüñ, -üñ ] 

 

ʿiẕār: Yanak, yüz. 

Ẕāt-ı pāküñden şeref buldı diyār-ı evliyā / Nūra ġarḳ oldı ʿiẕāruñdan mezār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 1). [ʿiẕāruñdan, -uñdan ] 

Didüm beñzer ʿiẕāruñ āfitāba / Bu mı eksüklügüm ey māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
3). [ʿiẕāruñ, -uñ ] 

 

ʿiẕār-ı yār: Sevgilinin yanağı. 

ʿİẕār-ı yāre ḳarşu lāf-ı ḥüsn itmiş meger lāle / Ḳızarup ḫacletinden şimdi ḳan derler döker lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 1). [ʿiẕār-ı yāre, -e ] 

 

iẓhār eyle-: Göstermek, açığa vurmak. 

Kendünüñ yaġıyla ṣızup ḳorlanur her kūşede / Nār-ı ġamdan kimseye ʿacz eylemez iẓhār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 2). [iẓhār eylemez, -mez ] 

 

iẓhār it-: Meydana çıkarmak, göstermek, âşikar etmek. 

Ġoncalar cānā dehānuñla aġız bir ideli / ʿĀlem-i ġaybuñ ider remzin ṭurup iẓhār leb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 15, Beyit 3). [iẓhār ider, -er ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ṣūfī ruḫ-ı zībāya baḳ / Gör ne şekl iẓhār ider ol ṣūret-i maʿnāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 1). [iẓhār ider, -er ] 

 

iẓhār-ı dīdār it-: Güzel yüzünü aşikar etmek. 

Gel görin iẓhār-ı dīdār it Raḥīmī ʿāşıḳa / Ey viṣāl-i bāġ-ı cennet rūy-ı rıḍvānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 7). [iẓhār-ı dīdār it, ] 

 

iẓhār-ı mihr it-: Gün gibi görünür kılmak. 

Bilür dil dostı iẓhār-ı mihr itmek degül lāzım / ʿAdū-yı dīve insāniyyet itme ey melek-ḫaṣlet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 6). [iẓhār-ı mihr itmek, -mek ] 

 

ʿizzet: İkram, kıymet. 

ʿAzīz ol ḥażret-i Yūsuf gibi Mıṣr-ı saʿādetde / Riʿāyet eylesün ʿizzetle ḫoş gördüñ bu mihmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 2). [ʿizzetle, -le ] 
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ʿizzet bul-: İtibar görmek, değer, saygı ve hürmet görmek, yücelmek. 

İşigüñde seg-i kūyuñla hem-dem bir gedā oldum / Ulu ʿizzet bulup gūyā ki ṣandum pādişā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 1). [ʿizzet bulup, -up ] 

 

ʿizzet eyle-: Saygı, hürmet göstermek. 

ʿİzzet eyle didi geldükce ġam-ı mihmānına / Ḥāżır it hem ḫūn çün ḫūn-ı ciger dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 4). [ʿizzet eyle, ] 

 

J 

jāle: Çiy, şebnem; sabah vakti yaprak ve çimenlerde oluşan su damlacıkları. 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūduñ şeb-nemin maḥv it / Olasın jāle gibi tā ḳarīn-i gülşen-i ḳurbet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 2). [jāle, ] 

Ḳudūm-ı şehriyāra beẕl içün laʿlīn-ṭabaḳlarda / Degüldür jāle iḥżār eylemiş bī-ʿadd durur lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 3). [jāle, ] 

 

jeng: Pas, kir. 

Raḥīmī ḫāṭır-ı ġamnāküñe ur ṣayḳal-ı cāmı / Götürmez key ṣaḳın mirʾāt-ı ṣāfuñ bir nefes jengi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 5). [jengi, -i ] 

 

jengār: Bakır yeşili. 

Başına kebkebīrüñ (?) gün ṭoġarsa ṭañ mı sen māhuñ / Ḳurıldı ebrveş üstine bir jengār otaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 2). [jengār, ]  

 

jeng-i ʿalāyıḳ: Hakk’a erişmekten alıkoyan ilişkilerin, bağların kiri. 

Şu bāṭın kim müberrā olmadı jeng-i ʿalāyıḳdan / Ne maʿnā ẓāhir itdi aña bir āyīne-i ṣūret (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 3). [jeng-i ʿalāyıḳdan, -dan ] 

Ṣūfiyā sāf eyle gel jeng-i ʿalāyıḳdan dilüñ / Ṣūret-i maʿnā görinmez olmasa āyīne ṣāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 6). [jeng-i ʿalāyıḳdan, -dan ] 

 

jeng-i fürḳat: Ayrılık kiri. 

Göñül mirʾātınuñ ḥāli mükedder jeng-i fürḳatle / Ṣafā himmetle baḳ anı mücellā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 6). [jeng-i fürḳatle, -le ] 

 

jeng-i ġam: Gam pası, gam kiri. 
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Dem bu demdür jeng-i ġamla ḳılma ḳalbüñ münkesir / Bezm-i cām encāmını ḫod gösterür her cām-ı ṣāf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 2). [jeng-i ġamla, -la ] 

Ṣafā gitdi göñül āyīnesinde jeng-i ġam ḳaldı / Gül-i şādī açılmaz sīnede ḫār-ı elem ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 343, Beyit 1). [jeng-i ġam, ] 

 

jeng-i taʿalluḳ: Dünya ilgisinin pası. 

Ḳalbümi jeng-i taʿalluḳdan muṣaffā eyleyüp / Geydüm ey rūşen-liḳā āyīne gibi bir nemed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 6). [jeng-i taʿalluḳdan, -dan ] 

 

 

K 
ḳabā: Üste giyilen elbise, önü daima açık duran kaftan, cübbe. 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [ḳabā, ] 

Ṭālib-i genc-i beḳā oldum fenādan çekdüm el / Baş açuḳ abdāl olup tāc u ḳabādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 1). [ḳabādan, -dan ] 

Ḳaṣd-ı cān idüp niçün dāʾim ḳabālar başuma / Laʿlüñ öpsem ġamze ḫışım eyleyüp ḫançer çeker 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 2). [ḳabālar, -lar ] 

 

ḳabacıġ: Kabarcık. 

Cām-ı lebüñ ġamı ile cānā Raḥīmīnüñ / Ḫūn-ı cigerle ṭoldı gözinüñ ḳabacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 5). [ḳabacıġı, -ı ] 

 

ḳabaḳ: Şarap kabı, kadeh. 

Ṭoġrı ḳuluñ olduġın inkār ider mi gör ḳabaḳ / Oḳlara dikilüp eyler cān u başın pāy-ı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 3). [ḳabaḳ, ] 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [ḳabaḳ, ] 

 

kaʿbe: Bütün müslümanların kıblesi ve ziyâret yeri olan Mekke şehrindeki mukaddes binâ, beytullah. 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [kaʿbe, ] 

Secde ḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ḳalbüm Raḥīmī ġayrıya / Kaʿbe dergāhuña ḳılmışdur ṣafā ile sened (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 7). [kaʿbe, ] 

Merve ḥaḳḳı Kaʿbe kūyuñda Raḥīmī serverā / Biñ Ṣafāyıla ḳılupdur cānını ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 12). [kaʿbe, ] 
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Ṣaçuñçün maṭlaʿ-ı şiʿrüm eyā ḥūr / Ṣafā-keş Kaʿbe gibi beyt-i maʿmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 1). [kaʿbe, ] 

Kaʿbe ḳapuña şol ki Ṣafāyıla sürer yüz / Ey ḫ˅āce anı bir yaña ṣanma sefer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 3). [kaʿbe, ] 

Benüm ḳalbüm ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānuñdan / Emīrü’l-müʾminisin ḳāṭıʿu’l-burhāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 2). [kaʿbe, ] 

İşigüñ ehl-i diller Kaʿbesi ṣāḥīb-Ṣafā ẕātuñ / Anuñçün ben de yüzüm sürmege Saʿy eylerüm anuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 4). [kaʿbesi, -si ] 

Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [kaʿbe, ] 

Ṣafāyıla nice gün Kaʿbe dergāhuñda Saʿy itdüm / Bulup ḳıblem naʿalçeñ şeklin āḫir secdegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 3). [kaʿbe, ] 

Ṣūfi kūyuñda cemālüñden ṣafā kesb idemez / Nūr görmez Kaʿbede her çeşm-i nā-bīnā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 4). [kaʿbede, -de ] 

Lebüñi çeşme-i cān Kaʿbe görmiş adam yoḳ / Perī viṣāl gibi mā-ḥaṣal meseldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 4). [kaʿbe, ] 

Ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānından benüm ḳıblem / Emīrü’l-müʾminīn ḳāṭıʿu’l-bürhāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 3). [kaʿbe, ] 

 

kaʿbe ḥaḳḳı: "Kâbe hakkı"; bir yemin ifadesi. 

Vuṣlat-ı dildāra mānend olalı evān-ı ʿīd / Kaʿbe ḥaḳḳı ḫoş ṣafāyıla geçer devrān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 1). [kaʿbe ḥaḳḳı, ] 

Raḥīmī bendeñüñ düşmen sözüyle ḫāṭırın yıḳma / Ḫalīlüm Kaʿbe ḥaḳḳı ḳıble-i Raḥmānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 7). [kaʿbe ḥaḳḳı, ] 

 

kaʿbe-i ḥaḳīḳat: Doğruluğun Kâbe'si. 

Gerd-i güẕergehüñde sürdi Raḥīmī cebhe / Ey Kaʿbe-i ḥaḳīḳat Saʿy u Ṣafāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 7). [kaʿbe-i ḥaḳīḳat, ] 

 

kaʿbe-i kūy: Kâbe'nin semti. 

ʿĀşıḳa ṣubḥ-ı viṣālüñdür Ḫalīlüm rūz-ı ʿīd / Kaʿbe-i kūyuñ Ṣafā ehline miḥrāb-ı ümīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 1). [kaʿbe-i kūyuñ, -uñ ] 

 

kaʿbe-i ʿulyā: Yüce Kâbe. 

Dest-i cevr ile Ḫalīlüm ḥaẕer it yaḳma ṣaḳın / Ḳıble-i ehl-i Ṣafā Kaʿbe-i ʿulyādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 6). [kaʿbe-i ʿulyādur, -dur ] 
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Ḳapuña baş egmeyen ḳalbüm Ṣafā-yı ḳalb ile / Görmesün ol Merve ḥaḳḳı Kaʿbe-i ʿulyā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 6). [kaʿbe-i ʿulyā, ] 

 

ḳābil degül: Mümkün değil. 

Sāde-rūdur serd olur germiyyete ḳābil degül / Dil-keş ü dem-keşdür āb u rūzgār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 5). [ḳābil degül, ] 

 

ḳābil ol-: Kabul etmek. 

Eger göndermez ise laʿl-i cān-baḫşuñ dile merhem / ʿİlāca ḳābil olmaz bu ten-i mecrūḥ-ı ṣad çāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 6). [ḳābil olmaz, -maz ] 

 

ḳabr: Kabir, mezar. 

Ḳabrüm üzre mihr ü meh şemʿüm şafaḳ ḫūnīn-kefen / Çerḫ olur türbem cesīm-i ġamzeñ eylerse şehīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 3). [ḳabrüm, -üm ] 

 

ḳabūl eyle-: Kabul etmek. 

Getürdüm tuḥfe-i cān-ı ḥaḳīri kūy-ı cānāna / Ḳabūl eyle dimek ḥaddüm degül ol yādgār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 6). [ḳabūl eyle, ] 

Cihānuñ pādişāhum ben gedāya begligin virseñ / Ḳabūl eylersem anı kāfer olayın bir ān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 5). [ḳabūl eylersem, -rsem ] 

 

ḳabūl it-: Kabul etmek. 

Ġınā-yı ḳalb taḥṣīl eyleyen naḳd-i cemālüñle / Ḳabūl itmez eger berḳ ursa mihr-i ʿālem-ārādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 3). [ḳabūl itmez, -mez ] 

 

ḳabūl ol-: Makbul sayılmak, rıza gösterilmek. 

Reh-i ṭāʿatde iḫlāṣ ile dökmezseñ yaşuñ ṣūfī / Ḳabūl olmaz niyāzuñ sübḥañ olursa süreyyādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 6). [ḳabūl olmaz, -maz ] 

 

ḳabūl-i dāġ-ı derd: Dert yarasının kabulü. 

Dü ʿālemde hemān şāhum ḳabūl-i dāġ-ı derdüñdür / Raḥīmī inzivā-yı genc-i şifā n’itsün o vīrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 7). [ḳabūl-i dāġ-ı derdüñdür, -üñdür ] 

 

ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ olan: Aşkın derdini kabul eden kişi. 
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Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ olan şifā ummaz budur Ḳānūn / Yüri var başuñ aġrıtma yeter söyle ṭabībā ṭabʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 6). [ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ olan, ] 

 

ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār: Sevgilinin aşk derdinin kabulü. 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ḥaẓẓ itmez müdāvādan / Ne derdüñ var ṭabībüm sen yüri dermānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 4). [ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār, ] 

Ṭabībā başuñ aġrıtma ʿilāc olmaz aña şerbet / Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ṣanma nūş ider dārū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 4). [ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār, ] 

 

ḳabūl-i luṭf: İyiliğin kabulü. 

Şād it Raḥīmī ḳuluñı bir merḥabā ile / Olsun ḳabūl-i luṭfuñ ile kām-kār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 8). [ḳabūl-i luṭfuñ, -uñ ] 

 

ḳabża-i vuṣlat: Kavuşma yeri. 

Oḳ gibi ṭoġrı olanuñ menzili meydān-ı ġam / Ḳabża-i vuṣlatdadur egri olanlar yā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 3). [ḳabża-i vuṣlatdadur, -dadur ] 

 

kāc: Şaşı, yana bakan, eğri göz. 

Her dem sürerdi başını itün ayaġına / Bāri ġubār olaydı Raḥīmī yoluñda kāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 7). [kāc, ] 

 

kāç-: Uzaklaşmak. 

Babanuñ cānısın ḳaçma benüm ḳoynuma girmekden / Ḳuzucaġum beni ḳurtar elinden gürg-i hicrānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 6). [ḳaçma, -ma ] 

Raḥīmī gün gibi tenhā gezer āh ol gözi āhū / Niçün benden ḳaçarsın ṭālib-i āvīz-i fitrāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 7). [ḳaçarsın, -arsın ] 

Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [ḳaçar, -ar ] 

Der-miyān olmadı dirīġ ol serv / Ḳaçdı benden kenāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
6). [ḳaçdı, -dı ] 

 

ḳaçan:  

1.Ne zaman. 

Otaġından ḳaçan kim olsa ol şāh-ı cihān peydā / Vücūd-ı cismi ḫākiden olur gūyā ki cān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 1). [ḳaçan, ] 
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Ḳaçan seyr-i ser-i kūyına yārüñ eylesem niyet / Gider vallāhi ḫāṭırdan recā-yı ravża-i cennet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 1). [ḳaçan,  

Göz ucıyla bir naẓar ḳıl gözle ben dil-ḫastayı / Mūcib-i ṣıḥḥat olur ḳılsa ḳaçan bīmār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 5). [ḳaçan, ] 

Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [ḳaçan, ] 

Ḳaçan bir māha mihr itsem seḥāb-ı hecr olur ḥāʾil / ʿAceb ser-geşte baḫtum ṭāliʿ-i nā-sāzkārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 2). [ḳaçan, ] 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [ḳaçan, ] 

 

2. Nasıl. 

Sen ḳaçan nāz eyler iseñ baş u cān oynar göñül / Cāna ḳılmaz öyle ser-bāzuñdur ol cān-bāz nāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 4). [ḳaçan, ] 

Ey gözüm ḳan aġlama ol ḳāmet-i şimşād içün / Gül ḳaçan meyl itdi sūy-ı bülbüle feryād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 1). [ḳaçan, ] 

Şehā dest-i şerīfüñ ḳılmasaydı ger maḳarr şāhin / Ḳaçan olurdı illerde bu deñlü muʿteber şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 1). [ḳaçan, ] 

Laʿlüñe cānā ḳaçan mānend olur āb-ı ḥayāt / Ḳarañudur ötesi añma ol alçaḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 2). [ḳaçan, ] 

 

ḳad: Boy, kâmet. 

Güzelsin bī-bedelsin müntehāsın sidre ḥaḳḳıçün / Ruḫuñ cennet lebüñ kevser dişüñ lüʾlüʾ ḳadüñ ṭūbā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 6). [ḳadüñ, -üñ ] 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [ḳadüm, -üm ] 

Başum ṭop eyledüm ayaġuña meydān-ı ʿaşḳuñda / Ümīd-i dest-būsuñla ḳadüm çevgāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 3). [ḳadüm, -üm ] 

Ḳadüm yā itdi dil-ber cevr eliyle / Baña raḥm eyle yā Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 2). [ḳadüm, -üm ] 

Ḳaşuñ misāli māʾil ol ey serv-i bāġ-ı nāz / Gökde ḳadin hilālüñ eger ʿaşḳ-ı rāstīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 4). [ḳadin, -in ] 

 

ḳad ü zülf-i yār: Sevgilinin saçı ve boyu. 

Gülşende gözlerüme ḳad ü zülf-i yārsuz / Her serv ejdehā görinür her giyāh mār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 80, Beyit 2). [ḳad ü zülf-i yārsuz, -suz ] 
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ḳadar: Ölçüsünde, derecesinde. 

Virürdüñ ḫırmen-i dihḳān-ı dehrüñ ḥāṣılın ṣūfi / Elüñe girse ger gendüm ḳadar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 4). [ḳadar, ] 

Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ / Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 3). [ḳadardur, -dur ] 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni / Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 3). [ḳadar, ] 

Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur / Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 6). [ḳadar, ] 

 

ḳadd: Boy, kamet. 

Göñlümi ḳaddüñ hevāsından ayırmam bir nefes / Rāstī bir ṭoġrı yoldur itdügüm irşād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 4). [ḳaddüñ, -üñ ] 

Şevḳ ile geldi ḳapuña dir ḳılup ḳaddin dü-tā / Yarıcuñ Allāh u ʿömr ü devletüñ ola mezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 3). [ḳaddin, -in ] 

Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [ḳaddüñle, -üñle ] 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [ḳadd, ] 

Bükdi hecr müjeñ ile oḫ ḳaddüm / Daḫi bu devr baña yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 2). 
[ḳaddüm, -üm ] 

Ḳaddüñe ṭoġru baḳamaz egri / ʿAyn-ı aʿmā içinde yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 6). 
[ḳaddüñe, -üñe ] 

Şeb-i fürḳatde ḫalḳa ḳarşu ḳaddüm dāle döndürdi / Baña bend eyleyen hep ʿıḳd-ı zülf-i tābdāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 6). [ḳaddüm, -üm ] 

İşitdüm kim ḥabībüñ ʿaşḳ oḳı ḳaddin kemān itmiş / Vücūdın çeşm-i fettānı gibi ḫoş nā-tüvān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 1). [ḳaddin, -in ] 

Ser-i kūyuñda ḳaddüm üzre zer-çihrem görenler dir / Vefā bāġınuñ öz şāḫında bir berg-i ḫazān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 3). [ḳaddüm, -üm ] 

Görüp ḳaddüñ düşüp pāyuña çihrem ḫāk-i rāh itdüm / Yine bir cāy-ı ʿālīde bu gün bir tekyegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 1). [ḳaddüñ, -üñ ] 

Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa / ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 4). [ḳaddüm, -üm ] 

Tire oldı zülf ü ḳaddüñsüz Ḳarasi sancaġı / Ay yüzüñsüz Aydın olmış bir arayı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 2). [ḳaddüñsüz, -üñsüz ] 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen 
eylersin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [ḳaddüm, -üm ] 
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Reşk idüp sen şeh-süvāruñ sümm-i raḫş-ı naʿline / Ḫam ḳılur ḳaddin anuñçün ġurre-i ġarrā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 3). [ḳaddin, -in ] 

Tīr ġamzeñ yā ḳaşuñ ḳaddüñ livā zülfüñ cüyūş / Mülk-i ḥüsne server-i ṣāḥib-ḳırānsın yā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 2). [ḳaddüñ, -üñ ] 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar / Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 3). [ḳaddüm, -üm ] 

Āh kim bir gün büker ḳavs-i ḳuzaḥveş ḳaddüñi / Merḥamet umma Raḥīmī çerḫ-i kec-reftārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 5). [ḳaddüñi, -üñi ] 

Ḳaddüñi ḳo ben ḫāke ḫırāmāna ṣalınsun / Hecr āteşine niceyedek yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 1). [ḳaddüñi, -üñi ] 

Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [ḳaddüm, -üm ] 

Ey leṭāfet gülşeninde serv-i reftārum Ḥasan / Zülfi sünbül ḳaddi gül ferḫunde dīdārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 1). [ḳaddi, -i ] 

Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [ḳaddin, -in ] 

Ḳaddüñe bende olup ṭoġrı hevādāruñ olan / Ḳayd-ı ġamdan olur ol serv gibi āzāde (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 5). [ḳaddüñe, -üñe ] 

Ḳaddümi bükdükce zülfüñ laʿlüñi ḳıldum ṭaleb / Pīrlikde başladum çenberde cān-bāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 3). [ḳaddümi, -ümi ] 

Firāḳ-ı ḫad u ebrūsıyla ḳaddüm ey felek bükdüñ / Yire geç göreyin tīz günde māh u nev- hilālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 2). [ḳaddüm, -üm ] 

Eksük olmaz zülf ü ḳaddüñden hevālar başuma / Veh bu sevdādan gelür āhir belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 1). [ḳaddüñden, -üñden ] 

İder āhı oḳına pūte-i çerḫi nişān ḫasta / İñiledür duruş ḳaddin büküp eyler kemān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 1). [ḳaddin, -in ] 

Gözüm dīdāruña ḳaddüñe māʾil yaşum ırmaġı / N’ola ter düşse ey çeşm-i ġazālüm ayu ḳulaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 1). [ḳaddüñe, -üñe ] 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [ḳaddüñ, -üñ ] 

Ḳaddüñ ġamıyla ḳaddüm büküldi yāya döndi / Hecr-i ʿiẕāruñ ile her günüm aya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 1). [ḳaddüm, -üm ] 

Bir ṭoġrı rāh-ı rūşen ḳadd ü ḫaduñ ḫayāli / Ey şāh-ı ehl-i dil dil ḳıble-nümāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 5). [ḳadd, ] 

 

ḳadd ü zülf-i yār: Sevgilinin saçı ve boyu. 

Ey Raḥīmī ḳadd ü zülf-i yār ise sevdā-yı cān / Ṣubḥa dek yılduz ṣayup her gice ol bī-dār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 7). [ḳadd ü zülf-i yār, ] 
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ḳadd-i bülend: Uzun boy. 

Göreli ḳadd-i bülendüñ müntehādur himmeti / Sidrede ṭūbāya baş egmez dil ey nāzük-nihāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 3). [ḳadd-i bülendüñ, -üñ ] 

 

ḳadd-i dil-cū: Aşığın gönlünü kendine çeken, cazibeli boy, pos, endam. 

Ḳadd-i dil-cūyı hevāsıyla yaşum cūy eyledüm / Āh bir dem gelmez ol ʿālī-cenābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 3). [ḳadd-i dil-cūyı, -yı ] 

 

ḳadd-i hilāl-i ʿīd: Bayram hilalinin boyu. 

Bu gün ḳadd-i hilāl-i ʿīd reşk-i ebruvānuñdur / Leṭāfet bāġına revnaḳ viren mevzūn nihālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 2). [ḳadd-i hilāl-i ʿīd, ] 

 

ḳaddi kemān: Boyu yay gibi iki büklüm olan. 

Şehā oḳ ḳaddüñüñ hecriyle bir ḳaddi kemānum ben / Baña ṭoġrı naẓar ḳıl egri baḳma nā-tüvānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 1). [ḳaddi kemānum, -i-um ] 

 

ḳadd-i mevzūn: (sevgilinin) biçimli, düzgün boyu. 

Sözüñ ṭoġrusı budur ḳadd-i mevzūnuñ gibi anı / Yazamaz öyle ḫoş-reftār u bir serv-i ḳıyāmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 3). [ḳadd-i mevzūnuñ, -uñ ] 

 

ḳadd-i raʿnā: Güzel boylu. 

Sen eger bu ḳadd-i raʿnā ile reftār eyleseñ / Sebzeveş serv-i revān yoluñda ḫāk-i pā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 4). [ḳadd-i raʿnā, ] 

 

ḳadd-i revān: Akıp giden, upuzun boy. 

Aḳıtdum yaşumı ṣu gibi ey ḳadd-i revān her sū / Maḥabbet sebzesin şād-āb idüp bir seyrgāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 2). [ḳadd-i revān, ] 

 

ḳadd ü dāl eyle-: Belini bükmek. 

Dehānuñ mīmi zülfinüñ ġamı dāl eyledi ḳaddüm / Meded yoḳ yire evhām u ḫayālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 5). [ḳaddüm dāl eyledi, -di-üm ] 

 

ḳadeḥ: İçki içmeye yarayan ayaklı bardak. 
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Bezm-i ġamda ey Raḥīmī ḥālüme raḥm eyleyüp / Ḳanlar aġladı ḳadeḥler nāleler toldı rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 5). [ḳadeḥler, -ler ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [ḳadeḥ, ] 

Lebi ġamıyla ḳadeḥ gibi ṭoldı ḳan çeşmüm / Ġıdā-yı cān olan ol cām-ı ḫoş-güvārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 3). [ḳadeḥ, ] 

Çemende sāḳī-i gül-ruḫ elinden ḳadeḥ nūş it / Nigārā meclis-i Cemden saña evreng yiter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 6). [ḳadeḥ, ] 

Mey tāc-ı Keyḳubād ḳadeḥ ḫātemüñ gözi / Her bir ḥabāb-ı ʿaynı ile ṣun Cemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 1). [ḳadeḥ, ] 

 

ḳadeḥ cerrār ol-: Kadeh dilenen olmak. 

Ḳadeḥ cerrār oldum küb düşüp mey-ḫāne mey-ḫāne / Benem mest-i melāmet şevḳ ile mey-ḫ˅āresi 
ʿaşḳuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 3). [ḳadeḥ cerrār oldum, -dum ] 

 

ḳadeḥveş: Kadeh gibi. 

Ḳan ṭolar her dem ḳadeḥveş çeşm-i ḫūn-efşānumuz / Mey içelden ḫār ile ol ġonca-i ḫandānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 1). [ḳadeḥveş, ] 

 

ḳadem: Ayak. 

Belā meydānınuñ ben ʿāşıḳ-ı ser-bāzıyam gerçek / Ḳadem çevgān-ı ġam başum maḥabbet gūyı gūyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 3). [ḳadem, ] 

Başumı iltür vefā meydānına nāḳıṣ ḳadem / Ben erenlerle bu gün ġayret semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 2). [ḳadem, ] 

 

ḳadem baṣ-: Ayak basmak, adım atmak, gelmek. 

Her diyāra kim ḳadem baṣsañ ḳudūmüñden şehā / Ḫārdan güller biter her ḫāra virür laʿl-i nāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 4). [ḳadem baṣsañ, -sañ ] 

Sen ḳadem baṣduḳca ḫāke ben sürüp yüz yirdeyüz / Günde yüz biñ kez dirüm yā leytenī künti türāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 5). [ḳadem baṣduḳca, -duḳca ] 

ʿĀlem-i lāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem / Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 6). [ḳadem baṣdum, -dum ] 

Başum aldum ele meydānuña ṣoñra ḳadem baṣdum / Ḥayātum defteri erḳāmına evvel ḳalem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 2). [ḳadem baṣdum, -dum ] 

Ḫarābāta ḳadem baṣdum Raḥīmī ehl-i dillerle / Göñül peymānesin bir ḫāne-i ḫammāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 7). [ḳadem baṣdum, -dum ] 
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ḳadem ol-: Uğurlu olmak. 

Öp elin yalvar ayaġına düş ey eşk-i revan / Dem ḳadem ola gel aḳdāmına ḳıl aḳdāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 4). [ḳadem ola, -a ] 

 

ḳāḍı: Hâkim, şeriat hükümlerine göre davalara bakan kimse. 

Binüp nefs atına terk it Raḥīmī ʿörf-i maʿrūfı / Licām-ı şerʿi urup ḳāḍıdan ḳullan hevā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 7). [ḳāḍıdan, -dan ] 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [ḳāḍıdan, -dan ] 

 

ḳadırġa: Hem yelken hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz'de kullanılmış bir savaş gemisi. 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [ḳadırġaya, -ya ] 

 

ḳad-i mevzūn: Düzgün, ölçülü boy. 

Kerem ḳıl ṭoġrı söyle ḳanḳı gülzāruñ nihālisin / Seni ey serv billāh bir ḳad-i mevzūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 3). [ḳad-i mevzūna, -a ] 

Egmez Raḥīmī başını ṭūbā-yı sidreye / Ṭoġrusı söz budur ḳad-i mevzūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 5). [ḳad-i mevzūnuñ, -uñ ] 

 

ḳadīm: Eski zamandan beri. 

Binā-yı ʿaşḳuñı eşküm gidermedi dilden / Ḳadīmi ḳaṣr-ı felek gibi bir temeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 5). [ḳadīmi, -i ] 

 

ḳadīmī: Eski. 

Raḥīmī dostum bī-gāne ṣanma āşinālıḳ ḳıl / Ḳadīmī cān nisāruñ bende-i fermānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 7). [ḳadīmī, ] 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [ḳadīmī, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmī bir gedā-yı ġam-güsāruñdur / Anı luṭfuñla şād eyle gel ey şāh-ı kerem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 7). [ḳadīmī, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [ḳadīmi, ] 

 

ḳādir-i ḳuddūs: Bütün noksanlardan münezzeh olan kudret sahibi, Allah. 
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Şol demde yine nāle viren ḳādir-i ḳuddūs / Bu bezme beni eyledi dem-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 5). [ḳādir-i ḳuddūs, -en ] 

 

ḳadr: Değer, kıymet. 

Hecr olmasaydı ḳadrü mi olurdı vaṣluñuñ / Bulmazdı rūze olmasa hīç iʿtibār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 6). [ḳadrü, -ü ] 

Südde-i sidre-misālüñ olalı meʾvā-yı sūr / Müntehā ḳadr oldı ṭūbā ḥaḳḳı ʿīdāsā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 1). [ḳadr, ] 

Ḳapusında ḳul olmaḳ ḳadrini sen Yūsuf-ı ḥüsnüñ / ʿAzīzüm mülket-i Mıṣr içre sulṭān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 5). [ḳadrini, -ini ] 

Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [ḳadri, -i ] 

Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [ḳadrüñi, -üñi ] 

Güneş gibi bülend olurdı ḳadrüm çerḫ-i aʿlāda / Eger bālinem olsa bir gice iç eşügi ṭaşı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 342, Beyit 2). [ḳadrüm, -üm ] 

 

ḳāf: Arap alfabesindeki kaf harfi || Ankā kuşunun yaşadığı ve yeryüzünü çepçevre kuşattığı kabul edilen efsânevî 
dağ. 

Ḳanāʿat ḳāfınuñ seyrinde ʿanḳā hem-cenāḥumdur / Hümā-yı evc-i himmet sāye-i devlet-fezā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 3). [ḳāfınuñ, -ınuñ ] 

 

kāfer: Kafir, müslüman olmayan. 

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [kāfer, ] 

 

kāfer ol-: Müslümanlıktan çıkmak. 

Cihānuñ pādişāhum ben gedāya begligin virseñ / Ḳabūl eylersem anı kāfer olayın bir ān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 5). [kāfer olayın, -ayın ] 

 

ḳafes: Hayvanlar için aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme. 

Rūy-ı kūy-ı yārsuz ben bülbüle / Gül diken gülzār olur oddan ḳafes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 5). [ḳafes, ] 

 

ḳafes ol-: Kafes olmak. 
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Ḳafes olmaḳ revā mı bülbül-i cāna cihān bāġı / Giriftāruñdur ol āşüfte-i āzār ḫār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 6). [ḳafes olmaḳ, -maḳ ] 

 

ḳāf-ı ġınā: Zenginliğin Kaf dağı. 

Her ḫasīsüñ ḫūnına olma meges gibi ṭufeyl / Ey göñül ḳāf-ı ġınāda ḳāniʿ ol ʿanḳā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 4). [ḳāf-ı ġınāda, -da ] 

 

ḳāfile-i ʿaşḳ: Aşk kafilesi. 

Şimdi mi geldi ḳāfile-i ʿaşḳ her zemān / Bu ḫāne-i göñül ezelīden ḳonaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 2). [ḳāfile-i ʿaşḳ, ] 

 

kāfir: Allah'ın varlığını inkar eden. 

Gitmedügi bu ġam-ı zülfüñ dil-i aġyārdan / Kāfirüñ āyīnidür ḳoyar çelīpā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 6). [kāfirüñ, -üñ ] 

 

kāḫ: Köşk, kasır. 

Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [kāḫ, ] 

 

ḳaḥbe-zen: Kahpe, dönek. 

Felek farḳ eylemez bir ḳaḥbe-zendür merdi nā-merdi / Hemīşe şād ider nā-merdi her dem aġladur 
merdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 1). [ḳaḥbe-zendür, -dür ] 

 

ḳaḥbe-zen dünyā: Kahpe, dönek dünya. 

Raḥīmī ḳaḥbe-zen dünyāda her nā-merde dil virme / Ṭuz etmek bilmeyenden ara zaḥmet ara zaḫm 
irmiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 5). [ḳaḥbe-zen dünyāda, -da ] 

İnanmaz saña gerçek er olan ey ḳaḥbe-zen dünyā / Bu gün mesrūr-ı rūşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 5). [ḳaḥbe-zen dünyā, ] 

 

kāḫ-ı ʿizz ü devlet: Ululuk ve itibarın köşkü. 

Kāḫ-ı ʿizz ü devletüñ yapduḳda bünyād-ı ezel / Eylemiş ser-levḥasın ṭūbā ile ḥüsn ü meʾāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 3). [kāḫ-ı ʿizz ü devletüñ, -üñ ] 

 

kāḫ-ı vücūd: Beden köşkü. 
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Ṣaḳlasun kāḫ-ı vücūdını ḫalelden Bārī / Dil-i vīrānemi bir yapıcı miʿmārum var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 73, Beyit 4). [kāḫ-ı vücūdını, -ını ] 

 

ḳahr: Dert, sıkıntı, keder. 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [ḳahruñla, -uñla ] 

Kerem ü luṭfuñ ile ḫurrem idüp ġayrıları / Beni ḳahruñla revā görme ki ġamnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 3). [ḳahruñla, -uñla ] 

Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [ḳahr, ] 

 

ḳāʾil it-: Razı etmek. 

Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [ḳāʾil itmedüñ, -medüñ ] 

 

kāʾināt: Dünya, alem, cihan. 

Şām-ı küfr içre ḳalurdı kāʾināt ey ṣubḥ-ı dīn / Tāb-ı tīġüñ olmasa envār-ı mihre tevʾemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 2). [kāʾināt, ] 

Aydın oldı Tire dehr Aḳşehre döndi kāʾināt / Olalı sen meh bu gün menzil-güẕār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 2). [kāʾināt, ] 

 

kākül: Alna düşen kısa saç demeti, perçem. 

Cinān bāġında mı ādem anuñçün cān ḳarār itmez / Bilür mecmūʿ-ı insān bir perīşān kākülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 4). [kākülüm, -üm ] 

Ruḫsār u kākülüñüz şimdi berāber oldı / Yanumda ey yüzi gül ṣubḥ u mesā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 5). [kākülüñüz, -üñüz ] 

Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [kākülüñsüz, -üñsüz ] 

Dil İrem bāġında dīdāruñsuz ārām eylemez / Kākülüñsüz mürġ-i cāna dām-ı ġam bāġ-ı merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 2). [kākülüñsüz, -üñsüz ] 

Gün yüzüñsüz gözüme Aḳşehr ey meh Tiredür / Kākülüñsüz ṣanma Aydındur Ḳaraman illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 3). [kākülüñsüz, -üñsüz ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ ben ıraḳdan seyr idem nergis-misāl / Bī-tekellüf geşt ide her rū-siyeh kākül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 3). [kākül, ] 

 

kākül-i ʿanber-fām: Anber renkli kakül, sevgilinin kara saçları. 
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Ḳomadı ḳılca Raḥīmī dil-i miskīnde ḳarār / Ṭolaşaldan o mehüñ kākül-i ʿanber-fāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 6). [kākül-i ʿanber-fāmı, -ı ] 

 

kākül-i dil-ber: Dilberin perçemi. 

Sāye ṣalalı kākül-i dil-ber gibi tūġuñ / Ṭuġrā-yı ẓafer Hinde vü Kāşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 3). [kākül-i dil-ber, ] 

 

ḳal: Söz. 

Bir ḳalīle bend ider geh biñ perīşān-ḫāṭır / Gāh olur başdan çıḳarur ʿāşıḳı bu kār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 6). [ḳalīle, -īle ] 

 

ḳal-:  

1.Bir durumunda içinde olmak, bulunmak. 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [ḳaldum, -dum ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dermānde ḳaldum / Meded yā Rabb baña bir yār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
23, Beyit 4). [ḳaldum, -dum ] 

Müşebbek micmer-i bezm-i belādur cism-i pür-sūzum / Dil ü cān ʿūdum olup mūlarum yir yir duḫān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 2). [ḳalmış, -mış ] 

Nūş itmeyince cām-ı lebini piyālenüñ / Batmaya ḳala cānda ġam-ı zaḫmı nālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 1). [ḳala, -a ] 

Şām-ı küfr içre ḳalurdı kāʾināt ey ṣubḥ-ı dīn / Tāb-ı tīġüñ olmasa envār-ı mihre tevʾemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 2). [ḳalurdı, -urdı ] 

 

2. Bir mekanda bulunmak, durmak, hareket etmemek. 

Baḥr-i fürḳatde ḳaldı dil yād it / Varṭa-i ġamda āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 3). 
[ḳaldı, -dı ] 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [ḳalduñ, -duñ ] 

Güneş ẓulmet seḥābında ḳalup olmasa nūrānī / Ḳılardı pertev-i şevḳ-i ruḫuñ ānide nūr ānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 1). [ḳalup, -up ] 

 

3. Elde bulunmak, geriye kalmak. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [ḳaldı, -dı ] 
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Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Arada nem ḳaldı senden ġayrı ey ḫūrşīd-ḫad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 5). [ḳaldı, -dı ] 

Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn / Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 2). [ḳalmadı, -madı ] 

Āh kim sevdā-yı zülfüñle bu dil āşüfte-ḥāl / Ḳalmadı ḳılca ḳarārum oldı ten ẓıll-i ḫayāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 178, Beyit 1). [ḳalmadı, -madı ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [ḳaldı, -dı ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [ḳaldı, -dı ] 

Ṣafā gitdi göñül āyīnesinde jeng-i ġam ḳaldı / Gül-i şādī açılmaz sīnede ḫār-ı elem ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 343, Beyit 1). [ḳaldı, -dı ] 

Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [ḳaldı, -dı ] 

Derūn-ı sīnede ḫūn-ı ciger çeşmümde āb-ı ġam / Bilinmedük nem ola bāṭın u ẕāhirde nem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 3). [ḳaldı, -dı ] 

Ṭayanma ḥüsn-i bī-bünyāduña ey ġonca-leb gör kim / Ne mirʾāt-ı Sikenderden nişān ne cām-ı Cem 
ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 4). [ḳaldı, -dı ] 

Raḥīmī her ḫasīse iḥtiyāc ʿarż itme ʿālemde / Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı kerem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 5). [ḳaldı, -dı ] 

Yile virmiş varını ṣabr u ḳarārı ḳalmamış / Ḫānḳāh-ı ʿālem içre nāba beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 4). [ḳalmamış, -mamış ] 

 

4. Kalıcı olmak, varlığını sürdürmek. 

Ṣu gibi ṣāf ol derūnuñda küdūret ḳalmasun / Bir dem ola ṣu gibi tā ḳılasın dīdārı seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 55, Beyit 4). [ḳalmasun, -masun ] 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [ḳalmasun, -masun ] 

Yaḳam rūy-ı zemīni nār-ı fürḳat böyle ḳalursa / Virem ġarḳ-āba ṭūfān yaşum ile sūy-ı ʿummānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 6). [ḳalursa, -ursa ] 

 

5. Olduğu durumu, yeri korumak. 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [ḳaldı, -dı ] 

 

6. Durmak, beklemek. 



1026 
 

Ṣurāḥi gibi ser-keşler ne bilsün derd ü derdümden / Ayaḳlarda ḳalup cürʿa gibi ḫ˅ār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 2). [ḳalup, -up ] 

 

7. Duygu ve düşüncelerin bir noktada sabit kalması. 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [ḳaldı, -dı ] 

 

8.Düşmek. 

İtdügüñ cevri Raḥīmī ḳuluña / Saña ḳalursa nigārā var ögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, Beyit 5). 
[ḳalursa, -ursa ] 

 

9. Bulunmak, mevcut olmak. 

Ser-i kūyuñda ḳaddüm üzre zer-çihrem görenler dir / Vefā bāġınuñ öz şāḫında bir berg-i ḫazān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 3). [ḳalmış, -mış ] 

Vücūdum bir seḫāvet kesb idüpdür żaʿf-ı fürḳatle / Ḥarāret ġālib olup cānda ne tāb u tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 4). [ḳalmış, -mış ] 

Bu māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñ n’ola mesken ṭutsa sīnemde / Niçe vīrāne var içinde genc-i şāyegān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 6). [ḳalmış, -mış ] 

Aġlamaḳdan gözlerümde ḳalmadı nūr-ı baṣar / Bir dem ol gül-çihrenüñ ḫurrem-liḳāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 2). [ḳalmadı, -madı ] 

 

10. Sâdece ondan ibâret olmak. 

Dem-i ġamda baña hem-dem bu çeşm-i ḫūn-feşān ḳalmış / Hevādār olup üstüme döner āh u fiġān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 1). [ḳalmış, -mış ] 

Cefā-yı ġamze cāna geçdi peykānı dil uzatmaz / Ṣorup ḥālüm aġız açar bu zaḫm-ı cān-sitān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 5). [ḳalmış, -mış ] 

 

ḳāl it-: Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi 
yapmak, ayırmak. 

Pūte-i ġuṣsaya ḳoyup bu Raḥīmīyi felek / Sızṭurup āteş-i ġayretle ʿaceb ḳāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 4). [ḳāl itdi, -di ] 

 

ḳāl u ḳīl ḳıl-: Dedikodu yapmak. 

Nihān olur dehānuñla miyānuñ ey perī benden / Anuñ ḥaḳḳında ḳāl u ḳīl ḳılaydum bāri kem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 2). [ḳāl u ḳīl ḳılaydum, -aydum ] 
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kālā: Sermaye. 

Lebi kālāsını ser-māye-i cānıyla meded / Baña ey ḫ˅āce alı vir saña ḥelvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 46, Beyit 3). [kālāsını, -sını ] 

Müşteriyüz naḳd-i cān ile lebüñ kālāsına / Yoḳ dime āzār ile ey ġonca bāzār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 4). [kālāsına, -sına ] 

 

ḳalʿa: Kale. 

Dem-i hecrüñde yaşum içre ḫırāşīde beden / Beñzer ol ḳalʿaya deryāda temāşālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 2). [ḳalʿaya, -ya ] 

Göñül Nīş ḳalʿasıdur ṣan ḫarāb olmış içi ṭaşı / Başum ṭāġ-ı ʿinā ʿaynıyla çeşmümdür bıñarbaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 1). [ḳalʿasıdur, -sıdur ] 

 

ḳalb: Yürek, gönül. 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [ḳalbümde, -ümde ] 

Secde ḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ḳalbüm Raḥīmī ġayrıya / Kaʿbe dergāhuña ḳılmışdur ṣafā ile sened (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 7). [ḳalbüm, -üm ] 

Ḳalbümi jeng-i taʿalluḳdan muṣaffā eyleyüp / Geydüm ey rūşen-liḳā āyīne gibi bir nemed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 6). [ḳalbümi, -ümi ] 

Bu ḳalbüm ḫāliṣ itdi cevher-i ʿaşḳ / Yüzüm gibi tenüm altun olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 2). [ḳalbüm, -üm ] 

Şikeste-ḫātırum luṭf eyle bir ḳalbi ṣınıḳdan ṣor / Vücūdı seng-i cevriyle zaḫmdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 6). [ḳalbi, -i ] 

Dem bu demdür jeng-i ġamla ḳılma ḳalbüñ münkesir / Bezm-i cām encāmını ḫod gösterür her cām-ı ṣāf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 2). [ḳalbüñ, -üñ ] 

Benüm ḳalbüm ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānuñdan / Emīrü’l-müʾminisin ḳāṭıʿu’l-burhāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 2). [ḳalbüm, -üm ] 

Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [ḳalbüm, -üm ] 

Ḳapuña baş egmeyen ḳalbüm Ṣafā-yı ḳalb ile / Görmesün ol Merve ḥaḳḳı Kaʿbe-i ʿulyā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 6). [ḳalbüm, -üm ] 

Nā-müsāʿid ṭāliʿum baḫtum siyeh ḳalbüm ḥazīn / Ṭañ mı ey gül-çihre bülbül gibi eylersem enīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 1). [ḳalbüm, -üm ] 

Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [ḳalbüñ, -üñ ] 

 

ḳalb-i āteşīn: Coşkun gönül. 
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Ḳandīl gibi ḳapuña dil baġlamasa ger / Yaḳmazdı nār-ı şevḳuñı bu ḳalb-i āteşīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 2). [ḳalb-i āteşīn, ] 

 

ḳalb-i ġamnāk: Gamlı kalp. 

Dilimi derhem itdi ġonca gibi ḫār-ı hicrānuñ / Anuñçün gül gibi ḫandān degüldür ḳalb-i ġamnāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 4). [ḳalb-i ġamnāküm, -üm ] 

 

ḳalb-i ḫarāb: Kırık kalp. 

Āsitānuñsuz cihān maʿmūresin ey genc-i ḥüsn / Gelmeye bir ḥabbe bu ḳalb-i ḫarābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 6). [ḳalb-i ḫarābuñ, -uñ ] 

 

ḳalb-i ḫarābī: Gönlü kırık, yıkılmış olanlar. 

Ben şikeste-ḥāli ṣorma ḫāṭır-ı maʿmūreden / Dest-i cevriyle yıḳıḳ ḳalb-i ḫarābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 2). [ḳalb-i ḫarābīler, -ler ] 

 

ḳalb-i istiġnā: Tok gözlü gönül. 

Ferāġat-baḫş olur şāh u vezīre inḳıyād itmez / Olanlar ḳalb-i istiġnāyıla ferzānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 2). [ḳalb-i istiġnāyıla, -yıla ] 

 

ḳalb-i meftūn: Vurgun gönül. 

Raḥīmī ġamze ḳıldı ḳalb-i meftūn / Lebiçün cān ġama merhūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 5). [ḳalb-i meftūn, ] 

 

ḳalb-i selīm: Temiz kalp. 

Ḳapuña gelüp ḳalb-i selīm ile Raḥīmī / Himmet demidür eyle ʿināyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 7). [ḳalb-i selīm, ] 

 

ḳaldır-: Çekmek. 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablumdur ʿalem āhum / Raḥīmī mālik-i mülk-i ġam oldum ḳaldırup sancaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 5). [ḳaldırup, -up ] 

 

ḳalem: Yazı yazmaya mahsus, genellikle çubuk biçiminde âlet. 

Müjem resm eyler iken gözde şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ / Ḳalem levḥ üzre taḥrīr itmemişdi daḫi ṣūret naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 5). [ḳalem, ] 
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Meşḳ-i ʿaşḳuñ ḳaralarken ben senüñ daḫi ḳalem / Levḥa yazmamış idi Leylā vü Mecnūndan misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 3). [ḳalem, ] 

 

ḳalem çek-: Bir yazının, bir kaydın gereksiz ya da geçersiz olduğunu belirtmek üzere üstünü çizmek. 

Başum aldum ele meydānuña ṣoñra ḳadem baṣdum / Ḥayātum defteri erḳāmına evvel ḳalem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 2). [ḳalem çekdüm, -düm ] 

 

ḳalemvār: Kalem gibi. 

Emrüñe boyın urdı vü baş egdi ḳalemvār / Tīġüñ ḫaberi şāh-ı Ḫorāsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 6). [ḳalemvār, ] 

 

ḳālib-i fersūde: Yıpranmış beden. 

Yād-ı laʿlüñdür Raḥīmī mürdeye viren ḥayāṭ / Ḳālib-i fersūdedür ey ʿḬsā-dem cānsuz cesed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 7). [ḳālib-i fersūdedür, -dür ] 

 

ḳalḳan: Ok, kılıç ve benzerinden korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık. 

Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [ḳalḳan, ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [ḳalḳan, ] 

 

ḳallāş: Kalleş, hileci, dönek. 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [ḳallāşı, -ı ] 

 

ḳalmış durur: Kalmıştır. 

Yoluña nem var ise ser-cümle īsār eyledüm / Varlıġumda dilde ġam ḳalmış durur gözde remed 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 4). [ḳalmış durur, -ur ] 

 

ḳālu belā: "Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından, onların 
bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar 
da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler." (Araf 7/172) ayetinden iktibastır. 

Dimişem ḳālu belā ʿaşḳuña cān ile belī / Ben ol ʿahdi güderüm dīnüm ü īmānımsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 3). [ḳālu belā, ] 

 

ḳamaş-: Fazla ışıktan dolayı geçici olarak kararıp etrâfı göremez olmak. 
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Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [ḳamaşduñ, -duñ ] 

 

kām-baḫş ol-: Mutluluk bahşeden olmak. 

Rubʿ-ı meskūn içre şāhum şāh-ı heft iḳlīm ol / Kām-kār ol kām-baḫş ol kām-bīn ol kām-yāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 9). [kām-baḫş ol, ] 

 

kām-bīn ol-: Muradına erdiren olmak. 

Rubʿ-ı meskūn içre şāhum şāh-ı heft iḳlīm ol / Kām-kār ol kām-baḫş ol kām-bīn ol kām-yāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 9). [kām-bīn ol, ] 

 

ḳamer: Ay. 

Ḫ˅āceyān-ı şehr ile mihr ʿarż idüp māhum ḳamer / Yüz sürüp naʿl-i semendüñe öpüp ḫāk-i rikāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 3). [ḳamer, ] 

Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr / Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 6). [ḳamer, ] 

Baʿīd olsun nüḫūset ey ḳamer baḫt-ı saʿīdüñdür / Şeref viren cihāna mihr-i ḥüsn-i bā-kemālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 6). [ḳamer, ] 

Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [ḳamer, ] 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [ḳamer, ] 

Bilmemiş noḳṣānını meh-rūña meyl itmiş ḳamer / Her gice şehrüñde anuñçün gezer uġrı gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 5). [ḳamer, ] 

 

ḳamer-ruḫsār: Ay yüzlü. 

Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa / ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 4). [ḳamer-ruḫsāradur, -adur ] 

 

ḳāmet: Boy, endam. 

Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ / Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 1). [ḳāmetüm, -üm ] 

Cennet ü ṭūbāya virmez ḳāmet ü dīdāruñı / Himmeti şāhum Raḥīmī bendeñüñ ġāyet bülend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 7). [ḳāmet, ] 

Ḳāmetüñ rāst serv-i dil-cūdur / Ṣu gibi göñlüm aḳıdan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 2). 
[ḳāmetüñ, -üñ ] 
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Secde vācibdür baña gördüm ḳaşuñ miḥrābını / Ḳāmetüñ göstermege ṭoġrul ki farż oldı namāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 3). [ḳāmetüñ, -üñ ] 

Ḫāk olduġı ayaḳda bu cism-i nā-tüvānuñ / Ümmīd-i vuṣlatıdur sen ḳāmeti revānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 1). [ḳāmeti, -i  

Bir ḫaṭā ile dolaşdum çīn-i zülfeynüñ görüp / Yay idüp çekdüñ çevirdüñ ḳāmetüm ṭuġrā-misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 2). [ḳāmetüm, -üm ] 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar / Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 3). [ḳāmet, ] 

Bār-ı cevr-i devri çekmekden bükildi ḳāmetüm / Bāri ġam çekdürme ey meh mihri yoḳ aġyārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 6). [ḳāmetüm, -üm ] 

Hevādārı olanı ḳāmetüñüñ istiḳāmetle / Meẕellet yollarında sāye gibi ḫāksār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 3). [ḳāmetüñüñ, -üñüñ ] 

Rāstī bir tāze revnaḳ virdi cism-i ʿāleme / Ḫılʿat-i şāhı şehā sen ḳāmeti bālāyıla (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 290, Beyit 2). [ḳāmeti, -i ] 

Ḳāmetüñ serv ü lebüñ ġonca yañaġuñ berg-i gül / Sebze-i bāġ-ı leṭāfetdür ḫaṭuñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 3). [ḳāmetüñ, -üñ ] 

Cām-ı cevrin içeli döne döne devrānuñ / Derde dūş itdi bu gün ḳāmetümi dāl itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 322, Beyit 2). [ḳāmetümi, -ümi ] 

 

ḳāmet-i bālā: Uzun boylu (sevgili). 

ʿÖmr uzunluġından isterseñ temettuʿ dil-berā / Şehr-i Kütāhiyyede bir ḳāmet-i bālāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 4). [ḳāmet-i bālāya, -ya ] 

 

ḳāmet-i dil-cū: Gönül çeken boy. 

Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [ḳāmet-i dil-cū, ] 

 

ḳāmet-i şimşād: Şimşir boylu güzel. 

Ey gözüm ḳan aġlama ol ḳāmet-i şimşād içün / Gül ḳaçan meyl itdi sūy-ı bülbüle feryād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 1). [ḳāmet-i şimşād, ] 

 

ḳāmet-i yār: Sevgilinin boyu, endamı. 

Baña vācib olupdur secde gördüm ḳāmet-i yāri / Uzatma vāʿiẓā gel ḳıṣṣayı vaḳt-i namāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 4). [ḳāmet-i yāri, -i ] 

 

kām-kār ol-: İsteğine ulaşmak, mutlu olmak. 
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Rubʿ-ı meskūn içre şāhum şāh-ı heft iḳlīm ol / Kām-kār ol kām-baḫş ol kām-bīn ol kām-yāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 9). [kām-kār ol, ] 

 

kām-kār-ı evliyā: İsteğine kavuşmuş evliya. 

Luṭf ile yap yap Raḥīmīnüñ yıḳıḳ göñlin hemān / Bir velāyet ẓāhir it ey kām-kār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 13). [kām-kār-ı evliyā, ] 

 

kām-kār-ı ʿīd: Bayramın mutlusu. 

Şād it Raḥīmī ḳuluñı bir merḥabā ile / Olsun ḳabūl-i luṭfuñ ile kām-kār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 8). [kām-kār-ı ʿīd, ] 

 

kāmrānlıḳ: Mutluluk. 

Ḫaṭṭ-ı cān ise Raḥīmī kāmrānlıḳdan murād / Var özüñ bir Ḫusrev [ü] Şīrīn lebe Ferhād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 7). [kāmrānlıḳdan, -dan ] 

 

ḳamu: Tüm, bütün. 

Ḳamu eşyāda her vechile vechü’llāhı seyr eyle / Ṣafā ehline ey ṣūfī bu mirʾāt-ı muṣaffādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 2). [ḳamu, ] 

Çü kişi-zādesin işüñ ḫayırdur niyyetüñ ḫayra / Saña bed-ḫᵛāh olanlardur ḳamu bed-ḫūy bed-kīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 3). [ḳamu, ] 

 

kām-yāb: İsteğine kavuşmuş, muradına ermiş olan. 

Rubʿ-ı meskūn içre şāhum şāh-ı heft iḳlīm ol / Kām-kār ol kām-baḫş ol kām-bīn ol kām-yāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 9). [kām-yāb, ] 

 

kām-yābī: Muradına ermişler. 

Ḥālet-i laʿlüñ Raḥīmī cām-ı sāġardan ṣorar / Ol meẕāḳ-ı cām-ı cānı kām-yābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 7). [kām-yābīler, -ler ] 

 

ḳan: Maden. 

Unutma añ Raḥīmī ḳuluñı düşnām-ı laʿlüñden / Benem ol ey mürüvvet kānı vird-i müstecābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 5). [kānı, -ı ] 

Ḳuluyuz ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı / Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 7). [kānı, -ı ] 

Ḥaḳīḳat-dān ola hem pür-ḥaḳīḳat-bīn ü ḥaḳ-perver / Senüñ gibi saʿādet kānı şāh-ı kāmkār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 2). [kānı, -ı ] 
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İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne / ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana gönderseñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 5). [kānı, -ı ] 

Ḫayāl ü fikr-i dendān u dehān-ı yāra meʾvādur / Ne dürrüñ maʿdenidür gör ne cevher kānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 4). [kānıdur, -ıdur ] 

Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [kānı, -ı ] 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [kānı, -ı ] 

Vaṭan ṭutdı gözüm içre ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ / Ne cevher maʿdeniyüz gör ne dürrüñ kānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 2). [kānıyuz, -ıyuz ] 

Yaşumla baḥr-i dehrüñ şimdi terdür ḳatı mā-beyni / Baṣaldan baġrına kān gibi sen laʿl-i dür-efşānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 4). [kān, ] 

 

ḳan:  

1.Vücuttaki hayati sıvı. 

Dem-i ġamda lebüñ hecriyle yaşum ḳana dönmişdür / Ciger tennūr-ı fürḳatde yanuḳ biryāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 1). [ḳana, -a ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ ġamından döne döne ey felek / Cürʿaveş pā-māl idüp yire dökersin ḳanımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 3). [ḳanımuz, -ımuz ] 

Rūy-ı zerdüm ḳana ġarḳ itsem şafaḳ gibi n’ola / Zaḫm-ı tīġüñden güzeller şāhı ʿunvān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 5). [ḳana, -a ] 

Şarāb-ı nāb içün bu çeşm-i ḫūn-efşānum añmazsın / Dem-ā-dem cürʿaveş pā-māl idersin ḳanum 
añmazsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 1). [ḳanum, -um ] 

İçersin ḳana ḳana mey yirine ʿāşıḳuñ ḳanın / Velī ey çeşm-i mestüm ḳāniʿ olmaz ḳanı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 6). [ḳanın, -ın; ḳanı, -ı ] 

Ḳana ġarḳ itdi ruḫ-ı zerdüm sirişk-i lāle-gūn / Vechi var dilerse şāhum baña mīr-i ʿāşıḳān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 6). [ḳana, -a ] 

Ḳanı ẕāt-ı şerīfüñ gibi bir dervīş-i ʿālī-şān / Özüñ şāhāne dervīş añılan ey şāh-ı dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 1). [ḳanı, -ı ] 

Laʿlüñe beñzeyeli başumuza çıḳdı şarāb / Bulsavuz ḳanın içerdük biz anuñ tenhāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 3). [ḳanın, -ın ] 

ʿİẕār-ı yāre ḳarşu lāf-ı ḥüsn itmiş meger lāle / Ḳızarup ḫacletinden şimdi ḳan derler döker lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 1). [ḳan, ] 

Mey yirine Raḥīmī anuñ ḳanın içesin / ʿḬş ide sāḳī bir gözi mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
297, Beyit 8). [ḳanın, -ın ] 

Ḳanını mey yirine anuñ içesin müdām / Devrüñde lāle gibi ciger-ḫ˅ānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 3). [ḳanını, -ını ] 
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Ḳan mıdur ol ki ṣu gibi ḳapuñda aḳmaya / Baş mıdur ol ayaġuña ġalṭānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 2). [ḳan, ] 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [ḳan, ] 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [ḳan, ] 

 

2.Kan||Kanlı gözyaşı. 

Eşk-i ḥasret ḳana ġarḳ itdi gözüm merdümlerin / Ṣanki laʿlīn-cāmelerle zeyn olur ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 11). [ḳana, -a ] 

 

ḳan-:  

1.Doymak. 

Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle / Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 2). [ḳandı, -dı ] 

Ḳansın zülāl-i mīmüñe ʿaṭşān-ı cān u dil / Ol iki dālüñ ile ḳıl ey dil-rubā meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 2). [ḳansın, -sın ] 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [ḳandı, -dı ] 

Kerbelā-yı ġamda cān virdi Raḥīmī teşne-leb / Her ḫavāric ḳandı āb-ı vaṣluña ḥayfā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 5). [ḳandı, -dı ] 

 

2. Aldanmak, inanılmaması gereken şeye inanmak. 

Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh / Şehādet itme nā-ḥaḳ yere girme ḳana ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 4). [ḳandum, -dum ] 

 

ḳan aġla-: Kanlı gözyaşı dökmek ‖ çok üzülmek. 

Ḥālet-i ʿaşḳ içre aḥvālüm görüp ḳan aġladı / Ey benüm çeşm-i güher-bārum yaşuñ olsun mezīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 2). [ḳan aġladı, -dı ] 

Ey gözüm ḳan aġlama ol ḳāmet-i şimşād içün / Gül ḳaçan meyl itdi sūy-ı bülbüle feryād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 1). [ḳan aġlama, -ma ] 

Hem-demüm yoḳ eşk-i çeşmümden biraz ḳan aġlasam / Ter düşürmişdür benüm mā-beynümi deryāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 6). [ḳan aġlasam, -sam ] 

 

ḳan dök-:  

1.Kanlı gözyaşı dökmek. 
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Hevā-yı ḳāmet-i hecriyle düşdüm sūy-ı ṣaḥrāya / ʿAceb mi ḳan dökerse dem-be-dem bu çeşm-i 
giryānum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 3). [ḳan dökerse, -erse ] 

Gün olmaz yanmaya dem var mı ḳan dökmezdi yoluñda / Dil-i biryānı bilmez dīde-i giryānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 4). [ḳan dökmezdi, -mezdi ] 

Lebinden dem uraldan sen döker ḳan çeşm-i giryānum / Niçün ḳan üzre ḳan itdüñ girüp meydāna ey 
vişne (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 2). [ḳan döker, -er ] 

 

2. Ölüme yol açmak, cana kıymak. 

Ṭayanup ġamzeñe çeşmüñ döker ḳan / Velī ṣorsañ geçer ol mest-i mestūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
42, Beyit 2). [ḳan döker, -er ] 

Ḳanumı dök cānumı al rāżıyam tek ṣun lebüñ / Ṣoñra ṭuyup ġamzeñ öldürürse ola ḳana ḳan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 2). [ḳanumı dök, -umı] 

 

ḳan eyle-: Yaralamak, kanatmak. 

Başum seng-i cefāyıyla yarup ḳan eyleyüp yaşum / Ḳanı ol demlerüm añ luṭf-ı bī-pāyānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 3). [ḳan eyleyüp, -yüp ] 

 

ḳan ol-: Kan olmak, kan gibi kırmızı olmak. 

Seng-i hecrüñle göñül sāġar-ṣıfat oldı şikest / Cürʿaveş pāy-māl olup ḳan oldı baġrum mül gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 6). [ḳan oldı, -dı ] 

 

ḳan olası: Ölesi, canı çıkası ||(gözyaşı kastedilerek) *gözyaşının kanlı olması ile de irtibat kurulmuştur. 

Bezminde gerçi sāġar-ı çeşmüm ṭolar müdām / Niçün bu ḳan olasıya itmez nigāh-ı Cem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 216, Beyit 3). [ḳan olasıya, -ya ] 

 

ḳan ṭol- Kanla dolmak, kıpkırmızı olmak. 

Ḳan ṭolar her dem ḳadeḥveş çeşm-i ḫūn-efşānumuz / Mey içelden ḫār ile ol ġonca-i ḫandānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 1). [ḳan ṭolar, -ar ] 

Lebi ġamıyla ḳadeḥ gibi ṭoldı ḳan çeşmüm / Ġıdā-yı cān olan ol cām-ı ḫoş-güvārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 3). [ḳan ṭoldı, -dı ] 

Ḥasret-i laʿlüñle cānā bezm-i ġamda gözlerüm / Döne döne ḳan ṭolup peymāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 2). [ḳan ṭolup, -up ] 

 

ḳan ṭolu ol-: Kan dolu olmak. 

Bu çeşm-i cürʿaveş pāy-māl-i devrān itseñ incinmem / Lebüñsüz sāġar-ı çeşmüm ṭolu ḳan olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 2). [ḳan ṭolu olmadan, -madan ] 
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Ne ḳanlar yutduġın her dem Raḥīmī dest-i hicrāndan / Anı sāġar gibi baġrı ṭolu ḳan olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 7). [ḳan ṭolu olmayan, -mayan ] 

 

ḳan uġud: Kana boyanmış. 

Ḳan uġud atdı ġubār-ı ġam şarāb ister göñül / Yandı baġrum ey ciger kūşem kebāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 1). [ḳan uġud, ] 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñdur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [ḳan uġuduñ, -uñdur ] 

 

ḳan uġud ol-: Kana boyanmış olmak. 

Ḳan uġud oldum ġubār-ı ġuṣṣadan / Sāḳiyā cām-ı lebüñden bāde ṣun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 3). [ḳan uġud oldum, -dum ] 

 

ḳan üzre ḳan it-: Kan üstüne kan yapmak. 

Lebinden dem uraldan sen döker ḳan çeşm-i giryānum / Niçün ḳan üzre ḳan itdüñ girüp meydāna ey 
vişne (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 2). [ḳan üzre ḳan itdüñ, -düñ ] 

 

ḳan yaġı: Kan düşmanı. 

Baḥr ile mā-beyni terdür yaşumuñ / Çeşmüme ḳan yaġıdur Nīl ü Aras (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 3). [ḳan yaġıdur, -dur ] 

 

ḳan yud-: Pek çok sıkıntı, azap, ıstırap çekmek. 

Laʿl-i sīr-ābuñla ġonca gördi hem-meşreb müdām / Reşkden mi ḳan yudar terdür ḥarāretden gül-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 3). [ḳan yudar, -ar ] 

Ġonca gibi ḳan yudar bülbül ḥarīm-i bāġda / Bī-tekellüf gülşen-i ḥüsnüñ ider her ḫār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 6). [ḳan yudar, -ar ] 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [ḳan yudar, -ar ] 

Gül gibi sen mey içüp her ḫāra hem-dem olalı / Ġoncaveş ben ḳan yudup bülbül gibi itdüm fiġān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 6). [ḳan yudup, -up ] 

Ḳan yudar ġonca görüp zaḫm-ı zebān-ı ḫārdan / Gül yanup kül oldı sūzum gördi hecr-i yārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 1). [ḳan yudar, -ar ] 

 

ḳana gir-: Birini öldürmek veya öldürtmek.  

Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh / Şehādet itme nā-ḥaḳ yere girme ḳana ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 4). [ḳana girme, ] 
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ḳana ḳan ol-: Ölüme karşı ölüm olmak. 

Ḳanumı dök cānumı al rāżıyam tek ṣun lebüñ / Ṣoñra ṭuyup ġamzeñ öldürürse ola ḳana ḳan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 2). [ḳana ḳan ola, -a ] 

 

ḳana ḳana iç-: Kanıncaya, doyuncaya değin, bol bol, doyasıya içmek. 

İçersin ḳana ḳana mey yirine ʿāşıḳuñ ḳanın / Velī ey çeşm-i mestüm ḳāniʿ olmaz ḳanı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 6). [ḳana ḳana içersin, -ersin ] 

 

ḳanāʿat: Tokgözlülük, yetinme. 

Ḳanāʿat ḳāfınuñ seyrinde ʿanḳā hem-cenāḥumdur / Hümā-yı evc-i himmet sāye-i devlet-fezā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 3). [ḳanāʿat, ] 

Dāġlar zerrīn-libāsum zaḫm-ı sīnem ḥancerüm / Pādişāh-ı kişver-i faḳram ḳanāʿat leşkerüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 1). [ḳanāʿat, ] 

 

ḳanāʿat ehli: Kanaatkâr. 

Faḳīrem gerçi kim ednādan ednā bir gedāyam ben / Ḳanāʿat ehli dervīşem şehā ṣāḥib-ġınāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 1). [ḳanāʿat ehli, ] 

 

ḳanber: Hazret-i Ali hazretlerinin kölesi. 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [ḳanber, ] 

Ḳuluyuz ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı / Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 7). [ḳanberiyüz, -iyüz ] 

Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā / Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 5). [ḳanber, ] 

 

ḳancıḳ: Hilekâr dönek, sözünde durmayan, kalleş. 

Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl / Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 2). [ḳancıḳ, ] 

 

ḳand: Şeker. 

Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle / Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 2). [ḳandı, -ı ] 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [ḳandına, -ına ] 
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ḳanda: Nerede. 

Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle / Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 2). [ḳanda, ] 

Şām-ı zülfüñde ḳarār itdi bu şeb miskīn-göñül / Ḳanda kim aḫşām ola lābüdd ider meʾvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 4). [ḳanda, ] 

Ḫırāmān ḳanda nīk ẓıllin düşürmez ḫāke ḥıfẓ eyler / Misāl-i ebr-i Aḥmeddür ki olmış sāyebān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 2). [ḳanda, ] 

ʿÖmrüm öñüñde ölmege cān virürüm senüñ / Zīrā doyunca seyr iderüm ḳanda var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 4). [ḳanda, ] 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [ḳanda, ] 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [ḳanda, ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñda laʿl-i ʿanberīn / Ṣanki ḳonmış ḳanda bir miskīn-meges (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
119, Beyit 7). [ḳanda, ] 

Yaşuma hem-dem olan yārümi gir gözlerüme / Ḳandadur ol dişi dürr lüʾlüʾ-i şeh-vāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 2). [ḳandadur, -dur ] 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [ḳanda, ] 

ʿAceb ḳanda revāndur ey ʿaceb ol serv-i reftārum / ʿAceb kimlerle ḫurremdür ʿaceb ol tāze gülzārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 1). [ḳanda, ] 

Gitdi gözden dilde cā ṭutdı ḫayāl-i laʿl-i yār / Ḳanda żāyiʿ eyledüm bu çeşm-i giryān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 6). [ḳanda, ] 

Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh / Şehādet itme nā-ḥaḳ yere girme ḳana ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 4). [ḳanda, ] 

Yine pehlūsına çekmiş ten-i cānānı zırıh / Ḳanda buldı ʿaceb ol maḫzen-i pinhānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 1). [ḳanda, ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [ḳanda, ] 

 

ḳandan: Nereden. 

Baġrumuñ başında ʿaynı ile buldum başını / Bilürem ḳandan gelür her dem bu eşk-i ḫūn-feşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 5). [ḳandan, ] 

Gözümüñ bilmezem ḳandan gelürdi dem-be-dem yaşı / Ciger dāġında ʿaynıyla bulandı varımış başı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 1). [ḳandan, ] 
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ḳand-ı zülāl-i laʿl: Dudağın saf şekeri. 

Teşneyem ḳand-ı zülāl-i laʿlüñe ben ḫastayı / Zāʾil itmez ʿaṭşumı cānā benüm cüllāb-ı ḳand (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 4). [ḳand-ı zülāl-i laʿlüñe, ] 

 

ḳandīl: Çerağ, meşale. 

Şemʿ-i ḳadrin revġan-ı ʿizzet fürūzān eylesün / Nitekim ḳandīl uyarduḳca sipīhre māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 8). [ḳandīl, ] 

Ḳandīl gibi ḳapuña dil baġlamasa ger / Yaḳmazdı nār-ı şevḳuñı bu ḳalb-i āteşīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 2). [ḳandīl, ] 

 

ḳandīl-i āfāḳ: Ufukların kandili. 

Işıḳlar gibi yanmış ʿāşıḳuz biz nār-ı şevḳıyla / Yaḳar ḳandīl-i āfāḳı dil-i sūzānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 5). [ḳandīl-i āfāḳı, -ı ] 

 

ḳandīl-i nūr-ı māh-ı tāb: Mehtabın ışığının kandili. 

Nār-ı şevḳüñle senüñ ben şemʿveş sūzān iken / Daḫi nā-peydā idi ḳandīl-i nūr-ı māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 5). [ḳandīl-i nūr-ı māh-ı tāb, ] 

 

ḳanı: Hani. 

Başum seng-i cefāyıyla yarup ḳan eyleyüp yaşum / Ḳanı ol demlerüm añ luṭf-ı bī-pāyānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 3). [ḳanı, ] 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [kānı, ] 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [ḳanı, ] 

 

kān-ı cūd: Cömertlik ocağı. 

Āşinālıḳ ḳıl Raḥīmī bendeñi ey kān-ı cūd / Ṭopṭoludur gevher-i ʿirfān ile deryā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 5). [kān-ı cūd, ] 

 

kān-ı iḥsān-ı mürüvvet: Cömertlik lütfunun kaynağı. 

Kān-ı iḥsān-ı mürüvvetsin eyā Ḫātem vücūd / Keff-i feyż-ı cūduñ ile düşdi baḥre ıżṭırāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 5). [kān-ı iḥsān-ı mürüvvetsin, -sin ] 

 

ḳanı ḳayna-: Birden heyecanlanmak. 
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Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler / Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 1). [ḳanı ḳaynar, -r ] 

 

kān-ı kerem: Cömertlik madeni; iyilik, ihsan kaynağı. 

Deryādur eyā kān-ı kerem ṭabʿ-ı Raḥīmī / Vaṣf-ı lebüñ itdükce sözüñ ol güher eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 7). [kān-ı kerem, ] 

Beni ġarḳ itdi ey kān-ı kerem ʿummānı iḥsānuñ / Vücūdum ḳaṭresin maḥv itdi hem cūd-ı firāvānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 1). [kān-ı kerem, ] 

Raḥīmī her ḫasīse iḥtiyāc ʿarż itme ʿālemde / Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı kerem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 5). [kān-ı kerem, ] 

 

kān-ı luṭf: İyilik kaynağı. 

Beglige reşk itme birdür kān-ı luṭf ʿilmüñ muḥīṭ / Baḥr-i ḳudretde vücūduñ cevheri bir dānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 4). [kān-ı luṭf, ] 

 

kān-ı melāḥat: Güzellik madeni. 

Aġyāra alarġa deñiz ey kān-ı melāḥat / Gird-āba düşüp varṭa-i hicrāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 7). [kān-ı melāḥat, ] 

 

kān-ı seḫā: Cömertlik kaynağı. 

İşigüñ sāʾillerine her dem ey kān-ı seḫā / Eşk-i rūyum sīm ile zerdür yeter iḥsān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 13). [kān-ı seḫā,  

 

kān-ı ṭarab: Sevinç madeni. 

Görmedüm ẕātuñ gibi ʿālemde bir kān-ı ṭarab / Sūr-ı sāʾildür ḳapuñda dāʾimā derbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 9). [kān-ı ṭarab, ] 

 

ḳanına gir-: Kandırmak, aldatmak; kendine âşık etmek. 

Ḳanına girme Raḥīmī ḳuluñuñ nā-ḥaḳ yire / Bir dem ola diyesin ey āṣaf-ı devrān ḥayf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 135, Beyit 5). [ḳanına girme, -me ] 

 

ḳanını dök-: Kan dökmek, kanını akıtmak. || Öldürmek. 

Etegüñ ṣanmış sifālin dem olur mı ḫ˅ār-ı ʿaşḳ / Dökseler ger ḳanını virmez anı cām-ı Ceme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 3). [ḳanını dökseler, -seler ] 
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ḳāniʿ: Kanaatkâr. 

Dil-i pür-derdi perverde ḳılurduñ cevr ü nāz ile / Yine ol niʿmete ḳāniʿ bu ben şükrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 5). [ḳāniʿ, ] 

Rūzemüz rūz-ı ezelde rūze-i ġamdur bizüm / Ḥamdülillāh ḳāniʿüz bu ṣavm-ı ʿīdāsāyıla (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 290, Beyit 5). [ḳāniʿüz, -üz ] 

 

ḳāniʿ ol-:  

1.Kanatkar olmak. 

Her ḫasīsüñ ḫūnına olma meges gibi ṭufeyl / Ey göñül ḳāf-ı ġınāda ḳāniʿ ol ʿanḳā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 4). [ḳāniʿ ol, ] 

 

2. Kanaat etmek, yetinmek. 

İçersin ḳana ḳana mey yirine ʿāşıḳuñ ḳanın / Velī ey çeşm-i mestüm ḳāniʿ olmaz ḳanı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 6). [ḳāniʿ olmaz, -maz ] 

Ḳāniʿ olsa dil n’ola vaṣl-ı ḫayāl-i yār ile / Bī-sütūnda naḳş-ı Şīrīn oldı üns-i Kūh-ken (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 249, Beyit 2). [ḳāniʿ olsa, -sa ] 

 

ḳanḳı: Hangi. 

Mā-ḥaṣal emrūd ya ḫarbūz u ya bıṭṭīḫ u sīb / Ḳanḳısın iḥsān iderseñ olurum şādān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 8). [ḳanḳısın, -sın ] 

Bī-güneh ḳanlar döker bu çeşm-i cellāduñ senüñ / Ḳanḳı ẓālimdür bu fende bilsem üstāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 1). [ḳanḳı, ] 

Kerem ḳıl ṭoġrı söyle ḳanḳı gülzāruñ nihālisin / Seni ey serv billāh bir ḳad-i mevzūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 3). [ḳanḳı, ] 

Ḳanḳı gün yā Rabb gelür ol mihr-i raḫşānum yine / Ḳanḳı şeb aḫşamlaya ol māh-ı tābānum yine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 1). [ḳanḳı, ] 

 

ḳanlar aġla-: Kan ağlamak; büyük üzüntü içinde olmak. 

Bezm-i ġamda ey Raḥīmī ḥālüme raḥm eyleyüp / Ḳanlar aġladı ḳadeḥler nāleler toldı rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 5). [ḳanlar aġladı, -dı ] 

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [ḳanlar aġlar, -r ] 

 

ḳanlar dök-: Kan dökmek, adam öldürmek. 

Bī-güneh ḳanlar döker bu çeşm-i cellāduñ senüñ / Ḳanḳı ẓālimdür bu fende bilsem üstāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 1). [ḳanlar döker, -er ] 
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ḳanlar yut-: Pek çok sıkıntı, azap, ıstırap çekmek. 

Ne ḳanlar yutduġın her dem Raḥīmī dest-i hicrāndan / Anı sāġar gibi baġrı ṭolu ḳan olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 7). [ḳanlar yutduġın, -duġın ] 

Ḥasret-i ḫāl ü ruḫuñla lāleveş ḳanlar yudam / Ṭaġlara düşüp perīşān-ḥāl oldum sünbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 2). [ḳanlar yudam, -am ] 

 

ḳanlu: Kanlı, kana bulanmış. 

Firāḳ odıyla yanan baġrumuñ ḳanlu kebābından / Tenūr-ı ġamda döne döne biryān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 3). [ḳanlu, ] 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [ḳanludur, -dur ] 

 

ḳanlu sirişk: Kanlı gözyaşı. 

Çeşme-i dilden aḳar ḳanlu sirişküm ṣu gibi / Dem-be-dem ṭurmaz bulanur bir deliḳanlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 1). [ḳanlu sirişküm, -üm ] 

 

ḳanlu yaş: Kanlı gözyaşı. 

Dāstān-ı ġuṣṣamuñ her faṣl u bābın yazmaġa / Ḳanlu yaşum sürḫ çihrem ṣafḥadur çeşmüm devāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 6). [ḳanlu yaşum, -um ] 

Ḳanlu yaşumla göz Ḳızılırmaġuñ ʿaynıdur / Neşv ü nemā-yı ḫūn-ı cigerdür ḥabāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 4). [ḳanlu yaşumla, -umla ] 

Ḳanlu yaşumda ʿaks-i ruḫuñ ey yüzi güneş / Gūyā şafaḳ içinde meh-i tābdār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 5). [ḳanlu yaşumda, -umda ] 

Zer-i ḫāliṣ gibi günden güne zerd olmada çihreñ / Raḥīmī ḳanlu yaşuñ var ise kibrit-i aḥmerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 5). [ḳanlu yaşuñ, -uñ ] 

Tenüm ḳanlu yaşumla āl fānūs-ı ḫayāl oldı / İçinde dil yanar ṣan şemʿ-i pür-envāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 2). [ḳanlu yaşumla, -umla ] 

Ḥasret-i ferr ü ruḫ-ı ḫālüñle ey gülzār-ı ḥüsn / Ḳanlu yaşumdan kenārum lālezār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 2). [ḳanlu yaşumdan, -umdan ] 

Düşelden ayru nā-geh sen ruḫ-ı gül-berg-i zībādan / Pür itdi ṣaḥn-ı bāġı ḳanlu yaşum laʿl-i ḥamrādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 1). [ḳanlu yaşum, ] 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [ḳanlu yaşumdan, -umdan ] 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [ḳanlu yaşını, -ını ] 
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Ḳanlu yaşum ʿAşılu ırmaġınuñ mānendidür / Ter dutar her dem aḳup ol verd-i ḫandān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 2). [ḳanlu yaşum, -um ] 

Bilmezem ol ruḫı alum baña ne āl itdi / Ḳanlu yaşumla ṣarı çihremi hep al itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 1). [ḳanlu yaşumla, -umla ] 

İşigüñ ṭaşı ḳanlu yaşum ile olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı çoḳdan ʿālemüñ yāḳūt mercānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 5). [ḳanlu yaşum, -um ] 

 

ḳānūn: İbn Sina'nın tıpla ilgili ünlü yapıtı. 

Cānā marīż-ı ʿaşḳuña Ḳānūn degül şifā / Dād-ı lebüñsüz añma cevāb-ı devā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 5). [ḳānūn, ] 

 

ḳānūn: Âdet, kural. 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ olan şifā ummaz budur Ḳānūn / Yüri var başuñ aġrıtma yeter söyle ṭabībā ṭabʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 6). [ḳānūn, ] 

Añma şifā-yı derd-i dili derdmendüñe / Ḳānūn degül ölümlüye ḥikmetde ḫod ʿilāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 5). [ḳānūn, ] 

 

ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳ: Aşk derdinin hastasının kanunu. 

Şifā olmaz budur Ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳa / Teraḥḥum idüp Eflāṭūn u ger Loḳmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 8). [ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳa, -a ] 

 

ḳānūn ol-: Sürekli hale gelen şey, değişmeyen şey. 

Bezm-i ġamuñda ney gibi nālān olam senüñ / Cevr eylemek çü ʿāşıḳa ḳānūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 2). [ḳānūnuñ olmaya, -uñ , -maya ] 

 

ḳanzil ol-: Yanmak, yakılmak. 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [ḳanzil ola, -a ] 

 

ḳapḳara yaḳ-: Her tarafı kararacak şekilde yakmak. 

Dāġ ṣanma reşk-i rengi sen ruḫ-ı gül-fām içün / Ḳapḳara yaḳmış derūnın lālenüñ nār-ı ḥased (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 3). [ḳapḳara yaḳmış, -mış ] 

 

ḳapu: Kapı, eşik. 

Ṣubḥ-ı devlet olmaġa ḳapuñ ṣadāḳat ehline / Ḳıldı Ḥaḳ cevlāngehüñ cānı civār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 3). [ḳapuñ, -ñ ] 
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Eger diñlense şāhum vaṣf-ı ḥālüm / Yazardum ḳapuña ṭumār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 5). [ḳapuña, -ña ] 

Ẕāt-ı şerīfüñ ile şeref bulalı cihāñ / Ḳapuña yüz sürüyüp ider iʿtiẕār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 38, 
Beyit 2). [ḳapuña, -ña ] 

Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [ḳapuña, -ña ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi ʿālemde bir kān-ı ṭarab / Sūr-ı sāʾildür ḳapuñda dāʾimā derbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 9). [ḳapuñda, -ñda ] 

Senüñ olsun saʿādetle ʿazīzüm mülket-i dünyā / Baña ḳapuñda ḳulluḳ Mıṣra sulṭān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 3). [ḳapuñda, -ñda ] 

Kaʿbe ḳapuña şol ki Ṣafāyıla sürer yüz / Ey ḫ˅āce anı bir yaña ṣanma sefer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 3). [ḳapuña, -ña ] 

Raḥīmī himmeti ʿālī umar şānı bülendüñden / Ḳapuñda pādişāhum gerçi bir ednādan ednādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 5). [ḳapuñda, -ñda ] 

Be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı fettāḥı cemālüñ fetḥ-i bābumdur / Ḳapuñı ḳoyuban ġayra benüm varmaḳ ne bābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 1). [ḳapuñı, -ñı ] 

Nişānī Beg ḳapuña ʿarż-ı iḫlāṣ-ı ʿubūdiyyet / Ḳaṣāʾid-i Muṭavvelden bu şiʿr-i Muḫtaṣar yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 6). [ḳapuña, -ña ] 

Ḳapuñda pister-i dībā gerekmez ḫāk-i der yegdür / Seg-i kūyuñ sifāli cāmdan ey pür-hüner yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 1). [ḳapuñda, -ñda ] 

Ḳulluġını ḳapuñuñ Ḥaḳḳ ḫāyına itmez naṣīb / Bu ḥaḳīḳat destgāhıdur ṣadāḳat-ḫanedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 2). [ḳapuñuñ, -ñuñ ] 

Öge öge göge çıḳardı Raḥīmī ḳapuñı / Himmetini ol gedānuñ gör nice şāhānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 5). [ḳapuñı, -ñı ] 

Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [ḳapuñı, -ñı ] 

Ḳapuñsuz ġayrınuñ ġayrı diyārı var benüm yoḳdur / Olaruñ senden özge özge yārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 1). [ḳapuñsuz, -ñsuz ] 

Yaşum ḳapuñdan ırmaġ eyleme ey ʿārıż-ı dil-cū / Cinān bāġında tecrī taḫtehā’l-enhāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 5). [ḳapuñdan, -ñdan ] 

Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 4). [ḳapuñdan, -ñdan ] 

Ḳapusında ḳul olmaḳ ḳadrini sen Yūsuf-ı ḥüsnüñ / ʿAzīzüm mülket-i Mıṣr içre sulṭān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 5). [ḳapusında, -sında ] 

Felek naḳḳāşı ḳapuñ ṣūretin ṭāḳ-ı muḳarnesde / Yazar ʿunvān virüp dir budur ol bāb-ı ʿadālet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 4). [ḳapuñ, -ñ ] 

Bulupdur ey yüzi gül her kesi maḳṣūdı būstānın / Ḳapuñda bī-merām ancaḳ Raḥīmī nā-tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 7). [ḳapuñda, -ñda ] 
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Baña sen māh-rū eksüklügin göstermesin Mevlā / Senüñ ḳapuñdan artıḳ bir daḫi şehr ü diyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 5). [ḳapuñdan, -ñdan ] 

Ne ḫoşdur rūzgār ola muvāfıḳ ey şeh-i ʿādil / Ḳapuñdan cānibe ʿazm eyleyem ben ʿāşıḳ-ı bī-dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 1). [ḳapuñdan, -ñdan ] 

Vefā ehline āsāndur yoluñda cān fidā itmek / Velī bir dem ḳapuñdan ayru olmaḳ dil-berā müşkil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 6). [ḳapuñdan, -ñdan ] 

Yār didi ġayrdan ḳaṭʿ it naẓar dīdem be-çeşm / Didi ḳıl çehreñ ḳapumda hāk-i der dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 1). [ḳapumda, -mda ] 

Ḳapuñdan ġayra baş egmez Raḥīmī / Teraḥḥum ḳıl aña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 7). [ḳapuñdan, -ñdan ] 

Beni ḳapuñda ḳo pāyuña düşüp ḫāk olayum / Gün gibi başum irüp göge feraḥnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 1). [ḳapuñda, -ñda ] 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni / Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 3). [ḳapuñda, -ñda ] 

Dil ile dilüñ fikri ẕikri ḳapuñ / Hem üftāde-dil hem dil-figāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
2). [ḳapuñ, -ñ ] 

Cihān devletine ḳapuñ virmezin / Ḫulūṣ eyle ʿabd-i vefādāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
3). [ḳapuñ, -ñ ] 

Ḳapuñda şeh-süvārum dem-be-dem saḳḳā idüp yaşum / Yüzüm yoluñda cārūb eyleyen ferrāşa 
ḥayrānem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 2). [ḳapuñda, -ñda ] 

Ḳapuñda bende olduġına ʿālem itmesün minnet / Umūrına mufavvıżdur ne şübhe ḫıdmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 5). [ḳapuñda, -ñda ] 

Pencgehüñde ḳıble ḳapuñ şol ki idindi maḳām / Rāst her maḳṣūda irdi oldı maḳżiyyü’l-merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 1). [ḳapuñ, -ñ ] 

Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [ḳapuñdan, -ñdan ] 

Būy-ı luṭfuñla Raḥīmī ḳıldı ḳapuñda ḳarār / Bu hevā ile anuñçün eyledi terk-i vaṭan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 236, Beyit 7). [ḳapuñda, -ñda ] 

Ḳandīl gibi ḳapuña dil baġlamasa ger / Yaḳmazdı nār-ı şevḳuñı bu ḳalb-i āteşīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 2). [ḳapuña, -ña ] 

Ḳapuña baş egmeyen ḳalbüm Ṣafā-yı ḳalb ile / Görmesün ol Merve ḥaḳḳı Kaʿbe-i ʿulyā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 6). [ḳapuña, -ña ] 

Maḥabbet ḳulların bir görme aġyār ile ḳapuñda / Ṣadāḳat ehlini ʿaddeyleme ey dost aʿdādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 5). [ḳapuñda, -ñda ] 

Biñ cān ile cān cevherini itdi revāna / Ḳapuñda Raḥīmīyi ḳo yek-dāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 5). [ḳapuñda, -ñda ] 

Ḳapuñda Raḥīmī diseñ sī ye dime tek / Çār-mıḫa dönüp derdüñe her ana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 14). [ḳapuñda, -ñda ] 
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Ḳapuñda bir ışıḳ olduġına rūşen-delīlüm var / Yüzüñe beñzedürdüm şemʿi istidlāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 5). [ḳapuñda, -ñda ] 

Ṭapuñ dervīşi dergāh-ı Süleymān-ı zemān ise / Raḥīmī de ḳapu dervīşidür dervīşe dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 5). [ḳapu, ] 

Sensin şeh-i iḳlīm-i velāyet Baba Ḥamza / Ḳapuñdan olur feyż-i kerāmet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 1). [ḳapuñdan, -ñdan ] 

Ḳapuña gelüp ḳalb-i selīm ile Raḥīmī / Himmet demidür eyle ʿināyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 7). [ḳapuña, -ña ] 

Degül deryā felek ḳapuña bir māvi ḳumāşıyla / Elüñ öpmege gelmiş bulmaġa devrüñde bir pāye 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 3). [ḳapuña, -ña ] 

Naḳd-i maḳṣūdum vücūduñ genc-i ümmīdüm ḳapuñ / Gözüme dünyā vü mā-fihā benüm berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 6). [ḳapuñ, -ñ ] 

Mihr-i ṣubḥ-ı salṭanatsın ḥüsn-i meh-sīmāyıla / Çerḫ-i devletdür ḳapuñ bu çetr-i gerdūn-sāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 1). [ḳapuñ, -ñ ] 

Raḥīmī yem-i ümmīd bu selīmü’l-bāl olup dāʾim / Murādum ḳapusın fażluñla yā Rab fetḥ-i bāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 7). [ḳapusın, -sın ] 

Ḳan mıdur ol ki ṣu gibi ḳapuñda aḳmaya / Baş mıdur ol ayaġuña ġalṭānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 2). [ḳapuñda, -ñda ] 

Ḫudā ḫ˅ān-ı ezelde sen Süleymānuñ ḳapusından / Muḳadder eylemiş ben mūr-ı bī-miḳdāra bir behre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 3). [ḳapusından, -sından ] 

Cennet ḳapuñdan ayrıla ey ḥūr-i ʿayn o dem / Ṭūfān-ı Nūḥuñ ʿaynı olur ādemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 3). [ḳapuñdan, -ñdan ] 

Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı / Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 1). [ḳapuña, -ña ] 

Ḳapuñdan ırmaġa ḳaṣd itdi yaşumı düşmen / Gözine yigdi kemer āşinā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 4). [ḳapuñdan, -ñdan ] 

Yaşum raḳībi geçid virmez idi ḳapuñdan / Kef-i ʿaṭāñ ile bulmış beḳā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 6). [ḳapuñdan, -ñdan ] 

Yolında cān-feşān olduġı içün iltifāt idüp / Ḳapusı ḳulları alayına mīrāna gönderdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 330, Beyit 5). [ḳapusı, -sı ] 

Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [ḳapuñda, -ñda ] 

 

ḳapuña gel-: Huzuruna gelmek. 

Şevḳ ile geldi ḳapuña dir ḳılup ḳaddin dü-tā / Yarıcuñ Allāh u ʿömr ü devletüñ ola mezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 3). [ḳapuña geldi, -di ] 
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ḳapuña ruḫ sür-: Kapısına yüz sürmek; aşırı sevgi göstermek için yere eğilmek. 

Anuñ içün ruḫ sürer şāhum Raḥīmī ḳapuña / Naṭʿ-ı ḥüsnüñde vefā şaṭrancınuñ leclācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 7). [ḳapuña ruḫ sürer, -er ] 

 

kār:  

1.Fayda, kazanç. 

Raḥīmīyem işigüñde ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Duʿā-yı devletüñ itmekden artuḳ daḫi kārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 6). [kārum, -um ] 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [kāruñ, -uñ ] 

Faḫr-i āl-i Aḥmedüz biz kārımuz ḥubb-i ʿAlī / Egmişüz baş ol ʿÖmer ʿadl issi ʿOsmān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 2). [kārımuz, -ımuz ] 

 

2. İş. 

Dil ü cān cürʿa-i bezm-i elestüñ mestidür ṣūfī / Görüp ṭaʿn itme ol o kāra ṣanma iḫtiyārumdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 4). [kāra, -a ] 

 

ḳara: Siyah. 

Ḳarārum yoḳ ḳara zülfüñ gibʿömrüm tār-mār oldı / Firāḳuñla yaturmışdur dil-ārāmum dil-ārāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 2). [ḳara, ] 

 

ḳara: Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. 

Āsāndur egerçi ḳaradan ālet oñarmaḳ / Deryā-yı ġamuñ ġavṭaları cāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 9). [ḳaradan, -dan ] 

 

ḳara: Gözün siyah kısmı. 

Ġam-ı zülf ü firāḳ-ı ʿārıżuñla ey meh-i nā-mihr / Raḥīmī rūz u şeb aġlar görülmez ḳarası aḳı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 5). [ḳarası, -sı ] 

 

ḳara baġr: Dertli gönül. 

Ḳara baġrum un idüp devrān aġartdı ṣaḳalum / Vuṣlata nevbet degirmendür kenār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 8). [ḳara baġrum, -um ] 

 

ḳara baḫt: Kötü talih. 
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Ḳara baḫtın Ḳaraḥiṣāruñ felek aġ eyledi / Ṭañ mıdur gevher-nigīn olsa ḥiṣār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 3). [ḳara baḫtın, -ın ] 

 

ḳara bulut: Siyah renkli bulut. 

Göñül Aḳşehre beñzer gerçi seyrüme cemālüñle / Ḳara bulut gibi ḥāʾil olur gāhi ġam-ı kākül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 4). [ḳara bulut, ] 

 

ḳara ḳanlu yaş: Kara, koyu renkli kanlı gözyaşı. 

İrüp Baġdād kūyına olınca vaṣluña mevṣıl / Gözümüñ ḳara ḳanlu yaşı ġarḳ itdi Ḳaramanı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 2). [ḳara ḳanlu yaşı, -ı ] 

 

ḳara ḳayġu: Kara kaygı, büyük kaygı, endişe. 

Ḳara ḳayġuda ʿömr-i nāzenīni żāyiʿ itmekden / Çekilmek dāra zülfüñsüz perīşān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 4). [ḳara ḳayġuda, -da ] 

Dile eksük degüldür ḳara ḳayġu yıḳar illerden / Ṭolaşur zülfi gibi bir zemān ḫaṭṭ bir zemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 4). [ḳara ḳayġu, ] 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [ḳara ḳayġu, ] 

Zülfüñe dolanmış işitdüm raḳībi dün gice / Eksük olmaz baña bir sevdā ḳara ḳaygu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 328, Beyit 6). [ḳara ḳaygu, ] 

Göñül hecr-i ruḫ u zülfüñle batdı ḳara ḳayġuya / Dügüne varmaludur aña nisbet şimdi mātemli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 4). [ḳara ḳayġuya, -ya ] 

 

ḳara ṭaġlarca: Kara dağlar gibi. 

Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [ḳara ṭaġlarca, ] 

 

ḳara yazu: Kötü talih. 

Ġam-ı ḫaṭṭuñ hevā-yı zülfüñ āh / Ben perīşāna ḳara yazudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 5). 
[ḳara yazudur, -dur ] 

 

ḳara zülf: Siyah saç. 

Ḳara zülfüñ gibi ʿaḳl u ḳarārı tār-mār olmış / Vefā deştinde dil Mecnūn-ı ser-gerdānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 4). [ḳara zülfüñ, -üñ ] 

Nigehbān itme genc-i ḥüsnüñe ol ṣūret uġrısın / Ḳara zülfüñe el ḳarmaya şāyed nā-gehān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 6). [ḳara zülfüñe, -üñe ] 
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Raḥīmī bend-i ʿaşḳıyla giriftār olduġum gördi / Anuñ içün ṭolaşur baña o ḳara zülfinüñ aġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 7). [ḳara zülfinüñ, -inüñ ] 

 

ḳaracadaġ: Karacadağ. 

Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ / Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 3). [ḳaracadaġ, ] 

 

ḳaradeñiz: Karadeniz. 

Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger / Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 5). [ḳaradeñiz, ] 

 

ḳaraḥiṣār: Kara hisar. 

Ḳara baḫtın Ḳaraḥiṣāruñ felek aġ eyledi / Ṭañ mıdur gevher-nigīn olsa ḥiṣār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 3). [ḳaraḥiṣāruñ, -uñ ] 

 

ḳarala-: Yazmak, kağıda dökmek. 

Meşḳ-i ʿaşḳuñ ḳaralarken ben senüñ daḫi ḳalem / Levḥa yazmamış idi Leylā vü Mecnūndan misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 3). [ḳaralarken, -rken ] 

 

ḳaraman: Karaman şehri. 

Aḳşehre döndi Aydın olup ay yüzüñle dehr / Gördi ṣaçuñı virdi Ḳaraman hemān ḫarāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 2). [ḳaraman, ] 

Ḳaraman Aydın oldı ay yüzüñle döndi Aḳşehre / Olaldan tāb-ı meyden gül-ruḫuñ ey ġonca-leb gül gül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 2). [ḳaraman, ] 

Gün yüzüñsüz gözüme Aḳşehr ey meh Tiredür / Kākülüñsüz ṣanma Aydındur Ḳaraman illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 3). [ḳaraman, ] 

Bī-ḳarār olur Ḳaraman başına tozlar ḳopar / Rāst tā sen serv-ḳadd ḳılduñ ḳarār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 4). [ḳaraman, ] 

Ḳaraman mülkin Aydın idicek sen şāh-ı meh-çihre / Güneş menzil-be-menzil ḳarşu çıḳdı şehrden şehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 1). [ḳaraman, ] 

İrüp Baġdād kūyına olınca vaṣluña mevṣıl / Gözümüñ ḳara ḳanlu yaşı ġarḳ itdi Ḳaramanı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 2). [ḳaramanı, -ı ] 

 

ḳarañu: Karanlık. 

Laʿlüñe cānā ḳaçan mānend olur āb-ı ḥayāt / Ḳarañudur ötesi añma ol alçaḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 2). [ḳarañudur, -dur ] 
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ḳarār: Rahat, huzur. 

Ne dilde ṣabra ṭāḳat ne elümde iḫtiyārum var / Ten-i bī-cāna döndüm ṣanma kim sensiz ḳarārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 1). [ḳarārum, -um ] 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [ḳarārı, -ı ] 

Vücūduña irelden ten bu göñlümde ḳarārum yoḳ / Tenüm bī-tāb olup titrer elümde iḫtiyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 1). [ḳarārum, -um ] 

Āh kim sevdā-yı zülfüñle bu dil āşüfte-ḥāl / Ḳalmadı ḳılca ḳarārum oldı ten ẓıll-i ḫayāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 178, Beyit 1). [ḳarārum, -um ] 

Būy-ı zülfinsiz ṣabāveş yoḳ ḳarārı dem-be-dem / Ṭaġıdup ʿaḳlum perīşān rūzgār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 2). [ḳarārı, -ı ] 

Ḳomadı ḳılca Raḥīmī dil-i miskīnde ḳarār / Ṭolaşaldan o mehüñ kākül-i ʿanber-fāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 6). [ḳarār, ] 

Ḳarārum yoḳ ḳara zülfüñ gibʿömrüm tār-mār oldı / Firāḳuñla yaturmışdur dil-ārāmum dil-ārāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 2). [ḳarārum, -um ] 

Dil-i maḥzūnı ṣanma itdi ʿazm-i kūy ol ġamlı / Ḳarārı yoḳ nedür kūyuñdan āḫir kūy ol ġamlı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 1). [ḳarārı, -ı ] 

Yile virmiş varını ṣabr u ḳarārı ḳalmamış / Ḫānḳāh-ı ʿālem içre nāba beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 4). [ḳarārı, -ı ] 

 

ḳarār it-:  

1.Sabit durmak. 

Cinān bāġında mı ādem anuñçün cān ḳarār itmez / Bilür mecmūʿ-ı insān bir perīşān kākülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 4). [ḳarār itmez, -mez ] 

Ḳarār itmez dil ü cān tende ey rūḥ-ı revān sensüz / Olur ṣular gibi gözüm yaşı her sū revān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 1). [ḳarār itmez, -mez ] 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen 
eylersin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [ḳarār it, ] 

 

2. Mekân tutmak, yerleşmek. 

Şām-ı zülfüñde ḳarār itdi bu şeb miskīn-göñül / Ḳanda kim aḫşām ola lābüdd ider meʾvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 4). [ḳarār itdi, -di ] 

 

ḳarār ḳıl- Karar kılmak, bir yerde yerleşip kalmak, sabit durmak. 
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Būy-ı luṭfuñla Raḥīmī ḳıldı ḳapuñda ḳarār / Bu hevā ile anuñçün eyledi terk-i vaṭan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 236, Beyit 7). [ḳarār ḳıldı, -dı ] 

 

ḳarār ḳoma-: Huzur/rahat bırakmamak. 

El ḳaraldan ḳomadı zülfi bu miskinde ḳarār / Virdi hem ṣabrı dil-ārāmı dil-ārāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 4). [ḳarār ḳomadı, -madı ] 

 

ḳarār u hūş: Tahammül ve akıl. 

Dil ḳarār u hūşı çeşmüñden anuñçün ḥıfẓ ider / Naḳdi tārāc eyler ol Tātār bir yaġmacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 3). [ḳarār u hūşı, -ı ] 

 

ḳarār u ṣabr: Dayanma ve tahammül. 

Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [ḳarār u ṣabr, ] 

 

ḳarār-ı evliyā ḳıl-: Velilerin yaptığını yapmak. 

Perde-i nāmūs-ı dīni ṣaḳladuñ pencgāhda / Bir maḳām-ı rāstdur ḳılduñ ḳarār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 4). [ḳarār-ı evliyā ḳılduñ, -duñ-dur ] 

 

ḳarār-ı germiyān ḳıl-: Germiyan'ı sabit kılmak. 

Bī-ḳarār olur Ḳaraman başına tozlar ḳopar / Rāst tā sen serv-ḳadd ḳılduñ ḳarār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 4). [ḳarār-ı germiyān ḳılduñ, -duñ ] 

 

ḳarārı yoḳ: Bir yerde duramamak, huzûru olmamak. 

Zülfüñ gibi bu ʿömrüñ yoḳdur ḳarārı ʿömrüm / Ger ẓıll-i ḳāmetüñde n’ola iḳāmet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 4). [ḳarārı yoḳdur, -dur ] 

 

ḳarasi: Karasioğulları Beyliği. 

Tire oldı zülf ü ḳaddüñsüz Ḳarasi sancaġı / Ay yüzüñsüz Aydın olmış bir arayı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 2). [ḳarasi, ] 

 

ḳaraya ur-: Karaya çarpmak. 

Düşmenlerüñüñ ura donanması ḳaraya / Pür-nāle ḳodı nāy ile zindāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 6). [ḳaraya ura, -a ] 
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kārbān-ı ʿaşḳ: Aşk kervanı. 

Kārbān-ı ʿaşḳuña bir gün ola menzil ola / Göñlümi yā Rabb ḥaḳīḳat şehrine bir rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 2). [kārbān-ı ʿaşḳuña, -uña ] 

 

kār-bār: Meşguliyet, iş, güç. 

Ḳor kār-bārı ṣoñ ucı yektā ider sefer / N’eyler tecemmülātı iden iḫtiṣār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 6). [kār-bārı, -ı ] 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [kār-bārı, -ı ] 

 

ḳardaş: Kardeş. 

Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [ḳardaşın, -ın ] 

 

kār-gīr-i ʿālī: Taştan yapılmış yüksek yapı. 

Göñlüm ḫazāna sen de maʿmūre-i ḫayālüñ / Bir kār-gīr-i ʿālī şāhī bināya döndi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 331, Beyit 6). [kār-gīr-i ʿālī, ] 

 

kār-ı bī-meẕāḳ: Tatsız, zevksiz iş. 

Raḥīmī bendeñüñ telḫ itdi Şīrīn zindegānısın / Bu kār-ı bī-meẕāḳ ey Ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 7). [kār-ı bī-meẕāḳ, ] 

 

kār-ı zülf: Saçın işi. 

Bir ḳalīle bend ider geh biñ perīşān-ḫāṭır / Gāh olur başdan çıḳarur ʿāşıḳı bu kār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 6). [kār-ı zülf, ] 

 

ḳarīb: Yakın. 

Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb / Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 5). [ḳarīb, ] 

 

ḳarīn-i gülşen-i ḳurbet: Akrabalık bahçesinin yakını. 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūduñ şeb-nemin maḥv it / Olasın jāle gibi tā ḳarīn-i gülşen-i ḳurbet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 2). [ḳarīn-i gülşen-i ḳurbet, ] 

 

ḳarşu: 
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 1.-e doğru. 

Gice sen şemʿa ḳarşu ṭutuşurken nār-ı fürḳatde / Görüp üstüme şevḳıyla hemān pervāne dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 4). [ḳarşu, ] 

Bülbül-i ḫoş-naġmesiyüz gülsitān-ı ʿaşḳuñuñ / Açılup sen ġoncaya ḳarşu bu dem zār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 2). [ḳarşu, ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [ḳarşu, ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [ḳarşu, ] 

Elif ḳaddüñ görüp hem cirm-i ḫālüñ / Anuñçün saña ḳarşu āh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 4). [ḳarşu, ] 

Nev-bahār irdi benefşeyle güle ḳarşu yine / Ben de yelken ṭorıda bir yaḳası çāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 5). [ḳarşu, ] 

Ey lebi ʿḬsā baña ḳarşu ne ḫoş nāz idesin / Cevr ile öldüresin cān ile bīmāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 4). [ḳarşu, ] 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [ḳarşu, ] 

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [ḳarşu, ] 

Ḫūn oldı eşk-i çeşmüm ol gül-ʿiẕāra ḳarşu / Ṣular bulanıḳ aḳar evvel bahāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 1). [ḳarşu, ] 

Ten-cāmesi yaḳasın çāk itdi dest-i ġayret / Ey ġonca aça senüñ gül gibi ḫāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 2). [ḳarşu, ] 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [ḳarşu, ] 

Āyīne gibi ḫūrşīd bir ṣūret uġrısıdur / Biñ naḳş iderse durmaz ḫadd-i nigāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 4). [ḳarşu, ] 

Ṣubaşıdur Raḥīmī eşkiyle şimdi ammā / Şāh-ı melāmet oldı nāmūs u ʿāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 5). [ḳarşu, ] 

Görinen ḳavs-i felekde māh-ı nev ṣanmañ felek / Degdi āhum oḳına ḳarşu nişān bir şeb-külāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 3). [ḳarşu, ] 

ʿİẕār-ı yāre ḳarşu lāf-ı ḥüsn itmiş meger lāle / Ḳızarup ḫacletinden şimdi ḳan derler döker lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 1). [ḳarşu, ] 

Döne döne yaşını itdüñ Raḥīmīnüñ revān / Bir bahār-ı ḥüsne ḳarşu cūy-bār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 5). [ḳarşu, ] 

 

2. Bir şey, yer veya kimsenin yüz tarafının ilerisi. 
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Gülşen-i ḥüsnüñe ḳarşu yine dil bülbülinüñ / Naġme-i āh-ı hezārān ile şeydālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 4). [ḳarşu, ] 

Söyleşür aġyār ile ḳarşumda ol şīrīn-zebān / Cānum acıtdı benüm rūḥ-ı revānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 3). [ḳarşumda, -mda ] 

Zülfi zencīrine ḳarşu aṣılup ṭurma rakīb / Baña bend itdi anı sen resen-i dāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 4). [ḳarşu, ] 

Aṣılup ḳarşuñda dil Manṣūrı şādīden döner / Gördi dār-ı ʿaşḳda miʿrācıdur ol dār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 4). [ḳarşuñda, -ñda ] 

Efendi ḳarşu añup ben ḳuluña düşnām it / Duʿā-yı devleti biz de ʿale’d-devām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 3). [ḳarşu, ] 

Ṣūfiye ḳarşu Raḥīmī içeyüm bāde-i ṣāf / Mest-i dād-kār olayın ʿāşıḳ-ı bī-bāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 7). [ḳarşu, ] 

Bükdüñ bu ḫalḳa ḳarşu bilümi kemer miyem / Ey serv saña ṭoġrulıḳ itdüm kem-er miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 1). [ḳarşu, ] 

 

3. Katında, yanında, nezdinde. 

Şeb-i fürḳatde ḫalḳa ḳarşu ḳaddüm dāle döndürdi / Baña bend eyleyen hep ʿıḳd-ı zülf-i tābdāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 6). [ḳarşu, ] 

Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā / Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 5). [ḳarşu, ] 

Tercümānlıḳ eylese ḳarşuñda cānum laʿlüñe / Bildürüp keyfiyyetüm esrārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 4). [ḳarşuñda, -ñda ] 

Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi / Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 6). [ḳarşumda, -mda ] 

 

ḳarşu çıḳ-: Bir görüşü, durumu kabul etmemek, itirazda bulunmak. 

Geydi nūrānī libāsın şemsi dülbendin ṣarup / Ḳarşu çıḳdı gün sürüp pāyuña yüz mānend-i āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 2). [ḳarşu çıḳdı, -dı ] 

Ḳaraman mülkin Aydın idicek sen şāh-ı meh-çihre / Güneş menzil-be-menzil ḳarşu çıḳdı şehrden şehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 1). [ḳarşu çıḳdı, -dı ] 

 

ḳarşu gel-: Bir yolcuyu ya da bir kişiyi yolda karşılamak. 

Dutar dāmānumı ḳarşu gelür kūyına varduḳca / Bu gün bir mihribānum yoḳ seg-i cānāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 3). [ḳarşu gelür, -ür ] 

 

kārvān: Kervan. 
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Göñlümi bir bend ile bend ideli ʿayyār-ı zülf / Ḳıldı ʿaḳlum kārvānın tār-mār efkār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 1). [kārvānın, -ın ] 

 

ḳaṣāʾid-i muṭavvel: Uzatılmış kaside. 

Nişānī Beg ḳapuña ʿarż-ı iḫlāṣ-ı ʿubūdiyyet / Ḳaṣāʾid-i Muṭavvelden bu şiʿr-i Muḫtaṣar yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 6). [ḳaṣāʾid-i muṭavvelden, -den ] 

 

ḳaṣd: Amaç, niyet. 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [ḳaṣdı, -ı ] 

 

ḳaṣd eyle-: Niyetlenmek. 

N’ola öldürmege ḳaṣd eyler ise ġamzelerüñ / Sen benüm laʿl-i revān-baḫşuñ ile cānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 4). [ḳaṣd eyler, -r ] 

 

ḳaṣd it-: Bir şeyi yapmaya kast etmek, niyet etmek. 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [ḳaṣd ider, -er ] 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [ḳaṣd itmezdi, -mezdi ] 

Ḳapuñdan ırmaġa ḳaṣd itdi yaşumı düşmen / Gözine yigdi kemer āşinā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 4). [ḳaṣd itdi, -di ] 

 

ḳaṣd-ı cān eyle-: Cana kastetmek, öldürmek istemek. 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni / Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 5). [ḳaṣd-ı cān eyler, -r ] 

 

ḳaṣd-ı cān it-: Cana kast etmek, öldürmeye niyetlenmek, öldürmeyi amaçlamak. 

Ḳaṣd-ı cān idüp niçün dāʾim ḳabālar başuma / Laʿlüñ öpsem ġamze ḫışım eyleyüp ḫançer çeker 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 2). [ḳaṣd-ı cān idüp, -üp ] 

 

kāse: Kadeh, peymane. 

Ḫūnına her nā-kesüñ olmam meges gibi ṭufeyl / Egmezem her kāseye cānā ṣurāḥiveş serüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 5). [kāseye, -ye ] 
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kāse-i faġfūr: Çin porseleninden yapılan kâse. 

Bu gün ben hem-sifāl oldum gül-āb-ı kūy-ı yāriyle / Gerekmez kāse-i faġfūrı almam ʿaynuma cāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 4). [kāse-i faġfūrı, -ı ] 

 

kāse-i hicrān: Ayrılık kasesi. 

Baña ʿunnāb-ı laʿlinsüz ne cānum ḳayısı ayva / Doyamam nārveş ben kāse-i hicrāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 6). [kāse-i hicrāna, -a ] 

 

kāse-i mecnūn-ṣıfat: Mecnunun kasesi gibi. 

Ṣıdum seng-i ġam ile kāse-i mecnūn-ṣıfat başum / Ḫaṭā ṭaşı irüp tā kim ser-i dildāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 2). [kāse-i mecnūn-ṣıfat, ] 

 

kāse-i ʿömr: Ömür kâsesi. 

Ṭolular nūş it Raḥīmī bir leb-i mey-gūn ile / Olmadan bezm-i ezelden kāse-i ʿömrüñ ṭolu (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 5). [kāse-i ʿömrüñ, -üñ ] 

 

ḳāsımü’l- ezrāḳ: Saf ve temiz suyu bölen || Allah. 

Ey Raḥīmī sen ümīdüñ Ḳāsımü’l- ezrāḳa ṭut / Seg-nihād olan ṭamaʿ ehli ḳo çeksün nān ġamı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 5). [ḳāsımü’l- ezrāḳa, -a ] 

 

ḳaṣr: Saray, köşk. 

Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [ḳaṣrını, -ını ] 

Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi / Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 6). [ḳaṣrı, -ı ] 

Ḳaṣrınuñ bulduñ ḳuṣūrın çekdirüp şiddetler / Ṣoñ ucı pā-māl olup Şeddād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 4). [ḳaṣrınuñ, -ınuñ ] 

 

ḳaṣr-ı ʿaşḳ: Aşk köşkü. 

Ḳaṣr-ı ʿaşḳuñ Ḫusrevā ṭarḥında ben üstād iken / Ṭaş ṭaşurdı ḫıdmete Ferhād idüp ırġadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 3). [ḳaṣr-ı ʿaşḳuñ, -uñ  

 

ḳaṣr-ı felek: Felek köşkü. 

Binā-yı ʿaşḳuñı eşküm gidermedi dilden / Ḳadīmi ḳaṣr-ı felek gibi bir temeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 5). [ḳaṣr-ı felek, ] 
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ḳaṣr-ı feraḥ: Sevinç köşkü. 

ʿḬddur ṭarḥ it ġamı ḳaṣr-ı feraḥ bünyād ḳıl / Öp lebin yārüñ dilā cāndan mübārek bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 1). [ḳaṣr-ı feraḥ, ] 

 

ḳaṣr-ı ḥüsn: Güzellik köşkü. 

Ḳaṣr-ı ḥüsni yüce ḳılmışdur ṣalın bünyād aña / Ey göñül irmez kemend-i nāle vü feryād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 1). [ḳaṣr-ı ḥüsni, -i ] 

 

ḳaṣr-ı ḳadr: İtibarının sarayı. 

Ḫudāyā ḳaṣr-ı ḳadrin yüce eyle çerḫ-i çārumdan / Penāhum yoḳ daḫi dergāh-ı şāhen-şāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 4). [ḳaṣr-ı ḳadrin, -in ] 

 

ḳaş: Gözün üzerindeki siyah ve kalın kemerli kıllar. 

Rā ḳaşuñ peyveste çatma müşterüñe incinüp / Ey ʿuṭārid rā buradur kūşe-i rāḥat baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 2). [ḳaşuñ, -uñ ] 

Ḥüsn-i ḫaṭṭ ḫaddüñde ḫaṭṭ ṭuġrā-yı ġarrādur ḳaşuñ / Ḫūblıḳ mülkine sensin şeh müsellem ol berāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 4). [ḳaşuñ, -uñ ] 

Bükdi bilümi fürḳat-i bār-ı cefā meded / Cevr oḳı geçdi baġruma ey ḳaşı yā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 1). [ḳaşı, -ı ] 

Ruḫ-ı verdüñle virdüm Sūre-i Nūr / Ḳaşuñ fikr ile ẕikrüm nūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 3). [ḳaşuñ, -uñ ] 

Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [ḳaşı, -ı ] 

Secde vācibdür baña gördüm ḳaşuñ miḥrābını / Ḳāmetüñ göstermege ṭoġrul ki farż oldı namāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 3). [ḳaşuñ, -uñ ] 

Āşūb-ı şehr olalı ḳaşuñ ey meh-i münīr / Gözletmez oldı kimse hilāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 3). [ḳaşuñ, -uñ ] 

Ḳaşlaruñ ḳoyup idelden secde-i miḥrāba baş / Cürm-bārından dü-tā oldı iki ḳaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 4). [ḳaşlaruñ, -laruñ ] 

Ḳaşlaruñ ḳoyup idelden secde-i miḥrāba baş / Cürm-bārından dü-tā oldı iki ḳaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 4). [ḳaşum, -um ] 

Göñlümüñ maʿmūresin ey kāş vīrān eylesem / Genc-i ʿaşḳuñ dil-berā içinde pinhān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 1). [kāş, ] 

Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [ḳaşa, -a ] 
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Ḳaşuñ teferrüci seyr-i ʿiẕāruñ olmayıcaḳ / Hilāl-i ʿīdi meh-i tābdārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 5). [ḳaşuñ, -uñ ] 

Tīr ġamzeñ yā ḳaşuñ ḳaddüñ livā zülfüñ cüyūş / Mülk-i ḥüsne server-i ṣāḥib-ḳırānsın yā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 2). [ḳaşuñ, -uñ ] 

Ḳaşuñ misāli māʾil ol ey serv-i bāġ-ı nāz / Gökde ḳadin hilālüñ eger ʿaşḳ-ı rāstīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 4). [ḳaşuñ, -uñ ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [ḳaş, ] 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [ḳaşuñ, -uñ ] 

 

ḳaş it-: Kaş haline getirmek. 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [ḳaş itdüm, -düm ] 

 

kāşān: Kaşan şehri. 

Sāye ṣalalı kākül-i dil-ber gibi tūġuñ / Ṭuġrā-yı ẓafer Hinde vü Kāşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 3). [kāşāna, -a ] 

 

kāşāne: Köşk, saray. 

Melāmet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıdur göñlüm / Belā kāşānesinüñ vālih ü ḥayrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 1). [kāşānesinüñ, -sinüñ ] 

 

ḳaşı ġarrā: Kaşı parlak, gösterişli (olan sevgili). 

Ġırre olma ol ḳaşı ġarrāya kendüñ beñzedüp / Ey hilāl eksüklügüñ bil ʿöẕr ḳıl tenhāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 4). [ḳaşı ġarrāya, -ya ] 

 

ḳaşı hilāl: Hilal kaşlı dilber. 

Bir çeşm-i ġazāl içün bir ḳaşı hilāl içün / Dīvāne degülseñ ger ṭaġlara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 6). [ḳaşı hilāl, ] 

 

ḳaşı kemān: Keman kaşlı dilber (kaşı kavisli ve düzgün olması yönüyle). 

Sīnemdeki elifler sehm-i sitemdür ey dost / Bu ḳaldı yādgārı her bir ḳaşı kemānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 5). [ḳaşı kemānuñ, -uñ ] 

 

ḳaşı rā: Kaşı rı harfi gibi eğri olan sevgili. 
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Medḥ it dehānı mīmini hem dāl zülfini / Ḫoşdur Raḥīmī ol ḳaşı rāya bu rā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 7). [ḳaşı rāya, -ya ] 

Buradan gitmeden ey ḳaşı rā ölmek baña rāciḥ / Elif-ḳaddümi derdüñle büküp dāl idüp ad itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 2). [ḳaşı rā, ] 

 

ḳaşı yā: Kaşları yay gibi olan sevgili. 

Doḳunmaz tīr-i müjgānuñ geçer görmezlenür şimdi / Velī ey ḳaşı ya cāna geçer peykānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 6). [ḳaşı ya, ] 

Ey ḳaşı yā zaḫm-ı ġamzeñle müşebbek sīnemüz / Menzil-i sehm-i belādur ya vefā umacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 2). [ḳaşı yā, ] 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [ḳaşı yā, ] 

İdelden başlu baġrum tīr-i müjgāna nişān ebrū / Büküp ey ḳaşı ya oḳ ḳaddümi eyler kemān-ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 1). [ḳaşı ya, ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [ḳaşı yā, ] 

 

kāşif-i esrār: Sırları keşfeden, sırları ortaya çıkaran. 

Fehm olunmazdı femüñ keyfi nedür ḥayrān idük / Ey Raḥīmī olmasa ger kāşif-i esrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 7). [kāşif-i esrār, ] 

 

ḳaşın çat-: Alnını buruşturup kaşlarını birbirine yaklaştırarak öfke, düşünce, endişe veya ciddiyetini belli etmek, 
yüzü asık, somurtkan veya endişeli bir durum almak. 

Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān ebrū / Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī āni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 3). [ḳaşın çatup, -ın, -up ] 

 

ḳat: Huzur, makam. 

Ḥoḳḳa-i laʿlüñ ḳatında ḥalḳa-i gīsūlaruñ / Mārdur tiryāḳdan mest ü ḫumār olmış yatur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 104, Beyit 6). [ḳatında, -ında ] 

Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [ḳatında, -ında ] 

Süḫan ṣarrāfı ḳatında Raḥīmī laʿli n’eylerler / Leb-i dil-berde lafẓ-ı gevher-i kem-yāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 5). [ḳatında, -ında ] 

Raḳīb-i rū siyāhuñdan kesil ey āfitābum gel / Bilürsin görmedi kimse melek ḳatında sulṭānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 6). [ḳatında, -ında ] 
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ḳaṭʿ eyle-: Kesmek. 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [ḳaṭʿ eyle, ] 

Zebānum şemʿveş ḳaṭʿ eyledüm miḳrāż-ı ṣamṭıyla / Ṣafā ehline bir Rūşen-delīl ü reh-nümā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 4). [ḳaṭʿ eyledüm, -düm ] 

 

ḳaṭʿ it-: Kesmek, sona erdirmek. 

Ḳaṭʿ it taʿalluḳ riştesin miḳrāż-ı ḥarf-i lā ile / Peyvend-i illāya iriş gör nefʿ u żar kimlerdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 4). [ḳaṭʿ it, ] 

Yār didi ġayrdan ḳaṭʿ it naẓar dīdem be-çeşm / Didi ḳıl çehreñ ḳapumda hāk-i der dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 1). [ḳaṭʿ it, ] 

Cihān ālāyişinden gel taʿalluḳ riştesin ḳaṭʿ it / Zemāne devleti şāhā hemān bir ānımış bildüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 5). [ḳaṭʿ it, ] 

 

ḳat ḳat: Üst üste. 

Dilüm miḳrāż-ı cevrüñ pāre pāre eyledi ḳat ḳat / Çevürmedi yüzin ṣanma ki ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 6). [ḳat ḳat, ] 

 

ḳaṭʿā: Hiçbir vakit, asla. 

Baş egüp tīġüñ gibi bekler kesilmez yanuñı / Çalışur bir kes Raḥīmī gibi yoḳ ḳaṭʿā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 7). [ḳaṭʿā, ] 

 

ḳatı:  

1.Sert, merhametsiz. 

Bī-tekellüf öpdügiçün laʿl-i mey-gūnuñ şarāb / Ṭaşa çaldı ṣaydı günden ḳatı ter düşdi zücāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 4). [ḳatı, ] 

Girince sen boyı servi revānuñ ḳatı göñline / Döşendüm ṭopraġı yaṣduġumı ṣu gibi ṭaş itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 6). [ḳatı, ] 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [ḳatı, ] 

 

2. Kesinkes. 

Dilüm dilim dilim mıḳrāż-ı ġamla pārelenmişdür / O meh yüz dönderelden ḫod ḳatı āvāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 3). [ḳatı, ] 

 

3. Çok, pek, pek çok. 
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Benümle hem-dem olan yaşuma suʾāl itsün / Ḳatı derin bilür ol mā-cerā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 2). [ḳatı, ] 

Yaşumla baḥr-i dehrüñ şimdi terdür ḳatı mā-beyni / Baṣaldan baġrına kān gibi sen laʿl-i dür-efşānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 4). [ḳatı, ] 

 

ḳāṭıʿu’l-burhān: Kesin delil. 

Benüm ḳalbüm ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānuñdan / Emīrü’l-müʾminisin ḳāṭıʿu’l-burhāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 2). [ḳāṭıʿu’l-burhāna, -a ] 

Ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānından benüm ḳıblem / Emīrü’l-müʾminīn ḳāṭıʿu’l-bürhāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 3). [ḳāṭıʿu’l-bürhāna, -a ] 

 

kātib-i dehr: Devrin katibi. 

Defter-i ʿaşḳumı taṣḥīḥ idemez kātib-i dehr / Levḥden lāyıḫ ola aña meger istinsāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 3). [kātib-i dehr, ] 

 

kātib-i ḳudret: Kudret sahibi kâtip, Allah. 

Kātib-i ḳudret duhān-ı ḫaṭṭuñı / Ṣafḥa-i nūr üzre taḥrīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, Beyit 
4). [kātib-i ḳudret, ] 

Alnına yazmış meger kim kātib-i ḳudret ezel / Ey Raḥīmī gelmegi bunca belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 5). [kātib-i ḳudret, ] 

 

ḳatl: Öldürmek, öldürülmek. 

Sensizin dirlik dilersem ġamzeñe ḳatlüm ḥalāl / Leblerüñsüz zindegānī cānuma olsun ḥarām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 3). [ḳatlüm, -üm ] 

Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ / Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 13). [ḳatlin, -in ] 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [ḳatline, -ine ] 

 

ḳatlan-: Tahammül etmek, dayanmak, sabretmek. 

Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [ḳatlana, -a ] 

 

ḳaṭre: Damla. 

Vefā baḥrinde her bir ḳaṭre bir ʿummān-ı ḥikmetdür / Maḥabbet pertevinde ẕerre mihr-i ʿālem-ārādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 3). [ḳaṭre, ] 
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Beni ġarḳ itdi ey kān-ı kerem ʿummānı iḥsānuñ / Vücūdum ḳaṭresin maḥv itdi hem cūd-ı firāvānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 1). [ḳaṭresin, -sin ] 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil / Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 1). [ḳaṭre, ] 

Nice deryā-yı ḳudret ḳaṭresidür bilmezem yā Rab / Ne ḥikmet mevcinüñ seyl-āb-ı bī-pāyānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 6). [ḳaṭresidür, -sidür ] 

Lāle ṣanma çeşm-i ʿāşıḳdan dökilmiş ḳaṭredür / Ey gül-i ter uşbu dem zeyn eyleyen ṣaḥrā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 3). [ḳaṭredür, -dür ] 

Ey Raḥīmi āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / ʿAynına bir ḳaṭre gelmez girse deryā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 7). [ḳaṭre, ] 

 

ḳaṭre ol-: Damla olmak. 

Ġarḳ itdi baḥr-i fürḳat fülk-i vücūdı yā Rab / Olmadı ḳaṭre ʿavni sen Ḫıżr-ı dīdebānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 6). [ḳaṭre olmadı, -madı ] 

 

ḳaṭre-i eşk: Gözyaşı damlası. 

Ḳaṭre-i eşküm binüp müjgāna her sū yügrişür / Çūbe binmiş ṭıfla beñzer kim ḳılur her bār seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 3). [ḳaṭre-i eşküm, -üm ] 

 

ḳavs-i felek: Gökyüzü yayı. 

Görinen ḳavs-i felekde māh-ı nev ṣanmañ felek / Degdi āhum oḳına ḳarşu nişān bir şeb-külāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 3). [ḳavs-i felekde, -de ] 

 

ḳavs-i ḳuzaḥveş: Gök kuşağı gibi. 

Āh kim bir gün büker ḳavs-i ḳuzaḥveş ḳaddüñi / Merḥamet umma Raḥīmī çerḫ-i kec-reftārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 5). [ḳavs-i ḳuzaḥveş, ] 

 

ḳaya: Taş, kaya. 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [ḳayalar, -lar ] 

 

ḳayd:  

1.Bend, bağ. 

Gerçi ey dil derd-i ʿaşḳ-ı yār ile maʿlūlsün / Kimse görmez ḳayduñı tīmārı yoḳ maʿzūlsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 1). [ḳayduñı, -uñı ] 
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2. Kaygı, endişe, tasa. 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [ḳaydını, -ını ] 

 

ḳayd u kemend: Pranga ve kement. 

Ben senüñ çoḳdan giriftārum müselsel zülfüñe / Yoluña cānum fidā lāzım degül ḳayd u kemend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 6). [ḳayd u kemend, ] 

 

ḳayd-ı bend it-: Bağ ile bağlamak. 

Zülfinüñ pīçi Budin mülkine ṣalarsa aḳın / Ḳayd-ı bend idüp anı ʿazm-i ferendūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 3). [ḳayd-ı bend idüp, -üp ] 

 

ḳayd-ı ġam: Gam bağı. 

Ḳaddüñe bende olup ṭoġrı hevādāruñ olan / Ḳayd-ı ġamdan olur ol serv gibi āzāde (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 5). [ḳayd-ı ġamdan, -dan ] 

 

ḳayd-ı ḳabā: Elbise bağı. 

Ten cāme-i varlıḳdan ʿuryān olısar āḫir / Gel ḳayd-ı ḳabādan geç destāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 3). [ḳayd-ı ḳabādan, -dan ] 

 

ḳayd-ı kār-bār: Kazanç saçan bağ. 

Yoluñda cān virendür başa altın ṣanʿat-ı ʿaşḳuñ / Vefā ehlini şāhum ṣanma ḳayd-ı kār-bār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 4). [ḳayd-ı kār-bār, ] 

 

ḳayd-ı rāh-ı zāhid: Zahidin yolunun bağı. 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i āfet yol baṣar / Ḳayd-ı rāh-ı zāhide ṣad sāledür zünnār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 3). [ḳayd-ı rāh-ı zāhide, -e ] 

 

ḳayġu: Kaygı, tasa, endişe, keder. 

Ḫaddüñe perde oldı ḫaṭṭ-ı lebüñ / Cānuma başḳa bu da ḳayġudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
8). [ḳayġudur, -dur ] 

 

ḳayır-: Korumak, gözetmek, himaye etmek. 

Hezār-ı ʿāşıḳ olursa ġam degül dildār ṣaġ olsun / Ḳayırma bülbüli ey bāġbān gülzār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 1). [ḳayırma, -ma ] 
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ḳayısı: Kayısı. 

Ruḫ-ı yāre naẓar ḳıl bāġ-ı ʿadni ʿaynuña alma / Ne seyrān ḳayısı ayva hemān ḫaṭṭ şimdi naruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 2). [ḳayısı, ] 

Baña ʿunnāb-ı laʿlinsüz ne cānum ḳayısı ayva / Doyamam nārveş ben kāse-i hicrāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 6). [ḳayısı, ] 

 

ḳayna-: Kaynamak, coşmak. 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [ḳaynar, -r ] 

 

ḳayṭafā: Kaydâfe; Evliya Çelebi'ye göre Marmara ülkesinin kraliçesidir. İskender bu ülkeyi nasıl fethedeceğinin 
yollarını aramak için tebdil-i kıyafet ülkeyi dolaşır. Sonunda yakalanır. Kaydafe kendisine ve ülkesine 
dokunmayacağına dair söz alıp onu serbest bırakır. İskender hem sözünde durmak, hem de ülkeyi ortadan 
kaldırmak istemektedir. Hızır yardımına gelir ve ona bir göl halinde bulunan Karandeniz'i Akdeniz'e akıtmasını 
çare gösterir. Böylece Kaydafe'nin ülkesini sular kaplayacak ve ülke aradan çıkacaktır. 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [ḳayṭafā, ] 

 

ḳayur-: Kaygılanmak. 

Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [ḳayurmam, -mam ] 

 

ḳażā: Allah'ın takdirinin oluşması, kader, alın yazısı. 

Zar u zoruyla cehd itme ḳażādan ḫāric olmaz iş / Ḫasīse inḳıyād itme gelür taḳdīr olan ḳısmet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 5). [ḳażādan, -dan ] 

Çatlasa düşmen n’ola ḳopdı terāḳa başına / Āsumānī bir ḳażādur aña bu esmā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 4). [ḳażādur, -dur ] 

 

ḳażā ṭaşı: Kader taşı. 

Ḳażā ṭaşından işitdüm vücūd-ı yāra zaḫm irmiş / İrişüp zār-ı bülbül ol gül-i gülzāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 1). [ḳażā ṭaşından, -ndan ] 

 

ḳazan-: Edinmek, elde etmek. 

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [ḳazandum, -dum ] 
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kebāb:  

1.Ateşe karşı kızartılmış et, büryan. 

Ḳan uġud atdı ġubār-ı ġam şarāb ister göñül / Yandı baġrum ey ciger kūşem kebāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 1). [kebāb, ] 

Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [kebābum, -um ] 

 

2. Ateşe karşı kızartılmış et. || Gönül. 

Bildi kim ten cümleten tennūr-ı ġam biryānıdır / Pāre pāre olup aġlar ḥālüme yanup kebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 4). [kebāb, ] 

Firāḳ odıyla yanan baġrumuñ ḳanlu kebābından / Tenūr-ı ġamda döne döne biryān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 3). [kebābından, -ından ] 

 

3.Yanmış, yanık. 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [kebāb, ] 

Dem-i ġamda çeker gūşum kebāb eksük degül dilde / Gözümde ḫūn-ı dil-perver ü bir rengīn-mülüm 
vardur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 2). [kebāb, ] 

 

kebāb it-: Yakmak; pişirmek. 

Şarābum eşk-i ḥasret hem-demüm ġam / Kebāb itdi bu baġrum nār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 23, Beyit 2). [kebāb itdi, -di ] 

Hecr odı yaḳdı sīnemi baġrum kebāb idüp / Dutdı çevirdi başumı biñ pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 5). [kebāb idüp, -üp ] 

 

kebg: Keklik. 

Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [kebgi, -i ] 

İşitdüm ṣaydgehde kebge hem pervāz imiş ʿanḳā / Ḫaber uçurdı aña dest-i ʿadlüñden meger şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 4). [kebge, -e ] 

 

kebg-i ḫırāmān: Salınan keklik. 

Yüksek uçar iremez seyrine şeh-bāz-ı ʿuḳūl / Kimseye ṣayd olmaz ol kebg-i ḫırāmān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 2). [kebg-i ḫırāmān, ] 
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kebg-i kuhsār: Dağ kekliği || Sevgili. 

Raḥīmī murġ-i cāna ol hümā bildüm şikār olmaz / ʿAceb vaḥşet idüp yüksek uçar ol kebg-i kuhsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 5). [kebg-i kuhsārum, -um ] 

 

kebkeb: Çivi. 

Degüldür gördügüñ söz mūje-i dildārda kebkeb / Gözüm merdümleri teşrīf içündür dürr-feşān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 4). [kebkeb, ] 

 

kebkebīr: Kütahya'da bulunan bir mesire alanı. 

Başına kebkebīrüñ (?) gün ṭoġarsa ṭañ mı sen māhuñ / Ḳurıldı ebrveş üstine bir jengār otaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 2). [kebkebīrüñ, -üñ ] 

 

kec-gerdān: Eğri boyunlu. 

Murāduñ üzre dönmişken döner ʿaksine devr eyler / Sebātı yoḳ bu çerḫüñ sen bu kec-gerdānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 2). [kec-gerdānı, -ı ] 

 

kec-naẓar: Eğri bakışlı || Kıskanç. 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [kec-naẓar, ] 

 

keder: Gam, ıztırap, elem, hüzün. 

İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [keder, ] 

 

kef: Köpük. 

Baḥr [u] kān bulmaz idi olmasa kefüñe şebīh / Kūh-ı kūyuña sücūd itmese bulmazdı vaḳār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 3). [kefüñe, -üñe ] 

 

kefen: Ölüye sarılan bez. 

Bu gün ʿuryān-ı ʿaşḳ oldı Raḥīmī / İdinmez ölicek belki kefende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
5). [kefende, -de ] 

 

keff-i feyż-ı cūd: Cömertlik ihsanının eli. 

Kān-ı iḥsān-ı mürüvvetsin eyā Ḫātem vücūd / Keff-i feyż-ı cūduñ ile düşdi baḥre ıżṭırāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 5). [keff-i feyż-ı cūduñ, -uñ ] 
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kef-i ʿaṭā: Bağış ve ihsan eli. 

Yaşum raḳībi geçid virmez idi ḳapuñdan / Kef-i ʿaṭāñ ile bulmış beḳā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 6). [kef-i ʿaṭāñ, -ñ ] 

 

kef-i luṭf: İyilik eli. 

Kef-i luṭfuñla dil cān ẕātuñ ile olalı hem-dem / ʿAceb ḥālet virür cūş u ḫurūşum dehre geh baḥre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 4). [kef-i luṭfuñla, -uñla ] 

 

kelāġ: Kuzgun. 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [kelāġından, -ından ] 

 

kelām-ı cevher: Cevher söz. 

Ey Raḥīmī olalı ġavvāṣ-ı baḥr-i maʿrifet / ʿAḳl ṣarrāfını denk itdi kelām-ı cevherüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 6). [kelām-ı cevherüm, -üm ] 

 

kem:  

1.Az, eksik. 

Fikr-i miyān-ı yār ile yoḳ ḳıl ḳadar mecāl / Mühr-i dehānı şevḳ ile ẕerrede kemsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 2). [kemsem, -sem ] 

 

2. Kötü, fena. 

Nihān olur dehānuñla miyānuñ ey perī benden / Anuñ ḥaḳḳında ḳāl u ḳīl ḳılaydum bāri kem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 2). [kem, ] 

 

kemāl-i ṣunʿ-ı yezdān: Yüce Allah'ın mükemmel kudreti. 

Eger ey dil görem dirseñ kemāl-i ṣunʿ-ı Yezdānı / Temāşā ḳıl güzellerde melek-ṣūretlü insānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 1). [kemāl-i ṣunʿ-ı yezdānı, -ı ] 

 

kemān: Yay, kavis. 

Baña mihr itmeyüp ġamzeñ geçer ḫāṭır nişānumdur / Bilümi ey hilāl-ebrū kemāna yana döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 4). [kemāna, -a ] 

Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa / ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 4). [kemān, ] 
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Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [kemān, ] 

 

kemān duruş eyle-: Yay duruşlu etmek, iki büklüm yapmak. 

İder āhı oḳına pūte-i çerḫi nişān ḫasta / İñiledür duruş ḳaddin büküp eyler kemān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 1). [kemān duruş eyler, -r ] 

 

kemān it-: Eğmek, bükmek. 

İşitdüm kim ḥabībüñ ʿaşḳ oḳı ḳaddin kemān itmiş / Vücūdın çeşm-i fettānı gibi ḫoş nā-tüvān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 1). [kemān itmiş, -miş ] 

 

kemān-ebrū: Yay kaşlı. 

Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [kemān-ebrū, ] 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [kemān-ebrū, ] 

İdelden başlu baġrum tīr-i müjgāna nişān ebrū / Büküp ey ḳaşı ya oḳ ḳaddümi eyler kemān-ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 1). [kemān-ebrū, ] 

 

kemend: Uzaktaki bir kimseyi veya şeyi çekip yakına getirmek için atılan ucu ilmikli ip. 

Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend / Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 2). [kemend, ] 

 

kemend daḳ-: Kement takmak, kement atıp yakalamak. 

ʿAşḳ daḳmışdur benüm boynuma zāhid bir kemend / Pend girmez gūşuma ṭutmaz beni zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 3). [kemend daḳmışdur, -mışdur ] 

 

kemend-i ebr-i zülf: Saç bulutunun bağı. 

Gün yüzüñden çöz kemend-i ebr-i zülfüñ aya ṣal / Ẓıll-i Ḥaḳḳın ẕerrece mihr itme gel sāye ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 1). [kemend-i ebr-i zülfüñ, -üñ ] 

 

kemend-i nāle vü feryād: İnleme ve ağlama ipi. 

Ḳaṣr-ı ḥüsni yüce ḳılmışdur ṣalın bünyād aña / Ey göñül irmez kemend-i nāle vü feryād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 1). [kemend-i nāle vü feryād, ] 
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kem-er: Kötü kişi. 

Bükdüñ bu ḫalḳa ḳarşu bilümi kemer miyem / Ey serv saña ṭoġrulıḳ itdüm kem-er miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 1). [kem-er, ] 

 

kemer: Kuşak, bel bağı. 

Bükdüñ bu ḫalḳa ḳarşu bilümi kemer miyem / Ey serv saña ṭoġrulıḳ itdüm kem-er miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 1). [kemer, ] 

Aġyār kenārını kemer gibi ḳuşatmış / Ḳılıç kemerin kim alur āh ol kemerinden (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 228, Beyit 3). [kemer; kemerin, -in; kemerinden, -inden ] 

Ḳapuñdan ırmaġa ḳaṣd itdi yaşumı düşmen / Gözine yigdi kemer āşinā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 4). [kemer, ] 

Başumı der-miyān idüben girdüm ortaya / Çeküp kenāra ḳoçmaġa bilüñ kemer gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 2). [kemer, ] 

 

kemerveş: Kemer gibi. 

Bilini ḳoç kemerveş var ise iki başuñ / Ḳıl leblerin temennā tende ikise cānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 2). [kemerveş, ] 

 

kemhā: Düz veya desenli dokunan makbul eski bir ipek kumaş çeşidi. 

Deñiz deryāya ol pür-mevc-i māʾ kemhāsını giysin / İrişdi rūzgār-ı vuṣlatı niçün donanmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 2). [kemhāsını, -sını ] 

 

kem-ḳaṭre: Küçük, eksik damla. 

Āşināyāne Raḥīmīye naẓar ḳıl dostum / Şāyed ol kem-ḳaṭrenüñ bir dem yaşı deryā olur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 63, Beyit 5). [kem-ḳaṭrenüñ, -nüñ ] 

Vücūdum gerçi bir kem-ḳaṭre dil mānend-i deryādur / Be-ḥaḳḳ-ı āyete’l-kürsī muḥīṭ-ı ʿarş-ı aʿlādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 1). [kem-ḳaṭre, ] 

 

kemter: Aşağı, değersiz. 

Şimdi Raḥīmī egmez gerdūn-ı dūna başı / Kemter ḳulı olupdur bir yüce āşinānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 5). [kemter, ] 

 

kenār:  

1.Sahil, kıyı. 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārumdur / Duḫān-ı āh sünbül dāġ-ı dil lāle ider peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 5). [kenārumdur, -umdur ] 
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Çeküp dāmānını kuhsārveş ṣaḥrā-yı ʿālemde / Ferāġat yaḳasından dil deñiz gibi kenār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 4). [kenār, ] 

Seyl-i sirişküm eyledüm ʿālemde cūybār / Ol serv-i ḫoş-ḫırāmı velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 1). [kenār, ] 

Sürdüm yüzümi yirlere dökdüm gözüm yaşın / Sen gül yañaḳlu servi velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 93, Beyit 3). [kenār, ] 

Ṭoġrı ḳul olan efendi sen boyı āzādeye / Her kenāruñ sāye-i serv ü çenārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 5). [kenāruñ, -uñ ] 

Açılmaz ol gül-i ġoncam bahārı n’eyleyeyin / Ṣalınmaz ol boyı servüm kenārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 1). [kenārı, -ı ] 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [kenārında, -ında ] 

Der-miyān olmadı dirīġ ol serv / Ḳaçdı benden kenāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
6). [kenāra, -a ] 

Yetiş Ḫıżır gibi yaşumı itmeden İlyās / Getür kenāra bu ben mübtelā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 5). [kenāra, -a ] 

 

2.Kucak. 

Ḥasret-i ferr ü ruḫ-ı ḫālüñle ey gülzār-ı ḥüsn / Ḳanlu yaşumdan kenārum lālezār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 2). [kenārum, -um ] 

Himmet eyle Ḫıżrveş ġarḳ-āb-ı baḥr-i fürḳatüz / Ḫayli demdür göz göre vaṣluñ kenārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 5). [kenārın, -ın ] 

Mestāneler miyānını çeksem kenāruma / Ḥayrānla girse aġzuma ḥelvā dudacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 4). [kenāruma, -uma ] 

 

3. Yan, civar. 

Aġyār kenārını kemer gibi ḳuşatmış / Ḳılıç kemerin kim alur āh ol kemerinden (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 228, Beyit 3). [kenārını, -ını ] 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārında / Duḫān-ı āh-ı dil sünbül bitürdi çeşm-i ter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 5). [kenārında, -ında ] 

 

kenār it-: Kucaklamak. 

Sen boyı servi kenār itmek içün leyl ü nehār / Yetmiş iki dereden ṣu getürür ḳırḳ bıñar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 1). [kenār itmek, -mek ] 

 

kenāra çek-: Kıyıya çekmek, ayırmak, uzaklaştırmak. 
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Bir servi çek kenāra gülşende ʿālem eyle / Ey pādişāh-ı ʿālem budur rıżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 6). [kenāra çek, ] 

Bir gice mūy-ı miyānını kenāra çeküben / Ol mehi hāle gibi biz de der-āġūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 4). [kenāra çeküben, -üben ] 

Başumı der-miyān idüben girdüm ortaya / Çeküp kenāra ḳoçmaġa bilüñ kemer gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 2). [kenāra çeküp, -üp ] 

 

kenār-ı āteş: Ateş kuytusu. 

Raḥīmī ḳoma ʿārifseñ kenār-ı āteşi elden / Ṣafā hengāmıdur nūş it şarāb-ı erġuvān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 5). [kenār-ı āteşi, -i ] 

 

kenār-ı cūy: Nehir kenarı. 

Geh kenār-ı cūyda ʿīş it gehi germ-ābede / Ey boyı serv-i revān irmez bilürsin dem deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 5). [kenār-ı cūyda, -da ] 

 

kenār-ı cūy-ı çeşm: Göz ırmağının kenarı. 

Hevā-yı ḳadd-i dil-cūsıyla bir serv-i gül-endāmuñ / Kenār-ı cūy-ı çeşmümden aḳan ḫūn-āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 4). [kenār-ı cūy-ı çeşmümden, -ümden ] 

 

kenār-ı germiyān: Germiyan'ın kenarı. 

Ḳara baġrum un idüp devrān aġartdı ṣaḳalum / Vuṣlata nevbet degirmendür kenār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 8). [kenār-ı germiyān, ] 

 

kenār-ı ḳabr: Mezarımın kenarını. 

Kenār-ı ḳabrümi zeyn it gül ü lāle ile ey ġonca / Ölürsem ārzū-yı ḥasret-i ruḫsār u ḫālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 4). [kenār-ı ḳabrümi, -ümi ] 

 

kenār-ı şādi: Mutluluk kıyısı. 

Ġarīḳ-ı baḥr-i ġamem al elüm Ḫıżrāsā / Kenār-ı şādiye furṣat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 340, Beyit 2). [kenār-ı şādiye, -ye ] 

 

kenār-ı vaṣl: Kavuşma kıyısı. 

Kenār-ı vaṣluña dil āşināsı ṭālibdür / Biḥār-ı hecre ṣalın rūzgārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 7). [kenār-ı vaṣluña, -uña ] 

Kenār-ı vaṣlı sen şehvāre dürle olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı deryā baña min-baʿd añmañuz anı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 2). [kenār-ı vaṣlı, -ı ] 
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kendi:  

1.Kişinin öz varlığı, zâtı. 

Gözgüde bir gün o meh ḥüsnini görmiş sāde / Şimdi Yūsuf gibi kendin ṣatar istiġnāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 1). [kendin, -n ] 

 

2. İyelik eki almış kelimelerin önüne geldiğinde sıfat gibi kullanılır ve anlamı pekiştirir. 

Kendi kūyuñda benümle hem-dem olmadı raḳīb / Bülbül-i ḫoş-naġme ile imtizāc itmez ġurāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 6). [kendi, ] 

 

kendi düşen aġlamaz: Kendi davranışlarından ötürü zarara uğrayan kimsenin sızlanmaya hakkı yoktur. 

Kendi düşen aġlamaz ṣabr eyle pervāne-dil / Bir dem ola üstüñe pertev ṣala envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 6). [kendi düşen aġlamaz, ] 

 

kendü: Kendi, kişinin öz varlığı. 

Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [kendüyi, -yi ] 

Şeş cihetden ejder-i nefsi ṭılısmāt eyleyüp / Kendüye gencīne itdi işbu çār erkānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 6). [kendüye, -ye ] 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül / Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 5). [kendüm, -m ] 

Viṣāl-i şehriyār-ı yāra şemʿ-i encüm olmazdı / Hemān kendü özin yanmaġa tenhā bir ocaġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 3). [kendü, ] 

Çevirdi başumı çerḫ atdı noḳṭa gibi ortaya / Ḳıyı çizmekde gūyā kendü bir pergāra dönmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 3). [kendü, ] 

Gömgök itdüm seng-i ġamla kendümi / Ḫırmen-i ḫırmānda mānend-i ʿases (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 119, Beyit 8). [kendümi, -mi ] 

Kendünüñ yaġıyla ṣızup ḳorlanur her kūşede / Nār-ı ġamdan kimseye ʿacz eylemez iẓhār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 2). [kendünüñ, -nüñ ] 

Döne döne pīr-i ʿaşḳuñ pendi budur kendüme / Bāda eyle ḥāṣılı ġam ḫırmenin ber-bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 4). [kendüme, -me ] 

Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür / Ṣanma idrāke ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 5). [kendü, ] 

Ġırre olma ol ḳaşı ġarrāya kendüñ beñzedüp / Ey hilāl eksüklügüñ bil ʿöẕr ḳıl tenhāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 4). [kendüñ, -ñ ] 



1073 
 

Laʿlüñe hem-meşreb olduġın işitmiş bādenüñ / Mā-ḥaṣal cānā ṣu idi kendüden āb-ı zülāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 4). [kendüden, -den ] 

ʿAşḳuña ey perī-ruḫ pinhān-ı ṭāḳatüm yoḳ / Sen var selāmet ol ben kendüm melāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 3). [kendüm, -m ] 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni / Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 3). [kendüñe, -ñe ] 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [kendü, ] 

Ṣabāveş cū-be-cū kendüm dolandum ḫırmen-i dehri / Bulınmaz ḫālüñüñ bekdaşı ḫod bir dāne fülfülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 4). [kendüm, -m ] 

Gör bu çerḫ-i vuṣlata nevbet degirmendür daḫi / Dönmişem kendüm bilelden āsiyābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 4). [kendüm, -m ] 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [kendü, ] 

 

kendü ayaġıyla gel-: Kendi rızasıyla gelmek. 

Lebüñ şevḳıyla dem şimdi şarāb-ı ḫoş-güvāruñdur / Ele kendü ayaġıyla gele zevḳ ol şikāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 1). [kendü ayaġıyla gele, -e ] 

 

kerāmāt ehli: Allah'ın veli kullarından sadır olan olağanüstü hal ve söz sahibpleri. 

Baḥr-i kerremnāya ġarḳ itdüñ bu cismüñ cevherin / Āşinā-yı ḳulzüm-i ʿaşḳuz kerāmāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 3). [kerāmāt ehliyüz, -yüz ] 

 

kerāmet: Olağanüstü durum. 

Leblerüñde bilse bu deñlü kerāmet n’eydügin / Rehn iderdi ḫırḳasın cām-ı meye Beg Bāyezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 7). [kerāmet, ] 

Raḥīmī muʿciz-i ʿḬsāya beñzer bir kerāmetdür / Dil-i bīmārını ben derdmendüñ ol ki ḫoş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 5). [kerāmetdür, -dür ] 

 

kerbelā-yı ġam: Gam Kerbela'sı. 

Kerbelā-yı ġamda cān virdi Raḥīmī teşne-leb / Her ḫavāric ḳandı āb-ı vaṣluña ḥayfā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 5). [kerbelā-yı ġamda, -da ] 

 

kerem: Cömertlik, lütuf, iyilik. 

Ḳuluyuz ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı / Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 7). [kerem, ] 
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Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [kerem, ] 

 

kerem kānı: Cömertlik madeni, kaynağı. 

Ol kerem kānı işitmiş āhuma raḥm eylemiş / Ben hevā-ḫ˅āhuñ muḫālif rūzgārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 6). [kerem kānı, -ı ] 

 

kerem ḳıl: İyilik etmek, lütfetmek. 

Ben Raḥīmīyem ʿaṭā ʿaynıyla raḥm it vaḳtidür / Ḳıl kerem ey şāh-ı ʿālem himmet it himmet baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 6). [kerem ḳıl, ] 

Kerem ḳıl ṭoġrı söyle ḳanḳı gülzāruñ nihālisin / Seni ey serv billāh bir ḳad-i mevzūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 3). [kerem ḳıl, ] 

 

kerem ü ʿafv-ı gedā: Dilencinin affı ve bahşişi. 

Bir ḫaṭāyla ṣaçı çīnine dolaşdı bu göñül / Kerem ü ʿafv-ı gedāyı yine ol şāh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 3). [kerem ü ʿafv-ı gedāyı, -yı ] 

 

kerem ü luṭf: Cömertlik ve iyilik. 

Kerem ü luṭfuñ ile ḫurrem idüp ġayrıları / Beni ḳahruñla revā görme ki ġamnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 3). [kerem ü luṭfuñ, -uñ ] 

 

kerīm: Cömert. 

Ey Raḥīmī şāyiʿ itdi mā-cerā-yı eşkümi / Baña kerīm yā Rab ez-īn dīde-i ḫūn-bār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 7). [kerīm, ] 

 

kerīmü’ş-şān: Muhterem(saygıdeğer) şanı büyük (kimse). 

Sen Raḥīmī beẕl-i cān it yolına umma ʿivaż / Ol kerīmü’ş-şāndur iḥsāndan itmez ictināb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 7). [kerīmü’ş-şāndur, -dur ] 

Raḥīmī bir mürüvvetlü kerīmü’ş-şāna ḳul oldı / Yime ġam devletinde ʿālemüñ sulṭānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 6). [kerīmü’ş-şāna, -a ] 

 

kes-: Bir şeyden mahrum etmek. 

Rāżıyam kes başumı kesme elümden etegüñ / Başdan eyler mi Raḥīmī ġam-ı ser-pā heves el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 5). [kesme, -me ] 

Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [kesmez, -mez ] 
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kesād it-: Kesat etmek; değerini düşürmek. 

Çeşm-i mestüñdür ḫarāb iden dil ü cān illerin / Laʿl-i nābuñdur kesād iden Bedaḫşān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 1). [kesād iden, -en ] 

 

kesb eyle-: Edinmek, elde etmek, kazanmak. 

Mevlevī olduḳ semāʿ itdük ṣafā kesb eyledük / Tekye-i ʿaşḳ içre olduḳ iḫtiyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 10). [kesb eyledük, -dük ] 

Ḳo māżī ġuṣṣasın efkār-ı istiḳbāli terk eyle / Naẓar ḳıl ḥālüñe gör ḥāliyā kesb eyle bir ḥālet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 4). [kesb eyle, ] 

Göñlüñüñ āyīnesi kesb eylesün dirseñ ṣafā / Ḳo Raḥīmī ṣūret-i aġyārı vech-i yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 139, Beyit 5). [kesb eylesün, -sün ] 

 

kesb it-: Edinmek, elde etmek, kazanmak. 

Mürīd-i her mürāyı olma ḥāl-i bī-riyā kesb it / Bu ben oñara pendi böyle pīr-i mey-fürūş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 2). [kesb it, ] 

Vücūdum bir seḫāvet kesb idüpdür żaʿf-ı fürḳatle / Ḥarāret ġālib olup cānda ne tāb u tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 4). [kesb idüpdür, -üpdür ] 

Ṣūfi kūyuñda cemālüñden ṣafā kesb idemez / Nūr görmez Kaʿbede her çeşm-i nā-bīnā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 4). [kesb idemez, -emez ] 

Ṣayḳal-ı ʿaşḳıyla şol dil kim mücellā olmadı / Ol ṣafā kesb itmedi āyīneveş dīdārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 4). [kesb itmedi, -medi ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla cānā āşinālıḳ kesb iden / Baḥrveş her sū revān itsün revān cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 4). [kesb iden, -en ] 

 

kesel vir-: Gevşeklik, tembellik vermek. 

Ṣunma ol ġonca lebüñ pāyına ey ḫār u ḫas el / Yoḳ yire başuñ içün cāna kesel virme kes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 1). [kesel virme, -me ] 

 

kesi: Bir kişi. 

Bulupdur ey yüzi gül her kesi maḳṣūdı būstānın / Ḳapuñda bī-merām ancaḳ Raḥīmī nā-tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 7). [kesi, ] 

 

kesil-:  

1.Ayrılmak, uzaklaşmak, vazgeçmek, el çekmek. 
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Raḳīb-i rū siyāhuñdan kesil ey āfitābum gel / Bilürsin görmedi kimse melek ḳatında sulṭānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 6). [kesil, ] 

 

2.Kesilmek, parçalanmak. 

Baş egüp tīġüñ gibi bekler kesilmez yanuñı / Çalışur bir kes Raḥīmī gibi yoḳ ḳaṭʿā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 7). [kesilmez, ] 

 

keskin: Etkili, kuvvetli. 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i fettān yol baṣar / Vaṣl ise bir ince bil ġāyet maḥall-i iḥtirāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 2). [keskin, ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i āfet yol baṣar / Ḳayd-ı rāh-ı zāhide ṣad sāledür zünnār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 3). [keskin, ] 

 

kesret ʿālemi: Çokluk âlemi; yaratılan bütün şeyler. 

Māniʿ olmaz fikr ü ẕikrüñe bu kesret ʿālemi / ʿĀrif-i tevḥīdüñ olur ẓāhir ü pinhānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 5). [kesret ʿālemi, ] 

 

keşf it-:  

1.Çözmek, ortaya çıkarmak, keşfetmek. 

Nice keşf ideyin ey ġonca rāzum / Bu dil dem-beste ḫār arada ḥāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 3). [keşf ideyin, -eyin ] 

 

2.Açmak, göstermek. 

Faṣl-ı ḥüsnüñ baña keşf it rūstāyı añlamaz / Gülsitānuñ bābını yine kitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 6). [keşf it, ] 

Dehānuñla miyānuñ rāzını keşf itme aġyāra / Bunı her sırr-ı maḫfīden ḫaberdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 5). [keşf itme, -me ] 

 

keşf ol-: Açığa çıkmak, görünür olmak. 

Neyden ṣoragör n’eydügin āvāz-ı maḥabbet / Bī-perde saña keşf ola tā rāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 1). [keşf ola, -a ] 

 

keşf-i esrār it-: Sırları ortaya çıkarmak. 

Hemān dem cān virür kim keşf-i esrār itse laʿlüñden / Ne keyfiyyetdedür sen bu dil-i ḥayrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 5). [keşf-i esrār itse, -se ] 
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keşf-i rāz ḳıl-: Bir sırrı öğrenmek. 

Çāk çāk itdi yaḳasın ṣubḥ-dem gülşende gül / Ġanc-ı laʿlüñden meger ḳılmış ṣabā bir keşf-i rāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 5). [keşf-i rāz ḳılmış, -mış ] 

 

keştī: Suda yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan her türden taşıtın genel adı, gemi. 

Binüp keştīye sen meh gün gibi ḳılduḳca seyrānı / Ṭoḳuz ḳat ṭolanur bād-ı fiġānum çerḫ-i gerdānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 1). [keştīye, -ye ] 

 

kevākibvār: Yıldızlar gibi. 

Şemsveş devrüñde bir rūşen-çerāġ eyle beni / Meh gibi her kūşede yaḳduñ kevākibvār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 4). [kevākibvār, ] 

 

kevkeb: Yıldız. 

Güneş yüzüñi taġyīr ideli ey māh-tāb-ı teb / Görüben gökde ṭaña ḳaldı bī-tāb oldı her kevkeb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 1). [kevkeb, ] 

 

kevn ü mekān: Varlık, kâinat. 

Sūz-ı āhumdan yanar kevn ü mekān / Māniʿ olmaz āteşe her ḫār u ḫas (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 4). [kevn ü mekān, ] 

 

kevser: Cennette bulunan, içenin bir daha susuzluk çekmeyeceği ölümsüzlük suyu. 

Güzelsin bī-bedelsin müntehāsın sidre ḥaḳḳıçün / Ruḫuñ cennet lebüñ kevser dişüñ lüʾlüʾ ḳadüñ ṭūbā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 6). [kevser, ] 

 

key: Gayet, pek, çok. 

İstiḳāmet eyleyüp düşme seḳāmet semtine / Key ṣaḳın olma Raḥīmīveş günehkār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 5). [key, ] 

 

key: Ki ey. 

Raḥīmī ḫāṭır-ı ġamnāküñe ur ṣayḳal-ı cāmı / Götürmez key ṣaḳın mirʾāt-ı ṣāfuñ bir nefes jengi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 5). [key, ] 

 

keyf: Arzu, heves, istek. 
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Fehm olunmazdı femüñ keyfi nedür ḥayrān idük / Ey Raḥīmī olmasa ger kāşif-i esrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 7). [keyfi, -i ] 

 

keyfiyyet:  

1.Nitelik, hal. 

Tercümānlıḳ eylese ḳarşuñda cānum laʿlüñe / Bildürüp keyfiyyetüm esrārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 4). [keyfiyyetüm, -üm ] 

Gör ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle ne keyfiyyetde ben / Ḥālüme raḥm it beni ḥayrān iden esrāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 4). [keyfiyyetde, -de ] 

Hemān dem cān virür kim keşf-i esrār itse laʿlüñden / Ne keyfiyyetdedür sen bu dil-i ḥayrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 5). [keyfiyyetdedür, -dedür ] 

 

2.Sarhoşluk. 

Laʿlüñüñ keyfiyyetin cām-ı şarābīler bilür / Nār-ı ʿaşḳuñ sūzişin baġrı kebābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 1). [keyfiyyetin, -in ] 

Mest ü şeydā eyleyen ʿaşḳuñ şarābıdur beni / Ṣanma sen keyfiyyetüm afyon u ya esrār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 6). [keyfiyyetüm, ] 

 

keyfiyyet-i ʿālem: Dünyanın niteliği. 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñla ḥayrān olmayan bilmez / Bu gün esrār-ı ʿaşḳıyla nedür keyfiyyet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 2). [keyfiyyet-i ʿālem, ] 

 

keyfiyyet-i cām-ı şarāb: Şarap kadehinin sarhoşluğu. 

Cürʿa-i cām-ı lebüñsüz ṣunma billāh sāḳiyā / Acıdupdur cānumı keyfiyyet-i cām-ı şarāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 4). [keyfiyyet-i cām-ı şarāb, ] 

 

keyfiyyet-i ḥāl: Durumun nasıllığı, (ruh) halinin ne durumda olduğu. 

Firāḳa düşmeyen bilmez nedür keyfiyyet-i ḥālüm / Benüm esrāruma vāḳıf olan ḥayrāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 2). [keyfiyyet-i ḥālüm, -üm ] 

 

keyfiyyet-i maʿcūn-ı ʿaşḳ: Aşk macunun niteliği. 

Şöyle denk itdi beni keyfiyyet-i maʿcūn-ı ʿaşḳ / Ṭoptoludur cürʿadān-ı dilde esrārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 4). [keyfiyyet-i maʿcūn-ı ʿaşḳ, ] 

 

kez: Defa, kere. 
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Sen ḳadem baṣduḳca ḫāke ben sürüp yüz yirdeyüz / Günde yüz biñ kez dirüm yā leytenī künti türāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 5). [kez, ] 

Rumūz-ı ʿaşḳı nā-dān eylemez fehm / Nice kez ey dil-i āgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 3). [kez, ] 

ʿAdūdan döndi devlet ṭapuña vālihe yüz ṭutdı / Saña biñ kez didüm üstüñe düşdi ġayret-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 3). [kez, ] 

 

ḳıble: Müslümanların namazda yöneldikleri taraf, Kâbe. 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [ḳıble, ] 

Ṣafāyıla nice gün Kaʿbe dergāhuñda Saʿy itdüm / Bulup ḳıblem naʿalçeñ şeklin āḫir secdegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 3). [ḳıblem, -m ] 

Pencgehüñde ḳıble ḳapuñ şol ki idindi maḳām / Rāst her maḳṣūda irdi oldı maḳżiyyü’l-merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 1). [ḳıble, ] 

Secde mi ḳılur benüm ḳıblem Raḥīmī ġayrıya / Ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīmüñ alnına yazu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 7). [ḳıblem, -m ] 

Ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānından benüm ḳıblem / Emīrü’l-müʾminīn ḳāṭıʿu’l-bürhāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 3). [ḳıblem, -m ] 

 

ḳıble-i ehl-i ṣafā: Safa ehlinin kıblesi. 

Dest-i cevr ile Ḫalīlüm ḥaẕer it yaḳma ṣaḳın / Ḳıble-i ehl-i Ṣafā Kaʿbe-i ʿulyādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 6). [ḳıble-i ehl-i ṣafā, ] 

 

ḳıble-i raḥmān: Allah'ın kıblesi. 

Raḥīmī bendeñüñ düşmen sözüyle ḫāṭırın yıḳma / Ḫalīlüm Kaʿbe ḥaḳḳı ḳıble-i Raḥmānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 7). [ḳıble-i raḥmānıdur, -ıdur ] 

 

ḳıble-nümā: Kıbleyi gösteren alet, pusula. 

Bir ṭoġrı rāh-ı rūşen ḳadd ü ḫaduñ ḫayāli / Ey şāh-ı ehl-i dil dil ḳıble-nümāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 5). [ḳıble-nümāya, -ya ] 

 

ḳıl: Kıl, tüy. 

Her ḳılum cism-i żaʿīfümde zebān-ı ḥāl ile / Dil uzadup şerḥ ider sevdā-yı zülfüñ mū-be-mū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 3). [ḳılum, -um ] 

 

ḳıl-: Yapmak, etmek, eylemek. 
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N’ola insāniyyet itseñ ey melek-ṭalʿat baña / Bir perīşān-ḫāṭırum raḥm it ḳılup şefḳat baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 1). [ḳılup, -up ] 

Ḳaṣr-ı ḥüsni yüce ḳılmışdur ṣalın bünyād aña / Ey göñül irmez kemend-i nāle vü feryād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 1). [ḳılmışdur, -mışdur ] 

Devlet-i dostdārın elyaḳ gördi ḳıldı Ḥaḳḳ seni / Uşbu şehr-i evliyāda şehriyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 2). [ḳıldı, -dı ] 

Ṣubḥ-ı devlet olmaġa ḳapuñ ṣadāḳat ehline / Ḳıldı Ḥaḳ cevlāngehüñ cānı civār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 3). [ḳıldı, -dı ] 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [ḳılma, -ma ] 

Öpem diyü mübārek elüñ bir ṭarīḳ ile / Şiʿr-i güher-nisārumı ḳıldum şiʿār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 9). [ḳıldum, -dum ] 

Seyl-i sirişküm eyledüm ʿālemde cūybār / Ol serv-i ḫoş-ḫırāmı velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 1). [ḳılmadum, -madum ] 

Tenaʿʿum birle ṣıḥḥat pisterinde ḫ˅āb-ı nāzıyla / Ḥużūr-ı pür-sürūrıyla ḳılup ḫoş-istirāḥatler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 2). [ḳılup, -up ] 

Sürdüm yüzümi yirlere dökdüm gözüm yaşın / Sen gül yañaḳlu servi velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 93, Beyit 3). [ḳılmadum, -madum ] 

ʿḬddur ṭarḥ it ġamı ḳaṣr-ı feraḥ bünyād ḳıl / Öp lebin yārüñ dilā cāndan mübārek bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 1). [ḳıl, ] 

Ḫaṭṭ-ı cān ise Raḥīmī kāmrānlıḳdan murād / Var özüñ bir Ḫusrev [ü] Şīrīn lebe Ferhād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 7). [ḳıl, ] 

Kārbān-ı ʿaşḳuña bir gün ola menzil ola / Göñlümi yā Rabb ḥaḳīḳat şehrine bir rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 2). [ḳıl, ] 

Kibriyā kūhında yā Rabb ḳılma gürg-i tīz-ceng / Rāzıyam ben meskenet rāhında bir rūbāh ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 175, Beyit 3). [ḳılma, -ma ; ḳıl, ] 

Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [ḳılsañ, -sañ ] 

Öp elin yalvar ayaġına düş ey eşk-i revan / Dem ḳadem ola gel aḳdāmına ḳıl aḳdāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 4). [ḳıl, ] 

Güneş ẓulmet seḥābında ḳalup olmasa nūrānī / Ḳılardı pertev-i şevḳ-i ruḫuñ ānide nūr ānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 1). [ḳılardı, -ardı ] 

Secde mi ḳılur benüm ḳıblem Raḥīmī ġayrıya / Ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīmüñ alnına yazu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 7). [ḳılur, -ur ] 

Ḥarīm-i ḥüsn içinde ḥāṣılı cūy-ı sirişkümdür / Özin ḳıl yaşını yā Rab k’o serv-i ser-firāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 3). [ḳıl, ] 

 

ḳıl ḳadar: Hiç denecek kadar az, çok az. 
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Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [ḳıl ḳadar, ] 

Fikr-i miyān-ı yār ile yoḳ ḳıl ḳadar mecāl / Mühr-i dehānı şevḳ ile ẕerrede kemsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 2). [ḳıl ḳadar, ] 

Yol bulmadı viṣāl-i miyānuña ḳıl ḳadar / Bu yolda ḥayf żāyiʿ olan ʿömr-i nāzenīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 240, Beyit 3). [ḳıl ḳadar, ] 

Ḳıl ḳadar bulmadı yol zülf ü miyānına göñül / Yoḳ yire ʿömri telef eyledi bu sevdāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 2). [ḳıl ḳadar, ] 

 

ḳılca: Kıl kadar, kıl ölçüsünde. 

Āh kim sevdā-yı zülfüñle bu dil āşüfte-ḥāl / Ḳalmadı ḳılca ḳarārum oldı ten ẓıll-i ḫayāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 178, Beyit 1). [ḳılca, ] 

Ḳomadı ḳılca Raḥīmī dil-i miskīnde ḳarār / Ṭolaşaldan o mehüñ kākül-i ʿanber-fāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 6). [ḳılca, ] 

 

ḳılıç: Kılıç. 

Aġyār kenārını kemer gibi ḳuşatmış / Ḳılıç kemerin kim alur āh ol kemerinden (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 228, Beyit 3). [ḳılıç, ] 

Ġamzeñ ḳılıcı deldi dilüm yara eyledi / Aġyāra olacaḳ işi ol yāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 316, 
Beyit 1). [ḳılıcı, -ı ] 

 

ḳır-: Öldürmek, yok etmek. 

Pīç-i zülfi küfr-i ḫaṭṭuyla Budin mülkin diler / Ḳır ḳıral alayın ey ṣāḥib-ḳırān alaya ṣal (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 166, Beyit 2). [ḳır, ] 

 

ḳıral: Kral. 

Pīç-i zülfi küfr-i ḫaṭṭuyla Budin mülkin diler / Ḳır ḳıral alayın ey ṣāḥib-ḳırān alaya ṣal (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 166, Beyit 2). [ḳıral, ] 

 

ḳırḳ: Kırk sayısı. 

Sen boyı servi kenār itmek içün leyl ü nehār / Yetmiş iki dereden ṣu getürür ḳırḳ bıñar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 1). [ḳırḳ, ] 

 

ḳırmızı: Al, kızıl renk. 

Ḳırmızı kisvet degül çıḳdı depemden nār-ı dil / Sūz-ı şevḳ-ı ʿaşḳdan şāhum ʿalāmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 3). [ḳırmızı, ] 
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ḳısmet: Pay; talih, nasip, kader. 

Zar u zoruyla cehd itme ḳażādan ḫāric olmaz iş / Ḫasīse inḳıyād itme gelür taḳdīr olan ḳısmet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 5). [ḳısmet, ] 

 

ḳısmet-i ezel: Ezelden belirlenen kısmet. 

Meẕāḳ-ı ḫūn-ı viṣālüñle muġtenem herkes / Baña şarāb-ı ġamuñ ḳısmet-i ezeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 6). [ḳısmet-i ezeldür, -dür ] 

 

ḳıṣṣa: Hikâye. 

Söz bir olur beg didüm vāʿiẓ uzatma ḳıṣṣayı / Meyl-i firdevs-i berīn itmez iden dīdār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 4). [ḳıṣṣayı, -yı ] 

Zülfüñ ucından Raḥīmīnüñ perīşān ḳıṣṣasın / Biñde birini anuñ mümkin midür ʿömrüm dimek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 7). [ḳıṣṣasın, -sın ] 

Baña vācib olupdur secde gördüm ḳāmet-i yāri / Uzatma vāʿiẓā gel ḳıṣṣayı vaḳt-i namāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 4). [ḳıṣṣayı, -yı ] 

 

ḳıṣṣa-gīr: Hikâye tutan. 

Nevā-perdāz olup ʿuşşāḳa ey dil naġmeler göster / Melekler ḳıṣṣa-gīrsün zühre dutsun gökde āhengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 2). [ḳıṣṣa-gīrsün, -sün ] 

 

ḳıṣṣa-i ʿaşḳ: Aşk hikâyesi. 

İşitmez āh-ı hezārum o gül-ʿiẕārı görüñ / Oḳınsa ḳıṣṣa-i ʿaşḳum uyur o yārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 1). [ḳıṣṣa-i ʿaşḳum, -um] 

 

ḳıṣṣa-i ġuṣṣa: Dert kıssası, çekilen dertlerin hikâyesi. 

Çihrem Raḥīmī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam beyān ider / Her bāb bir kitāb gözüm aña bāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 7). [ḳıṣṣa-i ġuṣṣam, -m ] 

 

ḳış: 21 Aralık’ta başlayıp 21 Mart’ta sona eren, sonbahar ile ilkbahar arasındaki yılın en soğuk mevsimi. 

Öte ṭursun bāġ-ı vaṣluñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Bülbül oldı çāre yoḳ mı ḳış gidüp yaz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 2). [ḳış, ] 

 

ḳıy-:  

1.Acımadan vermek, esirgememek, feda etmek. 
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Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [ḳıyduñ, -duñ ] 

 

2. Merhametsizce davranmak, zarar vermek, gadretmek, zulmetmek. 

Ṭutalum kim muḳteżā-yı ḥüsn imiş cevr ü cefā / ʿĀşıḳa ḳıymaḳ revā mı bunca istiġnāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 4). [ḳıymaḳ, -maḳ ] 

 

ḳıyāmet:  

1.Sevgilinin boyu için kullanılmıştır. (Sevgili yürümeye başlayınca, boyu, ortalığı karıştıran, birbirine katan bir 
kıyamettir.). 

Cihān bāġına yoḳ meylüm benüm gülzār-ı ḥüsn içre / Ḳıyāmet serv-ḳāmet ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 4). [ḳıyāmet, ] 

 

2. Dünyanın sonu, bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacakları zaman. 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [ḳıyāmetden, -den ] 

 

ḳıyāmetler ḳopar-: Ortalığı birbirine katmak. 

Serv-i bālā gibi ṣalınur ḳıyāmetler ḳopar / Şehr-i Kütāhiyyede çoḳ şīve-kār-ı Germiyān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 265, Beyit 6). [ḳıyāmetler ḳopar, -ler, -ar ] 

 

ḳıyı çiz-: Kenar çizmek, sınır belirlemek. 

Çevirdi başumı çerḫ atdı noḳṭa gibi ortaya / Ḳıyı çizmekde gūyā kendü bir pergāra dönmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 3). [ḳıyı çizmekde, -mekde ] 

 

ḳıymet: Değer, kıymet, paha. 

Zer gibi zerd eyledi beñzüm bu gün iksīr-i ʿaşḳ / Bilmez ol sīmīn-beden daḫi dirīġā ḳıymetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 4). [ḳıymetüm, -üm ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde Raḥīmī bendeñüñ her bir sözi / Ḥaḳḳ budur ḳıymetde birdür gevher-i vālāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 7). [ḳıymetde, -de ] 

 

ḳıymet bil-: Değerini bilmek. 

Vücūdum dürrinüñ ṣarrāf-ı ʿālem ḳıymetin bilmez / Cihānuñ cevherin virseñ behā ne bī-behāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 2). [ḳıymetin bilmez, -mez ] 
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ḳızar-: Utanarak kızarmak, kırmızı renk almak. 

Gün gördi gün yüzüñ ḳızarup oldı şermsār / Ṣanmañ şafaḳ yüzine dutar bir niḳāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 3). [ḳızarup, -up ] 

ʿİẕār-ı yāre ḳarşu lāf-ı ḥüsn itmiş meger lāle / Ḳızarup ḫacletinden şimdi ḳan derler döker lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 1). [ḳızarup, -up ] 

 

ḳızġun: Çok sıcak, ateş gibi. 

Çihreñe olalı ḳızġun müşteri ey yār şemʿ / Mihr-i ʿālem-tāba germiyyet ṣatar her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 1). [ḳızġun, ] 

 

ḳızıl: Kırmızı. 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [ḳızıl, ] 

 

ḳızılbaş: Şiiler ve Aleviler'i nitelendirmek için kullanılmış olan genel bir tanım. 

Nār-ı ḳahrıyla ḳızılbaşuñ revānın yaḳdılar / Naḫcüvānın yaḳdılar gūyā ki cānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 1). [ḳızılbaşuñ, -uñ ] 

 

ḳızılırmaġ: Kızılırmak || rengi kırmızı olan ırmak. 

Ḳanlu yaşumla göz Ḳızılırmaġuñ ʿaynıdur / Neşv ü nemā-yı ḫūn-ı cigerdür ḥabāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 4). [ḳızılırmaġuñ, -uñ ] 

 

ki: Ki bağlacı. 

Niḳāb-ı zülfüñi refʿ it ruḫuñdan ey büt-i raʿnā / Ki tā ʿaşḳuñ zebūrı ola deyr-i ʿāleme ifşā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 1). [ki, ] 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [ki, ] 

Meger bir mihr-i ʿālem-tāba ey meh müşteri olduñ / Düşersin titreyüp üstine ṣanurlar ki dutdı teb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 2). [ki, ] 

Ḫırāmān ḳanda nīk ẓıllin düşürmez ḫāke ḥıfẓ eyler / Misāl-i ebr-i Aḥmeddür ki olmış sāyebān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 2). [ki, ] 

Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem / Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 5). [ki, ] 

Fehm it fiġān kösi ki derisine sen dögüp / Nevbet Sikender eyleme bir laḥẓa var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 4). [ki, ] 
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Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [ki, ] 

Şol dil ki ẕerrece ola mihrüñle lemʿavār / Gün gibi dehre şöhre-i devrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 5). [ki, ] 

Derdüm bu derdüñ ile bu dil mübtelā ola / Çoḳ ḫasta var ki ṭālib-i dermān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 6). [ ki, ] 

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [ki, ] 

Hem-demüm yoḳ ki diyem ʿaşḳ-ı ġamın neyleyeyin / Giceler nālişümi āh-ı seḥergāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 2). [ki, ] 

Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var / Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 1). [ki, ] 

Eyledüm daʿvī-i ʿaşḳına ezelde iḳrār / Yār-ı sābit-ḳademüm ṣanma ki inkārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 3). [ki, ] 

ʿĀşıḳ-ı dīdār aña dirler ki her dem ṣu gibi / Kūy-ı dil-berde vücūdın ḫāk ile hem-vār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 2). [ki, ] 

Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler / Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 1). [ki, ] 

Raḥīmī muʿciz-i ʿḬsāya beñzer bir kerāmetdür / Dil-i bīmārını ben derdmendüñ ol ki ḫoş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 5). [ki, ] 

Dilüm miḳrāż-ı cevrüñ pāre pāre eyledi ḳat ḳat / Çevürmedi yüzin ṣanma ki ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 6). [ki, ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [ki, ] 

Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [ki, ] 

Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [ki, ] 

Būselik ʿarż iderek ʿuşşāḳa ol şeh nāz ider / Nālemüzden rāst bildi ki maḳāmāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 6). [ki, ] 

Secde vācibdür baña gördüm ḳaşuñ miḥrābını / Ḳāmetüñ göstermege ṭoġrul ki farż oldı namāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 3). [ki, ] 

Laʿl-i yār üzre Raḥīmī ṣanma ḫāl / Dāġ-ı cānuñdur ki teʾsīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 5). [ki, ] 

Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn / Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 2). [ki, ] 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [ki, ] 
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Raḥīmī ol mehe ʿarż itme mihrüñ / Ki zīrā sen gedā ol şāh-ı evreng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 5). [ki, ] 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [ki, ] 

Raḥīmī ḳul olalıdan efendi saña şākirdür / Ki aña sebḳat itmişdür ḥuḳūḳ-ı niʿmet ü nānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 7). [ki, ] 

Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger / Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 4). [ki, ] 

Ten ki ḫāk-i rāh-ı cānān olmaya ḫāk olsun ol / Sīne zaḫm-ı tīġüñe cāy olmaya çāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 1). [ki, ] 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [ki, ] 

Ne cennet isterem ne ḥūri ne enhāradur meylüm / Ki bir dervīş-i ṣāḥib-himmetüm dīdāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 1). [ki, ] 

Nergis-i mestüñ ḫayālidür beni bī-ḫod iden / Ḥayret olmışdur özüm ṣanma ki ḫ˅ābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 4). [ki, ] 

Ṣanasın şemʿ-i kāfūrī durur eşcār-ı gülşende / Ki ṭolmış sīmden pervānelerle būstān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 2). [ki, ] 

Fenā kuhsārda her lāleye cānā beḳā ṭurdum / Ki eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan dökülmiş ḫūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 2). [ki, ] 

Kerem ü luṭfuñ ile ḫurrem idüp ġayrıları / Beni ḳahruñla revā görme ki ġamnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 3). [ki, ] 

Mest ola şol ki yaṣdana iç işügüñ ṭaşın / Taḥt-ı yedinde olur anuñ taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 3). [ki, ] 

Pencgehüñde ḳıble ḳapuñ şol ki idindi maḳām / Rāst her maḳṣūda irdi oldı maḳżiyyü’l-merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 1). [ki, ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [ki, ] 

Şol dil ki mihr-i ḥüsnüñe bīgāne olmaya / Sen māhı göricek nice dīvāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 1). [ki, ] 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [ki, ] 

Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [ki, ] 

Ḫayāl-i nergisüñ ki laʿl-i cān-baḫşuñ temennāsı / Dirīġā ʿömri żāyiʿ eyledüm bir ḫurd u ḫ˅āb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 6). [ki, ] 

Leylā-yı zülfüñüñ şu ki meftūnuñ olmaya / ʿĀḳil midür o kimse ki Mecnūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 1). [ki, ] 
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Cān mıdur ol ki yoluña ḳurbānuñ olmaya / Ten midür ol ki ḫāk ile yeksānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 1). [ki, ] 

Ḳan mıdur ol ki ṣu gibi ḳapuñda aḳmaya / Baş mıdur ol ayaġuña ġalṭānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 2). [ki, ] 

Göz midür ol ki ġayrıya bir dem naẓar ḳıla / Dil midür ol ki ḥüsnüñe ḥayrānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 3). [ki, ] 

Yoluñda öl disem şu ki bir dem nizāʿ ide / Ḳul mıdur ol ki emrüñe fermanuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 4). [ki, ] 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [ki, ] 

Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [ki, ] 

Ne ḥikmetdür şifā-yı vaṣla ḳurbiyyet ṭaleb itsem / Şikeste-ḥāl ider fürḳat ki eyler bir zemān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 6). [ki, ] 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [ki, ] 

Rūşen budur ki çeşm-i çerāġ-ı dü kevn senin / Ey nūr-ı Ḥaḳḳ senüñle görür ʿālemüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 4). [ki, ] 

Beni ḳoyup raḳībe yüz virdi / Ol güli gör ki ḫāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 4). [ki, ] 

Server-i vuṣlat-ı dildār çün ġam çekmedi bir gün / ʿAceb ʿāḳil imiş Mecnūn ki fürḳat iḫtiyār itdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 6). [ki, ] 

Çeşm-i mestüñ ki ḫ˅āba yüz ṭutdı / Yıḳılup dil ḫarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 1). 
[ki, ] 

Ey şeh şu ki sen şāh-ı ʿalī-şāna irişdi / Devr-i ʿÖmere Ḥażret-i ʿOsmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 1). [ki, ] 

 

kibrit-i aḥmer: Eski ‘ilm-i kimya’ terimi; toprağı altın yaptığına inanılan iksir. 

Zer-i ḫāliṣ gibi günden güne zerd olmada çihreñ / Raḥīmī ḳanlu yaşuñ var ise kibrit-i aḥmerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 5). [kibrit-i aḥmerdür, -dür ] 

 

kibriyā: Büyüklük, ululuk, azamet. 

Kibriyā kūhında yā Rabb ḳılma gürg-i tīz-ceng / Rāzıyam ben meskenet rāhında bir rūbāh ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 175, Beyit 3). [kibriyā, ] 

 

kiçi: Küçük. 

Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [kiçi, ] 
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kilāb: Köpekler. 

Kimse nālān olmadı ʿahdüñde illā ʿandelīb / Kimsene yanup yıḳılup aġlamaz illā kilāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 6). [kilāb, ] 

 

kilīd: Anahtar. 

Maḳṣad-ı maḳṣūdmend-i bāb-ı himmetdür kilīd / Eftaḥullāh bī-tekellüf ṭālibe hīç rāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 7). [kilīd, ] 

 

kim:  

1."Ki" gibi kullanılan bir bağlaç. 

Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle / Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 2). [kim, ] 

Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā / Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 1). [kim, ] 

Otaġından ḳaçan kim olsa ol şāh-ı cihān peydā / Vücūd-ı cismi ḫākiden olur gūyā ki cān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 1). [kim, ] 

Her diyāra kim ḳadem baṣsañ ḳudūmüñden şehā / Ḫārdan güller biter her ḫāra virür laʿl-i nāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 4). [kim, ] 

Ey şeker-güftār acırsañ baña raḥm it acı kim / Ṭatlu cānumdan uṣandurdı beni efgār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 6). [kim, ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [kim, ] 

Şām-ı zülfüñde ḳarār itdi bu şeb miskīn-göñül / Ḳanda kim aḫşām ola lābüdd ider meʾvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 4). [kim, ] 

Bildi kim ten cümleten tennūr-ı ġam biryānıdır / Pāre pāre olup aġlar ḥālüme yanup kebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 4). [kim, ] 

Şu bāṭın kim müberrā olmadı jeng-i ʿalāyıḳdan / Ne maʿnā ẓāhir itdi aña bir āyīne-i ṣūret (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 3). [kim, ] 

Murādum üstine bir kerre dönmedi devrān / Yüzin çevirdi meger kim bu çerḫ-i bī-bünyād (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 36, Beyit 4). [kim, ] 

Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [kim, ] 

İki ʿālem kim behā bir kez bilüñ ḳoçmaġıçun / Laʿlüñüñ bir būsesi erzān eger biñ cānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 3). [kim, ] 

ʿĀlem-i lāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem / Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 6). [kim, -dan ] 
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Ḳaṭre-i eşküm binüp müjgāna her sū yügrişür / Çūbe binmiş ṭıfla beñzer kim ḳılur her bār seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 3). [kim, ] 

Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum / Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 5). [kim, ] 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [kim, ] 

Ne dilde ṣabra ṭāḳat ne elümde iḫtiyārum var / Ten-i bī-cāna döndüm ṣanma kim sensiz ḳarārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 1). [kim, ] 

Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [kim, ] 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [kim, ] 

İşidüp raḥm eylemez nālişlerin bī-dillerüñ / Bilmezüz kim n’eylerüz yā Rabb dil-i nālānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 4). [kim, ] 

Örnek olsun kim nigārā āline aldanmayam / Döne döne naḳşlar geçdi baña ʿayyār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 2). [kim, ] 

Ayaġuña yüz sürer her gün Raḥīmī sāyeveş / Şükr-i lillāh kim şehā başında devlet var imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 7). [kim, ] 

İşitdüm kim ḥabībüñ ʿaşḳ oḳı ḳaddin kemān itmiş / Vücūdın çeşm-i fettānı gibi ḫoş nā-tüvān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 1). [kim, ] 

Ḫārlarla açılur ol verd-i ḫandān her ṭaraf / Bir dem olmaz kim gözümden aḳmaya ḳan her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 1). [kim, ] 

Āşinādur gerçi kim ol dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz / Ara yirde dostlar bilmem nedür bu yadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 4). [kim, ] 

Devādur derd-mend-i ʿaşḳa derd ü yāresi ʿaşḳuñ / Ṭabībā derde dermān it kim oldur çāresi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 1). [kim, ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [kim, ] 

Ne yazmış ṣafḥa-i eşcāra gör kim ḫāme-i ḳudret / Sebaḳ al bāb-ı ḥikmetdür ʿaceb dīvānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 4). [kim, ] 

Ḫusrevā gül-gūn-ı eşküm āh-ı şeb-rengüm yeter / Āb u bāda ṣanma kim minnet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 3). [kim, ] 

Şu gün kim sen mehüñ mihrin dil-i ṣad çāke ṭabşurdum / Yaşum taḫt-ı serāya āhumı eflāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 1). [kim, ] 

Gerçi kim ḫāk-i reh-i maḳdem-i cānānem ben / Başlar üzre yiri var efser-i sulṭānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 1). [kim, ] 

Ṣayḳal-ı ʿaşḳıyla şol dil kim mücellā olmadı / Ol ṣafā kesb itmedi āyīneveş dīdārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 4). [kim, ] 
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Raḥīmī ḳuluñuñ virdi budur kim dāʾimā ʿömrüñ / Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i bāġ-ı cihān olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 7). [kim, ] 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [kim, ] 

Saña āvāze-i ṭanbūra her dem dem bu dem durur / Dem it kim arayup bulunmaya şāyed bu dem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 6). [kim, ] 

Ṭutalum kim muḳteżā-yı ḥüsn imiş cevr ü cefā / ʿĀşıḳa ḳıymaḳ revā mı bunca istiġnāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 4). [kim, ] 

Alnına yazmış meger kim kātib-i ḳudret ezel / Ey Raḥīmī gelmegi bunca belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 5). [kim, ] 

ʿAceb dīvānedür kim itmedi insāna ünsiyet / Beyābānlarda vaḥşīlerle ülfet iḫtiyār itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 321, Beyit 5). [kim, ] 

Ṭayanma ḥüsn-i bī-bünyāduña ey ġonca-leb gör kim / Ne mirʾāt-ı Sikenderden nişān ne cām-ı Cem 
ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 4). [kim, ] 

 

2.Soru zamiri. 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [kim, ] 

Saña kim bildürür ben ʿāşıḳ-ı miskīnüñ aḥvālin / Benüm sevdāmı zülfüñle perīşān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 2). [kim, ] 

Kime söylersin dilüñ bilmez dilegüñ añlamaz / Dād-ı āh ey dādger bir dāver-i dil-ḫ˅āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 2). [kime, -e ] 

ʿAceb ḳanda revāndur ey ʿaceb ol serv-i reftārum / ʿAceb kimlerle ḫurremdür ʿaceb ol tāze gülzārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 1). [kimlerle, -lerle ] 

Aġyār kenārını kemer gibi ḳuşatmış / Ḳılıç kemerin kim alur āh ol kemerinden (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 228, Beyit 3). [kim, ] 

Şeh-süvārum kişver-i göñlüm semend-i nāz ile / Pāy-māl itdi Raḥīmī kime varam dād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 5). [kime, -e ] 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [kime, -e ] 

Mecāzuñ varlıġı yoḳdur ḥaḳīḳat ictināb eyle / Gözüñ aç gözle varlıḳ kimdedür var intisāb eyle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 1). [kimdedür, -dedür ] 

Raḥīmī bir cefākāruñ elinden çekdügüm cevri / Kime diyem bilür yoḳ ḥālümi Allāhdan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 5). [kime, -e ] 

 

3.Her kim. 
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Hemān dem cān virür kim keşf-i esrār itse laʿlüñden / Ne keyfiyyetdedür sen bu dil-i ḥayrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 5). [kim, ] 

 

4.Gibi. 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [kim, ] 

ʿAdem iḳlīmine ehl-i vefānuñ ṭoġru yolıdur / Elif kim çekmişem tende ġam-ı mevzūn-nihālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 3). [kim, ] 

 

kim bilür: Kim bilir. 

Cedd ü cehdiyle bulunmaz vaṣl-ı yār / Kim bilür Ḥaḳḳ kime taḳdīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
123, Beyit 3). [kim bilür, ] 

 

kimdür ki: Her kim ki. 

Dāmen-i pākīzeñe kimdür ki bir toz ḳondura / Münkirüñ çeşmine ṭoldurdı ġubār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 5). [kimdür ki, ] 

 

kime: Hangi kimseye. 

Cedd ü cehdiyle bulunmaz vaṣl-ı yār / Kim bilür Ḥaḳḳ kime taḳdīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
123, Beyit 3). [kime, ] 

Bilmezem senden Raḥīmī kime yansun ḥālini / Dād elüñden ey felek feryād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 7). [kime, ] 

 

kīmiyā: Maddenin özünü inceleyen bilim. 

Gözümde ḫāk-i rehüñ meyl-i cānda laʿl-i lebüñ / Cevāhir oldı bular kīmiyā ʿameldür ola (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 307, Beyit 2). [kīmiyā, ] 

 

kimler: Hangi kişiler. 

Ḳaṭʿ it taʿalluḳ riştesin miḳrāż-ı ḥarf-i lā ile / Peyvend-i illāya iriş gör nefʿ u żar kimlerdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 4). [kimlerdedür, -dedür ] 

 

kimse:  

1.Hiç kimse. 

Kimse nālān olmadı ʿahdüñde illā ʿandelīb / Kimsene yanup yıḳılup aġlamaz illā kilāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 6). [kimse, ] 
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Mükedder yoḳ zemānuñda meger destār-ı āşüfte / Perīşān dil bulunmaz kimse illā nā-tüvāñ ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 5). [kimse, ] 

Raḥīmīyem benem ʿālemde senden ġayrı kimsem yoḳ / Olaruñ niçe şāh-ı bī-şümārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 9). [kimsem, -m ] 

Kendünüñ yaġıyla ṣızup ḳorlanur her kūşede / Nār-ı ġamdan kimseye ʿacz eylemez iẓhār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 2). [kimseye, -ye ] 

Āşūb-ı şehr olalı ḳaşuñ ey meh-i münīr / Gözletmez oldı kimse hilāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 3). [kimse, ] 

Kimseye meyl eylemezsin bir ʿacūz-ı naḥssın / Ṭaşa çaldı başını Ferhād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 2). [kimseye, -ye ] 

Göñül pervānesin ben sen ruḫı gül-nāra yandurdum / Benümle kimse ṭutuşmaz meger ya şemʿ ya 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 6). [kimse, ] 

Gerçi ey dil derd-i ʿaşḳ-ı yār ile maʿlūlsün / Kimse görmez ḳayduñı tīmārı yoḳ maʿzūlsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 1). [kimse, ] 

Pertev-i mihrüñle şol vech ile oldum ḫāk-i rāh / Kimse farḳ itmez vücūdum sāyesin dīvārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 3). [kimse, ] 

Kimse tedbīri ile taḳdīri taġyīr eylemez / Gel göñül sen ṣıdḳ ile Ḥaḳḳa tevekkül ḳıl hemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 7). [kimse, ] 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [kimse, ] 

Yüksek uçar iremez seyrine şeh-bāz-ı ʿuḳūl / Kimseye ṣayd olmaz ol kebg-i ḫırāmān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 2). [kimseye, -ye ] 

Raḳīb-i rū siyāhuñdan kesil ey āfitābum gel / Bilürsin görmedi kimse melek ḳatında sulṭānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 6). [kimse, ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dil ḫastayum bu dār-ı miḥnetde / Uyarmaz kimse şemʿüm sīne-i sūzāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 2). [kimse, ] 

Esīr-i bend-i zülfüñdür dil-i şūrīde raḥm eyle / Güzellik ḫod bilürsin kimseye ʿömrüm degül bāḳī 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 3). [kimseye, -ye ] 

 

2. Kişi, insan. 

Leylā-yı zülfüñüñ şu ki meftūnuñ olmaya / ʿĀḳil midür o kimse ki Mecnūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 1). [kimse, ] 

 

kimsene: Kimse, hiç kimse. 

Kimse nālān olmadı ʿahdüñde illā ʿandelīb / Kimsene yanup yıḳılup aġlamaz illā kilāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 6). [kimsene, ] 
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Ḫ˅āce-i dehri mezād idüp ṣatarsın ḳul gibi / Olmadı bir kimsene āzād elüñden ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 159, Beyit 6). [kimsene, ] 

 

kīmyā: İksir. 

Gül-ābı ter düşürdüm kīmyāyı pāy-māl itdüm / Ġubār-ı reh-güẕāruñ dīde-i nemnāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 2). [kīmyāyı, -yı ] 

 

ḳḭr: Zift, katran. 

Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [ḳīr, ] 

 

kirās: Kiraz. 

Laʿl-i sīr-ābuña teşne olalı cānā kirās / Ḥabbeye bir kimse almaz oldı mercān bāġını (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 317, Beyit 3). [kirās, ] 

 

kirpig: Kirpik. 

Reh-güẕāruñ pāk idüp sildi süpürdi ṣanuldı / Kirpigin cārūb idüp bu çeşm-i giryānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 5). [kirpigin, -in ] 

 

kisvet: Elbise, kılık kıyafet. 

Ḳırmızı kisvet degül çıḳdı depemden nār-ı dil / Sūz-ı şevḳ-ı ʿaşḳdan şāhum ʿalāmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 3). [kisvet, ] 

Cihānuñ çıḳdı fāḫir cāmesinden terk-i tāc itdi / Geyüp şāl-ı fenā bir ṭurfe kisvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 3). [kisvet, ] 

 

kişi: İnsan, şahıs. 

Benden dehānı cān gibi pinhān olur ḳalur / Esrārum añlayan kişi ḥayrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 1). [kişi, ] 

Tekye-i ʿālemde n’eyler bir kişi āh eyleyüp / Gūşuña girmez senüñ efġān u feryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 5). [kişi, ] 

Lebüñ devrinde ben pür-derd-i rūz u şām-ı hicrānam / Şarāb-ı cām-ı vaṣluñ ile sürer kişi devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 3). [kişi, ] 

 

kişi-zāde: Asilzâde, soylu. 

Çü kişi-zādesin işüñ ḫayırdur niyyetüñ ḫayra / Saña bed-ḫᵛāh olanlardur ḳamu bed-ḫūy bed-kīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 3). [kişi-zādesin, -sin ] 
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kiştzār-ı dünye: Dünyanın ekin tarlası. 

Kiştzār-ı dünyede bād-ı hevādur ḥāṣıluñ / Sen göñül ġulāt-ı zecr-i miḥnete meşġūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 2). [kiştzār-ı dünyede, -de ] 

 

kişver-i göñül: Gönlün başkenti, merkezi. 

Şeh-süvārum kişver-i göñlüm semend-i nāz ile / Pāy-māl itdi Raḥīmī kime varam dād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 5). [kişver-i göñlüm, -üm ] 

 

kitāb: Kitap. Herhangi bir konuda mensur veya manzum olarak yazılmış ve basılmış olan eser. 

Çihrem Raḥīmī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam beyān ider / Her bāb bir kitāb gözüm aña bāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 7). [kitāb, ] 

Müşkil-i ʿaşḳı müftiye ṣordum / İtmedi ḥall kitāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 3). 
[kitāba, -a ] 

 

kitāb eyle-: Kitap haline getirmek, kitaplaştırmak. 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [kitāb eyle, ] 

 

kitābī: Kitap ehli / Kitap okuyan. 

Faṣl-ı ḥüsnüñ baña keşf it rūstāyı añlamaz / Gülsitānuñ bābını yine kitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 6). [kitābīler, -ler ] 

 

kitāb-ı ʿaşḳı Aşk kitabı. 

Kitāb-ı ʿaşḳı ben ḫatmetmiş iken mekteb-i ġamda / Henüz Mecnūn ey ḫ˅āce oḳurdı sūre-i Leylā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 4). [kitāb-ı ʿaşḳı, -ı ] 

 

k’o: Ki o. 

Ḥarīm-i ḥüsn içinde ḥāṣılı cūy-ı sirişkümdür / Özin ḳıl yaşını yā Rab k’o serv-i ser-firāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 3). [k’o, ] 

 

ḳo-:  

1.Koymak. 

Seni bir yaña devletle ḳosañ bir yaña dünyāyı / Mübārek ola saña dil seni bī-iḫtiyār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 3). [ḳosañ, -sañ ] 
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Ey gözüm yaşı yetiş dāmen-i dildāra yapış / Başuñı ayaġına ḳo ara ṭut ara yapış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 120, Beyit 1). [ḳo, ] 

 

2.Bırakmak, vazgeçmek, terk etmek. 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [ḳo, ] 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [ḳo, ] 

Ḳo māżī ġuṣṣasın efkār-ı istiḳbāli terk eyle / Naẓar ḳıl ḥālüñe gör ḥāliyā kesb eyle bir ḥālet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 4). [ḳo, ] 

Ḳor kār-bārı ṣoñ ucı yektā ider sefer / N’eyler tecemmülātı iden iḫtiṣār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 6). [ḳor, -r ] 

Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [ḳodı, -dı ] 

Ḫār-ı ġam-ı hicrāndan olur bülbül-i dilzār / Ey ġonca ḳo sen söyleyeni söyledeni gör (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 52, Beyit 3). [ḳo, ] 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [ḳodum, -dum ] 

Zülfi pāyına düşüp utma lebinden tiryāḳ / Gel bu sevdāyı raḳībā ḳo ser-i māra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 5). [ḳo, ] 

Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [ḳoma, -ma ] 

Göñlüñüñ āyīnesi kesb eylesün dirseñ ṣafā / Ḳo Raḥīmī ṣūret-i aġyārı vech-i yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 139, Beyit 5). [ḳo, ] 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [ḳo, ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [ḳodı, -dı ] 

Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi / Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 2). [ḳo, ] 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [ḳomış, -mış ] 

Ḳaşlaruñ ḳoyup idelden secde-i miḥrāba baş / Cürm-bārından dü-tā oldı iki ḳaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 4). [ḳoyup, -(y)up ] 

Raḥīmī reh-güẕārında eger çi sāyeveş düşdi / Ḳomaz ser-keşligin ol serv-ḳadd āh anca āh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 5). [ḳomaz, -maz ] 

Raḥīmī ḳomadı ser-keşligin ol serv-ḳad hergiz / Ayaġına düşüp berg-i ḫazānveş ḫāk-i pā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 7). [ḳomadı, -madı ] 
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Beni ḥālümde ḳoñ ben özge ḥālet iḫtiyār itdüm / Veraʿ ehlin ḳoyup kūy-ı ḫarābāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 1). [ḳoñ, -ñ ] 

Beni ḳapuñda ḳo pāyuña düşüp ḫāk olayum / Gün gibi başum irüp göge feraḥnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 1). [ḳo, ] 

Ḳosun bend-i zülfüñ giriftāruñum / Boyuñ ḥaḳḳı ṭoġru hevādāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 1). [ḳosun, -sun ] 

Zaḫm-ı seng-i fürḳatüñ benden suʾāl it ġayrı ḳo / Ser-güẕeştümden ne bilsün başına ṭokınmayan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 4). [ḳo, ] 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [ḳo, ] 

Ḳaddüñi ḳo ben ḫāke ḫırāmāna ṣalınsun / Hecr āteşine niceyedek yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 1). [ḳo, ] 

Şevḳ-ı leb ü zülfüñle bu ben ʿāşıḳı cānā / Mey-ḫāne-i mihrüñde ḳo mestāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 3). [ḳo, ] 

Biñ cān ile cān cevherini itdi revāna / Ḳapuñda Raḥīmīyi ḳo yek-dāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 5). [ḳo, ] 

Düşmenlerüñüñ ura donanması ḳaraya / Pür-nāle ḳodı nāy ile zindāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 6). [ḳodı, -dı ] 

Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ / Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 13). [ḳomaduñ, -maduñ ] 

Ey Raḥīmī sen ümīdüñ Ḳāsımü’l- ezrāḳa ṭut / Seg-nihād olan ṭamaʿ ehli ḳo çeksün nān ġamı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 5). [ḳo, ] 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [ḳo, ] 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [ḳo, ] 

Şām-ı zülfin ḳo dilā cām-ı lebin nūş idegör / ʿÖmr-i bāḳī degül ʿişretde geçür eyyāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 3). [ḳo, ] 

Ḳomadı ḳılca Raḥīmī dil-i miskīnde ḳarār / Ṭolaşaldan o mehüñ kākül-i ʿanber-fāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 6). [ḳomadı, -madı ] 

Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [ḳomaz, -maz ] 

Neşv ü nemā-yı dīde-i giryān iken henüz / Ser-keşligini ḳomaz o būstān budacıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 2). [ḳomaz, ] 

Gül-i gülzār-ı leṭāfetsin eyā ġonca-dehen / İltifāt eyleme ḳo ḫāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 4). [ḳo, ] 

 

3.İzin vermek. 
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Menʿ itme ṣūfī dil-ber ü meyden Raḥīmī / Ḳo ʿīş ü ʿişret itsün anı şimdi çaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 4). [ḳo,  

Çoḳ furtına ṣavurdı hevā-yı ġam-ı zülfüñ / Lenger bıraġup ḳomadı bir yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 10). [ḳomadı, -madı ] 

 

ḳoca: Büyük. 

Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi / Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 6). [ḳoca, ] 

 

ḳoca-: İhtiyarlamak. 

Dil ḳocaduḳça ʿaşḳa oldı ḥarīṣ / ʿAḳlı var ol delünüñ uṣludur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 7). 
[ḳocaduḳça, -duḳça ] 

 

ḳoç-: Kucaklamak, sarmak. 

Yaralandı yüregi tīr-i ḥasedden siperüñ / Ḳocalı hāle gibi sen meh-i tābānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 2). [ḳocalı, -alı ] 

Başumı der-miyān idüben girdüm ortaya / Çeküp kenāra ḳoçmaġa bilüñ kemer gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 2). [ḳoçmaġa, -a ] 

 

ḳol: Vücudun elden başlayıp omza kadar devam eden bölümü. 

Ḳoluñdan ṣalma yabana diyü devletlü başuñçün / Ayaġuña düşüp yalvaruban destüñ öper şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 3). [ḳoluñdan, -uñdan ] 

Sīnede iki elif ḳolumda iki dāġ-ı ġam / Sen vefāsız serv-ḳadd gül-ruḫ elinden āh āh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 294, Beyit 4). [ḳolumda, -umda ] 

 

ḳoltuġ: Omuz başının altında kolun göğüs ile birleştiği yer. 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [ḳoltuġında, -ında ] 

 

ḳon-:  

1.Kuş, kelebek, uçak, toz vb. bir yere inmek. 

Ḫaṭṭ geldi ṣafḥa-i ḫaduña didügüm içün / Āyīneñ üzre māh gibi ḳonmasun ġubār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 3). [ḳonmasun, -masun ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñda laʿl-i ʿanberīn / Ṣanki ḳonmış ḳanda bir miskīn-meges (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
119, Beyit 7). [ḳonmış, -mış ] 
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Ey göñül ḳonmaz meges gibi ḫasīsüñ ḫūnına / Ḳulluġın ʿankā gibi dünyāda istiġnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 5). [ḳonmaz, -maz ] 

 

2.Yerleşmek. 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür / Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 5). [ḳonan, -an ] 

Naṭʿ-ı şitāda ruḫ sürer idüñ piyādevār / Māt olur ol şehā ḳonacaḳ ḫāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 7). [ḳonacaḳ, -acaḳ ] 

 

3. Ulaşmak, kavuşmak. 

Cüllāba ḳondı Ḳonyalu şīrīn sözüñle hep / Virdi lebüñ ḥalāveti ḥelvāya ḫoş-revāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 3). [ḳondı, -dı ] 

 

ḳonaġ: Konaklanan yer, durak. 

Şimdi mi geldi ḳāfile-i ʿaşḳ her zemān / Bu ḫāne-i göñül ezelīden ḳonaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 2). [ḳonaġıdur, -ıdur ] 

Sūsen-i sālüse deg gülşende zāhidlenme sen / Destesi destinde ṭolu yir yoḳ inkārum ḳonaġ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 2). [ḳonaġ, ] 

 

ḳonyalu: Konyalı. 

Cüllāba ḳondı Ḳonyalu şīrīn sözüñle hep / Virdi lebüñ ḥalāveti ḥelvāya ḫoş-revāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 3). [ḳonyalu, ] 

 

ḳop-:  

1.Ortaya çıkmak, zuhur etmek. 

Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā / Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 1). [ḳopar, -ar ] 

Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler / Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 3). [ḳopmadı, -madı ] 

 

2. Ayrılmak. Bütünden küçük parçanın ayrılması. 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [ḳopar, -ar ] 

 

ḳorḳ-: Ürkmek, korkmak. 
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ʿĀlemi sen şemʿa yanup ḳorḳarum āh itmege / Oda yana cümle varum yile vire ad u ṣan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 4). [ḳorḳarum, -ar, -um ] 

 

ḳorkut-: Korkmasına sebep olmak, kaygıya düşürmek. 

Ṣūfiyā ḳorkutma ısınduḳ ʿaẕāb-ı dūzaḫa / Biz ḫaber alduḳ degülmiş hecr-i dil-berden eşed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 6). [ḳorkutma, -ma ] 

 

ḳorlan-: Kor durumuna gelmek. 

Kendünüñ yaġıyla ṣızup ḳorlanur her kūşede / Nār-ı ġamdan kimseye ʿacz eylemez iẓhār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 2). [ḳorlanur, -ur ] 

 

koş-:  

1.Hızla gitmek. 

Menzilüñde ben senüñ himmet semendin ḳoşmışam / Hem-ʿinānuñ olmaġa devlet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 1). [ḳoşmışam, -mışam ] 

Başumı iltür vefā meydānına nāḳıṣ ḳadem / Ben erenlerle bu gün ġayret semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 2). [ḳoşmışam, -mışam ] 

Ḫusrevā gül-gūn-ı eşküm āh-ı şeb-rengüm yeter / Āb u bāda ṣanma kim minnet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 3). [ḳoşmışam, -mışam ] 

Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına / Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 4). [ḳoşmışam, -mışam ] 

Ey Raḥīmī yügrigi oldum vefā meydānınuñ / Ögdül alursam n’ola ḫıdmet semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 5). [ḳoşmışam, -mışam ] 

Dili bir bend ile göz göre ḳoşdum ʿaşḳ-ı dildāra / Yine yıllarla meʾnūs eyledüm bir āşinā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 6). [ḳoşdum, -dum ] 

 

2.Koşturmak, koşma işini yaptırmak (at bağlamında). 

Segirdüp al murāduñ ögdilin meydān-ı devletde / Saña ḳoşdum erenler ḥaḳḳı himmetle duʿā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 3). [ḳoşdum, -dum ] 

 

ḳoşıl-: Koşmak işi yapılmak. 

Ḳoşılsa eblaḳ-ı āfāḳa ṭañ mı āh-ı şeb-rengüm / Ḳoyup yollarda geçdi ḫayli dem bād-ı ṣabā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 5). [ḳoşılsa, -sa ] 

 

ḳoy-:  

1.Bırakmak. 
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Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñ iderse ne var göc / Şehrini ḳoyup itdi niçe şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 1). [ḳoyup, -up ] 

Ḳoyup gülzār-ı kūyuñ ṣanma dil gülzāra düşmişdür / Hezār efġān ile ol ḫasta ey gülzāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 1). [ḳoyup, -up ] 

Müʾmin-i ṣad-ṣâle görse zülfüñüñ zünnārını / Ey ṣanem sevdā-yı İslāmı ḳoyup tersā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 2). [ḳoyup, -up ] 

Be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı fettāḥı cemālüñ fetḥ-i bābumdur / Ḳapuñı ḳoyuban ġayra benüm varmaḳ ne bābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 1). [ḳoyuban, -an ] 

Ṭoludur bāṭını ḥırṣ u ḥased zāhir-perest olmış / Ḳoyup dīdār-ı ḳūyuñ cennet añar vāʿiẓ-i aḥmaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 3). [ḳoyup, -up ] 

Beni ḥālümde ḳoñ ben özge ḥālet iḫtiyār itdüm / Veraʿ ehlin ḳoyup kūy-ı ḫarābāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 1). [ḳoyup, -up ] 

Zülfüñ resenin ḳoyup olan ġayra giriftār / Tizcek göreyin ben anı urġana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 5). [ḳoyup, -up ] 

Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür / Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 5). [ḳoyup, -up ] 

Ḫāṭır-ı aġyāra gönderme ḫayāl-i ḥüsnüñe / Muṣḥafı ġāyet ḫaṭādur ḳoyma tersā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 2). [ḳoyma, -ma ] 

Mihr ü māh öpmege virmem ayaġuñ ṭopraġın / Günde ger bir efser-i zerrīn ḳoyalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 3). [ḳoyalar, -alar ] 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [ḳoyup, -up ] 

ʿAceb bir pest-i murġ-i bī-per ü pervāzısın vāʿiẓ / Ḳoyup kūyını yārüñ medḥ idersin baña uçmaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 6). [ḳoyup, -up ] 

Beni ḳoyup raḳībe yüz virdi / Ol güli gör ki ḫāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 4). 
[ḳoyup, -up ] 

Benüm dīvāne göñlüm genc-i ʿuzlet iḫtiyār itdi / Selāmet kūşesin ḳoyup melāmet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 1). [ḳoyup, -up ] 

Ruḫuñ mirʾātını ḳoyup olanlar ġayrıya nāẓır / Gözüne gire hūn-āşām-ı ḫançer gibi müjgānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 3). [ḳoyup, -up ] 

 

2.Yerleştirmek. 

Her gün alur ʿārıżuñ zülf-i şebāsā ḳoynına / Hāledür māhı ḳoyar her gice gūyā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 1). [ḳoyar, -ar ] 

Gitmedügi bu ġam-ı zülfüñ dil-i aġyārdan / Kāfirüñ āyīnidür ḳoyar çelīpā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 6). [ḳoyar, -ar ] 

Pūte-i ġuṣsaya ḳoyup bu Raḥīmīyi felek / Sızṭurup āteş-i ġayretle ʿaceb ḳāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 4). [ḳoyup, -up ] 
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ḳoyun: Kollar arası, kucak. 

Her gün alur ʿārıżuñ zülf-i şebāsā ḳoynına / Hāledür māhı ḳoyar her gice gūyā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 1). [ḳoynına, -ına ] 

Ḫāṭır-ı aġyāra gönderme ḫayāl-i ḥüsnüñe / Muṣḥafı ġāyet ḫaṭādur ḳoyma tersā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 2). [ḳoynına, -ına ] 

Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [ḳoynına, -ına ] 

Baġruñı ḫūn it çerāgāh-ı vefāda niçe dem / Nāfeveş tā giresin bir yār-i raʿnā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 4). [ḳoynına, -ına ] 

Ṣabrına ṣad āferīn ol merd-i ṣāḥib-ʿiṣmetüñ / Virmedi ḳoynını zindānuñ Zelīḥā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 5). [ḳoynına, -ına ] 

Gitmedügi bu ġam-ı zülfüñ dil-i aġyārdan / Kāfirüñ āyīnidür ḳoyar çelīpā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 6). [ḳoynına, -ına ] 

Ey Raḥīmi āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / ʿAynına bir ḳaṭre gelmez girse deryā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 7). [ḳoynına, -ına ] 

 

ḳoynına al-: Kucağına almak. 

Her gün alur ʿārıżuñ zülf-i şebāsā ḳoynına / Hāledür māhı ḳoyar her gice gūyā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 1). [ḳoynına alur, -ur ] 

 

ḳoynuma gir-: Biriyle gizlice yatmak. 

Babanuñ cānısın ḳaçma benüm ḳoynuma girmekden / Ḳuzucaġum beni ḳurtar elinden gürg-i hicrānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 6). [ḳoynuma girmekden, -mekden ] 

 

köhne: Yıpranmış, eskimiş. 

Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur / Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 1). [köhne, ] 

 

köpek: Hayvan cinsinden, köpek. 

Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [köpek, ] 

 

kös: Eski savaşlarda, alanlarda deve veya araba üstünde taşınarak çalınan büyük davul. 

Fehm it fiġān kösi ki derisine sen dögüp / Nevbet Sikender eyleme bir laḥẓa var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 4). [kösi, -i ] 
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ḳubādvār: Kubad gibi. 

Sen şehā ol Ḫusrev ü Cem-bezm ü Rüstem-rezmsin / Dergehüñ derbānlıġın ister Ḳubādvār dīvān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 3). [ḳubādvār, ] 

 

ḳudret: İktidar, güç. 

Vażʿ iden ḳudret nigīni üzre insān cevherin / Ḫātem-i laʿlüñe mühr itmiş şehā cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 1). [ḳudret, ] 

 

ḳudūm: Uzak bir yerden, uzun bir yoldan gelme, bir yere ayak basma. 

Her diyāra kim ḳadem baṣsañ ḳudūmüñden şehā / Ḫārdan güller biter her ḫāra virür laʿl-i nāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 4). [ḳudūmüñden, -üñden ] 

Ḳudūmüñden feraḥ-efzā olaldan sīne-i ṣaḥrā / Gözüm yaşı gül oldı ey yüzi gül ṣan boyum bir pül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 3). [ḳudūmüñden, -üñden ] 

 

ḳudūm-ı şehriyār: Hükümdarın gelişi. 

Ḳudūm-ı şehriyāra beẕl içün laʿlīn-ṭabaḳlarda / Degüldür jāle iḥżār eylemiş bī-ʿadd durur lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 3). [ḳudūm-ı şehriyāra, -a ] 

 

kūh: Dağ. 

Kibriyā kūhında yā Rabb ḳılma gürg-i tīz-ceng / Rāzıyam ben meskenet rāhında bir rūbāh ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 175, Beyit 3). [kūhında, -ında ] 

Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [kūh, ] 

 

kūh-ı kūy: Mahallenin dağı. 

Baḥr [u] kān bulmaz idi olmasa kefüñe şebīh / Kūh-ı kūyuña sücūd itmese bulmazdı vaḳār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 3). [kūh-ı kūyuña, -uña ] 

 

kūh-ken-āsā: Ferhad gibi. 

Düşüp ṭaġlara geh gül-geşt-i ṣaḥrā eyleyen sensin / ʿAceb dīvāneyem Mecnūn-ṣıfat geh Kūh-ken-āsā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 3). [kūh-ken-āsā, ] 

 

kuḥl: Sürme. 
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Ṣabāyā ʿayn-ı māl olursa çekmem minnetin kuḥluñ / Görünmez gözüme nesne bu ḫāk-i rāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 3). [kuḥluñ, -uñ ] 

 

kuḥl eyle-: Sürme yapmak. 

Kuḥl eyledüm gözüme görince izüñ tozın / Görince ben ḳuluñ hele ṣāḥib-naẓar mıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 2). [kuḥl eyledüm, -düm ] 

 

kuḥl ol-: Sürme olmak. 

Şimdi kuḥl oldı gözüm nūrı baṣīret ehline / Ḫāk-i pāyuñdan bulup raġbet ġubār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 7). [kuḥl oldı, -dı ] 

 

kuḥl-ı ʿayn-ı ḥūr-ı ʿayn ol-: Hurinin gözünün göz sürmesi olmak. 

Ḫāk-i pāyuñ kuḥl-ı ʿayn-ı ḥūr-ı ʿayn olsa ne ṭañ / ʿĀrıż-ı pür-tābuñ ile oldı ʿālem ʿayn-tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 2). [kuḥl-ı ʿayn-ı ḥūr-ı ʿayn olsa, -sa ] 

 

kuḥl-ı ḫāk-i maḳdem: Ayağının toprağının sürmesi. 

Kuḥl-ı ḫāk-i maḳdemüñ irgürdügiçün çeşmüme / Bād-ı ṣubḥa muştılıḳ virdüm Ṣıfāhān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 2). [kuḥl-ı ḫāk-i maḳdemüñ, -üñ ] 

 

kuhsār: Dağ, dağ tepesi. 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [kuhsāra, -a ] 

Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur / Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 1). [kuhsārıdur, -ıdur ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [kuhsāra, -a ] 

Fenā kuhsārda her lāleye cānā beḳā ṭurdum / Ki eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan dökülmiş ḫūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 2). [kuhsārda, -da ] 

Şu dem ʿaşḳuñ hevāsın ben dil-i pür-zāra ṭabşurdum / Yaşum deryāya ṣaldum āhumı kuhsāra 
ṭabşurdum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 1). [kuhsāra, -a ] 

Gördügüñ ẓıll-i ṣanavber ṣanmaġıl kuhsārda / Ḫusrevā naḫl-i siyehdür mātem-i Ferhād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 2). [kuhsārda, -da ] 

Yine Ferhād-ı ġam-fersāya peydā oldı ṣandılar / Leb-i Şīrīnüñ añdum āh idüp dün kūhsār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 6). [kūhsār, ] 

Sen şeker-leb içün dil-i Ferhād / Ḫusrevā kūhsāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 2). 
[kūhsāra, -a ] 
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Maḥabbet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıyuz şimdi / Vefā kuhsārınuñ Ferhād-ı bī-sāmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 1). [kuhsārınuñ, -ınuñ ] 

 

kuhsārveş: Dağ gibi. 

Çeküp dāmānını kuhsārveş ṣaḥrā-yı ʿālemde / Ferāġat yaḳasından dil deñiz gibi kenār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 4). [kuhsārveş, ] 

Yilüp yillerle yıldurdı niçe dem dest-i dünyāda / Bu gün kūhsārveş ḫāk-i ferāġat iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 4). [kūhsārveş, ] 

 

ḳul: 

1.Köle, esir, tutsak. 

Ḳuluyuz ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı / Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 7). [ḳuluyuz, -uyuz ] 

Ṭoġrı ḳuluñ olduġın inkār ider mi gör ḳabaḳ / Oḳlara dikilüp eyler cān u başın pāy-ı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 3). [ḳuluñ, -uñ ] 

Yūsufāsā ḫ˅āce-i dehri ṣarasın ḳul gibi / Olmadı şāh u gedā bendeñden āzād ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 150, Beyit 2). [ḳul, ] 

Bu ben ʿāṣī ḳuluña ey ʿÖmer-ḫaṣlet şefīʿolup / Muḥammed-ḫūy āl-i ḥażret-i ʿOsmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 3). [ḳuluña, -uña ] 

Şimdi Raḥīmī egmez gerdūn-ı dūna başı / Kemter ḳulı olupdur bir yüce āşinānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 5). [ḳulı, -ı ] 

Ḫ˅āce-i dehri mezād idüp ṣatarsın ḳul gibi / Olmadı bir kimsene āzād elüñden ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 159, Beyit 6). [ḳul, ] 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [ḳul, ] 

Āsitānuñda Raḥīmīye gedālıḳ virdüñ / Ḳula devlet virici ḥażret-i sulṭānumsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 232, Beyit 7). [ḳula, -a ] 

Budur ümmīdi Raḥīmī ḳuluñuñ devlet-i Ḥaḳ / Ġayrıya müşkil idüp ẕātuña āsān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 5). [ḳuluñuñ, -uñuñ ] 

Raḥīmī ḳuluñuñ virdi budur kim dāʾimā ʿömrüñ / Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i bāġ-ı cihān olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 7). [ḳuluñuñ, -uñuñ ] 

Bir gün āh itdüm ġam-ı ḫaṭṭ u ḫadüñden incinüp / Çoḳ degül ʿafv it efendi ben ḳuluña bir günah 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 2). [ḳuluña, -uña ] 

Yoluñda öl disem şu ki bir dem nizāʿ ide / Ḳul mıdur ol ki emrüñe fermanuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 4). [ḳul, ] 

Efendi ben ḳulın sen şāh-ı ʿālī-şāna gönderdi / Gedā-yı āsitānın yaʿni sen sulṭāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 1). [ḳulın, -ın ] 
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Yolında cān-feşān olduġı içün iltifāt idüp / Ḳapusı ḳulları alayına mīrāna gönderdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 330, Beyit 5). [ḳulları, -ları ] 

İtdügüñ ẓulmi Raḥīmī ḳuluña bir gün ola / Diyeler şāh-ı cihāndāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 5). [ḳuluña, -uña ] 

 

2. Köle, esir. || Âşık. 

Raḥīmī ḳuluña emr eyle olsun sākin-i kūyuñ / ʿAzīzüm ol gedāyı bir söz ile Mıṣra sulṭān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 7). [ḳuluña, -uña ] 

Şād it Raḥīmī ḳuluñı bir merḥabā ile / Olsun ḳabūl-i luṭfuñ ile kām-kār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 8). [ḳuluñı, -uñı ] 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [ḳulum, -um ] 

Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [ḳula, -a ] 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [ḳuluñam, -uñam ] 

Unutma añ Raḥīmī ḳuluñı düşnām-ı laʿlüñden / Benem ol ey mürüvvet kānı vird-i müstecābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 5). [ḳuluñı, -uñı ] 

Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [ḳula, -a ] 

Ṭoġrı ḳul olan efendi sen boyı āzādeye / Her kenāruñ sāye-i serv ü çenārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 5). [ḳul, ] 

Zülfüñ ḫayāli ruḫlaruñ alı ṭaraf ṭaraf / Ben ḳula itdi bend ile alı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
133, Beyit 1). [ḳula, -a ] 

Ḳanına girme Raḥīmī ḳuluñuñ nā-ḥaḳ yire / Bir dem ola diyesin ey āṣaf-ı devrān ḥayf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 135, Beyit 5). [ḳuluñuñ, -uñuñ ] 

Efendi ḳarşu añup ben ḳuluña düşnām it / Duʿā-yı devleti biz de ʿale’d-devām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 3). [ḳuluña, -uña ] 

Raḥīmī ḳuluña ey şāh-ı ʿālem / İşigüñdür saʿādetgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 7). 
[ḳuluña, -uña ] 

Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [ḳulından, -ından ] 

Ser-i zülfüñ gibi ayaḳlama gel ben ḳuluña / Bu gün ey Yūsuf-ı gül-çihre ḫırīdāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 6). [ḳuluña, -uña ] 

Kuḥl eyledüm gözüme görince izüñ tozın / Görince ben ḳuluñ hele ṣāḥib-naẓar mıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 2). [ḳuluñ, -uñ ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [ḳul, ] 
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Ḳul degül yoluñda cān virmez dimiş düşmen ney / Ḳuluñam ḳurbānuñam ey dost gel ḳıl imtiḥān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 8). [ḳul; ḳuluñam, -uñam ] 

İtdügüñ cevri Raḥīmī ḳuluña / Saña ḳalursa nigārā var ögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, Beyit 5). 
[ḳuluña, -uña ] 

Bir şehüñ şimdi Raḥīmī ḳulıdur ḥalḳa biliş / ʿAyn-ı aʿṭāf bu ḥalḳa siper iḥsānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 6). [ḳulıdur, -ıdur ] 

Efendi ben ḳuluñ fürḳatde dil endūh-ı ḥayretde / İkimizde ʿaceb ḥāletdeyüz ben ġamlı ol ġamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 2). [ḳuluñ, -uñ ] 

Efendi ḳuluña himmet zemānı gelmedi mi / Ḥaḳīr kūyuña ḥürmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 1). [ḳuluña, -uña ] 

 

3. Allah tarafından yaratılmış olan insan. 

Hecr-i ḫaddüñle dem olmaz itmeye dil her gün āh / Ey melek-rū ādemīlikdür ider ḳul her gün āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 1). [ḳul, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [ḳula, -a ] 

 

ḳul ol-: Kul köle olmak. 

Ḳul oldı sen boyı servi görüp dil-i āzād / Hevā-yı ʿaşḳa düşüp didi her çi bād-ā-bād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 1). [ḳul oldı, -dı ] 

Ḳapusında ḳul olmaḳ ḳadrini sen Yūsuf-ı ḥüsnüñ / ʿAzīzüm mülket-i Mıṣr içre sulṭān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 5). [ḳul olmaḳ, -maḳ ] 

Raḥīmī ḳul olalıdan efendi saña şākirdür / Ki aña sebḳat itmişdür ḥuḳūḳ-ı niʿmet ü nānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 7). [ḳul olalıdan, -alıdan ] 

Ḳul olmaz dergehüñden ġayra istiġnāsı ʿālīdür / Şehā mülk-i cünūnuñ başḳa bir sulṭānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 3). [ḳul olmaz, -maz ] 

Dil yine ḳul oldı bir beg yüzlü Türkmān oġlına / Ġamzesi yaġmacıdur beñzer Tatar Ḫān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 1). [ḳul oldı, -dı ] 

Raḥīmī bir mürüvvetlü kerīmü’ş-şāna ḳul oldı / Yime ġam devletinde ʿālemüñ sulṭānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 6). [ḳul oldı, -dı ] 

 

ḳulaġ: Başın iki yanında bulunan işitme organı. 

Gözüm dīdāruña ḳaddüñe māʾil yaşum ırmaġı / N’ola ter düşse ey çeşm-i ġazālüm ayu ḳulaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 1). [ḳulaġı, -ı ] 

 

ḳulaġına gir-: Duymamak, işitmemek. 
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Gülüñ ḳulaġına girmez fiġān u āh-ı hezār / Dilā o ġonca içün itme yoḳ yire feryād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 3). [ḳulaġına girmez, -mez ] 

Gülüñ ḳulaġına girmez Raḥīmī zār-ı hezār / Neye degin bu fiġānı bu zārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 6). [ḳulaġına girmez, -mez ] 

 

ḳulaġına girmez ol-: Duymamak, işitmemek || işine gelmediği için duymamak. 

Girmez oldı ünüm ḳulaġına / İtlerüñ uluyup baña n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 4). 
[ḳulaġına girmez oldı, -dı ] 

 

ḳullan-: 

 1.Takınmak, davranmak. 

Oldum istiġnā-yı ḳalbiyle gedā-yı kūy-ı ʿaşḳ / ʿĀrifāne begligüm var ḳullanup şāhāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 2). [ḳullanup, -up ] 

 

2. Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak. 

Pīre-zen dehre Raḥīmī ẕerrece mihr itmedi / Ehl-i cürʾet böyle ḳullanmaḳ gerek merdāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 5). [ḳullanmaḳ, -maḳ ] 

Binüp nefs atına terk it Raḥīmī ʿörf-i maʿrūfı / Licām-ı şerʿi urup ḳāḍıdan ḳullan hevā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 7). [ḳullan, ] 

Yelkenüñi ḳullanma eyā serv ṭorudan / Ben ḫāk-i hevā-ḫ˅āha ḫırāmāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 11). [ḳullanma, -ma ] 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [ḳullan, ] 

 

ḳulluḳ: Kul olma durumu, kölelik. 

Senüñ olsun saʿādetle ʿazīzüm mülket-i dünyā / Baña ḳapuñda ḳulluḳ Mıṣra sulṭān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 3). [ḳulluḳ, ] 

Ḳulluġını ḳapuñuñ Ḥaḳḳ ḫāyına itmez naṣīb / Bu ḥaḳīḳat destgāhıdur ṣadāḳat-ḫanedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 2). [ḳulluġını, -ını ] 

Ey göñül ḳonmaz meges gibi ḫasīsüñ ḫūnına / Ḳulluġın ʿankā gibi dünyāda istiġnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 5). [ḳulluġın, -ın ] 

 

ḳum: Deniz kıyısı, dere yatağı vb. yerlerde çok bulunan, ufak, sert tanecikler, kum. 

Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [ḳum, ] 
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ḳumāş: İpek, yün, keten vesaireden yapılan ağır dokuma. 

Degül deryā felek ḳapuña bir māvi ḳumāşıyla / Elüñ öpmege gelmiş bulmaġa devrüñde bir pāye 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 3). [ḳumāşıyla, -ıyla ] 

 

ḳumāş it-: Kumaş etmek/haline getirmek. 

Ruḫ-ı zerdüm rikābuñ tā başından tābdār itdüm / Görüp gün müşteri oldı ser-ā-ser bir ḳumāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 3). [ḳumāş itdüm, -düm ] 

 

ḳundaḳ: Yeni doğan bebeğin sarıldığı kumaş. 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [ḳundaḳda, -da ] 

 

kurʾān: Kur’an-ı Kerim. 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [kurʾān, ] 

Ṣoñ dem āsān it Raḥīmīye şehādet lafẓını / Yā Rab īmānıyla Kurʾānı aña hem-rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 5). [kurʾānı, -ı ] 

Cān virürken ruḫuña ḫaṭṭuña dūş oldı gözüm / Ṣoñ dem īmān ile Ḳurʾān ile öldüm gitdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 345, Beyit 4). [ḳurʾān, ] 

 

ḳurb: Yakınlık. 

Sen leb-i mey-gūn ġamdan cān virürsem ḳurbuñ / Eylesün bennā bināsı vażʿını mey-ḫāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 2). [ḳurbuñ, -uñ ] 

 

ḳurbān:  

1.Bir uğurda feda edilen kimse. 

Şehā bir ṭulb-i dervīşüz bu tende cānımuz vardur / Muḳīm-i tekye-i ʿaşḳuz saña ḳurbānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 1). [ḳurbānımuz, -ımuz ] 

Bir degül biñ cān fidā eyler Raḥīmī yoluña / Līk ḫūra geçmez ey ebrū kemān ḳurbānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 7). [ḳurbānımuz, -ımuz ] 

Fidā-yı cān iderdüm ʿīd-i vaṣl-ı yār içün ammā / Dirīġā ḫora geçmez tekye-i ʿaşḳında ḳurbānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 3). [ḳurbānum, -um ] 

Ḳul degül yoluñda cān virmez dimiş düşmen ney / Ḳuluñam ḳurbānuñam ey dost gel ḳıl imtiḥān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 8). [ḳurbānuñam, -uñam ] 

 

2. Kurban || Âşık. 
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Yoluñda tīġ-i hicrānuñla ben ḳurbānuñı yād it / Tenevvür ġamda bu baġrı yanıḳ biryānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 1). [ḳurbānuñı, -uñı ] 

 

ḳurbān it-: (canı) bir gaye uğruna feda etmek. 

ʿAlāyıḳ tekyesinden geç tecerrüd iḫtiyār eyle / Getür cān-ı ḥaḳīri yāre dervīşāna ḳurbān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 4). [ḳurbān it, ] 

 

ḳurbān ol-: Bir kimse ya da bir şey için kendini feda etmek, canından vazgeçmek. 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [ḳurbān olup, -up ] 

Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür / Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 5). [ḳurbānuñ olayum, -uñ, -ayum ] 

Cān mıdur ol ki yoluña ḳurbānuñ olmaya / Ten midür ol ki ḫāk ile yeksānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 1). [ḳurbānuñ olmaya, -uñ, -maya ] 

 

ḳurbān-ı ʿīd: Bayramın kurbanı. 

Eşk-i ḥasret ḳana ġarḳ itdi gözüm merdümlerin / Ṣanki laʿlīn-cāmelerle zeyn olur ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 11). [ḳurbān-ı ʿīd, ] 

 

ḳurbān-ı ʿīd ḳıl-: Bayramın kurbanı etmek. 

Merve ḥaḳḳı Kaʿbe kūyuñda Raḥīmī serverā / Biñ Ṣafāyıla ḳılupdur cānını ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 12). [ḳurbān-ı ʿīd ḳılupdur, -updur ] 

 

ḳurbet-i ʿīd: Bayramın yakınlığı. 

Şād iden şāhum hevā īd-i viṣālüñdür beni / Yoḫsa çekmem ġam olursam ḳurbet-i ʿīda baʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 5). [ḳurbet-i ʿīda, -a ] 

 

ḳurbiyyet: Yakınlık. 

Ne ḥikmetdür şifā-yı vaṣla ḳurbiyyet ṭaleb itsem / Şikeste-ḥāl ider fürḳat ki eyler bir zemān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 6). [ḳurbiyyet, ] 

 

ḳurd: Kurt. 

Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [ḳurdum, -um ] 

Yire urmasın dir iseñ arḳañı rūbāh-ı dehre / Şīr-i merd ol olıgör ḳurdum bir arslan sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 4). [ḳurdum, -um ] 
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Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [ḳurd, ] 

Ṭayanma bir’ki gün dönse murāduñ üstine devrān / Ṣoñ ucı nā-murād eyler muḫālif çenberin ḳurdı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 4). [ḳurdı, -ı ] 

 

ḳurı: Kuru. 

Revān oldı yine ol serv seyr-i sūy-ı deryāya / Beşer ey dīdesinde meyli yoḳ ḳurı temāşāya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 1). [ḳurı, ] 

 

ḳurı ġavġā: Kuru (anlamsız) kavga. 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [ḳurı ġavġā, ] 

 

ḳurıl-: Kurulmak, hazırlanmak. 

Görinen dāġlar yir yir ḳurılmış şāh-ı serviçün / Ḫıyām-ı sīmdür ya nūrdan bir sāyebān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 3). [ḳurılmış, -mış ] 

Başına kebkebīrüñ (?) gün ṭoġarsa ṭañ mı sen māhuñ / Ḳurıldı ebrveş üstine bir jengār otaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 2). [ḳurıldı, -dı ] 

 

ḳurtul-: Sıkıntılı ve müşkül durumdan sıyrılmak, çıkmak. 

N’eyleyüm ḳurtulmadı hercāyī dil-ber sevmeden / Vaḳtidür yansun yaḳılsun bu dil-i sūzān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 4). [ḳurtulmadı, -madı ] 

Saña emn ü emān ṣıḥḥat yaraşur dāʾimā ammā / Marīż u rencden ḳurtulmasın aġyār-ı bed-ḫ˅āhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 4). [ḳurtulmasın, -masın ] 

Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet / Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 6). [ḳurtula, -a ] 

 

ḳuru: Kuru, canlılık emaresi olmayan. 

Dem-i fürḳatde sūzān göñli giryān çeşmümi görüp / Yanup aġlar yanumca ber ü baḥrüñ ḳurusı yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 2). [ḳurusı, -sı ] 

 

ḳurut-: Kurutmak, bitirmek. 

Lebüñ aġyār-ı ẓulmet-çihreye ey ḫıżr-ı ḫaṭṭ ṣunma / Ḳurudur varduġı dem çeşme-i ḥayvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 7). [ḳurudur, -ur ] 

 

ḳuṣūr: Kusur, eksik, noksan. 
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Ḳaṣrınuñ bulduñ ḳuṣūrın çekdirüp şiddetler / Ṣoñ ucı pā-māl olup Şeddād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 4). [ḳuṣūrın, -ın ] 

 

ḳuşat-: Çevresini sarmak, çevrelemek. 

Aġyār kenārını kemer gibi ḳuşatmış / Ḳılıç kemerin kim alur āh ol kemerinden (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 228, Beyit 3). [ḳuşatmış, -mış ] 

 

kūşe: Köşe. 

Benüm dīvāne göñlüm genc-i ʿuzlet iḫtiyār itdi / Selāmet kūşesin ḳoyup melāmet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 1). [kūşesin, -sin ] 

 

kūşe-i rāḥat: Huzurlu köşe. 

Rā ḳaşuñ peyveste çatma müşterüñe incinüp / Ey ʿuṭārid rā buradur kūşe-i rāḥat baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 2). [kūşe-i rāḥat, ] 

 

kūy: Köy, mahalle. 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [kūyūña, -ūña ] 

Kendi kūyuñda benümle hem-dem olmadı raḳīb / Bülbül-i ḫoş-naġme ile imtizāc itmez ġurāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 6). [kūyuñda, -uñda ] 

Merve ḥaḳḳı Kaʿbe kūyuñda Raḥīmī serverā / Biñ Ṣafāyıla ḳılupdur cānını ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 12). [kūyuñda, -uñda ] 

İtmedüm bülbül gibi ey yüzi gül gülzār seyr / Baña kūyuñ pes ne lāzım eyleyem tekrār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 1). [kūyuñ, -uñ ] 

Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur / Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 1). [kūyıdur, -ıdur ] 

Bu baḫtı ḳaranuñ yaşını ırmaġ itme kūyuñdan / Bu şehre şehriyāra Aḳca ṣu virmiş durur revnaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 4). [kūyuñdan, -uñdan ] 

Şehā şād-āb iden kūyuñ sirişk-i çeşm-i ʿāşıḳdur / Bilürsin şöhreti Şaṭdur şehā dünyāda Baġdāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 4). [kūyuñ, -uñ ] 

Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [kūyuñda, -uñda ] 

Āhum ʿalemleriyle kūyuña ṭoġrı ey serv / ʿAynüm yaşından anda ʿaynüm ʿalāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 2). [kūyuña, -uña ] 

Ṣūfi kūyuñda cemālüñden ṣafā kesb idemez / Nūr görmez Kaʿbede her çeşm-i nā-bīnā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 4). [kūyuñda, -uñda ] 
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Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [kūyuñ, -uñ ] 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [kūyına, -ına ] 

ʿAceb bir pest-i murġ-i bī-per ü pervāzısın vāʿiẓ / Ḳoyup kūyını yārüñ medḥ idersin baña uçmaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 6). [kūyını, -ını ] 

Bunca gün āh eylerem kūyına bir kez ṭoġrılup / Gezmedüm bir kez ben ol serv-i ḫırāmān bāġını 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 4). [kūyına, -ına ] 

İrüp Baġdād kūyına olınca vaṣluña mevṣıl / Gözümüñ ḳara ḳanlu yaşı ġarḳ itdi Ḳaramanı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 2). [kūyına, -ına ] 

Ḫ˅ābda gördüm ṣaçuñ bendine baġlanmış ṣabā / Ṣubḥ-dem kūyuñda gördükde didüm uşbu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 4). [kūyuñda, -uñda ] 

Dil-i maḥzūnı ṣanma itdi ʿazm-i kūy ol ġamlı / Ḳarārı yoḳ nedür kūyuñdan āḫir kūy ol ġamlı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 1). [kūy; kūyuñdan, -uñdan ] 

Kūyuñda fedā olanuñ oldı yiri cennet / Merḥūm oluban raḥmet-i Raḥmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 336, Beyit 5). [kūyuñda, -uñda ] 

Efendi ḳuluña himmet zemānı gelmedi mi / Ḥaḳīr kūyuña ḥürmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 1). [kūyuña, -uña ] 

Dutar dāmānumı ḳarşu gelür kūyına varduḳca / Bu gün bir mihribānum yoḳ seg-i cānāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 3). [kūyına, -ına ] 

 

kūy-ı cānān: Sevgilinin mahallesi. 

Getürdüm tuḥfe-i cān-ı ḥaḳīri kūy-ı cānāna / Ḳabūl eyle dimek ḥaddüm degül ol yādgār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 6). [kūy-ı cānāna, -a ] 

Vücūdum ḫākini bir dem iletmez kūy-ı cānāna / Ṣabāya yalvarup çoḳ cān-feşān geldüm yolından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 4). [kūy-ı cānāna, -a ] 

 

kūy-ı dil-ber: Sevgilinin köyü, mahallesi. 

ʿĀşıḳ-ı dīdār aña dirler ki her dem ṣu gibi / Kūy-ı dil-berde vücūdın ḫāk ile hem-vār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 2). [kūy-ı dil-berde, -de ] 

 

kūy-ı dildār: Sevgilinin mahallesi, semti. 

Ṣafā-yı ʿaşḳ ile göñlüm iletdüm kūy-ı dildāra / Maḥabbet cāmiʿine yine ʿarż itdüm bir āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 4). [kūy-ı dildāra, -a ] 

 

kūy-ı ḫammār: Şarap satan köy, meyhane. 
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Biz mey-i ʿaşḳ ile mestüz kūy-ı ḫammār isterüz / Laʿl-i yāre cürʿa gibi cānı īsār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 1). [kūy-ı ḫammār, ] 

 

kūy-ı ḫarābāt: Meyhaneler semti, bölgesi. 

Beni ḥālümde ḳoñ ben özge ḥālet iḫtiyār itdüm / Veraʿ ehlin ḳoyup kūy-ı ḫarābāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 1). [kūy-ı ḫarābāt, ] 

 

kūy-ı ḳadd-i yāre ir-: Sevgilinin boyunun köyüne ulaşmak. 

Bir emeldür cennet ü ṭūbā ġamı ṭūl u dırāz / Kūy-ı ḳadd-i yāre irmekdür Raḥīmī himmetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 5). [kūy-ı ḳadd-i yāre irmekdür, -mekdür ] 

 

kūy-ı muġbeçe: Meyhaneci çırağının köyü. 

Olalı kūy-ı muġbeçe ārāmgāh-ı Cem / Ġılmāna ʿadne itmedi hergiz nigāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 215, Beyit 1). [kūy-ı muġbeçe, ] 

 

kūy-ı vaṣl-ı yār: Sevgiliye kavuşma köyü, mahallesi. 

Çerḫ elüm alup çevirdi atdı dār-ı ġurbete / Kūy-ı vaṣl-ı yārdan düşdüm cüdā ḥayfā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 3). [kūy-ı vaṣl-ı yārdan, -dan ] 

 

kūy-ı yār: Sevgilinin semti. 

Bize kūy-ı yār sen çek cennet-i aʿlā ġamın / Zāhidā biz ibn-i vaḳtüz çekmezüz ferdā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 1). [kūy-ı yār, ] 

 

kūze: Su içmeye yarayan çömlek, testi. 

Sūy-ı kūyuñdan yaşum ırmaġını ırmaġ ile / Kūzenüñ göz ʿaynı ser-gerdān başum dolābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 3). [kūzenüñ, -nüñ ] 

 

ḳuzucaġum: Kendinden yaşça küçükler için kullanılan kuzum, canım vb. gibi bir sevgi ve samimiyet ifadesi. 

Babanuñ cānısın ḳaçma benüm ḳoynuma girmekden / Ḳuzucaġum beni ḳurtar elinden gürg-i hicrānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 6). [ḳuzucaġum, ] 

 

küb düş-: Sarhoş düşmek, sarhoş olmak. 

Ḳadeḥ cerrār oldum küb düşüp mey-ḫāne mey-ḫāne / Benem mest-i melāmet şevḳ ile mey-ḫ˅āresi 
ʿaşḳuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 3). [küb düşüp, -üp ] 
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küdūret: Üzüntü, kaygı. 

Ṣu gibi ṣāf ol derūnuñda küdūret ḳalmasun / Bir dem ola ṣu gibi tā ḳılasın dīdārı seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 55, Beyit 4). [küdūret, ] 

 

küfr-i ḫaṭṭ: Ayva tüylerin karanlığı. 

Pīç-i zülfi küfr-i ḫaṭṭuyla Budin mülkin diler / Ḳır ḳıral alayın ey ṣāḥib-ḳırān alaya ṣal (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 166, Beyit 2). [küfr-i ḫaṭṭuyla, -uyla ] 

 

kül it-: Kül etmek, yakıp kavurmak. 

Bir ruḫı şemʿuñ inandum ḫandesine germ olup / Külli eczāmı kül itdi yandurup pervāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 4). [kül itdi, -di ] 

Virmez isem başumı şevḳüñ hevāsıyla senüñ / Küll-i eczāmı kül it ey şemʿ-i rūşen oda yaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 2). [kül it, ] 

Yaḳup eczāmı külli kül idüp nār-ı firāḳuñla / Semenderveş yataġum ey yüzi gül-nār nār itme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 2). [kül idüp, -üp ] 

 

külāh-ı cem: Cem'in tacı. 

Peşmīne-pūş cürʿa gibi bezm-i ʿaşḳuñuñ / Birdür yanında cāme-i dībā külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 2). [külāh-ı cem, ] 

Ey meh hilālüñ eyleyeli secdegāh-ı Cem / Ḫūrşīde hem-ser oldı felekde külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 1). [külāh-ı cem, ] 

 

külāle: Kıvırcık saç. 

Ey mīm-i fem külāleñüñ ol iki dāline / Virdüm göñül bu cānuma dermān ola meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 4). [külāleñüñ, -ñüñ ] 

 

külḫan: Hamam ocağı; azap, keder veren yer. 

Güzellik çaġı gibi ey bahār-ı ḥüsn gel gitme / Gözüme gülleri gil gülsitānı külḫan eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 2). [külḫan, ] 

 

külli: Bütünüyle, tamamıyla. 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [küli, ] 

Yiridür çıḳsa duḫān-ı āh-ı ḳalbi göklere / Ḫānesi külli yıḳıldı ḫānmānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 61, Beyit 6). [külli, ] 
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Bir ruḫı şemʿuñ inandum ḫandesine germ olup / Külli eczāmı kül itdi yandurup pervāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 4). [külli, ] 

Olsun nisār yoluña külli güher miyem / Naḳd- cihānı cānı hem eczā-yı varlıġum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 214, Beyit 4). [külli, ] 

Yaḳup eczāmı külli kül idüp nār-ı firāḳuñla / Semenderveş yataġum ey yüzi gül-nār nār itme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 2). [külli, ] 

 

küll-i eczā: Bütün parçalar. 

Virmez isem başumı şevḳüñ hevāsıyla senüñ / Küll-i eczāmı kül it ey şemʿ-i rūşen oda yaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 2). [küll-i eczāmı, -mı ] 

 

künc: Köşe, bucak, kenar. 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [küncinde, -inde ] 

Geh olup ṣavmaʿa küncinde geh mey-ḫāne ṣadrında / Derūn-ı ḫalvet-i ḫāṭırda meʾvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 4). [küncinde, -inde ] 

 

künc-i ġār: Mağara köşesi. 

Derūn-ı dilde mesken dutsa n’ola şevḳ-i ruḫsāruñ / Tecellī eylemişdür nūr-ı Aḥmed künc-i ġār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 4). [künc-i ġār, ] 

 

kütāhiyye: Kütahya. 

Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur / Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 1). [kütāhiyyenüñ, -nüñ ] 

 

küy-: Beklemek, sabretmek. 

Vaʿde itmişdi bu ʿömr-i nāzenīnüm gelmege / Vaʿde irdi küymedi ol vaʿdeye ey yār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 6). [küymedi, -medi ] 

 

 

L 
lā-beḳā: Geçici, fani, ölümlü. 

Şevḳ-ı cemʿ-i ʿömrüñ iḳbālini bildüm lā-beḳā / Ehl-i ḥāle bes yiter rūşen delīl āsār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 3). [lā-beḳā, ] 
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lābüd: Mutlaka, şüphesiz. 

Yurd-ı fenāda bir iki gün oturaḳ iden / Mülk-i beḳāya lābüd ider ey nigār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 3). [lābüd, ] 

 

lābüdd: Mutlaka. 

Şām-ı zülfüñde ḳarār itdi bu şeb miskīn-göñül / Ḳanda kim aḫşām ola lābüdd ider meʾvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 4). [lābüdd, ] 

Olıgelmiş resmdür ʿuşşāḳa istiġnā-yı nāz / Şāh-ı ʿālī-şān olan lābüdd gedādan ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 3). [lābüdd, ] 

 

laçin-i saʿādet: Mutluluk şahini. 

Hümā pervāz ʿālī seyr laçin-i saʿādetdür / Tezervi ʿālemi ṣayd itmege bir şāh-bāz irdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 349, Beyit 5). [laçin-i saʿādetdür, -dür ] 

 

lāf u güzāf: Boş söz, lakırdı. 

Çoġuñ çoġ olur pādişehüm lāf u güzāfı / Biñde biri yoḳdur ola ser-bāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 6). [lāf u güzāfı, -ı ] 

 

lāf-ı ḥüsn it-: Güzellik lafı etmek. 

ʿİẕār-ı yāre ḳarşu lāf-ı ḥüsn itmiş meger lāle / Ḳızarup ḫacletinden şimdi ḳan derler döker lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 1). [lāf-ı ḥüsn itmiş, -miş ] 

 

lafẓ: Söz. 

Ṣoñ dem āsān it Raḥīmīye şehādet lafẓını / Yā Rab īmānıyla Kurʾānı aña hem-rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 5). [lafẓını, -ını ] 

 

lafẓ-ı gevher-i kem-yāb: Nadir cevherin sözü. 

Süḫan ṣarrāfı ḳatında Raḥīmī laʿli n’eylerler / Leb-i dil-berde lafẓ-ı gevher-i kem-yāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 5). [lafẓ-ı gevher-i kem-yāba, -a ] 

 

lafẓ-ı şehd ü şekker: Şeker ve bal söz. 

Ṣāfdur āyīneveş ṭabʿum eyā rūşen-żamīr / Ṭūṭī-i cāna ġıdādur lafẓ-ı şehd ü şekkerüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 4). [lafẓ-ı şehd ü şekkerüm, -üm ] 

 

lāibālī: Senli benli, teklifsiz. 
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Lāibālī tekye-i ʿaşḳuñda bir abdāluñam / Dilde efgārum Ḥasan göñlümde eẕkārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 5). [lāibālī, ] 

 

lākin: Ama, ancak, fakat. 

Gözüm nergis gibi nāẓır izüñe / Yüzüñ gül gibi lākin ḫāra manẓūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
3). [lākin, ] 

 

laʿl:   

1.Parlak kırmızı renkli kıymetli taş. 

Leb ü dendānuñ añıcaḳ gözümüñ / İçi bir laʿl gāh lüʾlüʾdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 4). [laʿl, 
] 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [laʿl, ] 

Süḫan ṣarrāfı ḳatında Raḥīmī laʿli n’eylerler / Leb-i dil-berde lafẓ-ı gevher-i kem-yāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 5). [laʿli, -i ] 

Ṭālib olan sen lebi laʿl ü dişi dür-dāneye / Ḥabbeye almaz ʿAden dürrin Bedaḫşān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 2). [laʿl, ] 

 

2. Sevgilinin kırmızı dudağı. 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [laʿli, -i ] 

Ey ṣaçı ẓulmet nedür laʿlüñde ḫaṭṭ ṣordum didi / Ḫıżr-ı ḫoş-demdür delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 3). [laʿlüñde, -üñde ] 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [laʿlüñe, -üñe ] 

İki ʿālem kim behā bir kez bilüñ ḳoçmaġıçun / Laʿlüñüñ bir būsesi erzān eger biñ cānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 3). [laʿlüñüñ, -üñüñ ] 

Cānā Raḥīmī laʿlüñe bulmazsa dest-res / Sāġar gibi derūnı ṭolu ḳan olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 43, Beyit 7). [laʿlüñe, -üñe ] 

Yalmanur teşne-dil görüp laʿlüñ / Ḫastadur ṣandı bir içüm ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
3). [laʿlüñ, -üñ ] 

Ārzū-yı zülf ü ḳaddüñdür dile ʿömr-i dırāz / Cāna laʿlüñ ġonca-i nev-bāve-i gülzār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 2). [laʿlüñ, -üñ ] 

Laʿlüñüñ keyfiyyetin cām-ı şarābīler bilür / Nār-ı ʿaşḳuñ sūzişin baġrı kebābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 1). [laʿlüñüñ, -üñüñ ] 

Zülfüñe dil baġlamayan ʿaḳlı yoḳ dīvānedür / Laʿlüñe cān virmeyenüñ her sözi efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 1). [laʿlüñe, -üñe ] 
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Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [laʿlüñi, -üñi ] 

Tercümānlıḳ eylese ḳarşuñda cānum laʿlüñe / Bildürüp keyfiyyetüm esrārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 4). [laʿlüñe, -üñe ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [laʿlüñ, -üñ ] 

Laʿlüñe cān beẕl ider cānā Raḥīmī şüphesüz / Daʿvī-i lāf itmez ʿāşıḳ ʿaşḳ hem olmaz güẕāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 7). [laʿlüñe, -üñe ] 

Laʿl ü ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ ḫayāliyle müdām / Geh şarāb içer Raḥīmī ey gül-i ter geh ʿaraḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 7). [laʿl, ] 

Añduḳca laʿlüñ añma ʿadūdan teʿaddi / Zülfüñ ġamıyla ḫaddümi var bā-iṭālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 4). [laʿlüñ, -üñ ] 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [laʿlüñi, -üñi ] 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [laʿlüñde, -üñde ] 

Laʿlüñe hem-meşreb olduġın işitmiş bādenüñ / Mā-ḥaṣal cānā ṣu idi kendüden āb-ı zülāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 4). [laʿlüñe, -üñe ] 

Görüp laʿlüñe rūḥum itdüm revān / Göre nice cāndan ḫırīdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 4). [laʿlüñe, -üñe ] 

Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [laʿlüñe, -üñe ] 

Laʿlüñden ayru cām-ı cihān ṣunsa Cem göre / Ayaġına ṣürāḥi gibi baş eger miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 3). [laʿlüñden, -üñden ] 

Hemān dem cān virür kim keşf-i esrār itse laʿlüñden / Ne keyfiyyetdedür sen bu dil-i ḥayrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 5). [laʿlüñden, -üñden ] 

Dil ü cān gördi laʿlüñle miyānuñ mübtelā oldı / Añılmaz şimdi adım āh bī-nām u nişānum ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 5). [laʿlüñle, -üñle ] 

İtmeyen laʿlüñ içün cānını cānıyla fedā / ʿİlletiyle dirilüp miḥnet ile cān virsün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 251, Beyit 4). [laʿlüñ, -üñ ] 

Laʿlüñe beñzeyeli başumuza çıḳdı şarāb / Bulsavuz ḳanın içerdük biz anuñ tenhāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 3). [laʿlüñe, -üñe ] 

Ḳaddümi bükdükce zülfüñ laʿlüñi ḳıldum ṭaleb / Pīrlikde başladum çenberde cān-bāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 3). [laʿlüñi, -üñi ] 

Ḳaṣd-ı cān idüp niçün dāʾim ḳabālar başuma / Laʿlüñ öpsem ġamze ḫışım eyleyüp ḫançer çeker 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 2). [laʿlüñ, -üñ ] 

Laʿlüñe cānā ḳaçan mānend olur āb-ı ḥayāt / Ḳarañudur ötesi añma ol alçaḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 2). [laʿlüñe, -üñe ] 
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Yārüñ Raḥīmī öpmek içün laʿlini müdām / Mey cām-ı ġamda göñlümi āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 7). [laʿlini, -ini ] 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [laʿlüñle, -üñle ] 

Laʿlüñ benüm idince yaşıyla cānı ṣatdum / Ser-māyeden ziyānum yoḳ yine māya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 4). [laʿlüñ, -üñ ] 

Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler / Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 3). [laʿlüñ, -üñ ] 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [laʿl, ] 

 

lāl: Dilsiz. 

Teng ü lālüm dehen ü luṭfını şerḥ eylemede / Ṭabʿ-ı dür-bārum ile gerçi süḫan-dānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 2). [lālüm, -üm ] 

 

lāl it-: Susturmak, dilsiz hale getirmek. 

Ġonca-i ġonca zülālüñdür iden gülşende lāl / Sünbüli būy-ı kelālüñdür iden āşüfte-ḥāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 1). [lāl iden, -en ] 

 

laʿl ü dür: Lal taşı ve inci. 

Luṭf ile güftāra gel bī-ḳıymet olsun laʿl ü dür / Leblerüñ depret nebāt-ı Mıṣra ḳalmasun revāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 3). [laʿl ü dür, ] 

 

laʿl u leb-i güftār-ı yār: Sevgilinin kırmızı dudağının sözü. 

Mürde-cisme cān virür laʿl u leb-i güftār-ı yār / Bu ne iʿcāz-ı Mesīḥādur ne rūḥ-efzā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 3). [laʿl u leb-i güftār-ı yār, ] 

 

lala paşa: Yavuz Sultan Selim zamanınd a ( 1512-1520) kardeşi Deli Hüsrev Paşa vasıtasıyla saraya alındığı, bir sü-
re Kanuni Sultan Süleyman’ın berberbaşılığında bulunduğu belirtilir. Daha sonra sipahi oğlanları zümresine giren 
Mustafa Ağa çaşnigirlik ve küçük mirahurluk yaptı. Rüstem Paşa'nın veziriazamlığı sırasında yeniden çaşnigirliğe 
getirildi ve Safed sancak beyliği verilerek İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Ardından 5 Şaban 964'te (3 Haziran 1557) 
Şehzade Selim'e lala oldu. Şehzade Selim ile Bayezid'in taht kavgasında etkili rol oynadı. İki kardeş arasındaki 
gerilimi tırmandırdı ve Selim'e avantaj sağladı. 

İrişmez semʿine feryād u āhum Lala Paşanuñ / O cevr-i ġoncadan ʿayyūḳa irgürdüm ben efġānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 5). [lala paşanuñ, -nuñ ] 
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lāle: Zambakgillerden yaprakları uzun ve mızrağı andırır, çiçeği ise kadehe benzer çok renkli bir çiçek. Ortasındaki 
siyah noktalar klasik şiirde yağ yarasına benzetilir. 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārumdur / Duḫān-ı āh sünbül dāġ-ı dil lāle ider peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 5). [lāle, ] 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [lāle, ] 

Dāġ ṣanma reşk-i rengi sen ruḫ-ı gül-fām içün / Ḳapḳara yaḳmış derūnın lālenüñ nār-ı ḥased (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 3). [lālenüñ, -nüñ ] 

Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [lāle, ] 

Sīnemi gül gibi ṣad çāk itdi ḫār-ı intiẓār / Lāle gibi cisme dāġ urdı bu nār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 1). [lāle, ]Ḫāl-i lebüñ firāḳı odı lāle gibi āh / Cān cebhesine urdı yine dāġ-ı bī-şümār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 93, Beyit 4). [lāle, ] 

Ṣaḥrāda lāle ṣanma gül-gūn meyiyle ṣunmış / ʿAyyāş-ı nev-bahāra cām-ı ṣafā-yı nev-rūz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 108, Beyit 3). [lāle, ] 

Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [lāle, ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [lāle, ] 

Fenā kuhsārda her lāleye cānā beḳā ṭurdum / Ki eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan dökülmiş ḫūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 2). [lāleye, -ye ] 

Açılmış lāleler güller tenümde dāġ-ı ḥasretden / Vücūdum gülşeninüñ murġ-i ḫoş-elḥānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 5). [lāleler, -ler  

Bezm-i çemende lāle degül görinen bu dem / Yirden gehi çıḳar daḫi bir odlu āh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 5). [lāle, ] 

Lāle ṣanma çeşm-i ʿāşıḳdan dökilmiş ḳaṭredür / Ey gül-i ter uşbu dem zeyn eyleyen ṣaḥrā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 3). [lāle, ] 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [lāle, ] 

Hemān bir ben degül lāle daḫi çāk-i girībānuñ / Müselsel zülfüñüñ āşüftesidür şimdi sünbülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 3). [lāle, ] 

ʿİẕār-ı yāre ḳarşu lāf-ı ḥüsn itmiş meger lāle / Ḳızarup ḫacletinden şimdi ḳan derler döker lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 1). [lāle, ] 

Pür itmiş bāde-i gül-rengi nūş-ā-nūş remz eyler / Ṣafā bezminde ehl-i ʿişrete sāġar ṣunar lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 2). [lāle, ] 

Ḳudūm-ı şehriyāra beẕl içün laʿlīn-ṭabaḳlarda / Degüldür jāle iḥżār eylemiş bī-ʿadd durur lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 3). [lāle, ] 
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Piyāde seyr iderken maḳdem-i şāha yüzin sürmiş / Müsellem ʿasker-i ezhāra oldı tācver lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 4). [lāle, ] 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārında / Duḫān-ı āh-ı dil sünbül bitürdi çeşm-i ter lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 5). [lāle, ] 

Çemende sāḳī-i gül-ruḫ elinden ḳadeḥ nūş it / Nigārā meclis-i Cemden saña evreng yiter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 6). [lāle, ] 

Raḥīmīyem vefā cemʿinde bir tābende şemʿum ben / Çerāġın şuʿle-i sūz-ı derūnumdan yaḳar lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 7). [lāle, ] 

Kenār-ı ḳabrümi zeyn it gül ü lāle ile ey ġonca / Ölürsem ārzū-yı ḥasret-i ruḫsār u ḫālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 4). [lāle, ] 

Ḳanını mey yirine anuñ içesin müdām / Devrüñde lāle gibi ciger-ḫ˅ānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 3). [lāle, ] 

Hezārān derd daḫi olsa dilde āşikār itmez / İder aġyārdan lāle gibi anı nihān ḫasta (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 305, Beyit 2). [lāle, ] 

Ḫal ü ḫaddınsız yaḳup eczāyı çeşmüm gül gibi / Lāle gibi dāġ-ı ġamda dāġdār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 4). [lāle, ] 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [lāle, ] 

Dāġ urup sīneme ʿaşḳ odı ile lāle gibi / Düşeyin dāmen-i kuhsāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 2). [lāle, ] 

 

lāle-ḫadd: Lale (renkli) yanak. 

Vefāsız lāle-ḫaddıçün dile dāġ-ı cefā urmam / Perīşān olmazam geçdüm hevā-yı kākülüñden hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 2). [lāle-ḫaddıçün, -ıçün ] 

 

lāle-ḫaṭṭ: Lale gibi ayva tüylü. 

ʿĀrıżında ḫaṭṭ görüp sen lāle-ḫaṭṭuñ itdüm āh / Sūzişümden mihr yandı dāġ urındı gökde māh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 1). [lāle-ḫaṭṭuñ, -uñ ] 

 

lāle-ruḫ: Lale gibi al yanaklı. 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh / Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 3). [lāle-ruḫuñ, -uñ ] 

Dāġlar yaḳdı dile bir lāle-ruḫ nāzük-beden / Başumı cū eyledi bir serv-i ḫoş-reftār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 5). [lāle-ruḫ, ] 

 

lāle-ruḫsār: Lale yanak. 
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Serv-ḳaddüñ ḥasretinden gözde ābum var benüm / Lāle-ruḫsāruñ ġamıyla dilde tābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 1). [lāle-ruḫsāruñ, -uñ ] 

Serv-ḳaddüñ yādına çekdüm elifler sīneme / Lāle-ruḫsāruñ firāḳı arturur nārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 3). [lāle-ruḫsāruñ, -uñ ] 

 

lāleveş: Lale gibi. 

Götürdüm bezm-i kesretden ayaġı lāleveş sāḳī / Baña vaḥdet meyinden cürʿa ṣun dildāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 3). [lāleveş, ] 

Cān virürsem ḥasret-i ḫaddüñle ey gül-pīrehen / İdesin ben mübtelāya lāleveş ḫūnīn-kefen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 1). [lāleveş, ] 

Seyr ider her ḫār-ı ḥüsnüñ gülşenin ben lāleveş / Giñ yaḳadan gözlerüm ya dāmen-i kuhsārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 3). [lāleveş, ] 

Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [lāleveş, ] 

Ḥasret-i ḫāl ü ruḫuñla lāleveş ḳanlar yudam / Ṭaġlara düşüp perīşān-ḥāl oldum sünbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 2). [lāleveş, ] 

 

lālezār: Lale bahçesi. 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören dehrüñ bahārın istemez / Seyr iden ḫaddüñ bu deştüñ lālezārın istemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 1). [lālezārın, -ın ] 

İşüm bitürdi benüm derd-i dāġ-ı ḫūn-ālūd / Şaḳāyıḳı n’ideyin lālezārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 3). [lālezārı, -ı ] 

 

lālezār ol-: Lale bahçesi olmak. 

Ḥasret-i ferr ü ruḫ-ı ḫālüñle ey gülzār-ı ḥüsn / Ḳanlu yaşumdan kenārum lālezār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 2). [lālezār olmış, -mış ] 

 

lālezār-ı dāmen-i ṣaḥrā: Çölün eteğindeki lale bahçesi. 

Dāġ-ı derdüñ sūzişüñden bildüm ey ḫūnīn-ciger / Lālezār-ı dāmen-i ṣaḥrāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 2). [lālezār-ı dāmen-i ṣaḥrāya, -ya ] 

 

laʿl-i ʿanberīn: Amber kokulu dudak. 

Laʿl-i cān-baḫşuñda laʿl-i ʿanberīn / Ṣanki ḳonmış ḳanda bir miskīn-meges (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
119, Beyit 7). [laʿl-i ʿanberīn, ] 

 

laʿl-i cān īsār: Can saçan dudak. 
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Bu laʿl-i cān īsār ile bu nergis-i bīmār ile / Cānā sen ādem cānısın insāna ṣıḥḥat yaraşur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 103, Beyit 6). [laʿl-i cān īsār, ] 

 

laʿl-i cān-baḫş: Can bağışlayan dudak. 

Laʿl-i cān-baḫşuñda laʿl-i ʿanberīn / Ṣanki ḳonmış ḳanda bir miskīn-meges (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
119, Beyit 7). [laʿl-i cān-baḫşuñda, -uñda ] 

Eger göndermez ise laʿl-i cān-baḫşuñ dile merhem / ʿİlāca ḳābil olmaz bu ten-i mecrūḥ-ı ṣad çāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 6). [laʿl-i cān-baḫşuñ, -uñ ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla gören sen ṣanem-sīmāyı dir / Gökden indi yir yüzine var ise ʿḬsā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 4). [laʿl-i cān-baḫşuñla, -uñla ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla cānā āşinālıḳ kesb iden / Baḥrveş her sū revān itsün revān cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 4). [laʿl-i cān-baḫşuñla, -uñla ] 

Ḫayāl-i nergisüñ ki laʿl-i cān-baḫşuñ temennāsı / Dirīġā ʿömri żāyiʿ eyledüm bir ḫurd u ḫ˅āb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 6). [laʿl-i cān-baḫşuñ, ] 

 

laʿl-i dür-efşān: (Sevgilinin) inci saçan dudağı. 

Yaşumla baḥr-i dehrüñ şimdi terdür ḳatı mā-beyni / Baṣaldan baġrına kān gibi sen laʿl-i dür-efşānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 4). [laʿl-i dür-efşānı, -ı ] 

 

laʿl-i ḥamrā: Kırmızı şarap. 

Düşelden ayru nā-geh sen ruḫ-ı gül-berg-i zībādan / Pür itdi ṣaḥn-ı bāġı ḳanlu yaşum laʿl-i ḥamrādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 1). [laʿl-i ḥamrādan, -dan ] 

 

laʿl-i ḳand: Şeker dudak. 

Laʿl-i ḳanduñ ẕikr ider dāʾim Raḥīmī Ḫusrevā / Penc Şīrīn ṭabʿ olur vaṣf-ı lebüñ tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 5). [laʿl-i ḳanduñ, -uñ ] 

 

laʿl-i leb-i dildār: Sevgilinin dudağının kırmızısı. 

Sāḳiyā min-baʿd ṣunma būsesüz cām-ı şarāb / Ārzū-yı cān u dil laʿl-i leb-i dildār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 4). [laʿl-i leb-i dildār, ] 

 

laʿl-i leb: Lal taşına benzeyen kırmızı dudak. 

Gözümde ḫāk-i rehüñ meyl-i cānda laʿl-i lebüñ / Cevāhir oldı bular kīmiyā ʿameldür ola (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 307, Beyit 2). [laʿl-i lebüñ, -üñ ] 

 

laʿl-i mey-gūn: Şarap renkli kırmızı dudak. 
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Bī-tekellüf öpdügiçün laʿl-i mey-gūnuñ şarāb / Ṭaşa çaldı ṣaydı günden ḳatı ter düşdi zücāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 4). [laʿl-i mey-gūnuñ, -uñ ] 

Laʿl-i mey-gūnuñdan ayru bezm-i ġamda dem-be-dem / Ḫūn-ı ḥasretdür yidügüm içdügüm hūn-ābdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 2). [laʿl-i mey-gūnuñdan, -uñdan ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ ġamından döne döne ey felek / Cürʿaveş pā-māl idüp yire dökersin ḳanımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 3). [laʿl-i mey-gūnuñ, -uñ ] 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [laʿl-i mey-gūn, ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ görüp bir neşʾe taḥṣīl eylemiş / Raḳṣ urur cāna meger gelmiş zebānuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 5). [laʿl-i mey-gūnuñ, -uñ ] 

 

laʿl-i nāb: Saf kırmızı dudak. 

Cānuma bir būse iḳrār eyledi o laʿl-i nāb / Māʾil oldı ṣandı ṣudur teşne-dil gördi serāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 12, Beyit 1). [laʿl-i nāb, ] 

Her diyāra kim ḳadem baṣsañ ḳudūmüñden şehā / Ḫārdan güller biter her ḫāra virür laʿl-i nāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 4). [laʿl-i nāb, ] 

Nihān oldı gözümden laʿl-i nābuñ niçe demlerdür / Yaḳar ġam cāmı ben mest-i ḫarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 1). [laʿl-i nābuñ, -uñ ] 

Çeşm-i mestüñdür ḫarāb iden dil ü cān illerin / Laʿl-i nābuñdur kesād iden Bedaḫşān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 1). [laʿl-i nābuñdur, -uñdur ] 

Gül gibi ġonca-dehenlerle müdām iç laʿl-i nāb / ʿİşreti fevt itme sulṭānum irişmezdüm deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 2). [laʿl-i nāb, ] 

Āh kim sāġar ṣunarsın mest olup her sifleye / Laʿl-i nābuñ beẕl idersin rāḥ-ı rūḥ-efzā gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 2). [laʿl-i nābuñ, -uñ ] 

 

laʿl-i nāb-ı ḫam: Bükülmüş saf dudak. 

Nice bir laʿl-i nāb-ı ḫamla dil teng / Demidür sāḳiyā ṣun cām-ı gül-reng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
149, Beyit 1). [laʿl-i nāb-ı ḫamla, -la ] 

 

laʿl-i revān-baḫş: Hayat bağışlayan dudak. 

N’ola öldürmege ḳaṣd eyler ise ġamzelerüñ / Sen benüm laʿl-i revān-baḫşuñ ile cānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 4). [laʿl-i revān-baḫşuñ, -uñ ] 

 

laʿl-i sīr-āb: Taze dudaklar. 

Laʿl-i sīr-ābuñla ġonca gördi hem-meşreb müdām / Reşkden mi ḳan yudar terdür ḥarāretden gül-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 3). [laʿl-i sīr-ābuñla, -uñla ] 
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Laʿl-i sīr-ābuñ ġamından cān viren bī-dillerüñ / Tūtiyā ider ʿuyūn-ı cāna aʿyān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 5). [laʿl-i sīr-ābuñ, -uñ ] 

Laʿl-i sīr-ābuña teşne olalı cānā kirās / Ḥabbeye bir kimse almaz oldı mercān bāġını (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 317, Beyit 3). [laʿl-i sīr-ābuña, -uña ] 

 

laʿl-i şīrīn: Tatlı dudak || Şirin kelimesi tevriyeli kullanılmıştır. Ferhat ile Şirin hikayesinin kadın kahramınına 
telmih var. 

Laʿl-i Şīrīnüñ ġamından yine cān Ferhādınuñ / Ser-güẕeşti Ḫusrevā efsāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 4). [laʿl-i şīrīnüñ, -üñ ] 

 

laʿl-i yār: Sevgilinin kırmızı dudağı. 

Biz mey-i ʿaşḳ ile mestüz kūy-ı ḫammār isterüz / Laʿl-i yāre cürʿa gibi cānı īsār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 1). [laʿl-i yāre, -e ] 

Laʿl-i yār üzre Raḥīmī ṣanma ḫāl / Dāġ-ı cānuñdur ki teʾsīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 5). [laʿl-i yār, ] 

Ḫārdan zaḫm-ı ġamın cānumda laʿl-i yār içün / Bülbülā bir ġonca-i nüzhet bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 6). [laʿl-i yār, ] 

 

laʿlin ḳabā-yı nev-rūz: Yeni günün kırmızı renkli kaftanı. 

Geymiş vücūd-ı ʿālem aḫḍar libās-ı ḫaḍrā / Şāḫ-ı gül üzre degmiş laʿlin ḳabā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 2). [laʿlin ḳabā-yı nev-rūz, ] 

 

laʿlīn-cāme: Kırmızı elbise. 

Eşk-i ḥasret ḳana ġarḳ itdi gözüm merdümlerin / Ṣanki laʿlīn-cāmelerle zeyn olur ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 11). [laʿlīn-cāmelerle, -lerle ] 

 

laʿlīn-ṭabaḳ: Kırmızı tabak. 

Ḳudūm-ı şehriyāra beẕl içün laʿlīn-ṭabaḳlarda / Degüldür jāle iḥżār eylemiş bī-ʿadd durur lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 3). [laʿlīn-ṭabaḳlarda, -larda ] 

 

laʿl-reng: Lal renkli, kırmızı. 

Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [laʿl-reng, ] 

 

lām it-: Lam harfi gibi yapmak. || “kâmet bağlamında " çaresizlik nedeniyle belini bükmek.". 
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Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [lām it, ] 

 

lām zülf: Sevgilinin lam harfine benzeyen zülfü. 

Elif ḳaddüñ ile lām zülf ü hem mīm-i dehānuñçün / Reh-i hecrüñde ancaḳ ben bilürüm ne elem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 3). [lām zülf, ] 

 

laṭīf: Hoş, güzel. 

Cānā laṭīf ü nāzük vaṣf-ı leb ü dehānuñ / Fikr-i daḳīḳ ü bārīk ser-rişte-i miyānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 1). [laṭīf, ] 

 

lā-yaʿḳıl: Aklı başından gitmiş, kendinden geçmiş. 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [lā-yaʿḳıl, ] 

 

lāyıḫ ol-: Belirmek, görünmek. 

Defter-i ʿaşḳumı taṣḥīḥ idemez kātib-i dehr / Levḥden lāyıḫ ola aña meger istinsāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 3). [lāyıḫ ola, -a ] 

Ḫaṭṭı geldi būsesin al dün ġarībüñdür diyü / Ey Raḥīmī lāyıḫ oldı cāna dün esrār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 7). [lāyıḫ oldı, -dı ] 

 

lāyıḳ: Münasip, uygun, hak. 

Ey ārzū-yı cān u murād-ı dil-i ḥazīn / Lāyıḳ degüldür ʿāşıḳa bunca cefā vü kīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 1). [lāyıḳ, ] 

 

lāyıḳ-ı fitrāk ol-: Terki bağını hak etmek. 

Ey Raḥīmī geşte-i ʿaşḳum vücūdum ġarḳ-ı ḫūn / Olmaya dem-ber-dem ammā lāyıḳ-ı fitrāk ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 5). [lāyıḳ-ı fitrāk olmaya, -maya ] 

 

lāzım degül: Gerekli değil, gerekmez. 

Bilür dil dostı iẓhār-ı mihr itmek degül lāzım / ʿAdū-yı dīve insāniyyet itme ey melek-ḫaṣlet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 6). [lāzım degül, ] 

Ben senüñ çoḳdan giriftārum müselsel zülfüñe / Yoluña cānum fidā lāzım degül ḳayd u kemend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 6). [lāzım degül, ] 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül / Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 5). [lāzım degül, ] 
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leb: Dudak. 

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [lebüñ, -üñ ] 

Güzelsin bī-bedelsin müntehāsın sidre ḥaḳḳıçün / Ruḫuñ cennet lebüñ kevser dişüñ lüʾlüʾ ḳadüñ ṭūbā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 6). [lebüñ, -üñ ] 

Lebüñde tāb-ı tebden görünen tebḫāleler cānā / Ṣanasın rind-i mey-āşām ile Ḫıżr oldı hem-meşreb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 3). [lebüñde, -üñde ] 

Cān baġışlarken dem-ā-dem cānuma ey yār leb / Şol ḳadar ṣordum dehānuñ itmedi iḳrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 1). [leb, ] 

Cān baġışlarken dem-ā-dem cānuma ey yār leb / Şol ḳadar ṣordum dehānuñ itmedi iḳrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 1). [leb, ] 

Ẕerreveş maḥv eyledi mihr-i dehānuñ varlıġum / Yoḳ yire niçün ider cāndan beni bī-zār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 2). [leb, ] 

Ġoncalar cānā dehānuñla aġız bir ideli / ʿĀlem-i ġaybuñ ider remzin ṭurup iẓhār leb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 15, Beyit 3). [leb, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde femüñ ser-çeşme-i āb-ı ḥayāt / Ḫaṭṭ-ı Ḫıżr ābuñla gūyā oldı Ḫıżr-āsār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 4). [leb, ] 

Teşne-cāna ṣunmadı bir dem ṣulu şeftālusın / Gösterür ayva bu ben maḥzūra ammā nār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 5). [leb, ] 

Ey şeker-güftār acırsañ baña raḥm it acı kim / Ṭatlu cānumdan uṣandurdı beni efgār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 6). [leb, ] 

Fehm olunmazdı femüñ keyfi nedür ḥayrān idük / Ey Raḥīmī olmasa ger kāşif-i esrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 7). [leb, ] 

Cüllāba ḳondı Ḳonyalu şīrīn sözüñle hep / Virdi lebüñ ḥalāveti ḥelvāya ḫoş-revāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 3). [lebüñ, -üñ ] 

Sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ ben faḳīr ü aca ac / Ey lebi senbūse-i şekker yañāġı ter gülāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 1). [lebi, -i ] 

Luṭf ile güftāra gel bī-ḳıymet olsun laʿl ü dür / Leblerüñ depret nebāt-ı Mıṣra ḳalmasun revāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 3). [leblerüñ, -lerüñ ] 

Leblerüñde bilse bu deñlü kerāmet n’eydügin / Rehn iderdi ḫırḳasın cām-ı meye Beg Bāyezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 7). [leblerüñde, -lerüñde ] 

Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd / Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 

Gitmez idi bir nefes āyīne-i dilden ġubār / Merḥabālarla lebin ṣunmasa meh-rūyān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 10). [lebin, -in ] 

Lebüñsüz cām-ı cān pür-ḫūn olupdur / Ruḫuñsuz göz yaşı gül-gūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 45, Beyit 1). [lebüñsüz, -üñsüz ] 
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Lebi kālāsını ser-māye-i cānıyla meded / Baña ey ḫ˅āce alı vir saña ḥelvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 46, Beyit 3). [lebi, -i ] 

Bu çeşm-i cürʿaveş pāy-māl-i devrān itseñ incinmem / Lebüñsüz sāġar-ı çeşmüm ṭolu ḳan olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 2). [lebüñsüz, -üñsüz ] 

Bāġ-ı ḥüsne ʿārıżuñ gül mīve-i cān leblerüñ / Sensin ey rūḥ-ı revān var ise berg ü bār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 3). [leblerüñ, -lerüñ ] 

Cānuma cānā lebüñdür ġonca-i gül-nār-ı ʿömr / Ol bu ḥüsniyle cihān bāġında ber-ḫurdār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 1). [lebüñdür, -üñdür ] 

Zülfüñ añsam çın seḥer olur dimāġum müşg-bār / Leblerüñ ẕikr itsem elfāẓum olur gevher-nisār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 1). [leblerüñ, -lerüñ ] 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 

Dem-i ġamda lebüñ hecriyle yaşum ḳana dönmişdür / Ciger tennūr-ı fürḳatde yanuḳ biryāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 

Lebüñ şevḳıyla dem şimdi şarāb-ı ḫoş-güvāruñdur / Ele kendü ayaġıyla gele zevḳ ol şikāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 

Lebüñ esrārınuñ cānıyla ben ḥayrānıyam cānā / Anuñçün añmazam adın şarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 2). [lebüñ, -üñ ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [lebüñ, -üñ ] 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [lebüñ, -üñ ] 

Müşteriyüz naḳd-i cān ile lebüñ kālāsına / Yoḳ dime āzār ile ey ġonca bāzār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 4). [lebüñ, -üñ ] 

N’ola Raḥīmī būse isterse leblerüñden / Cānā leẕīẕ ü terdür ekser ġıdā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 7). [leblerüñden, -lerüñden ] 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [lebüñ, -üñ ] 

Cān lebüñden em recā itdükce ġamzeñ ḫışm ider / Ben niyāz u nāzdan oldum meded ey çāre-sāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 4). [lebüñden, -üñden ] 

Zülfi pāyına düşüp utma lebinden tiryāḳ / Gel bu sevdāyı raḳībā ḳo ser-i māra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 5). [lebinden, -inden ] 

Leblerüñle ġamzeñ el bir eylemiş / Cānuma şīrāne naḫçīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, Beyit 
1). [leblerüñle, -lerüñle ] 

Hecr-i laʿlüñle tenümde ḳaldı cāndan bir ramaḳ / Ṣun lebüñ cānum yirine gelsün öldüm işte baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 

Leblerüñ vaṣfında cān-baḫş olsa eşʿārum n’ola / Almışam ey Ḫıżr-leb ben Rūḥ-ı ḳudsīden sebaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 6). [leblerüñ, -lerüñ ] 
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Lebüñsüz āb-ı ḥayvān nūş idersem nīş-i cān olsun / Bütün dünyāda yārümsin benüm bir daḫi varum 
yoḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 4). [lebüñsüz, -üñsüz ] 

Lebi ġamıyla ḳadeḥ gibi ṭoldı ḳan çeşmüm / Ġıdā-yı cān olan ol cām-ı ḫoş-güvārı görüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 148, Beyit 3). [lebi, -i ] 

İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne / ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana gönderseñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 5). [lebi, -i ] 

Lebüñ aġyār-ı ẓulmet-çihreye ey ḫıżr-ı ḫaṭṭ ṣunma / Ḳurudur varduġı dem çeşme-i ḥayvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 7). [lebüñ, -üñ ] 

Cān idi borcumuz lebüñe eyledük edā / Ġamzeñ sebeb ne vire eline ḥavālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 3). [lebüñe, -üñe ] 

Bilini ḳoç kemerveş var ise iki başuñ / Ḳıl leblerin temennā tende ikise cānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 2). [leblerin, -lerin ] 

Zaḫm-ı cānum gördi müjgānuñ duz ekmek bilmedi / Leblerüñle niçe demdür var iken ḥaḳ-ı nemek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 2). [leblerüñle, -lerüñle ] 

Ḫaṭṭ-ı cān ise Raḥīmī kāmrānlıḳdan murād / Var özüñ bir Ḫusrev [ü] Şīrīn lebe Ferhād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 7). [lebe, -e ] 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [lebden, -den ] 

Sāḳiyā bize lebüñ cāmını ṣun nūş idelüm / Bāde-i ʿaşḳ ile cān u dili ser-ḫoş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 

Sensizin dirlik dilersem ġamzeñe ḳatlüm ḥalāl / Leblerüñsüz zindegānī cānuma olsun ḥarām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 3). [leblerüñsüz, -lerüñsüz ] 

Lebüñ bezminde ey ġonca şarāb-ı nāba ʿaşḳ olsun / Ümīd-i nuḳl-i laʿlüñle yinen ʿunnāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun / Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 2). [lebüñ, -üñ ] 

Ṭālib olan sen lebi laʿl ü dişi dür-dāneye / Ḥabbeye almaz ʿAden dürrin Bedaḫşān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 2). [lebi, -i ] 

Ḳanumı dök cānumı al rāżıyam tek ṣun lebüñ / Ṣoñra ṭuyup ġamzeñ öldürürse ola ḳana ḳan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 2). [lebüñ, -üñ ] 

Lebüñden gelmedi cān derdine bir nuṭḳ-ı em bir gün / Bu ġamdan ġam mı itsem ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 1). [lebüñden, -üñden ] 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [lebüñ, -üñ ] 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni / Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 5). [lebüñçün, -üñçün ] 

Ṣun lebüñ cāmını ser-mest-i mey-āşāmlara / Mürdeyüz cān vire tā bu dil-i nā-kāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 
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Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [lebüñsüz, -üñsüz ] 

Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh / Şehādet itme nā-ḥaḳ yere girme ḳana ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 4). [lebi, -i ] 

Lebin öpmekde āl it ter düşer nāzük-ṭabīʿatdur / Ṣaḳın reng almasun ol ġonca-leb mestāne ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 5). [lebin, -in ] 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [lebi, -i ] 

Lebinden dem uraldan sen döker ḳan çeşm-i giryānum / Niçün ḳan üzre ḳan itdüñ girüp meydāna ey 
vişne (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 2). [lebinden, -inden ] 

Hecr ile öldüm meded depret lebüñ ṣor ḥālümi / Zinde eyle bendeñüm bir cām-ı rūḥ-efzāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 3). [lebüñ, -üñ ] 

Ḳāmetüñ serv ü lebüñ ġonca yañaġuñ berg-i gül / Sebze-i bāġ-ı leṭāfetdür ḫaṭuñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 3). [lebüñ, -üñ ] 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [lebi, -i  

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [lebüñ, -üñ ] 

Lebüñ bu cānuma ḥelvā-yı bī-bedeldür ola / Ḫayāl-i ḳāmeti ṭopuñ dile emeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 

Lebüñi çeşme-i cān Kaʿbe görmiş adam yoḳ / Perī viṣāl gibi mā-ḥaṣal meseldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 4). [lebüñi, -üñi ] 

Cān lebüñ cāmın görüp mestāne şeklin baġladı / Yandı şemʿ-i şevḳe dil pervāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 

Lebine al ruḫı āl-i peyem-ber geçinür / Ṣoralum ālıla cāndan gele bu peyġāmı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 310, Beyit 5). [lebine, -ine ] 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [lebüñe, -üñe ] 

Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını / Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle sulṭān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 1). [lebi, -i ] 

Lebüñ devrinde ben pür-derd-i rūz u şām-ı hicrānam / Şarāb-ı cām-ı vaṣluñ ile sürer kişi devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 3). [lebüñ, -üñ ] 

Ruḫuñsuz almam ey meh ẕerreye ḫūrşīd-i raḫşānı / Yire geçsün neme yarar lebiñsüz āb-ı ḥayvānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 1). [lebiñsüz, -iñsüz ] 

Niçe ḥayrānı olmasun gören ol çāşnī-gīrüñ / Lebi sükker börek ḫaddı gülāc-ı ḫūn-ı sübḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 3). [lebi, -i ] 

Ey lebüñ ḫasta dilüñ derdine dermān Çelebi / Ten-i fersūdeme güftār-ı lebüñ cān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 
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Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [lebüñ, -üñ ] 

Lebin öpmek müyesser olmadı bir şemʿ-i ruḫsāruñ / Velīkin oda yanmış cāna sūzumdan güdāz irdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 2). [lebin, -in ] 

 

leb ü dendān: Dudak ve diş. 

Leb ü dendānuñ añıcaḳ gözümüñ / İçi bir laʿl gāh lüʾlüʾdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 4). [leb ü 
dendānuñ, -uñ ] 

 

leb ü ḫadd: Dudak ve yanak. 

Şām-ı hecrüñde leb ü ḫaddüñle gördi sūzişem / Cān eridüp ṣubḥa dek yanup tüter her bār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 5). [leb ü ḫaddüñle, -üñle ] 

 

leb-ā-leb ṭolu: Ağzına kadar dolu. 

Bāde-i bezm-i ezel birle leb-ā-leb ṭoludur / Ṣūfiyā nūş ide gör cām-ı muṣaffādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 4). [leb-ā-leb ṭoludur, -dur ] 

 

leb-i bezm: Meclisin kenarı. 

Leb-i bezminden ayru ey felek çeşmin Raḥīmīnüñ / Dem-ā-dem döne döne sāġar-ı mercāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 5). [leb-i bezminden, -inden ] 

 

leb-i cānān: Sevgilinin dudağı. 

Şol dem itmişdüm leb-i cānān ile ben cānı bir / Dü cihān yoġidi bir bilürdi cān cānānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 1). [leb-i cānān, ] 

Ḫayli dem ben teşne-dil çekdüm leb-i cānān ġamın / Çekmedüm ʿömrümde bir gün çeşme-i ḥayvān 
ġamın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 1). [leb-i cānān, ] 

Ḫoş-ābuñ ḫoş-müşābihdür leb-i cānāna ey vişne / Meẕāḳ-ı mey-ḫoşuñ rengīn tesellī cāna ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 1). [leb-i cānāna, -a ] 

 

leb-i cānāne: Sevgilinin dudağı. 

Leb-i cānāneye biñ cān ile sen cānı teslīm it / Raḥīmī çıḳ aradan yiter olduñ ortada nāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 7). [leb-i cānāneye, -ye ] 

 

leb-i cān-baḫş: Can veren dudak. 

Müşteriyem leb-i cān-baḫşına biñ cān ile ben / Yoḳ ziyānum yine bir aṣṣılu bāzārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 2). [leb-i cān-baḫşına, -ına ] 
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Leb-i cān-baḫşı virür ḫasta dile gerçi ḥayāt / Sitem-i ġamze-i fettān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 2). [leb-i cān-baḫşı, -ı ] 

 

leb-i deryā-yı hind: Hint denizinin kenarı. 

Sevād-ı levḥ-i dīdem içre ʿaks-i kākül ü ḳaddüñ / Leb-i deryā-yı Hind içre hemān bir serv-i dil-cūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 2). [leb-i deryā-yı hind, ] 

 

leb-i dil-ber: Sevgilinin dudağı. 

Süḫan ṣarrāfı ḳatında Raḥīmī laʿli n’eylerler / Leb-i dil-berde lafẓ-ı gevher-i kem-yāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 5). [leb-i dil-berde, -de ] 

 

leb-i hecr: Ayrılık dudağı. 

Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle / Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 2). [leb-i hecriyle, -iyle ] 

 

lebi ʿīsā: Hz. İsa nefesli, ölüyü diriltici dudağa sahip olan sevgili. 

Ey lebi ʿḬsā baña ḳarşu ne ḫoş nāz idesin / Cevr ile öldüresin cān ile bīmāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 4). [lebi ʿḭsā, ] 

 

leb-i laʿl-i şekerhā: Şeker çiğneyen kırmızı dudak. 

Dehānı sırrını ṣordum leb-i laʿl-i şekerhādan / Didi mülk-i ʿademde varı ancaḳ bir ser-i mūdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 3). [leb-i laʿl-i şekerhādan, -dan ] 

 

leb-i mey-gūn: Sevgilinin şarap renginde olan kırmızı dudağı. 

Sen leb-i mey-gūn ġamdan cān virürsem ḳurbuñ / Eylesün bennā bināsı vażʿını mey-ḫāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 2). [leb-i mey-gūn, ] 

Ṭolular nūş it Raḥīmī bir leb-i mey-gūn ile / Olmadan bezm-i ezelden kāse-i ʿömrüñ ṭolu (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 5). [leb-i mey-gūn, ] 

 

leb-i şīrīn: Tatlı dudak. || Şirin'in dudağı. 

Yine Ferhād-ı ġam-fersāya peydā oldı ṣandılar / Leb-i Şīrīnüñ añdum āh idüp dün kūhsār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 6). [leb-i şīrīnüñ, -üñ ] 

 

lebiçün: Dudağı için. 
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Raḥīmī ġamze ḳıldı ḳalb-i meftūn / Lebiçün cān ġama merhūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 5). [lebiçün, ] 

 

lebin öp-: (Sevgilinin) Dudağını öpmek. 

ʿḬddur ṭarḥ it ġamı ḳaṣr-ı feraḥ bünyād ḳıl / Öp lebin yārüñ dilā cāndan mübārek bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 1). [lebin öp, ] 

 

leclāc: Satranç oyununun icat eden kişi. 

Anuñ içün ruḫ sürer şāhum Raḥīmī ḳapuña / Naṭʿ-ı ḥüsnüñde vefā şaṭrancınuñ leclācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 7). [leclācıdur, -ıdur ] 

 

lemʿa:  

1.Parıltı || İlahi, beşeri aşka dair ufacık bir etki. 

Nūr-ı nār-ı ʿaşḳdan bir lemʿa taḥṣīl eyleyen / Yanmaġa pervāne olur bilmez ol pervā nedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 3). [lemʿa, ] 

 

2. Parıltı, parlaklık. 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [lemʿa, ] 

 

lemʿa-i āsār-ı mihr: Güneşin izlerinin parıltısı. 

ʿĀrıżuñ ben ẕerreye ʿarż eyle ey rūşen-żamīr / Lemʿa-i āsār-ı mihri āfitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 4). [lemʿa-i āsār-ı mihri, -i ] 

 

lemʿa-i nūr-ı nebī: Peygamberin nurunun parıltısı. 

ʿĀrıżında ẓāhir olmış lemʿa-i nūr-ı Nebī / Ḥüsn içinde beñzemiş çoḳ pīr-i Kenʿān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 3). [lemʿa-i nūr-ı nebī, ] 

 

lemʿavār ol-: Parıltılı olmak. 

Şol dil ki ẕerrece ola mihrüñle lemʿavār / Gün gibi dehre şöhre-i devrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 5). [lemʿavār ola, -a ] 

 

leng: Topal, aksak. 

Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [leng, ] 
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lenger: Gemi demiri, çapa. 

Çoḳ furtına ṣavurdı hevā-yı ġam-ı zülfüñ / Lenger bıraġup ḳomadı bir yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 10). [lenger, ] 

 

lerzān ol-: Titremek. 

Ṣoḳunsa her ḳaçan nāzıyla ol serv-i revān ṣorġuc / İrüp teb tāb-ı ḥayretden olur lerzān hemān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 1). [lerzān olur, -ur ] 

 

leşker: Asker. 

Dāġlar zerrīn-libāsum zaḫm-ı sīnem ḥancerüm / Pādişāh-ı kişver-i faḳram ḳanāʿat leşkerüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 1). [leşkerüm, -üm ] 

 

let: Dayak, dövme. 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [let, ] 

 

leṭāfet: Güzellik. 

Ey leṭāfet gülşeninde serv-i reftārum Ḥasan / Zülfi sünbül ḳaddi gül ferḫunde dīdārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 1). [leṭāfet, ] 

 

leṭāfet bāġı: Hoşluk, latiflik bahçesi. 

Bu gün ḳadd-i hilāl-i ʿīd reşk-i ebruvānuñdur / Leṭāfet bāġına revnaḳ viren mevzūn nihālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 2). [leṭāfet bāġına, -na ] 

 

leṭāfet gülşeni: Güzelliğin gül bahçesi. 

Leṭāfet gülşeninde gülşen ol gül gibi ey ġonca / Ġamından incinüp ḫāruñ ṣaḳın çekme melāletler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 4). [leṭāfet gülşeninde, -nde ] 

Leṭāfet gülşeninde yine bir gül-berg-i nāz irdi / Hezārān bülbül-i gūyāsı var bir ʿaşḳ-bāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 1). [leṭāfet gülşenide, -nde] 

 

levḥ: Sayfa. 

Defter-i ʿaşḳumı taṣḥīḥ idemez kātib-i dehr / Levḥden lāyıḫ ola aña meger istinsāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 3). [levḥden, -den ] 
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Müjem resm eyler iken gözde şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ / Ḳalem levḥ üzre taḥrīr itmemişdi daḫi ṣūret naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 5). [levḥ, ] 

 

levḥa: Yazı. 

Meşḳ-i ʿaşḳuñ ḳaralarken ben senüñ daḫi ḳalem / Levḥa yazmamış idi Leylā vü Mecnūndan misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 3). [levḥa, ] 

 

leyl ü nehār: Gece ve gündüz, sürekli. 

Sevdā-yı zülf ü şevḳ-i ʿiẕāruñla ay u gün / Eyler ṣabā yeli gibi leyl ü nehār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 3). [leyl ü nehār, ] 

Sen boyı servi kenār itmek içün leyl ü nehār / Yetmiş iki dereden ṣu getürür ḳırḳ bıñar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 1). [leyl ü nehār, ] 

Gün olur ay yüzini görmezem geçer bir yıl / Bu ḫurd [u] ḫ˅āb ya leyl ü nehārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 2). [leyl ü nehārı, -ı ] 

Dilerseñ gün gibi günden güne efzūn ola şevḳuñ / Bu devri żāyiʿ itme meh gibi leyl ü nehār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 2). [leyl ü nehār, ] 

 

leylā: Leyla ile Mecnun hikâyesinin kadın kahramanı. 

Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider / Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 1). [leylā, ] 

 

leylā vü mecnūn: Leyla ve Mecnun (hikâyesi). 

Meşḳ-i ʿaşḳuñ ḳaralarken ben senüñ daḫi ḳalem / Levḥa yazmamış idi Leylā vü Mecnūndan misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 3). [leylā vü mecnūndan, -dan ] 

 

leylāyı ṣaçuñçün: Kara saçın için ( Leyla ve Mecnun hikâyesine telmih vardır. ) 

Dil-i dīvāne Leylāyı ṣaçuñçün / Yürür sevdā-zede Mecnūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, Beyit 
4). [leylāyı ṣaçuñçün, -yı, -uñçün ] 

 

leylā-yı zülf: Saçının karanlığı ( Leyla kelimesi tevriyeli kullanılmıştır. Leyla ve Mecnun hikâyesinin kadın 
kahramanı Leyla'ya telmih vardır. ) 

Şeb-i ḳadri bu ben Mecnūnuñuñ Leylā-yı zülfüñdür / Mübārek ʿīd-ı ferḫundem mevāʿīd-i viṣālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 4). [leylā-yı zülfüñdür, -üñdür ] 

Leylā-yı zülfüñüñ şu ki meftūnuñ olmaya / ʿĀḳil midür o kimse ki Mecnūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 1). [leylā-yı zülfüñüñ, -üñüñ ] 
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leyl-i fürḳat: Ayrılık gecesi. 

Ṣubḥ-ı vaṣluñla müşerref ḳıl Raḥīmī bendeñi / Leyl-i fürḳatde yiter geçdi güni ey yüzi māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 7). [leyl-i fürḳatde, -de ] 

 

leẕīẕ: Lezzetli, tatlı, hoş. 

N’ola Raḥīmī būse isterse leblerüñden / Cānā leẕīẕ ü terdür ekser ġıdā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 7). [leẕīẕ, ] 

 

leẕẕet: Zevk, haz. 

Nār-ı ġam sen şehden ayru leẕẕetin telḫ eylemiş / Zerd ü zār olup benüm gibi ṭurup aġlar şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 4). [leẕẕetin, -in ] 

 

libās: Elbise, giysi. 

Geydi nūrānī libāsın şemsi dülbendin ṣarup / Ḳarşu çıḳdı gün sürüp pāyuña yüz mānend-i āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 2). [libāsın, -ın ] 

 

libās-ı ḫaḍrā: Yeşil elbise. 

Geymiş vücūd-ı ʿālem aḫḍar libās-ı ḫaḍrā / Şāḫ-ı gül üzre degmiş laʿlin ḳabā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 2). [libās-ı ḫaḍrā, ] 

 

licām-ı şerʿi ur-: Şeriat dizginini vurmak. 

Binüp nefs atına terk it Raḥīmī ʿörf-i maʿrūfı / Licām-ı şerʿi urup ḳāḍıdan ḳullan hevā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 7). [licām-ı şerʿi urup, -up ] 

 

līk: Ama, lakin. 

Bir degül biñ cān fidā eyler Raḥīmī yoluña / Līk ḫūra geçmez ey ebrū kemān ḳurbānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 7). [līk, ] 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [līk, ] 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [līk, ] 

 

līkin: Lâkin, ancak, ama. 

Efsāne-i zülfüñi göñül ḳıldı Muṭavvel / Līkin dehenüñ şerḥin iñen Muḫtaṣar eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 6). [līkin, ] 
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līmūn: Limon. 

Raḥīmī bāġ-ı ʿālemde naṣībüñ bildüm ayvadır / Anuñçün reng-i ruḫsāruñ bu gün līmūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 5). [līmūna, -a ] 

 

livā: Sancak, bayrak. 

Tīr ġamzeñ yā ḳaşuñ ḳaddüñ livā zülfüñ cüyūş / Mülk-i ḥüsne server-i ṣāḥib-ḳırānsın yā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 2). [livā, ] 

 

liyāḳat: Layık, yaraşır, uygun olmak. 

Liyāḳat yoḳ ġulām-ı dergehüñden dimege bende / Yiter bu ulu raġbet uşda ser-ḫayl-i sükkānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 4). [liyāḳat, ] 

 

loḳma: Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası. 

Matbaḫ-ı ḫūn-ı tevekkülde idenler iʿtikāf / Çekmedi balın belāsın yimedi loḳma ġamın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 256, Beyit 3). [loḳma, ] 

 

loḳmān: Hikmetli sözleri ve hikâyeleri ile efsaneleşip her derdin devasını bildiği rivayet edilen hekim. 

Şifā olmaz budur Ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳa / Teraḥḥum idüp Eflāṭūn u ger Loḳmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 8). [loḳmāna, -a ] 

 

luʿb: Oyun, hile. 

Māt eyler idi at ṣalup üstüme şāh-ı ġam / Bir luʿb ile piyāde olaldan müsellemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 3). [luʿb, ] 

 

luṭf: Yardım, inayet, ihsan. 

Luṭf ile yap yap Raḥīmīnüñ yıḳıḳ göñlin hemān / Bir velāyet ẓāhir it ey kām-kār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 13). [luṭf , ] 

Luṭf ile güftāra gel bī-ḳıymet olsun laʿl ü dür / Leblerüñ depret nebāt-ı Mıṣra ḳalmasun revāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 3). [luṭf, ] 

Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [luṭfıyla, -ıyla ] 

Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör / Yine virmek anuñdur luṭf ol perverdigāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 3). [luṭf, ] 

Luṭfuñ nesīm ile ḫoş-dem hevā-yı nev-rūz / Tāb-ı ʿıẕāruñ ile ḫurrem feżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 1). [luṭfuñ, -uñ ] 
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Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [luṭfın, -ın ] 

Teng ü lālüm dehen ü luṭfını şerḥ eylemede / Ṭabʿ-ı dür-bārum ile gerçi süḫan-dānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 2). [luṭfını, -ını ] 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [luṭfuñdur, -uñdur ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmī bir gedā-yı ġam-güsāruñdur / Anı luṭfuñla şād eyle gel ey şāh-ı kerem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 7). [luṭfuñla, -uñla ] 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [luṭfuñla, -uñla ] 

ʿAṭā vü luṭf güni mevsim-i ʿināyetdür / Şehā Raḥīmīye şefḳat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 5). [luṭf, ] 

 

luṭf eyle-: İyilik ve ihsanda bulunmak. 

Şikeste-ḫātırum luṭf eyle bir ḳalbi ṣınıḳdan ṣor / Vücūdı seng-i cevriyle zaḫmdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 6). [luṭf eyle, ] 

Ḫayliden müştāḳıyuz göster cemāl-i ḫurremüñ / Ḫāṭır-ı maḥzūnumuz luṭf eyle bir gün şād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 3). [luṭf eyle, ] 

Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle / Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 2). [luṭf eyle, ] 

Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [luṭf eyle, ] 

Selāmet semtine luṭf eyle taḥrīk itme ey ṣūfi / Ḫarābāt ehliyem nūş eyledüm ben cām-ı bed-nāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 3). [luṭf eyle,  

 

luṭf it-: İhsanda, iyilikte bulunmak. 

Ġuṣṣa-i hecrüñ Raḥīmī göñlini ġamnāk ider / Vuṣlatuñla luṭf idüp şād it feraḥnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 5). [luṭf idüp, -üp ] 

Naẓardan dūr idüp ol pīri luṭf it şermsār itme / Raḥīmī pür-ḫaṭā bendeñdür ey şāh-ı ʿaṭā-baḫşum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 7). [luṭf it, ] 

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [luṭf it, ] 

İtdügi ẓulmi Raḥīmī mūra luṭf it āṣafā / Bāri bir gün ʿarż ḳıl sulṭān Süleymān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 5). [luṭf it, ] 

 

luṭf u kerem: İhsan ve cömertlik. 
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Var iken luṭf u kerem ḳılma sitem semtine ʿazm / Eyleme imsāke meyli var iken imkān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 4). [luṭf u kerem, ] 

 

luṭf-ı bī-pāyān: Sonsuz yardım, ihsan. 

Başum seng-i cefāyıyla yarup ḳan eyleyüp yaşum / Ḳanı ol demlerüm añ luṭf-ı bī-pāyānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 3). [luṭf-ı bī-pāyānuñı, -uñı ] 

 

luṭf-ı güftār: Güzel sözler || sevgilinin güzel sözleri. 

Vaṣf-ı ḳaddüñle Raḥīmī rast u mevzūn-ṭabʿdur / Luṭf-ı güftāruñla aġzından yaġar dürr-i ḫoş-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 7). [luṭf-ı güftāruñla, -uñla ] 

 

luṭf-ı raḥīmī: Rahimi'nin iyiliği. 

Şāhum naẓar it luṭf-ı Raḥīmīyi ziyād it / Ol şāʿir-i nāzükde bu ṭarz-ı Ḥaseni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 5). [luṭf-ı raḥīmīyi, -yi ] 

 

lücce-i ʿummān: Engin deniz. 

Emr it bu dem ey dürr-i girān-māye demidür / Ġavvāṣ-ı ṭaleb lücce-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 2). [lücce-i ʿummāna, -a ] 

 

lüʾlüʾ: İnci. 

Güzelsin bī-bedelsin müntehāsın sidre ḥaḳḳıçün / Ruḫuñ cennet lebüñ kevser dişüñ lüʾlüʾ ḳadüñ ṭūbā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 6). [lüʾlüʾ, ] 

Leb ü dendānuñ añıcaḳ gözümüñ / İçi bir laʿl gāh lüʾlüʾdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 4). 
[lüʾlüʾdür, -dür ] 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [lūʾlūʾ, ] 

 

lüʾlüʾ-i şeh-vār: İri inci. 

Yaşuma hem-dem olan yārümi gir gözlerüme / Ḳandadur ol dişi dürr lüʾlüʾ-i şeh-vāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 2). [lüʾlüʾ-i şeh-vāra, -a ] 

 

M 
mā: Su. 

Göremez pāk-naẓarla ruḫ-ı dil-cūñı ḥasūd / Nice meʾvā ide mā dīde-i nā-bīnāda (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 280, Beyit 4). [mā, ] 



1140 
 

Laʿlüñ benüm idince yaşıyla cānı ṣatdum / Ser-māyeden ziyānum yoḳ yine māya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 4). [māya, -ya ] 

 

maʿārif: Marifet, ilim, hüner. 

Maʿārif Būstānında bu gün Saʿdī-i vaḳtem ben / Yüzüme güle baḳ ben de idüm bir Gülsitān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 4). [maʿārif, -em ] 

Raḥīmī ḥālüñi ʿarż it der-i şāh-ı süḫan-dāna / Maʿārif şehrinüñ şāhı feṣāḥat nükte-gūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 5). [maʿārif, ] 

Menzil-i ṣaf-ı niʿāl oldı maʿārif ehlinüñ / Sākin-i ṣadr-ı ṣadāret oldı nā-dān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 2). [maʿārif, ] 

Semend-i ṭabʿuma yügrük geçenler hem-ʿinān olmaz / Maʿārif sāḥasında ögdül almış bād-pāyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 4). [maʿārif, ] 

Ey Raḥīmī ben maʿārif baḥrinüñ ġavvāṣıyam / Dehr ṣarrāfına ṣatam n’ola ʿirfān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 7). [maʿārif, ] 

Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [maʿārif, ] 

 

mabeyin düş-: Araları açılmak. 

Cān mā-cerā-yı hecrüñ ile hem-dem olalı / Göñlümle gözüm ortasına düşdi mabeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 3). [mabeyin düşdi, -di ] 

 

mā-beyn: İki şeyin arası, ara. 

Ey Raḥīmī başuma ter düşdi deryā acıdı / Düşeli dildār ile mā-beynüme bu mā-cerā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 3, Beyit 7). [mā-beynüme, -üme ] 

Baḥr ile mā-beyni terdür yaşumuñ / Çeşmüme ḳan yaġıdur Nīl ü Aras (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 3). [mā-beyni, -i ] 

Yoluma itdi benüm bir ḳanludur dürr yaşuma / Ter düşerdi yār ile mā-beyni ol deryā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 5). [mā-beyni, -i ] 

Hem-demüm yoḳ eşk-i çeşmümden biraz ḳan aġlasam / Ter düşürmişdür benüm mā-beynümi deryāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 6). [mā-beynümi, -ümi ] 

Yaşumla baḥr-i dehrüñ şimdi terdür ḳatı mā-beyni / Baṣaldan baġrına kān gibi sen laʿl-i dür-efşānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 4). [mā-beyni, -i ] 

 

mā-cerā: Yaşanan olaylar dizisi, baştan geçen, vukū bulan hal ve olay. 

Ey Raḥīmī başuma ter düşdi deryā acıdı / Düşeli dildār ile mā-beynüme bu mā-cerā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 3, Beyit 7). [mā-cerā, ] 
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Aḳça ṣuyuñ mā-cerāsın bilmek isterseñ eger / Ḳaradeñiz gibi çeşmümden aḳan deryāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 5). [mā-cerāsın, -sın ] 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [mā-cerāsı, -sı ] 

 

mā-cerā-yı eşk-i çeşm: Göz yaşının serüveni, akışı. 

Mā-cerā-yı eşk-i çeşmüm bilmek isterseñ eger / Ey perī-rū ʿaynıdur her dem revān enhāra baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 2). [mā-cerā-yı eşk-i çeşmüm, -üm ] 

 

mā-cerā-yı eşk: Gözyaşı serüveni. 

Ey Raḥīmī şāyiʿ itdi mā-cerā-yı eşkümi / Baña kerīm yā Rab ez-īn dīde-i ḫūn-bār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 7). [mā-cerā-yı eşkümi, -ümi ] 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [mā-cerā-yı eşkümi, -ümi ] 

Pāyuña ey serv-ḳāmet bir dem-i fırṣat bulup / Mā-cerā-yı eşkümi bir bir beyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 5). [mā-cerā-yı eşkümi, -ümi ] 

 

mā-cerā-yı hecr: Ayrılık olayı. 

Cān mā-cerā-yı hecrüñ ile hem-dem olalı / Göñlümle gözüm ortasına düşdi mabeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 3). [mā-cerā-yı hecrüñ, -üñ ] 

 

mā-cerā-yı ʿummān: Okyanus macerası. 

Benümle hem-dem olan yaşuma suʾāl itsün / Ḳatı derin bilür ol mā-cerā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 2). [mā-cerā-yı ʿummānı, -ı ] 

 

māçīn: Çin'in güney kısmı. 

Ṣabāya çīn-i zülfüñ ideli her çın seḥer peydā / İder tā Çīn ü Māçīne varınca müşgter peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 1). [māçīne, -e ] 

Dişüñ mānend-i dürr zülfüñ gibi müşg / Bulınmaz Çīn ü Māçīn ü Yemende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
277, Beyit 2). [māçīn, ] 

 

māddi: Madde ile ilgili, maddesel, manevi karşıtı. 

Çeşmümde ġubār-ı ḳademüñ eylese māddi / Ḫāṣıyyet-i küḥl-ı baṣarāsā eser eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 2). [māddi, ] 

 

maʿden: Maden, kaynak. 
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Ḫayāl ü fikr-i dendān u dehān-ı yāra meʾvādur / Ne dürrüñ maʿdenidür gör ne cevher kānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 4). [maʿdenidür, -idür ] 

Vaṭan ṭutdı gözüm içre ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ / Ne cevher maʿdeniyüz gör ne dürrüñ kānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 2). [maʿdeniyüz, -iyüz ] 

 

mā-fihā: Öteki dünya. 

Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [mā-fihā, ] 

Varlıġum naḳd-i vücūduñladur ey genc-i murād / Yire geçsün sensizin dünyā vü mā-fihā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 2). [mā-fihā, ] 

Naḳd-i maḳṣūdum vücūduñ genc-i ümmīdüm ḳapuñ / Gözüme dünyā vü mā-fihā benüm berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 6). [mā-fihā, ] 

 

maġrūr ol-: Güvenmek, aldanmak. 

Vüfūr-ı luṭfuña maġrūr olup ḳıldum ise güstāḫ / Ümīd-i ʿafv ile cürm ü cināyāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 6). [maġrūr olup, -up ] 

 

māh:  

1.Ay, kamer. 

Çerḫ-i ḥüsn içre göñül gün yüzüñi māh bilür / Güneşe ẕerrece mihr itmezin Allāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 1). [māh, ] 

Ḫaṭṭ geldi ṣafḥa-i ḫaduña didügüm içün / Āyīneñ üzre māh gibi ḳonmasun ġubār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 3). [māh, ] 

Şevḳüm şuʿāı genc-i ġamuñ şeb-çerāġıdur / Çerḫüñ çü māh niteki her şeb-çerāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 1). [māh, ] 

Naḳṣ irdi māha mihre irişdi zevāl-i tām / Ḥüsnüñ şuʿāʿı şāyiʿ olalı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 2). [māha, -a ] 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [māh, ] 

Ruḫuñ māhın gözetmekden bu çeşmüñ eşḳ-i pervīnin / Görür her gice yılduz ṣayduġum ḳaldı ṭaña 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 2). [māhın, -ın ] 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [māh, ] 

Şehr içinde dün gice daʿvā-yı ḥüsn eylerdi māh / Gün yüzüñ gördi bu gün eksükligin bildi temām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 4). [māh, ] 

Viṣālüñ māhına gördüm seḥāb-ı hecr olur māʾil / Hemān dem bād-ı āhum günbed-i devvāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 4). [māhına, -ına ] 
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Mihr eylemedi māha Raḥīmī ruḫuñ özler / Göz göre çıḳarsın mı o nūrı baṣarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 7). [māha, -a ] 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [māh, ] 

Seni germ-ābede seyr itmege ḫalvet bulımaz / Gündüzin mihr gice māh gelür cāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 2). [māh, ] 

Her gün alur ʿārıżuñ zülf-i şebāsā ḳoynına / Hāledür māhı ḳoyar her gice gūyā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 1). [māhı, -ı ] 

Firāḳ-ı ḫad u ebrūsıyla ḳaddüm ey felek bükdüñ / Yire geç göreyin tīz günde māh u nev- hilālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 2). [māh, ] 

ʿĀrıżında ḫaṭṭ görüp sen lāle-ḫaṭṭuñ itdüm āh / Sūzişümden mihr yandı dāġ urındı gökde māh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 1). [māh, ] 

Mihr ü māh öpmege virmem ayaġuñ ṭopraġın / Günde ger bir efser-i zerrīn ḳoyalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 3). [māh, ] 

Ġarḳa virdi āb-ı çeşmüm sūy-ı baḥri ser-be-ser / Dūd-ı āhum çerḫe irdi şāhidüm māī vü māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 5). [māh, ] 

Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [māhı, -ı ] 

 

2. Ay yüzlü güzel. 

Ḥarāret irmesün tāb-ı güneşden deyü ol māha / Duḫān-ı āh-ı dilden eyledüm bir sāyebān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 2). [māha, -a ] 

Ḫ˅āceyān-ı şehr ile mihr ʿarż idüp māhum ḳamer / Yüz sürüp naʿl-i semendüñe öpüp ḫāk-i rikāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 3). [māhum, -um ] 

Gözüm yüzüm sürince o māhuñ rikābına / Dökdüm şu deñlü aḳçaya vir bī-ḥisāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 5). [māhuñ, -uñ ] 

Ḳaçan bir māha mihr itsem seḥāb-ı hecr olur ḥāʾil / ʿAceb ser-geşte baḫtum ṭāliʿ-i nā-sāzkārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 2). [māha, -a ] 

Görinen çerḫ-i pür-encüm degül ey māh üstümde / Bu ṭāḳ-ı zer-nigār-ı lājiverdī bārgāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 3). [māh, ] 

Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [māhuñ, -uñ ] 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [māha, -a ] 

Meclisüñde şevḳ ile yaḳdı fitīl-i cānını / Ṭañ degül olursa māhum maẓhar-ı envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 4). [māhum, -um ] 

Ḥüsn-i yāra ḳıl naẓar mihr itme ʿālem mihrine / Dimezem māhum saña var bir ṭolınġın aya baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 2). [māhum, -um ] 
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Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [māhı, -ı ] 

Didüm beñzer ʿiẕāruñ āfitāba / Bu mı eksüklügüm ey māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
3). [māh, ] 

Raḥīmī yoḳ durur eksükligüm mihrinde ol māhuñ / Velīkin ḳıldı tekmīl olmadı ḥayfā ki noḳṣānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 5). [māhuñ, -uñ ] 

Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [māhum, -um ] 

İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [māha, -a ] 

Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [māhuñ, -uñ ] 

Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr itmedesin anı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [māha, -a ] 

Şol dil ki mihr-i ḥüsnüñe bīgāne olmaya / Sen māhı göricek nice dīvāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 1). [māhı, -ı ] 

Hem-demümdür gündüzin nālem gice ey māh āh / Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 1). [māh, ] 

Başına kebkebīrüñ (?) gün ṭoġarsa ṭañ mı sen māhuñ / Ḳurıldı ebrveş üstine bir jengār otaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 2). [māhuñ, -uñ ] 

 

3.Ay yüzlü. || II. Selim. 

Ol māhuñ alnı ile zenaḫdānı seyrin it / Aḳşehrüñ alma elmasın eyvāna iḥtiyāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 4). [māhuñ, -uñ ] 

 

maḥabbet: Aşk, sevgi. 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūduñ şeb-nemin maḥv it / Olasın jāle gibi tā ḳarīn-i gülşen-i ḳurbet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 2). [maḥabbet, ] 

Vefā baḥrinde her bir ḳaṭre bir ʿummān-ı ḥikmetdür / Maḥabbet pertevinde ẕerre mihr-i ʿālem-ārādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 3). [maḥabbet, ] 

Belā meydānınuñ ben ʿāşıḳ-ı ser-bāzıyam gerçek / Ḳadem çevgān-ı ġam başum maḥabbet gūyı gūyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 3). [maḥabbet, ] 

Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler / Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 1). [maḥabbet, ] 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [maḥabbet, ] 
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Maḥabbet reh-güẕārında ḥaẕer ḳıl seng-i hicrāndan / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳ müşkildür niçe reh-vāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 3). [maḥabbet, ] 

Ṭılısmāt-ı vücūduñda maḥabbet gencini ḥıfẓ it / Raḥīmī olıgör yap yap hemān vīrānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 5). [maḥabbet, ] 

Niçe ṭāḳat getürsin bu şeh-i laʿl-i leb-i yāre / Maḥabbet bādesinden maḥv olur āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 2). [maḥabbet, ] 

Aḳıtdum yaşumı ṣu gibi ey ḳadd-i revān her sū / Maḥabbet sebzesin şād-āb idüp bir seyrgāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 2). [maḥabbet, ] 

Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [maḥabbet, ] 

Daḫi bilmezdi nāyuñ n’eydügin ʿuşşāḳ ey sāḳī / Maḥabbet meclisinde nāle ḳılmış bī-nevāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 6). [maḥabbet, ] 

Ṣafā-yı ʿaşḳ ile göñlüm iletdüm kūy-ı dildāra / Maḥabbet cāmiʿine yine ʿarż itdüm bir āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 4). [maḥabbet, ] 

Göñül ḥayrān u ʿuryān baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳuñdur / Maḥabbet tekyesinde yoḳdur anuñ şimdi Bekdaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 5). [maḥabbet, ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūdın yandırur yoḳdur / Beni söylerler ey meh bir daḫi şemʿ-i şebistānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 4). [maḥabbet, ] 

Maḥabbet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıyuz şimdi / Vefā kuhsārınuñ Ferhād-ı bī-sāmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 1). [maḥabbet, ] 

 

maḥabbet ḳulları: Sevgi, aşk kulu. 

Maḥabbet ḳulların bir görme aġyār ile ḳapuñda / Ṣadāḳat ehlini ʿaddeyleme ey dost aʿdādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 5). [maḥabbet ḳulların, -ların ] 

 

maḥabbet-ḫāne: Muhabbet yeri. 

Seng-i cevrüñ cemʿ idüp sīnemde cānā cān ile / Bir maḥabbet-ḫāne yapdum bu dil-i nā-şād içün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 4). [maḥabbet-ḫāne, ] 

 

maḥabbet-ḫānedān-ı şeh: Padişahın soyunun sevgisi.. 

Raḥīmī ḥüsn-i ẓann ile selīmü’l-bāl ile şimdi / Maḥabbet-ḫānedān-ı şeh Selīm Ḫān-ı zemānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 7). [maḥabbet-ḫānedān-ı şeh, ] 

 

maḥal: Yer, yöre. 

Ne ġavġāsında ne ṣulḥındayum şāhum velī dehrüñ / Naṣīb olmadı bir tenhā maḥal hengāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 2). [maḥal, ] 
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maḥalle: Sevgilinin yaşadığı yer. 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [maḥalleñde, -ñde ] 

 

maḥall-i iḥtirāz: Sakınma yeri. 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i fettān yol baṣar / Vaṣl ise bir ince bil ġāyet maḥall-i iḥtirāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 2). [maḥall-i iḥtirāz, ] 

 

mā-ḥaṣal: Sonuç, netice. 

Mā-ḥaṣal emrūd ya ḫarbūz u ya bıṭṭīḫ u sīb / Ḳanḳısın iḥsān iderseñ olurum şādān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 8). [mā-ḥaṣal, ] 

Laʿlüñe hem-meşreb olduġın işitmiş bādenüñ / Mā-ḥaṣal cānā ṣu idi kendüden āb-ı zülāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 4). [mā-ḥaṣal, ] 

Lebüñi çeşme-i cān Kaʿbe görmiş adam yoḳ / Perī viṣāl gibi mā-ḥaṣal meseldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 4). [mā-ḥaṣal, ] 

 

maḥbūb: Sevilen, sevgili. 

Maḥbūb ile Raḥīmī şarāb-ı nihānı gör / Nāşīnuñ ehl-i ʿaşḳa be-ġāyet yasaġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 9). [maḥbūb, ] 

Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [maḥbūba, -a ] 

 

maḥbūs eyle-: Hapsetmek. 

Zindān-ı ġam-ı hecre beni eyleme maḥbūs / Cān Yūsufın emr eyle zeneḫdāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 2). [maḥbūs eyleme, -me ] 

 

maḫfī: Gizli, saklı. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [maḫfī, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳuña dil şol zemān vīrān iken / Daḫi maḫfīdi bu çār ʿunṣurda genc-i şeş cihāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 7). [maḫfīdi, -di ] 

 

māh-ı dıraḫşān: Parlak ay. 

Şāhum olalı ser ʿalemüñ pertev-i nuṣret / Tīġ-i ẓaferüñ māh-ı dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 2). [māh-ı dıraḫşāna, -a  
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māh-ı felek: Gökyüzündeki ay. 

N’ola insāniyyet itse baña çeşmüñ ey melek / Ṭaña ḳalup mihr ider mihrüm görüp māh-ı felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 1). [māh-ı felek, ] 

 

māh-ı nev: Hilâl, yeni ay. 

Görinen ḳavs-i felekde māh-ı nev ṣanmañ felek / Degdi āhum oḳına ḳarşu nişān bir şeb-külāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 3). [māh-ı nev, ] 

 

māh-ı şām: Akşam ayı. 

Gün yüzin ʿarż idegör bir şeb o māh-ı şāmı / Şevḳden şarḳa dönüp ṣubḥ ola devrüñ şāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 310, Beyit 1). [māh-ı şāmı, -ı ] 

 

māh-ı tāb: Ay ışığı. 

Şemʿ-i ḳadrin revġan-ı ʿizzet fürūzān eylesün / Nitekim ḳandīl uyarduḳca sipīhre māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 8). [māh-ı tāb, ] 

 

māh-ı tābān: Ay ışığı. 

Ṭañ mıdur gögsin görüp pür-şevḳ olursa āsmān / Gice pehlūsındadur bir māh-ı tābān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 3). [māh-ı tābān, ] 

Ḳanḳı gün yā Rabb gelür ol mihr-i raḫşānum yine / Ḳanḳı şeb aḫşamlaya ol māh-ı tābānum yine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 1). [māh-ı tābānum, -um ] 

 

māhī: Balık. 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [māhī, ] 

 

māhiyyet: Bir şeyin aslı, esası, iç yüzü. 

Māhiyyeti maʿlūm ola tā ṣūret-i ḥüsnüñ / Yūsuf gibi āyīnede gel sen de seni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 4). [māhiyyeti, -i ] 

 

maḥkūm ol-: Hüküm altına girmek, tabi olmak. 

Ol ḥākim-i muṭlaḳdan anı eyle tevaḳḳuʿ / Maḥkūm ola ḥükmine velāyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 5). [maḥkūm ola, -a ] 

 



1148 
 

maḥlūl: Çözülmüş, dağılmış. 

Ḫāric ez-defterde yoḳ idüñ görildi ey raḳīb / Āsitān-ı yārdan ifrāz bu bir maḥlūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 3). [maḥlūlsün, -sün ] 

 

maḥmūd-ı şāh: Sultan Mahmud || Gazneli Mahmud. 

Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz / Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 1). [maḥmūd-ı şāh, ] 

 

maḥrem:  

1.Dost, sırdaş. 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı / Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 1). [maḥremüm, -üm ] 

 

2. Gizli, saklı. 

Baġruma ṭaşlar baṣup ġamdan ḫam oldı ṭāḳatüm / Ḫātem-i laʿlüñle maḥremdür bir aḫıryān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 2). [maḥremdür, -dür ] 

 

maḥrem it-: Sır ortağı yapmak. 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni / Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 3). [maḥrem itdüñ, -düñ ] 

 

maḥrem ol-: Sırdaş olmak. 

Ġam yeter cānā dile gönderme şādı gelmesün / Maḥrem olmaz baña ol nā-cinsidür virür ʿaẕāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 6). [maḥrem olmaz, -maz ] 

 

maḥrem-i mihmān: Gizli misafir. 

Misāfir-ḫāne-i dilde iḳāmet iḫtiyār itdi / Ḫalīlüm ġam dinür bir maḥrem-i mihmānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 4). [maḥrem-i mihmānımuz, -ımuz ] 

 

māh-rū: Ay yüzlü. 

Baña sen māh-rū eksüklügin göstermesin Mevlā / Senüñ ḳapuñdan artıḳ bir daḫi şehr ü diyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 5). [māh-rū, ] 

Ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ ḥācibine bir gün ıṣmarla / Göñül şehrinde bir şeb eylesün ey māh-rū menzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 2). [māh-rū, ] 



1149 
 

Cān virürsem ḥasret-i laʿlüñle ger ey māh-rū / Düze her sancaġını ḫāk-i mezārumda sebū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 1). [māh-rū, ] 

 

maḥşer: Kıyamet. 

Ölürsem ārzū-yı kūy-ı yār ile benem Mevlā / İder maḥşer güninde cennet-i meʾvāyı meʾvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 2). [maḥşer, ] 

 

māh-tāb-ı teb: Sıcaklığın dolunayı. 

Güneş yüzüñi taġyīr ideli ey māh-tāb-ı teb / Görüben gökde ṭaña ḳaldı bī-tāb oldı her kevkeb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 1). [māh-tāb-ı teb, ] 

 

maḥv eyle-: Yok etmek. 

Ẕerreveş maḥv eyledi mihr-i dehānuñ varlıġum / Yoḳ yire niçün ider cāndan beni bī-zār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 2). [maḥv eyledi, -di ] 

Gel vücūdum ḫākini maḥv eyle ey bād-ı ecel / Ḳonmasun ol dāmen-i pākīzeye benden ġubār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 3). [maḥv eyle, ] 

 

maḥv it-: Bozmak, yok etmek. 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūduñ şeb-nemin maḥv it / Olasın jāle gibi tā ḳarīn-i gülşen-i ḳurbet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 2). [maḥv it, ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Arada nem ḳaldı senden ġayrı ey ḫūrşīd-ḫad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 5). [maḥv itdüm, -düm ] 

Mecāzı maḥv idüp rāz içdük esrār-ı ḥaḳīḳatden / Ṭarīḳatda şerīʿat gibi bir bürhānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 2). [maḥv idüp, -üp ] 

Beni ġarḳ itdi ey kān-ı kerem ʿummānı iḥsānuñ / Vücūdum ḳaṭresin maḥv itdi hem cūd-ı firāvānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 1). [maḥv itdi, -di ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Daḫi nem var yanuma saʿy eylerem arada ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 3). [maḥv itdüm, -düm ] 

Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [maḥv ider, -er ] 

 

maḥv ol-: Perişan olmak, dağılmak. 

Niçe ṭāḳat getürsin bu şeh-i laʿl-i leb-i yāre / Maḥabbet bādesinden maḥv olur āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 2). [maḥv olur, -ur ] 

 

maḥżar: Büyük bir kimsenin önü, huzuru. 
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Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [maḥżardadur, -dadur ] 

 

maḥzen: Hazine. 

Fehm ider ḥāl-i gedāyı şeh-i devrānumsın / Maʿrifet maḥzeni sulṭān-ı süḫan-dānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 1). [maḥzeni, -i ] 

 

maḥzen-i ḫāṭır: Gönül deposu. 

Ġam-ı dildārı cemʿ it maḥzen-i ḫāṭırda ḥıfẓ eyle / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa ʿazmüñ var ise zād-ı firāvān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 2). [maḥzen-i ḫāṭırda, -da ] 

 

maḫzen-i pinhān: Gizli ambar. 

Yine pehlūsına çekmiş ten-i cānānı zırıh / Ḳanda buldı ʿaceb ol maḫzen-i pinhānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 1). [maḫzen-i pinhānı, -ı ] 

 

maḥzūn: Hüzünlü, üzgün. 

Güler düşmen Raḥīmī zār u maḥzūn / Esirge pādişāhum cānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 5). [maḥzūn, ] 

 

maḥzūn ol-: Kederlenmek, üzülmek. 

Mesken dutan serīr-i serāy-ı sürūrda / Maḥzūn olup iderse n’ola zār zār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 5). [maḥzūn olup, -up ] 

 

maḥzūn-ı hicrān: Ayrılık hüzünlüsü. 

Gülüp gül gibi ṣun ġonca-lebüñ maḥzūn-ı hicrāna / Şitānuñ şiddeti gitdi dem-i ʿişret bahāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 4). [maḥzūn-ı hicrāna, -a ] 

 

maḥzūr: Kusur, özür. 

Teşne-cāna ṣunmadı bir dem ṣulu şeftālusın / Gösterür ayva bu ben maḥzūra ammā nār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 5). [maḥzūra, -a ] 

 

māī: Mavi. 

Ġarḳa virdi āb-ı çeşmüm sūy-ı baḥri ser-be-ser / Dūd-ı āhum çerḫe irdi şāhidüm māī vü māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 5). [māī, ] 
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māʾil: Meyilli, istekli, hevesli. 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [māʾil, ] 

ʿĀşıḳa yüz dürlü biñ nāz itdügüñ gerçek ola / Bir de māʾilsin cefāya bu da bir sūy-ı ḫılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 4). [māʾilsin, -sin ] 

Gözüm dīdāruña ḳaddüñe māʾil yaşum ırmaġı / N’ola ter düşse ey çeşm-i ġazālüm ayu ḳulaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 1). [māʾil, ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [māʾildür, -dür ] 

 

māʾil ol-: Yönelmek, meyletmek. 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [māʾil olmasın, -masın ] 

Cānuma bir būse iḳrār eyledi o laʿl-i nāb / Māʾil oldı ṣandı ṣudur teşne-dil gördi serāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 12, Beyit 1). [māʾil oldı, -dı ] 

Ey Raḥīmī seyr-i dīdār ise dāʾim ārzū / Maʾil olma her yaña ṣu gibi sūy-ı yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 143, Beyit 5). [maʾil olma, -ma ] 

Her serv-i hevā-baḫşa ṣu gibi olup māʾil / Her berg-i ḫazān gibi yollara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 4). [māʾil olup, -up ] 

Olup dil ṣu gibi sen serve māʾil / Velī yoḳ bāġ-ı vaṣla yol ne ḥāṣıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 
1). [māʾil olup, -up ] 

Viṣālüñ māhına gördüm seḥāb-ı hecr olur māʾil / Hemān dem bād-ı āhum günbed-i devvāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 4). [māʾil olur, -ur ] 

Ḳaşuñ misāli māʾil ol ey serv-i bāġ-ı nāz / Gökde ḳadin hilālüñ eger ʿaşḳ-ı rāstīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 4). [māʾil ol, ] 

 

māʾil-i dīdār: Sevgilinin heveslisi. 

Gün bu gündür aç gözüñ nergis gibi gülzāra baḳ / Māʾil-i dīdār iseñ ṣu gibi ḫadd-i yāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 1). [māʾil-i dīdār, ] 

 

maḳām:  

1.Musikide bir durakla bir güçlünün etrâfında onlara bağlı olarak kümelenen ve belli bir seyir gösteren seslerin 
genel durumu. 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [maḳāmı, -ı ] 

Fehm eyler iseñ rāst nevāyı yine ṣūfī / Pencgehde maḳāmuñ ola şehnāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 2). [maḳāmuñ, -uñ ] 
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Būselikde ideli ʿuşşāḳa ol şehnāz nāz / Her maḳāmı ṭutasın çeng naġme-i āvāz nāz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 109, Beyit 1). [maḳāmı, -ı ] 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [maḳāmuñ, -uñ ] 

ʿUşşāḳ-ı bī-nevāya o şeh nāza başladı / Ṭoldurdı her maḳāmı yine āh n’eyleyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 258, Beyit 6). [maḳāmı, -ı ] 

 

2.Yer. 

Şeh nāza başlıyaldan feryād u āh-ı ʿuşşāḳ / Ṭoldurdı her maḳāmı ṣavt-ı nevā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 4). [maḳāmı, -ı ] 

 

3.Derece. 

Fiġānum bir maḳāma irdi şimdi / Dutar göklerde ey meh zühre āheng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 3). [maḳāma, -a ] 

Ḫulūṣıyla muḳīm olduḳ ʿubūdiyyet maḳāmında / Misāfir-ḫāne-i ʿaşḳuñ dime mihmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 5). [maḳāmında, -ında ] 

 

maḳām idin-: Mekân edinmek, yurt edinmek. 

Pencgehüñde ḳıble ḳapuñ şol ki idindi maḳām / Rāst her maḳṣūda irdi oldı maḳżiyyü’l-merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 1). [maḳām idindi, -indi ] 

 

maḳāmāt ehli: Makamlar sahibi. 

Būselik ʿarż iderek ʿuşşāḳa ol şeh nāz ider / Nālemüzden rāst bildi ki maḳāmāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 6). [maḳāmāt ehliyüz, -yüz ] 

 

maḳām-ı ʿaşḳ: Aşk makamı. 

Perde-i nāmūsı çoḳdan çāk iderdük ġoncaveş / Biz maḳām-ı ʿaşḳuñ ey şeh nāz-ı ʿārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 4). [maḳām-ı ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [maḳām-ı ʿaşḳa, -a ] 

 

maḳām-ı ehl-i zerḳ: Riya ehlinin mekanı. 

Ḫarābāta ayaḳ baṣdı Raḥīmī pāk-dillerle / Maḳām-ı ehl-i zerḳ olmaġın el çekdi muṣallādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 7). [maḳām-ı ehl-i zerḳ, ] 

 

maḳām-ı ġam: Gam makamı. 
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Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [maḳām-ı ġamda, -da ] 

 

maḳām-ı ḳabūl: Kabul makamı. 

Ṣafā-yı ṭavf-ı Ḥicāz u hevā-yı Saʿy semāʿ / Ne yol maḳām-ı ḳabūle varursa varı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 6). [maḳām-ı ḳabūle, -e ] 

 

maḳām-ı naġme-i ʿuşşāḳ: Uşşak nağmesinin makamı. 

Semāʿ it istimāʿ it bāng-i nāyı gūş-ı hūşıyla / Maḳām-ı naġme-i ʿuşşāḳı nālān olmayan bilmez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 6). [maḳām-ı naġme-i ʿuşşāḳı, -ı ] 

 

maḳām-ı rāst: Rast makamı; Mûsikîmizde rast beşlisi ve rast dörtlüsünün birleşmesinden meydana gelen, rast 
(sol) perdesinde karar kılan en eski ve basit makamlardan biri. 

Perde-i nāmūs-ı dīni ṣaḳladuñ pencgāhda / Bir maḳām-ı rāstdur ḳılduñ ḳarār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 4). [maḳām-ı rāstdur, -dur ] 

 

maḳarr ḳıl-: Karargah kılmak. 

Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [maḳarr ḳıl, ] 

Şehā dest-i şerīfüñ ḳılmasaydı ger maḳarr şāhin / Ḳaçan olurdı illerde bu deñlü muʿteber şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 1). [maḳarr ḳılmasaydı, -masaydı ] 

 

maḳdem: Gelme, geliş. 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [maḳdemüñe, -üñe ] 

Maḳdemüñden ḫurrem olmışdur bahār-ı Germiyān / Berf ṣanma yüzin aġartdı diyār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 1). [maḳdemüñden, -üñden ] 

 

maḳdem-i şāh: Padişahın gelişi. 

Piyāde seyr iderken maḳdem-i şāha yüzin sürmiş / Müsellem ʿasker-i ezhāra oldı tācver lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 4). [maḳdem-i şāha, -a ] 

 

maḳṣad: Gaye, amaç, niyet. 

Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd / Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 1). [maḳṣad, ] 
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maḳṣad-ı maḳṣūdmend-i bāb-ı himmet: Yardım kapısının istekli gayesi. 

Maḳṣad-ı maḳṣūdmend-i bāb-ı himmetdür kilīd / Eftaḥullāh bī-tekellüf ṭālibe hīç rāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 7). [maḳṣad-ı maḳṣūdmend-i bāb-ı himmetdür, -dür ] 

 

maḳṣūd: Amaç, niyet, gaye. 

Bulupdur ey yüzi gül her kesi maḳṣūdı būstānın / Ḳapuñda bī-merām ancaḳ Raḥīmī nā-tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 7). [maḳṣūdı, -ı ] 

Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [maḳṣūdın, -ın ] 

 

maḳṣūda ir-: Amacına ulaşmak. 

Pencgehüñde ḳıble ḳapuñ şol ki idindi maḳām / Rāst her maḳṣūda irdi oldı maḳżiyyü’l-merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 1). [maḳṣūda irdi, -di ] 

 

maḳṣūd-ı dil: Gönlün arzusu. 

Ḥüsn-i ḳabūl-i yār ile maḳṣūd-ı dil hemān / Dūr olma ey Raḥīmī naẓardan naẓargehi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 5). [maḳṣūd-ı dil, ] 

 

maḳṣūd-ı nā-peydā: Gizli istek. 

Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd / Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 1). [maḳṣūd-ı nā-peydā, ] 

 

maḳżiyyü’l-merām ol-: İstenen yerine getirilmiş, amaca ulaşılmış, maksat hâsıl olmuş olmak. 

Pencgehüñde ḳıble ḳapuñ şol ki idindi maḳām / Rāst her maḳṣūda irdi oldı maḳżiyyü’l-merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 1). [maḳżiyyü’l-merām oldı, -dı ] 

 

māl: Mal, mülk, varlık. 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [mālı, -ı ] 

 

māl-ḫülyā-yı ʿaşḳ: Aşkın kara sevdası. 

Bu māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñ n’ola mesken ṭutsa sīnemde / Niçe vīrāne var içinde genc-i şāyegān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 6). [māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Ümīd-i vuṣlatuñ mihrüñ recāsı gitmedi dilden / Bu māl-ḫülyā-yı ʿaşḳıyla muḥālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 4). [māl-ḫülyā-yı ʿaşḳıyla, -ıyla ] 
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mālik-i mülk-i ġam: Keder ülkesinin sahibi. 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablumdur ʿalem āhum / Raḥīmī mālik-i mülk-i ġam oldum ḳaldırup sancaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 5). [mālik-i mülk-i ġam, ] 

 

maʿlūl: İlletli, hastalıklı. 

Gerçi ey dil derd-i ʿaşḳ-ı yār ile maʿlūlsün / Kimse görmez ḳayduñı tīmārı yoḳ maʿzūlsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 1). [maʿlūlsün, -sün ] 

 

maʿlūm: Herkes tarafından bilinen, öğrenilmiş olan. 

İnkār idenüñ ḥāli nedür mesʾele maʿlūm / İḳrār iden İslāma vü īmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 7). [maʿlūm, ] 

 

maʿlūm ol-: Bilinmek, anlaşılmak. 

Māhiyyeti maʿlūm ola tā ṣūret-i ḥüsnüñ / Yūsuf gibi āyīnede gel sen de seni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 4). [maʿlūm ola, -a ] 

Daʿvet itseñ ḥalvete bir gün beni aʿdām ile / Ey perī maʿlūm olurdı ara yirde merd ü zen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 6). [maʿlūm olurdı, -urdı ] 

 

maʿmūr it-: İyileştirmek, güzelleştirmek. 

Yıḳıḳ ḫāṭırları maʿmūr idersin genc-i vaṣluñla / Yoluñda gerçi ḫāk olmış dil-i vīrānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 3). [maʿmūr idersin, -ersin ] 

Yine yap yap yapagör ḥāliyā vīrānedür gönlüm / Anı maʿmūr idüpdüñ sābıḳan genc-i viṣālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 6). [maʿmūr idüpdüñ, -üpdüñ ] 

 

maʿmūre: Güzel, bayındır, bakımlı yer. 

Ḳıldı cevr-i yār-ı dil maʿmūresin vīrāne ṭavr / Seng-i mihnetle binā ṭarḥ itdi üstādāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 1). [maʿmūresin, -sin ] 

Ey Raḥīmī genc-i ʿaşḳ-ı yāra cāy olsun diyü / Göñlümüñ maʿmūresin dāʾim ḫarāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 5). [maʿmūresin, -sin ] 

Göñlümüñ maʿmūresin ey kāş vīrān eylesem / Genc-i ʿaşḳuñ dil-berā içinde pinhān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 1). [maʿmūresin, -sin ] 

Göñül maʿmūresin vīrān iderse yāre incinme / Meseldür bu girü yıḳan yapar miʿmār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 5). [maʿmūresin, -sin ] 

Āsitānuñsuz cihān maʿmūresin ey genc-i ḥüsn / Gelmeye bir ḥabbe bu ḳalb-i ḫarābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 6). [maʿmūresin, -sin ] 
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maʿmūre-i dehr: Dünyanın bayındır yeri. 

Vefā ummañ bu dünyā derd-i bī-pāyānımış bildüm / Ṣoñı maʿmūre-i dehrüñ yine vīrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 1). [maʿmūre-i dehrüñ, -üñ ] 

 

maʿmūre-i ḫayāl: Düşüncenin güzel yeri. 

Göñlüm ḫazāna sen de maʿmūre-i ḫayālüñ / Bir kār-gīr-i ʿālī şāhī bināya döndi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 331, Beyit 6). [maʿmūre-i ḫayālüñ, -üñ ] 

 

maʿnā: Asıl, gerçek, hakikat, marifet. 

Şu bāṭın kim müberrā olmadı jeng-i ʿalāyıḳdan / Ne maʿnā ẓāhir itdi aña bir āyīne-i ṣūret (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 3). [maʿnā, ] 

 

maʿnā gözü: Gönül gözü. 

Maʿnā gözüyle seyr iderin ṣūret ʿālemin / Naḳḳāş-ı levḥ-ı pür-ʿıberüñ pür-nuḳūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 2). [maʿnā gözüyle, -yle ] 

 

maʿnā-yı dil-peẕīr: Gönüle hoş gelen anlam. 

Maʿnā-yı dil-peẕīr ile şiʿrüm Raḥīmīyā / Bir sāde-rū güzel gibidür şūḫ u şīvekār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 8). [maʿnā-yı dil-peẕīr, ] 

 

mānend: Benzer, eş. 

Ḳanlu yaşum ʿAşılu ırmaġınuñ mānendidür / Ter dutar her dem aḳup ol verd-i ḫandān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 2). [mānendidür, -idür ] 

 

mānend ol-: Benzer, denk, eş olmak. 

Vuṣlat-ı dildāra mānend olalı evān-ı ʿīd / Kaʿbe ḥaḳḳı ḫoş ṣafāyıla geçer devrān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 1). [mānend olalı, -alı ] 

Laʿlüñe cānā ḳaçan mānend olur āb-ı ḥayāt / Ḳarañudur ötesi añma ol alçaḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 2). [mānend olur, -ur ] 

 

mānend-i āb: Su gibi. 

Geydi nūrānī libāsın şemsi dülbendin ṣarup / Ḳarşu çıḳdı gün sürüp pāyuña yüz mānend-i āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 2). [mānend-i āb, ] 
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mānend-i ʿases: Gece bekçisi gibi. 

Gömgök itdüm seng-i ġamla kendümi / Ḫırmen-i ḫırmānda mānend-i ʿases (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 119, Beyit 8). [mānend-i ʿases, ] 

 

mānend-i deryā: Deniz gibi. 

Vücūdum gerçi bir kem-ḳaṭre dil mānend-i deryādur / Be-ḥaḳḳ-ı āyete’l-kürsī muḥīṭ-ı ʿarş-ı aʿlādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 1). [mānend-i deryādur, -dur ] 

 

mānend-i dürr: İnci gibi. 

Dişüñ mānend-i dürr zülfüñ gibi müşg / Bulınmaz Çīn ü Māçīn ü Yemende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
277, Beyit 2). [mānend-i dürr, ] 

 

mānī: Mana, anlam. 

Ne vechiyle cihān mānīsi yazsun şekl-i maṭbūʿuñ / Nigārā çīn-i zülfüñ nesḫ idüpdür naḳş-ı Erjengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 3). [mānīsi, -si ] 

 

māniʿ: Engel. 

Gün olur ay yüzüñi seyr idemem bir yıl olur / Göricek göz yaşı māniʿ neme yarar nemdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 58, Beyit 2). [māniʿ, ] 

 

maʿnī: Mana, anlam. 

Gösterür ehl-i dile aynada biñ şekl-i ṣuver / Maʿnīde āyīne-i ġayb-nümādur dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 168, Beyit 2). [maʿnīde, -de ] 

Ṣūretā didüm zebān-ı kibriyādan bir ġazel / Maʿnīde rāh-ı ḥaḳīḳatde özüm ḫāk iderüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 7). [maʿnīde, -de ] 

 

māniʿ ol-: Engel olmak. 

Māniʿ olmaz fikr ü ẕikrüñe bu kesret ʿālemi / ʿĀrif-i tevḥīdüñ olur ẓāhir ü pinhānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 5). [māniʿ olmaz, -maz ] 

Sūz-ı āhumdan yanar kevn ü mekān / Māniʿ olmaz āteşe her ḫār u ḫas (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 4). [māniʿ olmaz, -maz ] 

Sen dür-i yek-dāneye çoḳdan bulurdum ittiṣāl / Arada māniʿ olan ol seng-i dil aġyār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 5). [māniʿ olan, -an ] 

Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [māniʿ olur, -ur ] 
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maʿni-i ʿaşḳ: Aşkın özü. 

Mücellā ideli cān ṣūretini maʿni-i ʿaşḳuñ / Cemālüñ ḥaḳḳı ṣāf u sāde dil āyīneveş pāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 2). [maʿni-i ʿaşḳuñ, -uñ ] 

 

manṣıb: Makam, rütbe, derece. 

Ḥālimüzden āh kim ʿālemde bir āgāh yoḳ / Münḫaṣır mesʾele manṣıb ḥasbeten lillāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 1). [manṣıb, ] 

Manṣıba manṣūbadur dehrüñ Raḥīmī cāyı çāh / Cāhile baş egmezem ben bu recādan çekdüm el 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 5). [manṣıba, -a ] 

 

manṣūb: Memurluk. 

Manṣıba manṣūbadur dehrüñ Raḥīmī cāyı çāh / Cāhile baş egmezem ben bu recādan çekdüm el 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 5). [manṣūbadur, -adur ] 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [manṣūbı, -ı  

 

manṣūbe-i şaṭranc: Satranç oyunu. 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [manṣūbe-i şaṭranc, ] 

 

manṣūr: Hallâc-ı Mansûr. Allah'ta eriyip yok olmak anlamında söylediği "Ene'l-Hak" sözü sebebiyle 922 yılında 
asılarak öldürülen mutasavvıftır. 

Dār-ı zülfin dün gice Manṣūra ṣordum ḫ˅ābda / Dār-ı dehr içre didi ol ʿāşıḳuñ miʿrācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 5). [manṣūra, -a ] 

Aṣılup ḳarşuñda dil Manṣūrı şādīden döner / Gördi dār-ı ʿaşḳda miʿrācıdur ol dār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 4). [manṣūrı, -ı ] 

 

manẓar: Yüz, çehre. 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [manẓaruñ, -uñ ] 

 

manẓūr: Bakılan, gözde olan, beğenilen. 

Gözüm nergis gibi nāẓır izüñe / Yüzüñ gül gibi lākin ḫāra manẓūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
3). [manẓūr, ] 

 

mār:  
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1.Yılan. 

Gülşende gözlerüme ḳad ü zülf-i yārsuz / Her serv ejdehā görinür her giyāh mār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 2). [mār, ] 

Ḥoḳḳa-i laʿlüñ ḳatında ḥalḳa-i gīsūlaruñ / Mārdur tiryāḳdan mest ü ḫumār olmış yatur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 104, Beyit 6). [mārdur, -dur ] 

 

2. Geçen, geçmiş. 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [mār, ] 

 

mār-ı zülf: Yılana benzer saç. 

Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn / Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 2). [mār-ı zülf, ] 

 

maʿrifet: İlim, hüner. 

Fehm ider ḥāl-i gedāyı şeh-i devrānumsın / Maʿrifet maḥzeni sulṭān-ı süḫan-dānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 1). [maʿrifet, ] 

 

marīż:  

1.Hasta. 

Zülfüñ şikesti ʿömr-i dırāze irer ebed / Derdüñ marīżı itmedi dermāna imtizāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 6). [marīżı, -ı ] 

Vücūd-ı nāzüküñde ṣıḥḥat ü emn ü emān olsun / Marīż u renc ü bīmārı naṣīb-i düşmenān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 1). [marīż, ] 

 

2.Hastalık. 

Saña emn ü emān ṣıḥḥat yaraşur dāʾimā ammā / Marīż u rencden ḳurtulmasın aġyār-ı bed-ḫ˅āhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 4). [marīż, ] 

 

marīż-ı ʿaşḳ: Aşk hastası. 

Cānā marīż-ı ʿaşḳuña Ḳānūn degül şifā / Dād-ı lebüñsüz añma cevāb-ı devā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 5). [marīż-ı ʿaşḳuña, -uña ] 

 

māsivā: Allah dışındaki her şey. 
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Ben Raḥīmī pāk-meşreb māsivādan fāriġam / Bir Ḥüseynī-meẕhebüm olsa ne ġam yārum Ḥasan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 7). [māsivādan, -dan ] 

 

māt eyle-: Yenmek. 

Māt eyler idi at ṣalup üstüme şāh-ı ġam / Bir luʿb ile piyāde olaldan müsellemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 3). [māt eyler, -r ] 

 

māt it-: Yenmek, mağlup etmek; üstün gelmek. 

Ṣadranc-ı ġuṣsa at ṣalup māt iderdi ger / Şāhuñ ʿaṭāsı baydaḳı ferzāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 6). [māt iderdi, -erdi ] 

 

mat ol-: Yenilmek. 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [mat olur, -ur ] 

Naṭʿ-ı şitāda ruḫ sürer idüñ piyādevār / Māt olur ol şehā ḳonacaḳ ḫāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 7). [māt olur, -ur ] 

 

matbaḫ-ı ḫūn-ı tevekkül: Allah'a güvenme kanının mutfağı. 

Matbaḫ-ı ḫūn-ı tevekkülde idenler iʿtikāf / Çekmedi balın belāsın yimedi loḳma ġamın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 256, Beyit 3). [matbaḫ-ı ḫūn-ı tevekkülde, -de ] 

 

mātem: Keder, üzüntü. 

Bi-ḥamdillāh şehā ben ne ġamuñ ne mātemüñ gördüm / Serīr-i sūr-ı devletde cemāl-i ḫurremüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 1). [mātemüñ, -üñ ] 

Gün yüzüñsüz ey hilāl-ebrū bu gün / Baña mātem ḫalḳa bayram u dügün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
267, Beyit 1). [mātem, ] 

 

mātem it-: Üzülmek, kederlenmek. 

Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [mātem itdi, -di ] 

 

mātem-i ferhād: Ferhad'ın yası. 

Gördügüñ ẓıll-i ṣanavber ṣanmaġıl kuhsārda / Ḫusrevā naḫl-i siyehdür mātem-i Ferhād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 2). [mātem-i ferhād, ] 
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mātemli: Yas tutan, yaslı. 

Göñül hecr-i ruḫ u zülfüñle batdı ḳara ḳayġuya / Dügüne varmaludur aña nisbet şimdi mātemli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 4). [mātemli, ] 

 

mātem-zede ol-: Yaslı, yasa tutulmuş olmak. 

Ẕātuña bed-ḫ˅āh olanlar olalar mātem-zede / Āsitānuñ ʿabde geh cān ola geh melcā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 5). [mātem-zede olalar, -alar ] 

 

maṭlab: Arzu, talep. 

Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [maṭlabuñ, -uñ ] 

 

maṭlab-ı aʿlā: Yüce, yüksek maksat. 

Umaram işügüñi maṭlab-ı aʿlā ide Ḥāḳ / Her zemān pādişehüm ben de ṭalebnāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 4). [maṭlab-ı aʿlā, ] 

 

maṭlaʿı: Doğuş yeri; şiirin (gazel, kaside gibi) ilk beyiti. 

Şevḳ-ı ruḫsāruñla ḳıldum bir ġazel inşā Ḥüseyn / Maṭlaʿıdur maṭlaʿ-ı mihr-i cihān-ārā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 1). [maṭlaʿıdur, -ıdur ] 

 

maṭlaʿ-ı mihr-i cihān-ārā: Cihanı süsleyen güneşin doğuşu. 

Şevḳ-ı ruḫsāruñla ḳıldum bir ġazel inşā Ḥüseyn / Maṭlaʿıdur maṭlaʿ-ı mihr-i cihān-ārā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 1). [maṭlaʿ-ı mihr-i cihān-ārā, ] 

 

maṭlaʿ-ı şiʿr: Şiirin ilk beyiti. 

Ṣaçuñçün maṭlaʿ-ı şiʿrüm eyā ḥūr / Ṣafā-keş Kaʿbe gibi beyt-i maʿmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 1). [maṭlaʿ-ı şiʿrüm, -üm ] 

 

māʾü’l-ḥayāt: Hayat suyu. 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [māʾü’l-ḥayātuñ, -uñ ] 

 

māverā: Art, geri. 

Bu ʿömr-i bī-ḳarāruñ māverāsından revān söyler / İşit semʿ-i ḳabūliyle ṣular her demde gūyādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 4). [māverāsından, -sından ] 
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māvi: Mavi, yeşil ile mor arasındaki bir renk. 

Degül deryā felek ḳapuña bir māvi ḳumāşıyla / Elüñ öpmege gelmiş bulmaġa devrüñde bir pāye 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 3). [māvi, ] 

 

māyil: İstekli, hevesli, arzulu. 

Şevḳ-ı ġayra nārveş māyil degül ey serv-ḳadd / Ṭoġruluḳla dergehüñde oldı ḫıdmetkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 2). [māyil, ] 

 

maẓhar: Erişmiş, sahip. 

Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [maẓharı, -ı ] 

 

maẓhar-ı envār: Nurlara nail olan, erişen. 

Göñlüñ āyīnesini ṣāf it ruḫ-ı dildāra baḳ / Gör ne ṣūret gösterür ol maẓhar-ı envāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 139, Beyit 1). [maẓhar-ı envāra, -a ] 

 

maẓhar-ı envār ol-: Nurlara erişmek, nail olmak. 

Meclisüñde şevḳ ile yaḳdı fitīl-i cānını / Ṭañ degül olursa māhum maẓhar-ı envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 4). [maẓhar-ı envār olursa, -ursa ] 

 

māżī: Geçmiş, geride kalmış, yaşanıp bitmiş. 

Ḳo māżī ġuṣṣasın efkār-ı istiḳbāli terk eyle / Naẓar ḳıl ḥālüñe gör ḥāliyā kesb eyle bir ḥālet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 4). [māżī, ] 

 

maʿzūl: Kovulmuş, çıkarılmış. 

Gerçi ey dil derd-i ʿaşḳ-ı yār ile maʿlūlsün / Kimse görmez ḳayduñı tīmārı yoḳ maʿzūlsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 1). [maʿzūlsün, -sün ] 

 

meʾāb: Sığınılacak, dönülecek yer. 

Kāḫ-ı ʿizz ü devletüñ yapduḳda bünyād-ı ezel / Eylemiş ser-levḥasın ṭūbā ile ḥüsn ü meʾāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 3). [meʾāb, ] 

 

mebādā: Olmaya ki. Allah etmesin! 
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Bāde-i ʿaşḳıyla ter ḳıl cism-i ḫāk-ālūdeñi / Virmeye devrān mebādā bir muḫālif bāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 2). [mebādā, ] 

Mebādā dāmen-i pāküñe bir toz ḳonduram diyü / Dem-ā-dem cism-i ḫāk-ālūdemi yaşumla yaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 5). [mebādā, ] 

 

mecāl yoḳ: Hal, takat, güç yok. 

Fikr-i miyān-ı yār ile yoḳ ḳıl ḳadar mecāl / Mühr-i dehānı şevḳ ile ẕerrede kemsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 2). [mecāl yoḳ, ] 

 

mecāl-i āh: Ahın takati. 

Nālesi āhestedür ġamdan Raḥīmī ḫastanuñ / Żaʿf-ı ġālibdür anuñçündür mecāl-i āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 9). [mecāl-i āh, ] 

 

mecāz: Gerçek olmadığı halde bir gerçeğe işaret eden ve gerçekmiş gibi görünen oluş, gerçeğin zıddı. 

Mecāzı maḥv idüp rāz içdük esrār-ı ḥaḳīḳatden / Ṭarīḳatda şerīʿat gibi bir bürhānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 2). [mecāzı, -ı ] 

Mecāzuñ varlıġı yoḳdur ḥaḳīḳat ictināb eyle / Gözüñ aç gözle varlıḳ kimdedür var intisāb eyle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 1). [mecāzuñ, -uñ ] 

 

meclis: Sohbet etmek ve eğlenmek amacıyla bir araya gelmiş dost ve arkadaş topluluğu. 

Meclisüñde şevḳ ile yanup dutuşaḳ şemʿile / Nār-ı ʿaşḳı ʿārıż-ı gül-nārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 5). [meclisüñde, -üñde ] 

Meclisüñde şevḳ ile yaḳdı fitīl-i cānını / Ṭañ degül olursa māhum maẓhar-ı envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 4). [meclisüñde, -üñde ] 

Daḫi bilmezdi nāyuñ n’eydügin ʿuşşāḳ ey sāḳī / Maḥabbet meclisinde nāle ḳılmış bī-nevāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 6). [meclisinde, -inde ] 

Ṭoġrulın meclise cān nuḳlin ider anı revān / Serv-ḳadd beste dehen gözleri bādāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 3). [meclise, -e ] 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [meclise, -e ] 

 

meclis-ārā eyle-: Meclisi güzelleştirmek, süslemek. 

Benüm yanup yaḳılan şemʿ gibi nār-ı ʿaşḳuñla / Yine her encüminde meclis-ārā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 2). [meclis-ārā eyleyen, -yen ] 

 

meclis-i ʿaşḳ: Aşk meclisi. 
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Ṭālib olan būse-i mey-gūn-ı laʿl-i dil-bere / Meclis-i ʿaşḳ içre cān beẕl eylesün peymāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 3). [meclis-i ʿaşḳ, ] 

 

meclis-i cem: Cem'in meclisi. 

Çemende sāḳī-i gül-ruḫ elinden ḳadeḥ nūş it / Nigārā meclis-i Cemden saña evreng yiter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 6). [meclis-i cemden, -den ] 

 

mecmūʿ-ı ḫāṭır: Gönüllerin tamamı. 

Ġam-ı sevdā-yı hecrüñle perīşān-ḥāldüm ḫayli / Bu gün mecmūʿ-ı ḫāṭır birle zülf-i perçemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 3). [mecmūʿ-ı ḫāṭır, ] 

 

mecmūʿ-ı insān: Bütün insanlar, herkes. 

Cinān bāġında mı ādem anuñçün cān ḳarār itmez / Bilür mecmūʿ-ı insān bir perīşān kākülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 4). [mecmūʿ-ı insān, ] 

 

mecnūn: Delirmiş, çıldırmış, aşk yüzünden aklı başından gitmiş kimse. || Leylâ ile Mecnun hikâyelerinin erkek 
kahramanı olan Kays’ın adı olarak edebiyatımızda çok kullanılmıştır. 

Kitāb-ı ʿaşḳı ben ḫatmetmiş iken mekteb-i ġamda / Henüz Mecnūn ey ḫ˅āce oḳurdı sūre-i Leylā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 4). [mecnūn, ] 

Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider / Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 1). [mecnūnı, -ı ] 

Şeb-i ḳadri bu ben Mecnūnuñuñ Leylā-yı zülfüñdür / Mübārek ʿīd-ı ferḫundem mevāʿīd-i viṣālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 4). [mecnūnuñuñ, -uñuñ ] 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [mecnūn, ] 

Seni gördüm görelden ey göñül Mecnūna beñzetdüm / Ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār ile meftūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 1). [mecnūna, -a ] 

İmtiḥān itsem ġam-ı ʿaşḳı eger Mecnūn ile / Ey ṣaçı Leylī benüm efzūn geleydi ḥayretüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 2). [mecnūn, ] 

Gehi ʿaşḳuñ beni Ferhādveş ṭaġlara düşürdi / Gezüp Mecnūn gibi geh sākin-i ṣaḥrā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 2). [mecnūn, ] 

Server-i vuṣlat-ı dildār çün ġam çekmedi bir gün / ʿAceb ʿāḳil imiş Mecnūn ki fürḳat iḫtiyār itdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 6). [mecnūn, ] 

 

mecnūn ol-: Mecnun gibi olmak. || Delirmek. 
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Dil-i dīvāne Leylāyı ṣaçuñçün / Yürür sevdā-zede Mecnūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, Beyit 
4). [mecnūn olupdur, -updur ] 

 

mecnūn-ı dil-i āzād ol-: Gönlü rahat Mecnun olmak. 

Ben Raḥīmīye ṣaçuñ bendini bend itmeyesin / ʿĀşıḳ-ı dil-şude Mecnūn-ı dil-i āzāduñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 7). [mecnūn-ı dil-i āzāduñ olam, -am  

 

mecnūn-ı ser-gerdān: Şaşkın, başı dönmüş Mecnun. 

Ḳara zülfüñ gibi ʿaḳl u ḳarārı tār-mār olmış / Vefā deştinde dil Mecnūn-ı ser-gerdānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 4). [mecnūn-ı ser-gerdānuñı, -uñı ] 

Ġam-ı Leylā-yı zülfüñle Raḥīmī olalı meftūn / Gezüp Mecnūn-ı ser-gerdānı bī-sāmāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 5). [mecnūn-ı ser-gerdānı, -ı ] 

Melāmet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıdur göñlüm / Belā kāşānesinüñ vālih ü ḥayrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 1). [mecnūn-ı ser-gerdānıdur, -ıdur ] 

Maḥabbet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıyuz şimdi / Vefā kuhsārınuñ Ferhād-ı bī-sāmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 1). [mecnūn-ı ser-gerdānıyuz, -ıyuz ] 

Perīşān olduġum sevdā-yı zülfüñle görenler dir / Bu bir dīvānedür Mecnūn-ı ser-gerdāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 4). [mecnūn-ı ser-gerdāndan, -dan ] 

 

mecnūn-ṣıfat: Mecnun misali. 

ʿAceb Mecnūn-ṣıfat sevdāyī düşdüm zülfi ucından / ʿAceb öldürdi ġam Ferhādveş ey şehd-i güftārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 2). [mecnūn-ṣıfat, ] 

Düşüp ṭaġlara geh gül-geşt-i ṣaḥrā eyleyen sensin / ʿAceb dīvāneyem Mecnūn-ṣıfat geh Kūh-ken-āsā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 3). [mecnūn-ṣıfat, ] 

 

mecnūn ol-: Delirmek, aklını yitirmek || Leylâ ile Mecnûn hikâyesinin erkek kahramanı. 

Leylā-yı zülfüñüñ şu ki meftūnuñ olmaya / ʿĀḳil midür o kimse ki Mecnūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 1). [mecnūnuñ olmaya, -uñ, -maya ] 

 

mecrūḥ-ı tīġ-i hecr: Ayrılık okundan yaralı. 

Esīr-i bend-i ġurbetdür göñül ʿazm-i diyār ister / Ciger mecrūḥ-ı tīġ-i hecrdür vaṣl-ı nigār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 1). [mecrūḥ-ı tīġ-i hecrdür, -dür ] 

 

medār-ı evliyā: Evliyanın dönüşü. 

Raḥm ile ṣāfi naẓar eyle Raḥīmī bendeñe / Ṭabʿınuñ mirʾātıdur anuñ medār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 11). [medār-ı evliyā, -ınuñ ] 
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meded:  

1.İmdat! Yardım et! 

Ġarīb ü bī-kes ü dermānde ḳaldum / Meded yā Rabb baña bir yār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
23, Beyit 4). [meded, ] 

Bükdi bilümi fürḳat-i bār-ı cefā meded / Cevr oḳı geçdi baġruma ey ḳaşı yā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 1). [meded, ] 

Ben mübtelā-yı mīm-i fem ü dāl-i zülfüñem / Yoḳ yire baña ʿömrüm idersin cefā meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 33, Beyit 3). [meded, ] 

Ey mīm-i fem külāleñüñ ol iki dāline / Virdüm göñül bu cānuma dermān ola meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 4). [meded, ] 

Cānā marīż-ı ʿaşḳuña Ḳānūn degül şifā / Dād-ı lebüñsüz añma cevāb-ı devā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 5). [meded, ] 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [meded, ] 

Medḥ it dehānı mīmini hem dāl zülfini / Ḫoşdur Raḥīmī ol ḳaşı rāya bu rā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 7). [meded,  

]Lebi kālāsını ser-māye-i cānıyla meded / Baña ey ḫ˅āce alı vir saña ḥelvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 3). [meded, ] 

Cān lebüñden em recā itdükce ġamzeñ ḫışm ider / Ben niyāz u nāzdan oldum meded ey çāre-sāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 4). [meded, ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [meded, ] 

Dehānuñ mīmi zülfinüñ ġamı dāl eyledi ḳaddüm / Meded yoḳ yire evhām u ḫayālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 5). [meded, ] 

Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür / Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 5). [meded, ] 

Geh ġam-ı hecr Raḥīmī vü geh ümmīd-i viṣāl / Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 7). [meded, ] 

Hecr ile öldüm meded depret lebüñ ṣor ḥālümi / Zinde eyle bendeñüm bir cām-ı rūḥ-efzāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 3). [meded, ] 

 

2.Yardım. 

Bir ser-i mevce ʿadem rāhında gümrāh olmadı / Mīm aġzuñ dāl zülfeynüñden umanlar meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 2). [meded, ] 

 

meded ḳıl-: Yardım etmek, iyilik, ihsanda bulunmak. 
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Ḳansın zülāl-i mīmüñe ʿaṭşān-ı cān u dil / Ol iki dālüñ ile ḳıl ey dil-rubā meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 2). [meded ḳıl, ] 

Rā ḳaşuñ peyveste çīn itme ḫaṭālu göñlüme / Dāl-i zülfüñle perīşān-ḥāldür gel ḳıl meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 4). [meded ḳıl, ] 

Ḳılmasa ey mīm-fem bu dāl-zülfeynüñ meded / Bend-i ẓulmetde olurdı cān giriftār-ı ebed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 1). [meded ḳılmasa, -masa ] 

 

medḥ it-: Övmek. 

Medḥ it dehānı mīmini hem dāl zülfini / Ḫoşdur Raḥīmī ol ḳaşı rāya bu rā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 7). [medḥ it, ] 

Ḫoş medḥ itdüñ Raḥīmī gül yüzin ol ġoncanuñ / Āferīn ey ẕihn-i pāk-i bülbül-i rengīn-süḫan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 5). [medḥ itdüñ, -düñ ] 

ʿAceb bir pest-i murġ-i bī-per ü pervāzısın vāʿiẓ / Ḳoyup kūyını yārüñ medḥ idersin baña uçmaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 6). [medḥ idersin, -ersin ] 

 

meftūn: Âşık, vurulmuş, müptelâ. 

Seni gördüm görelden ey göñül Mecnūna beñzetdüm / Ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār ile meftūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 1). [meftūna, -a ] 

 

meftūn ol-: Gönül vermek, vurulmak, tutulmak. 

Ġam-ı Leylā-yı zülfüñle Raḥīmī olalı meftūn / Gezüp Mecnūn-ı ser-gerdānı bī-sāmāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 5). [meftūn olalı, -alı ] 

Leylā-yı zülfüñüñ şu ki meftūnuñ olmaya / ʿĀḳil midür o kimse ki Mecnūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 1). [meftūnuñ olmaya, -uñ, -maya ] 

 

meger:  

1.Fakat, ancak. 

Meger bir mihr-i ʿālem-tāba ey meh müşteri olduñ / Düşersin titreyüp üstine ṣanurlar ki dutdı teb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 2). [meger, ] 

Raḥīmī pür-ḥarāretdür senüñ bu ıżṭırābuñdan / Meger vaṣluñ şarābı defʿ ide ey şāh-ı şekker leb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 7). [meger, ] 

Defter-i ʿaşḳumı taṣḥīḥ idemez kātib-i dehr / Levḥden lāyıḫ ola aña meger istinsāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 3). [meger, ] 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [meger, ] 
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Göñül pervānesin ben sen ruḫı gül-nāra yandurdum / Benümle kimse ṭutuşmaz meger ya şemʿ ya 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 6). [meger, ] 

ʿİẕār-ı yāre ḳarşu lāf-ı ḥüsn itmiş meger lāle / Ḳızarup ḫacletinden şimdi ḳan derler döker lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 1). [meger, ] 

 

2.Aslında, oysa ki. 

Mükedder yoḳ zemānuñda meger destār-ı āşüfte / Perīşān dil bulunmaz kimse illā nā-tüvāñ ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 5). [meger, ] 

Ben ġubārından mükedderdür meger āyīnesi / Yoḫsa n’oldı ṭūṭī-i şekker-zebānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 4). [meger, ] 

Çāk çāk itdi yaḳasın ṣubḥ-dem gülşende gül / Ġanc-ı laʿlüñden meger ḳılmış ṣabā bir keşf-i rāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 5). [meger, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [meger, ] 

Teraḥḥum eylemez baş ḳaldırup ben ḫāksārına / Meger ben ẕerreden ʿār eyler ol ḫūrşīd-i raḫşānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 4). [meger, ] 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [meger, ] 

İşitdüm ṣaydgehde kebge hem pervāz imiş ʿanḳā / Ḫaber uçurdı aña dest-i ʿadlüñden meger şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 4). [meger, ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ görüp bir neşʾe taḥṣīl eylemiş / Raḳṣ urur cāna meger gelmiş zebānuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 5). [meger, ] 

 

meger kim:  

1.Fakat, ancak. 

Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle / Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 2). [meger kim, ] 

Murādum üstine bir kerre dönmedi devrān / Yüzin çevirdi meger kim bu çerḫ-i bī-bünyād (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 36, Beyit 4). [meger, ] 

 

2.Oysa ki, aslında. 

Alnına yazmış meger kim kātib-i ḳudret ezel / Ey Raḥīmī gelmegi bunca belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 5). [meger kim, ] 

 

meges: Sinek. 
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Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [meges, ] 

Meges miḳdārı gelmez ʿaynına ʿanḳāsı dünyānuñ / Hümā ṭalʿatlu himmet evcinüñ perrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 2). [meges, ] 

Ḫūnına her nā-kesüñ olmam meges gibi ṭufeyl / Egmezem her kāseye cānā ṣurāḥiveş serüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 5). [meges, ] 

Ey göñül ḳonmaz meges gibi ḫasīsüñ ḫūnına / Ḳulluġın ʿankā gibi dünyāda istiġnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 5). [meges, ] 

Her ḫasīsüñ ḫūnına olma meges gibi ṭufeyl / Ey göñül ḳāf-ı ġınāda ḳāniʿ ol ʿanḳā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 4). [meges, ] 

 

meh:  

1.Ay. 

Görmesem meh yüzüñ ey meh eger aḫşama degin / Teng ü tar olur o gün başuma meydān-ı ferāḫ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 4). [meh, ] 

Aydın oldı Tire dehr Aḳşehre döndi kāʾināt / Olalı sen meh bu gün menzil-güẕār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 2). [meh, ] 

 

2. Ay.|| Ay yüzlü sevgili. 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [meh, ] 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [meh, ] 

Meger bir mihr-i ʿālem-tāba ey meh müşteri olduñ / Düşersin titreyüp üstine ṣanurlar ki dutdı teb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 2). [meh, ] 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [meh, ] 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [meh, ] 

Göñlümde mihr-i ḥüsnüñi ey meh gören didi / Ḳılmış diyār-ı şarḳa Ḫüdāvendgār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 2). [meh, ] 

Görmesem meh yüzüñ ey meh eger aḫşama degin / Teng ü tar olur o gün başuma meydān-ı ferāḫ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 4). [meh, ] 

Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [meh, ] 

Gizledi ḫaclet ḥicābında özin ey meh hilāl / Olalı ebrūlaruñ engüşt-nümā-yı ehl-i ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 2). [meh, ] 
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Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [meh, ] 

Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [meh, ] 

Dilüm dilim dilim mıḳrāż-ı ġamla pārelenmişdür / O meh yüz dönderelden ḫod ḳatı āvāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 3). [meh, ] 

Artırursın vefāñı ġayrılara / Mihrüñ ey meh baña mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 6). 
[meh, ] 

Ẕerre deñlü mihrüñ ey meh dilde bes peydā olur / Ṣubḥ-ı rūşen gibi rāzı ʿāleme ifşā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 1). [meh, ] 

Raḥīmīyem yoluñda ẕerreveş ḫākiyle yeksānem / Güneş gibi velī mihrüñle ey meh iştihārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 5). [meh, ] 

Nigār-ı ʿārıżuñda görinen ḫaṭṭ dūd-ı āhumdur / Ya ḫod ey meh sevād-ı nāfe-i baḫt-ı siyāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 1). [meh, ] 

Felek cevr eylemekde döne döne yāra dönmişdür / O meh mihr itmemekde çerḫ-i pür-ġaddāra 
dönmişdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 1). [meh, ] 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [meh, ] 

Tāb-ı zülf ü ḫadduñ añup tāb-ı nār-ı ġuṣṣada / Dün gice ey meh benümle yandı bir miḳdār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 2). [meh, ] 

Şemsveş devrüñde bir rūşen-çerāġ eyle beni / Meh gibi her kūşede yaḳduñ kevākibvār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 4). [meh, ] 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [meh, ] 

Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [mehüñ, -üñ ] 

O mehden ayru yaşum ey felek ʿummāna döndürdüñ / Çevirdüñ başumı ṭolab-ı ser-gerdāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 1). [mehden, -den ] 

Raḥīmī tevbe-şiken olsa ṭañ degül ey meh / Hilāl-i ʿīd u dem-i sāġar-ı bahārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 7). [meh, ] 

Fiġānum bir maḳāma irdi şimdi / Dutar göklerde ey meh zühre āheng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 3). [meh, ] 

Raḥīmī ol mehe ʿarż itme mihrüñ / Ki zīrā sen gedā ol şāh-ı evreng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 5). [mehe, -e ] 

Ṭañ mıdur şehrüñi ey meh oda yaḳsa āhum / Yaḳalar dāmen-i vaṣluñı ṣunup her ʿases el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 4). [meh, ] 

Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [meh, ] 
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Sürdügünce yüz rikābuña Raḥīmī sāyeveş / İtme ʿār ey meh irişmez ẕerreden mihre zevāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 7). [meh, ] 

Güneş yüzüñe muḳābil olursa bedr-i münīr / Ṭutalum eksigin ey meh işin temām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 5). [meh, ] 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [meh, ] 

Ṭutuşdum āteş-i mihrüñle mihr it yoḳsa ṣubḥāsā / Rumūz-ı mihrüñi gün gibi ey meh işde fāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 4). [meh, ] 

Bir gice mūy-ı miyānını kenāra çeküben / Ol mehi hāle gibi biz de der-āġūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 4). [mehi, -i ] 

İki gözüm felek sürme iderdi ḫāk-i rāhumdan / Eger bir gün düşerse sen mehüñ dergāhına rāmum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 3). [mehüñ, -üñ ] 

Ey meh hilālüñ eyleyeli secdegāh-ı Cem / Ḫūrşīde hem-ser oldı felekde külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 1). [meh, ] 

Şu gün kim sen mehüñ mihrin dil-i ṣad çāke ṭabşurdum / Yaşum taḫt-ı serāya āhumı eflāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 1). [mehüñ, -üñ ] 

Gün yüzüñsüz gözüme Aḳşehr ey meh Tiredür / Kākülüñsüz ṣanma Aydındur Ḳaraman illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 3). [meh, ] 

Bār-ı cevr-i devri çekmekden bükildi ḳāmetüm / Bāri ġam çekdürme ey meh mihri yoḳ aġyārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 6). [meh, ] 

Ẕerreveş rāz-ı dehānuñ geh nihān itsem dirin / Gün gibi geh mihrüñi ey meh ʿıyān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 1). [meh, ] 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [mehüñ, -üñ ] 

Gözgüde bir gün o meh ḥüsnini görmiş sāde / Şimdi Yūsuf gibi kendin ṣatar istiġnāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 1). [meh, ] 

Dilerseñ gün gibi günden güne efzūn ola şevḳuñ / Bu devri żāyiʿ itme meh gibi leyl ü nehār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 2). [meh, ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [meh, ] 

Ṭañ degül meh dikse göz her gün rikābuñ ʿaynına / Ḫāk-pāyuñ tūtiyādur āfitābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 1). [meh, ] 

Sāde vü ṣāf-dil olmasa yoluñda ey meh / Pertev-i mihrüñe olmaz idi erzāni zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 5). [meh, ] 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [mehüñ, -üñ ] 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [meh, ] 



1172 
 

Senüñle yüze yüz daʿvā-yı ḥüsn eylerse ger ḫūrşīd / Göreyin varmasun tiz günde ey meh anı ayına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 2). [meh, ] 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [meh, ] 

Ey felek ol mehden ayru bī-ḳarār itdüñ beni / Ḫāke urduñ sāyeveş bī-iʿtibār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 1). [mehden, -den ] 

Ḳomadı ḳılca Raḥīmī dil-i miskīnde ḳarār / Ṭolaşaldan o mehüñ kākül-i ʿanber-fāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 6). [mehüñ, -üñ ] 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [meh, ] 

Çerḫ-i bed-mihre meyl idüp ol meh / Ẓālim ü nā-bekāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
5). [meh, ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūdın yandırur yoḳdur / Beni söylerler ey meh bir daḫi şemʿ-i şebistānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 4). [meh, ] 

Şemʿisin her cemʿüñ ey meh mihr-i dehr-ārā gibi / Yüze gülmekde naẓīrüñ yoḳ gül-i raʿnā gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 1). [meh, ] 

Binüp keştīye sen meh gün gibi ḳılduḳca seyrānı / Ṭoḳuz ḳat ṭolanur bād-ı fiġānum çerḫ-i gerdānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 1). [meh, ] 

Ruḫuñsuz almam ey meh ẕerreye ḫūrşīd-i raḫşānı / Yire geçsün neme yarar lebiñsüz āb-ı ḥayvānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 1). [meh, ] 

Raḥīmīnüñ şu deñlü şöhreti var mihr-i ḫaddüñle / Ṭutupdur gün gibi āfāḳı ey meh şiʿr-i ġarrāsı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 5). [meh, ] 

 

3.Ay. || Padişah. 

Ey Raḥīmī göge aġsa ṭañ mı ṭopum gün gibi / Bir mehüñ eflākveş şehr ü ḥiṣārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 7). [mehüñ, -üñ ] 

 

meh ü ḫūrşīd-i ʿāriż: Yanağın güneşi ve ayı. 

Raḥīmīnüñ ne ṭañ tār olsa başına cihān mülki / Benüm ol ey meh ü ḫūrşīd-i ʿāriż baḫt-ı dūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 4). [meh ü ḫūrşīd-i ʿāriż, ] 

 

meh yüz: Ay yüz. 

Görmesem meh yüzüñ ey meh eger aḫşama degin / Teng ü tar olur o gün başuma meydān-ı ferāḫ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 4). [meh yüzüñ, -üñ ] 

 

meh-cemāl: Ay gibi güzel yüz. 
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Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [meh-cemālüñ, -üñ ] 

Meh-cemālüñe ne noḳṣān irişür ey yüzi gül / Şemʿveş bir gice olsañ baña mihmān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 4). [meh-cemālüñe, -üñe ] 

 

mehcūr: Uzaklaşmış, ayrılmış. 

Tāb-ı düşmenden ḥarāret ḥāṣıl itdüm dostum / Çoḳ demidür eyle ben mehcūra āb-efşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 5). [mehcūra, -a ] 

Ümīdüm bu şehā ḥüsnüñ ḫayāli / Gözümden dūr dilden itme mehcūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 6). [mehcūr, ] 

 

meh-çihre: Ay yüzlü. 

Çekeli pehlūsına gün gibi sen meh-çihreyi / Çerḫveş gögsin gerer ṣubḥ u mesā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 2). [meh-çihreyi, -yi ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [meh-çihreñe, -ñe ] 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [meh-çihre, ] 

 

meḥemmed çelebi: Mehmet Çelebi. 

Dile ġamzeñ uralı yāre Meḥemmed Çelebi / Olmışam ḫasta vü bī-çāre Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 348, Beyit 1). [meḥemmed çelebi, ] 

Dāġ urup sīneme ʿaşḳ odı ile lāle gibi / Düşeyin dāmen-i kuhsāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 2). [meḥemmed çelebi, ] 

Heves-i kūyuñ ile bāġ-ı cināndan geçdüm / Naẓar it ʿāşıḳ-ı dīdāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 3). [meḥemmed çelebi, ] 

Gül-i gülzār-ı leṭāfetsin eyā ġonca-dehen / İltifāt eyleme ḳo ḫāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 4). [meḥemmed çelebi, ] 

İtdügüñ ẓulmi Raḥīmī ḳuluña bir gün ola / Diyeler şāh-ı cihāndāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 5). [meḥemmed çelebi, ] 

 

meh-i bī-bāk: Korkusuz ay. 

Ārzū-yı pertev-i mihrüñle oldum ḫāk ḥayf / Baḳmaduñ bir gün yüzüme ey meh-i bī-bāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 1). [meh-i bī-bāk, ] 

 

meh-i münīr: Parlak ay || Sevgili. 
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Āşūb-ı şehr olalı ḳaşuñ ey meh-i münīr / Gözletmez oldı kimse hilāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 3). [meh-i münīr, ] 

 

meh-i nā-mihr: Sevgisiz ay || Sevgili. 

Ġam-ı zülf ü firāḳ-ı ʿārıżuñla ey meh-i nā-mihr / Raḥīmī rūz u şeb aġlar görülmez ḳarası aḳı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 5). [meh-i nā-mihr, ] 

 

meh-i nā-mihribān: Acımasız ay || sevgili. 

Ey Raḥīmī ẕerreveş pā-māl ü ser-gerdānıyam / Bir’ki gündür ol meh-i nā-mihribānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 5). [meh-i nā-mihribānum, -um ] 

 

meh-i raʿnā: Parlak ay. 

Yıldan artuḳ oldı gerçi kim bu gün bir haftadur / Ey Raḥīmi görmeyelden ol meh-i raʿnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 7). [meh-i raʿnā, ] 

 

meh-i rūşen-liḳā: Parlak yüzlü ay. 

Bir’ki gündür sen meh-i rūşen-liḳāyı görmedüm / Çerḫ-i devlet dergehi ṭāḳ-ı ʿalāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 1). [meh-i rūşen-liḳāyı, -yı ] 

 

meh-i sipihr-i leṭāfet: Güzellik göğünün ayı. 

Meh-i sipihr-i leṭāfet şehi diyār-ı ḥüsn / Raḥīmī sūduñuñ ol bī-bedel güzeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 7). [meh-i sipihr-i leṭāfet,  

 

meh-i tābān: Parlak ay. || Sevgili. 

Ṣubḥa dek yılduz ṣayar yıllar geçer göz yummazuz / Ayda bir gün görinür āh ol meh-i tābānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 2). [meh-i tābānımuz, -ımuz ] 

Yaralandı yüregi tīr-i ḥasedden siperüñ / Ḳocalı hāle gibi sen meh-i tābānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 2). [meh-i tābānı, -ı ] 

 

meh-i tābān-ı ʿīd: Bayramın parlak ayı. 

Yaḳalı envār-ı ḥüsnüñden çerāġ ey āfitāb / Burc-ı ʿizzetde şeref buldı meh-i tābān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 6). [meh-i tābān-ı ʿīd, ] 

 

meh-i tābdār: Parlak, ışıklı ay. 
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Ḳaşuñ teferrüci seyr-i ʿiẕāruñ olmayıcaḳ / Hilāl-i ʿīdi meh-i tābdārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 5). [meh-i tābdārı, -ı ] 

 

meh-i tābdār-ı ʿīd: Bayramın parlak ayı. 

Ḳanlu yaşumda ʿaks-i ruḫuñ ey yüzi güneş / Gūyā şafaḳ içinde meh-i tābdār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 5). [meh-i tābdār-ı ʿīd, ] 

 

meh-liḳa: Ay yüzlü güzel, dilber. 

Ol meh-liḳayı gör baña ne işler işledi / Dönderdi yüzini beni āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
316, Beyit 2). [meh-liḳayı, -yı ] 

 

meh-rū: Ay yüzlü.  

Senüñ devrüñde ṭañ mı başuma gün ṭoġsa ey meh-rū / Zevāl irmez göñülde mihr-i ḫadduñ āfitābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 2). [meh-rū, ] 

Benüm ʿīd-i hümāyūnum senüñ seyr-i cemālüñdür / Gözüme ġurre ey meh-rū iki ġarrā hilālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 1). [meh-rū, ] 

Bir yaluñ yüzlü ışıḳ meh-rūsıdur pır pır yanar / Şehrde olmış zebān-ı cerr ile cerrār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 3). [meh-rūsıdur, -sıdur ] 

Şāyiʿ olur şuʿle-i şemşīr-i āhum sīneden / Berḳ-ı ʿālem-tāba ey meh-rū olur mı hīç ġılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 5). [meh-rū, ] 

Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş / Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 6). [meh-rū, ] 

Sebātuñ yoġ imiş mihr ü vefā ḳılmaḳda ey meh-rū / Hemān cevr eylemekde gerdiş-i gerdūna 
beñzetdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 4). [meh-rū, ] 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [meh-rū, ] 

Meh-rūma cānlar virür cām olmaġa germ-ābuña / Tek temāşā itsün ʿuryān bir gün ey meh-rū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 6). [meh-rū, ] 

Bilmemiş noḳṣānını meh-rūña meyl itmiş ḳamer / Her gice şehrüñde anuñçün gezer uġrı gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 5). [meh-rūña, -ña ] 

Şu deñlü şöhretüm var pertev-i mihrüñle ey meh-rū / Cemālüñ ḥaḳḳı almam ẕerreye ḫūrşīd-i āfāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 4). [meh-rū, ] 

 

meh-ruḫ: Ay yüzlü, ay yanaklı. 

Meh-ruḫuñ hecriyle seyr eyle yaşum seyyāresin / Hem-ḳadem ḫam gözlemekden ey hilāl-ebrū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 4). [meh-ruḫuñ, -uñ ] 
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meh-rūyān-ı ʿīd: Bayramın ay yüzlüleri. 

Gitmez idi bir nefes āyīne-i dilden ġubār / Merḥabālarla lebin ṣunmasa meh-rūyān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 10). [meh-rūyān-ı ʿīd,  

 

meh-tāb: Ay ışığı. 

Her gice mihr-i ruḫuñ şevḳi dile meh-tābdur / Cānuma cām-ı lebüñ cānā şarāb-ı nābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 1). [meh-tābdur, -dur ] 

 

mekrümet: Cömertlik, kerem, el açıklığı. 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [mekrümet, ] 

Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [mekrümet, ] 

 

mekteb-i ġam: Dert okulu. 

Kitāb-ı ʿaşḳı ben ḫatmetmiş iken mekteb-i ġamda / Henüz Mecnūn ey ḫ˅āce oḳurdı sūre-i Leylā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 4). [mekteb-i ġamda, -da ] 

 

melāḥat kānı: Güzellik madeni. 

Cūş iderdi dil hevā-yı ʿaşḳ ile deryā gibi / Ey melāḥat kānı ammā rūzgārın gözlerüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 113, Beyit 3). [melāḥat kānı, -ı  

 

melāl: Sıkıntı, keder. 

Raḥīmī ṣanma şāhum şād olup bir ġayra yār oldı / Vefā bendinde bendeñdür muḳayyeddür melālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 7). [melālüñle, -üñle ] 

 

melālet çek-: Sıkıntı çekmek. 

Leṭāfet gülşeninde gülşen ol gül gibi ey ġonca / Ġamından incinüp ḫāruñ ṣaḳın çekme melāletler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 4). [melāletler çekme, -ler ] 

 

melāmet: Azarlama, kınama. 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [melāmetdür, -dür ] 
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Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa / ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 4). [melāmet, ] 

Melāmet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıdur göñlüm / Belā kāşānesinüñ vālih ü ḥayrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 1). [melāmet, ] 

Benüm dīvāne göñlüm genc-i ʿuzlet iḫtiyār itdi / Selāmet kūşesin ḳoyup melāmet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 1). [melāmet,  

 

melāmet ehli: Kınanmışlık yolunu tutanlar. 

Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [melāmet ehline, -ine ] 

 

melāmet it-: Azarlamak, kınamak, ayıplamak. 

ʿAşḳuña ey perī-ruḫ pinhān-ı ṭāḳatüm yoḳ / Sen var selāmet ol ben kendüm melāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 3). [melāmet itsem, -sem ] 

 

melcā-yı sūr: Şenliğin sığınağı. 

Ẕātuña bed-ḫ˅āh olanlar olalar mātem-zede / Āsitānuñ ʿabde geh cān ola geh melcā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 5). [melcā-yı sūr, ] 

 

melek: 

1. Allah katında bulunan ve nur olarak yaratılan varlıkların her biri. 

Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [melek, ] 

Raḳīb-i rū siyāhuñdan kesil ey āfitābum gel / Bilürsin görmedi kimse melek ḳatında sulṭānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 6). [melek, ] 

Nevā-perdāz olup ʿuşşāḳa ey dil naġmeler göster / Melekler ḳıṣṣa-gīrsün zühre dutsun gökde āhengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 2). [melekler, -ler ] 

 

2.Melek. || Sevgili. 

Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb / Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 5). [melek, ] 

N’ola insāniyyet itse baña çeşmüñ ey melek / Ṭaña ḳalup mihr ider mihrüm görüp māh-ı felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 1). [melek, ] 

 

melek-ḫaṣlet: Melek huylu || Sevgili. 
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Bilür dil dostı iẓhār-ı mihr itmek degül lāzım / ʿAdū-yı dīve insāniyyet itme ey melek-ḫaṣlet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 6). [melek-ḫaṣlet, ] 

 

melek-rū: Melek yüzlü. 

İrişdürdi cenāb-ı vuṣlatuña ey perī-peyker / Çoḳ insāniyyet itdi bir melek-rū ādemüñ gördüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 4). [melek-rū, ] 

Hecr-i ḫaddüñle dem olmaz itmeye dil her gün āh / Ey melek-rū ādemīlikdür ider ḳul her gün āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 1). [melek-rū, ] 

 

melek-ṣūretlü: Melek yüzlü. 

Eger ey dil görem dirseñ kemāl-i ṣunʿ-ı Yezdānı / Temāşā ḳıl güzellerde melek-ṣūretlü insānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 1). [melek-ṣūretlü, ] 

 

melek-ṭalʿat: Melek yüzlü (sevgili, güzel). 

N’ola insāniyyet itseñ ey melek-ṭalʿat baña / Bir perīşān-ḫāṭırum raḥm it ḳılup şefḳat baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 1). [melek-ṭalʿat, ] 

 

memlū durur: Doludur. 

İltifātuñdur ġaraż ey mīve-i bāġ-ı ʿaṭā / Bilürüz memlū durur envāʿıla būstān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 10). [memlū durur, -ur ] 

 

meʾmūr: Tâbi, hazır. 

Yolumda sāyeveş ḫāk ol dimişsin / Raḥīmī nā-tüvān mūr emre meʾmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 7). [meʾmūr, ] 

 

men: Teklik birinci kişi zamiri, ben. 

Dil alur dil virür şimdi menem cünd-i maḥabbetde / Anuñçün Zāl-i ʿādil Rüstem-i devrāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 4). [menem, -em ] 

 

menʿ it-: Engellemek, yasaklamak; uzaklaştırmak, ayrı düşürmek. 

Menʿ itme ṣūfī dil-ber ü meyden Raḥīmī / Ḳo ʿīş ü ʿişret itsün anı şimdi çaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 4). [menʿ itme, -me ] 

 

menbaʿ: Kaynak. 
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Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var / Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 1). [menbaʿı, -ı ] 

 

menbaʿ-ı seyl-āb-ı miḥnet: Eziyet selinin kaynağı. 

Çeşme-i çeşmümden aḳar dem-be-dem yaşum benüm / Menbaʿ-ı seyl-āb-ı miḥnet başıdur yaşum benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 1). [menbaʿ-ı seyl-āb-ı miḥnet, ] 

 

menṣūb: Bir kimse, bir görüş veya şeyle ilgisi, bağı bulunan, ilgili, âit, -den olan, -e bağlı. 

Cāhı çāha menṣūbı menṣūbeye döndürdiler / Rāh-ı Ḥaḳda her biri ṣorsañ yine gümrāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 5). [menṣūbı, -ı ] 

 

menṣūbe: "Mensub" müennesi: Bir kimse, bir görüş veya şeyle ilgisi, bağı bulunan, ilgili, âit, -den olan, -e bağlı. 

Cāhı çāha menṣūbı menṣūbeye döndürdiler / Rāh-ı Ḥaḳda her biri ṣorsañ yine gümrāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 5). [menṣūbeye, -ye ] 

 

menşūr-ı emān: Yardım fermanı. 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ yazaldan ʿārıżuñ üzre nişān / Virdiler derd ehline gūyā ki menşūr-ı emān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 1). [menşūr-ı emān, ] 

 

menşūr-ı ḥüsn: Güzelliğin fermanı. 

Olalı menşūr-ı ḥüsne dāl-i zülfeynüñ nişān / Ṭoldı dīn iḳlīmine āsāyiş-i emn ü emān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 1). [menşūr-ı ḥüsne, -e ] 

 

menşūr-ı muʿāf: Özgürlük fermanı. 

Rūze-i ġamda bu dil her rūz iderken iʿtikāf / ʿḬd-ı vaṣluñçün hilāl ʿarż itdi menşūr-ı muʿāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 1). [menşūr-ı muʿāf, ] 

 

meʾnūs eyle-: Alışkanlık etmek, alışkanlık haline getirmek. 

Dili bir bend ile göz göre ḳoşdum ʿaşḳ-ı dildāra / Yine yıllarla meʾnūs eyledüm bir āşinā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 6). [meʾnūs eyledüm, -düm ] 

 

meʾnūs ol-: Alışmak. 

Būse-i laʿl-i lebüñe cān virüp meʾnūs olan / Bir nefes çekmez benüm rūḥ-ı revānum cān ġamın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 2). [meʾnūs olan, -an ] 
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menzil:  

1.Yer, mekân. 

Menzilüm gün gibi dirseñ ola farḳ-ı farḳadān / Ol rıżā rāhında her dem ḫāksār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 7). [menzilüm, -üm ] 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [menzili, -i ] 

Sālik-i hicrāna ṣor şehr-i viṣālüñ menzilin / Bār-ı ʿaşḳıyla olupdur reh-güẕār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 2). [menzilin, -in ] 

Āfitābum yücedür gerçi felekden menzilüñ / Sāye ṣal ben ẕerre-i nāçīz ü bī-miḳdāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 4). [menzilüñ, -üñ ] 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [menzilüñ, -üñ ] 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [menzilde, -de ] 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [menzil, ] 

Oḳ gibi ṭoġrı olanuñ menzili meydān-ı ġam / Ḳabża-i vuṣlatdadur egri olanlar yā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 3). [menzili, -i ] 

 

2. Yurt, mesken. 

Geçüp ġavġālarından ʿālemüñ ṣulḥından el çekdüm / Ferāġat menzilinde sākin-i künc-i rıżā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 5). [menzilinde, -inde ] 

Menzilüñde ben senüñ himmet semendin ḳoşmışam / Hem-ʿinānuñ olmaġa devlet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 1). [menzilüñde, -üñde ] 

 

3. Varılacak yer, yolcuların konakladıkları yer, konak yeri, konak. 

Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [menzil, ] 

 

menzil eyle-: Oturmak, konaklamak. 

Ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ ḥācibine bir gün ıṣmarla / Göñül şehrinde bir şeb eylesün ey māh-rū menzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 2). [menzil eylesün, ] 

 

menzil ol-:  

1.Konak, menzil, yer olmak. 
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Kārbān-ı ʿaşḳuña bir gün ola menzil ola / Göñlümi yā Rabb ḥaḳīḳat şehrine bir rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 2). [menzil ola, -a ] 

 

2.Nişan yeri olmak. 

Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [menzil olmaġa, -maġa ] 

 

menzil-be-menzil: Menzilden menzile, bir yerden bir yere. 

Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr / Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 6). [menzil-be-menzil, ] 

Ḳaraman mülkin Aydın idicek sen şāh-ı meh-çihre / Güneş menzil-be-menzil ḳarşu çıḳdı şehrden şehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 1). [menzil-be-menzil, ] 

 

menzil-güẕār-ı germiyān ol-: Germiyan'dan geçmek. 

Aydın oldı Tire dehr Aḳşehre döndi kāʾināt / Olalı sen meh bu gün menzil-güẕār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 2). [menzil-güẕār-ı germiyān olalı, -alı ] 

 

menzil-i ṣaf-ı niʿāl: Nal dizisinin varacağı nokta. 

Meyl ider yaşum nişān-ı naʿlçeñi görüp revān / Sāʾilüñ olur dem-ā-dem menzil-i ṣaf-ı niʿāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 5). [menzil-i ṣaf-ı niʿāl, ] 

 

menzil-i ṣaf-ı niʿāl ol-: Nallarının dizisinin varacağı yer olmak. 

Menzil-i ṣaf-ı niʿāl oldı maʿārif ehlinüñ / Sākin-i ṣadr-ı ṣadāret oldı nā-dān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 2). [menzil-i ṣaf-ı niʿāl oldı, -dı ] 

 

menzil-i sehm-i belā: Bela okunun menzili. 

Ey ḳaşı yā zaḫm-ı ġamzeñle müşebbek sīnemüz / Menzil-i sehm-i belādur ya vefā umacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 2). [menzil-i sehm-i belādur, -dur ] 

 

mercān: Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker 
iskeletli hayvan, mercan balığı; bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde. 

Laʿl-i sīr-ābuña teşne olalı cānā kirās / Ḥabbeye bir kimse almaz oldı mercān bāġını (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 317, Beyit 3). [mercān, ] 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [mercānı, -ı ] 
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İşigüñ ṭaşı ḳanlu yaşum ile olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı çoḳdan ʿālemüñ yāḳūt mercānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 5). [mercānı, -ı ] 

 

merciʿ-i luṭf u ʿaṭā: İyilik ve bağışlamanın başvurulacak kişisi. 

Ẕāt-ı bī-mānend ü ʿālī-ḳadr-i vālā-menzilet / Merciʿ-i luṭf u ʿaṭā ser-menzil-i iḥsān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 2). [merciʿ-i luṭf u ʿaṭā, ] 

 

merd: Yiğit, cesur, kahraman. 

Felek farḳ eylemez bir ḳaḥbe-zendür merdi nā-merdi / Hemīşe şād ider nā-merdi her dem aġladur 
merdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 1). [merdi, -i ] 

 

merd ü zen: Kadın ve erkek. 

Daʿvet itseñ ḥalvete bir gün beni aʿdām ile / Ey perī maʿlūm olurdı ara yirde merd ü zen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 6). [merd ü zen, ] 

 

merdān: Kahramanlar, yiğitler. 

Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [merdān, ] 

 

merdāne: Mertçe, yiğitçe. 

Nev-ʿarūs-ı ʿāleme bir ẕerrece mihr itmedüm / Pādişāhum ben gedāñuñ cünbişi merdānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 5). [merdānedür, -dür ] 

Pīre-zen dehre Raḥīmī ẕerrece mihr itmedi / Ehl-i cürʾet böyle ḳullanmaḳ gerek merdāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 5). [merdāne, ] 

Meyl eylemeyen bu ser-i zülf-i zen-i dehre / Serdār-ı ricālüm diyü merdāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 4). [merdāne, ] 

 

merd-i ḫudā ol-: Allah'ın yiğidi olmak. 

Alınmaz āline bu nev-ʿarūs-ı dehr-i bī-mihrüñ / Yalan dünyāda gerçekler ḥaḳı merd-i Ḫudā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 2). [merd-i ḫudā oldum, -dum ] 

 

merd-i ṣāḥib-ʿiṣmet: İffet sahibi yiğit. 

Ṣabrına ṣad āferīn ol merd-i ṣāḥib-ʿiṣmetüñ / Virmedi ḳoynını zindānuñ Zelīḥā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 5). [merd-i ṣāḥib-ʿiṣmetüñ, -üñ ] 
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merdūd-ı ʿālem: Dünyadan kovulmuş. 

Mürīdüñ olmayan ḥaḳḳā senüñ merdūd-ı ʿālemdür / Muḥibb ü muḫliṣ olmışdur saña bī-gāne vü ḫ˅īşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 4). [merdūd-ı ʿālemdür, -dür ] 

 

merdüm: Göz bebeği. 

Eşk-i ḥasret ḳana ġarḳ itdi gözüm merdümlerin / Ṣanki laʿlīn-cāmelerle zeyn olur ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 11). [merdümlerin, -lerin ] 

Ḫūn-ı cigerle besler merdüm yaşımı eşküm / Olsun demi ziyāde bu çeşm-i ḫūn-feşānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 157, Beyit 4). [merdüm, ] 

 

merdümek: Göz bebeği. 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [merdümek, ] 

 

merḥabā: Selam. 

Şād it Raḥīmī ḳuluñı bir merḥabā ile / Olsun ḳabūl-i luṭfuñ ile kām-kār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 8). [merḥabā, ] 

Gitmez idi bir nefes āyīne-i dilden ġubār / Merḥabālarla lebin ṣunmasa meh-rūyān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 10). [merḥabālarla, -larla ] 

 

merḥale-i rāh-ı ʿaşk: Aşk yolunun konağı. 

ʿAzmüñ Raḥīmī merḥale-i rāh-ı ʿaşk ise / Eyle sefer yaraġını ḳıl iḫtiyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
26, Beyit 7). [merḥale-i rāh-ı ʿaşk, ] 

 

merḥamet: Acıma, şefkat. 

Āh kim bir gün büker ḳavs-i ḳuzaḥveş ḳaddüñi / Merḥamet umma Raḥīmī çerḫ-i kec-reftārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 5). [merḥamet, ] 

 

merhem: Merhem, ilaç. 

Yalmanur tīġüñi gördükce göñül gül-gūndur / Yarar ol yarasına ġāyet eyü merhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 3). [merhemdür, -dür ] 

Eger göndermez ise laʿl-i cān-baḫşuñ dile merhem / ʿİlāca ḳābil olmaz bu ten-i mecrūḥ-ı ṣad çāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 6). [merhem, ] 

 

merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān: Gönlü yaralılara hoş ilaç. 
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Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān, ] 

 

merḥūm ol-: Ölmüş olmak, rahmetli olmak. 

Kūyuñda fedā olanuñ oldı yiri cennet / Merḥūm oluban raḥmet-i Raḥmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 336, Beyit 5). [merḥūm oluban, -uban  

 

merhūn ol-: Rehin düşmek. 

Raḥīmī ġamze ḳıldı ḳalb-i meftūn / Lebiçün cān ġama merhūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 5). [merhūn olupdur, -updur ] 

 

mermer: Renkli, damarlı ve beyaz çeşitleri olan, perdah ve cilâya elverişli, billurlaşmış bir çeşit kireç taşı. 

Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña / Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 4). [mermerden, -den  

 

merve ḥaḳḳı: "Mekke'deki Merve dağı hakkına" anlamında yemin. 

Merve ḥaḳḳı Kaʿbe kūyuñda Raḥīmī serverā / Biñ Ṣafāyıla ḳılupdur cānını ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 12). [merve ḥaḳḳı, ] 

Ḳapuña baş egmeyen ḳalbüm Ṣafā-yı ḳalb ile / Görmesün ol Merve ḥaḳḳı Kaʿbe-i ʿulyā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 6). [merve ḥaḳḳı, ] 

 

mescid: Mescid, namaz kılınan yer. 

Ey Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ʿāşıḳa / Ṭālib-i Ḥaḳḳ olmuşuz her yirde ṭāʿāṭ ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 7). [mescid, ] 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [mescide, -e ] 

Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ṭālib-i Ḥaḳḳa / Ḥużūr-ı ḳalb ile her yirde ṭāʿāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 7). [mescid,  

 

mesel:  

1.Hikâye, söylence. 

Lebüñi çeşme-i cān Kaʿbe görmiş adam yoḳ / Perī viṣāl gibi mā-ḥaṣal meseldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 4). [meseldür, -dür ] 

 

2. Atasözü. 
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Göñül maʿmūresin vīrān iderse yāre incinme / Meseldür bu girü yıḳan yapar miʿmār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 5). [meseldür, -dür ] 

 

mesʾele: Sorun, konu. 

Ḥālimüzden āh kim ʿālemde bir āgāh yoḳ / Münḫaṣır mesʾele manṣıb ḥasbeten lillāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 1). [mesʾele, ] 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [mesʾele, ] 

İnkār idenüñ ḥāli nedür mesʾele maʿlūm / İḳrār iden İslāma vü īmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 7). [mesʾele, ] 

 

mesīḥā: Hz. İsa. 

Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle / Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 2). [mesīḥādan, -dan ] 

 

mesken: Yer, yurt, bulunulan yer. 

Şīşe micmer olsa n’ola meskenüm misl-i gül-āb / Nār-ı ġam başdan çıḳarmışdur beni ey gül-ʿiẕār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 2). [meskenüm, -üm ] 

 

mesken eyle-: Yurt edinmek, yerleşmek. 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [mesken eylersin, -rsin ] 

 

mesken it-: Yerleşmek, yer edinmek. 

Raḥīmīnüñ dilinde genc-i ʿaşḳun mesken itmişdür / Unutduñ pāy-mālüñdür sen ol vīrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 7). [mesken itmişdür, -mişdür ] 

 

mesken ṭut-: Yer, yurt edinmek, yerleşmek, oturmak. 

Mesken dutan serīr-i serāy-ı sürūrda / Maḥzūn olup iderse n’ola zār zār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 5). [mesken dutan, -an ] 

Bu māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñ n’ola mesken ṭutsa sīnemde / Niçe vīrāne var içinde genc-i şāyegān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 6). [mesken ṭutsa, -sa ] 

N’ola mesken ṭutsa göñlümde ḫayāl-i ḥüsn-i yār / Bulınur vīrānede elbette genc-i şāyegān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 4). [mesken ṭutsa, -sa ] 

Derūn-ı dilde mesken dutsa n’ola şevḳ-i ruḫsāruñ / Tecellī eylemişdür nūr-ı Aḥmed künc-i ġār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 4). [mesken dutsa, -sa ] 
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meskenet: Allah karşısında aczini, yokluğunu bilme, gerçek zenginin Allah olduğunun ve kulun O’na karşı mutlak 
bir ihtiyaç içinde bulunduğunun şuurunda olma. 

Kibriyā kūhında yā Rabb ḳılma gürg-i tīz-ceng / Rāzıyam ben meskenet rāhında bir rūbāh ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 175, Beyit 3). [meskenet, ] 

 

mesken-i genc-i maḥabbet: Sevgi hazinesinin yeri. 

Bir gedāyuz bir de māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñla şehā / Mesken-i genc-i maḥabbetdür dil-i vīrānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 6). [mesken-i genc-i maḥabbetdür, -dür ] 

 

mesrūr: Memnun. 

Ġamum ṣorma benüm mesrūr dil-i maʿmūra ḫāṭırdan / Yıḳıḳ göñlüm benüm cevriyle vīrān olmayan 
bilmez (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 4). [mesrūr, ] 

 

mesrūr-ı rūşen it-: Aydınlığın mutlusu etmek. 

İnanmaz saña gerçek er olan ey ḳaḥbe-zen dünyā / Bu gün mesrūr-ı rūşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 5). [mesrūr-ı rūşen itmedüñ, -medüñ ] 

 

mest: Sarhoş, kendinden geçmek. 

Ḫayāl-i laʿl-i cānānumla mestem sāḳiyā ṣunma / Benem ḫod baña yetmişdür ne lāzım bāde-i ḥamrā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 3). [mestem, -em ] 

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [mest, ] 

Dil ü cān cürʿa-i bezm-i elestüñ mestidür ṣūfī / Görüp ṭaʿn itme ol o kāra ṣanma iḫtiyārumdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 4). [mestidür, -idür ] 

Biz mey-i ʿaşḳ ile mestüz kūy-ı ḫammār isterüz / Laʿl-i yāre cürʿa gibi cānı īsār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 1). [mestüz, -üz ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [mest, ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [mestüñ, -üñ ] 

Raḳībüñ raġmına ey çeşm-i nergis / Naẓar ḳıl mestüñüm geh gāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
189, Beyit 6). [mestüñüm, -üñüm ] 

Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [mestem, -em ] 
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Yārüñ esrār-ı ḫayāl-i leb-i mey-gūnı ile / Ey Raḥīmī gehi mest ü gehi ḥayrānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 5). [mest, ] 

Cānā Raḥīmī cām-ı lebüñ mestidür müdām / Eşʿār-ı ṣāfisi nice mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 9). [mestidür, -idür ] 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [mest, ] 

 

mest eyle-: Kendinden geçirmek, sarhoş etmek. 

Cānımuz bezm-i maḥabbetde bu dem mest eyledüñ / Ṣundı bir cām-ı şarāb-ı ḫoş-güvār-ı evliyā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 9). [mest eyledüñ, -düñ ] 

Ey pīr-i meygede beni mest eyle ḥürmet it / Ṣāfi-keşān ü ṣūfiveşān delḳ-pūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 3). [mest eyle, ] 

 

mest ol-: Kendinden geçmek, sarhoş olmak. 

Ḫayāl-i laʿl-i mey-gūnuñla cānā bezm-i fürḳatde / Raḥīmī mest olup dāʾim ider ḫūn-ı ciger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 7). [mest olup, -up ] 

Mest olan cānā ḫayāl-i laʿl-i nābuñla müdām / Bezm-i dünyānuñ şarāb-ı ḫoş-güvārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 2). [mest olan, -an ] 

Bu devr-i dūna gel ey dil bir intiḳām idelüm / Müdām mest olalum ʿişret-i müdām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 1). [mest olalum, -alum ] 

Mest ola şol ki yaṣdana iç işügüñ ṭaşın / Taḥt-ı yedinde olur anuñ taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 3). [mest ola, -a ] 

Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [mest oldum, -dum ] 

Āh kim sāġar ṣunarsın mest olup her sifleye / Laʿl-i nābuñ beẕl idersin rāḥ-ı rūḥ-efzā gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 2). [mest olup, -up ] 

 

mest ü ḫarāb eyle-: Sarhoş ve perişan etmek. 

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [mest ü ḫarāb eyle, ] 

 

mest ü ḫumār ol-: Sarhoş ve sersem olmak. 

Ḥoḳḳa-i laʿlüñ ḳatında ḥalḳa-i gīsūlaruñ / Mārdur tiryāḳdan mest ü ḫumār olmış yatur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 104, Beyit 6). [mest ü ḫumār olmış, -mış ] 

 

mest ü şeydā eyle-: Sarhoş ve coşkun hale getirmek. 
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Mest ü şeydā eyleyen ʿaşḳuñ şarābıdur beni / Ṣanma sen keyfiyyetüm afyon u ya esrār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 6). [mest ü şeydā eyleyen, -yen ] 

Beni ʿaşḳuñ meyiyle mest ü şeydā eyleyen sensin / Nihānī sırrumı ifşā vü rüsvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 1). [mest ü şeydā eyleyen, -yen ] 

 

mestāne: Sarhoş olmuş, kendinden geçmiş, mahmur. 

Olmışam cām-ı şarāb-ı ʿaşḳ ile mestāne ṭavr / Sākin-i kūy-ı ḫarābātem yine dīvāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 65, Beyit 1). [mestāne, ] 

Şevḳ-ı leb ü zülfüñle bu ben ʿāşıḳı cānā / Mey-ḫāne-i mihrüñde ḳo mestāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 3). [mestāne, ] 

Lebin öpmekde āl it ter düşer nāzük-ṭabīʿatdur / Ṣaḳın reng almasun ol ġonca-leb mestāne ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 5). [mestāne, ] 

Cān lebüñ cāmın görüp mestāne şeklin baġladı / Yandı şemʿ-i şevḳe dil pervāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 1). [mestāne, ] 

Mestāneler miyānını çeksem kenāruma / Ḥayrānla girse aġzuma ḥelvā dudacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 4). [mestāneler, -ler ] 

 

mestāne göz: Sarhoş, baygın, süzgün göz. 

Mestāne gözin şīve ile süzdügi yārüñ / Efsūn oḳıyup nergise siḥr-i seher eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 4). [mestāne gözin, -in ] 

 

mestāne ol-: Sarhoş olmak, kendinden geçmek. 

İçüp cām-ı maḥabbet olmışam mestānesi ʿaşḳuñ / Bu gün zencīr-i şevḳiyle benem dīvānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 1). [mestānesi olmışam, -si, -mışam ] 

Mey yirine Raḥīmī anuñ ḳanın içesin / ʿḬş ide sāḳī bir gözi mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
297, Beyit 8). [mestāne olmaya, -maya ] 

Cānā Raḥīmī cām-ı lebüñ mestidür müdām / Eşʿār-ı ṣāfisi nice mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 9). [mestāne olmaya, -maya ] 

 

mest-i dād-kār ol-: Feryat eden sarhoş olmak. 

Ṣūfiye ḳarşu Raḥīmī içeyüm bāde-i ṣāf / Mest-i dād-kār olayın ʿāşıḳ-ı bī-bāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 7). [mest-i dād-kār olayın, ] 

 

mest-i ḫarāb: Harap/perişan olmuş sarhoş. 

Nihān oldı gözümden laʿl-i nābuñ niçe demlerdür / Yaḳar ġam cāmı ben mest-i ḫarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 1). [mest-i ḫarābuñ, -uñ ] 
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mest-i melāmet: Ayıplanan, hor görülen sarhoş. 

Ḳadeḥ cerrār oldum küb düşüp mey-ḫāne mey-ḫāne / Benem mest-i melāmet şevḳ ile mey-ḫ˅āresi 
ʿaşḳuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 3). [mest-i melāmet, ] 

 

mest-i mestūr: Gizli sarhoş. 

Ṭayanup ġamzeñe çeşmüñ döker ḳan / Velī ṣorsañ geçer ol mest-i mestūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
42, Beyit 2). [mest-i mestūr, ] 

 

meşʿal: Meşale. 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [meşʿal, ] 

Ruḫuñ māhın gözetmekden bu çeşmüñ eşḳ-i pervīnin / Görür her gice yılduz ṣayduġum ḳaldı ṭaña 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 2). [meşʿal, ] 

Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [meşʿal, ] 

Ḥarāretle yanarken nār-ı hecri dün gice şemʿa / Yanumca bir yaña pervāne yandı bir yaña meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 4). [meşʿal, ] 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [meşʿal, ] 

Göñül pervānesin ben sen ruḫı gül-nāra yandurdum / Benümle kimse ṭutuşmaz meger ya şemʿ ya 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 6). [meşʿal, ] 

Nice demdür gözüm yaşıyla deryā āşinālardı / Velīkin āteş-i āhumla şimdi rūşenā meşʿal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 7). [meşʿal, ] 

Raḥīmī nār-ı ʿaşḳa ben delīl oldum çerāġumdur / Benüm bu tef-i tābumdan bulupdur rūşenā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 8). [meşʿal, ] 

 

meşġūl: Bir işle uğraşan, çalışmakta olan. 

Kiştzār-ı dünyede bād-ı hevādur ḥāṣıluñ / Sen göñül ġulāt-ı zecr-i miḥnete meşġūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 2). [meşġūlsün, -sün ] 

 

meşġul ol-: Bir işle uğraşmak, herhangi bir şeyle vakit geçirmek. 

Raḥīmī ṣıdḳ ile gel sen ḫavāṣa meşġul ol / Yolında ölmege yārüñ ṣalā-yı ʿām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 7). [meşġul ol, ] 

 

meşḳ: (Bir işte, özellikle hüsnühat ve mûsikîde) öğrenmek için yapılan ders, talim, çalışma, alıştırma, karalama. 
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Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [meşḳ, ] 

 

meşḳ-i ʿaşḳ: Aşk çalışması. 

Meşḳ-i ʿaşḳuñ ḳaralarken ben senüñ daḫi ḳalem / Levḥa yazmamış idi Leylā vü Mecnūndan misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 3). [meşḳ-i ʿaşḳuñ, -uñ  

 

meşreb: Yaratılış, huy, tabiat. 

Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle / Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 2). [meşrebi, -i ] 

 

metāʿ: Varlık, mal. 

Bāng-i ceres fiġān u metāʿum belā vü derd / Ḳıldum diyār-ı ʿaşḳa bu gün ḫ˅ācevār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 2). [metāʿum, -um ] 

Naḳd-i ʿömrin yoḳ yire ol nā-ḫalef ḳıldı telef / Yaġmaladılar metāʿını dükānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 5). [metāʿını, -ını ] 

ʿAzīzüm dil olaldan müşterī ḥüsnüñ metāʿına / Cihānuñ Yūsufın bir şāhid-i bāzāra ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 3). [metāʿına, -ına ] 

 

metāʿ-ı laʿl: (Sevgilinin) kırmızı dudağının sermayesi. 

Yoluñda beẕl-i cān itmek meẕāḳın ey şeker-ḫande / Metāʿ-ı laʿlüñe cāndan ḫarīdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 3). [metāʿ-ı laʿlüñe, -üñe ] 

 

metāʿ-ı vaṣl: Kavuşma serveti. 

Metāʿ-ı vaṣluña ger dest-res bulmazsa ey ḫ˅āce / Muḥaṣṣal ḫarc-ı zāyiddür bu tende naḳd-i cān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 6). [metāʿ-ı vaṣluña, -uña ] 

Çaġırup ġayrılara ṣatdı metāʿ-ı vaṣlı / Āh kim ḫ˅āce-i hicrān beni dellāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
322, Beyit 3). [metāʿ-ı vaṣlı, -ı ] 

 

meʾvā: Yurt. 

Ḫayāl ü fikr-i dendān u dehān-ı yāra meʾvādur / Ne dürrüñ maʿdenidür gör ne cevher kānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 4). [meʾvādur, -dur ] 

Ben gedāña āsitānuñdur şehā meʾvā bu gün / Ger ṭurur ger ṭurmasın nemdür benüm dünyā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 1). [meʾvā, ] 

 

meʾvā eyle-: Mesken edinmek. 
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Geh olup ṣavmaʿa küncinde geh mey-ḫāne ṣadrında / Derūn-ı ḫalvet-i ḫāṭırda meʾvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 4). [meʾvā eyleyen, -yen ] 

 

meʾvā idin-: Yurt, mesken edinmek. 

Her gün başına mihr-i şeref ṭoġsa ṭañ mıdur / Meʾvā idindi dergehüñ ey şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 3). [meʾvā idindi, -indi ] 

 

meʾvā it-: Yurt edinmek, yerleşmek. 

Şām-ı zülfüñde ḳarār itdi bu şeb miskīn-göñül / Ḳanda kim aḫşām ola lābüdd ider meʾvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 4). [meʾvā ider, -er ] 

Göremez pāk-naẓarla ruḫ-ı dil-cūñı ḥasūd / Nice meʾvā ide mā dīde-i nā-bīnāda (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 280, Beyit 4). [meʾvā ide, -e ] 

Ölürsem ārzū-yı kūy-ı yār ile benem Mevlā / İder maḥşer güninde cennet-i meʾvāyı meʾvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 2). [meʾvāsı ider, -sı, -er ] 

 

mevāʿīd-i viṣāl: Kavuşma sözü, vaadi. 

Şeb-i ḳadri bu ben Mecnūnuñuñ Leylā-yı zülfüñdür / Mübārek ʿīd-ı ferḫundem mevāʿīd-i viṣālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 4). [mevāʿīd-i viṣālüñdür, -üñdür ] 

 

meʾvā-yı sūr: Şenliğin yurdu. 

Südde-i sidre-misālüñ olalı meʾvā-yı sūr / Müntehā ḳadr oldı ṭūbā ḥaḳḳı ʿīdāsā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 1). [meʾvā-yı sūr, ] 

 

mevc: Dalga. 

Nice deryā-yı ḳudret ḳaṭresidür bilmezem yā Rab / Ne ḥikmet mevcinüñ seyl-āb-ı bī-pāyānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 6). [mevcinüñ, -inüñ ] 

 

mevc ur-: Dalgalanmak. 

Yaşum deryāsı her dem mevc ururmış sūy-ı kūyında / Benüm nemsin anı girdāb-ı bī-pāyāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 3). [mevc ururmış, -urmış ] 

 

mevlā: Allah. 

Baña sen māh-rū eksüklügin göstermesin Mevlā / Senüñ ḳapuñdan artıḳ bir daḫi şehr ü diyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 5). [mevlā, ] 

Ölürsem ārzū-yı kūy-ı yār ile benem Mevlā / İder maḥşer güninde cennet-i meʾvāyı meʾvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 2). [mevlā, ] 
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mevlevī: 13. yüzyılda yaşamış Mevlana Celaleddin Rumi'nin görüşleri ve tasavvufi düşünceleri üzerine, kendisinin 
ölümünün ardından gelişen tarikata mensup derviş. 

Mevlevī olduḳ semāʿ itdük ṣafā kesb eyledük / Tekye-i ʿaşḳ içre olduḳ iḫtiyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 10). [mevlevī, ] 

Yanup pervāneveş dil Mevlevī gibi semāʿ eyler / Senüñ şevḳüñle ara nāra yanmış ara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 4). [mevlevī, ] 

 

mevlevī-ḫāne-i ʿaşḳ: Aşkın Mevlevi tekkesi. 

İşidüp semʿ-i ḳabūliyle neyüñ nālesini / Mevlevī-ḫāne-i ʿaşḳ içre ṭarabnāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 6). [mevlevī-ḫāne-i ʿaşḳ, ] 

 

mevṣıl: Kavuşma yeri, kavşak. 

İrüp Baġdād kūyına olınca vaṣluña mevṣıl / Gözümüñ ḳara ḳanlu yaşı ġarḳ itdi Ḳaramanı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 2). [mevṣıl, ] 

 

mevsim-i ʿināyet: İhsan, iyilik mevsimi. 

ʿAṭā vü luṭf güni mevsim-i ʿināyetdür / Şehā Raḥīmīye şefḳat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 5). [mevsim-i ʿināyetdür, -dür ] 

 

mevsim-i ʿıyş u ṭarab: Yeme ve içme (eğlencenin) mevsimi. 

Yār hem-dem bezm-i ḫurrem mevsim-i ʿıyş u ṭarab / Sāḳiyā mey ṣun ele girmez bu demler her zemān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 3). [mevsim-i ʿıyş u ṭarab, ] 

 

mevzūn: Düzgün. 

Bu gün ḳadd-i hilāl-i ʿīd reşk-i ebruvānuñdur / Leṭāfet bāġına revnaḳ viren mevzūn nihālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 2). [mevzūn, ] 

 

mey: Şarap. 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [mey, ] 

Çün döşendi nüh sipihr üzre simāṭ-ı keh-keşān / Mey şafaḳ encüm nuḳul ḫūrşīd ü mehdür nān-ı ʿīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 2). [mey, ] 

Menʿ itme ṣūfī dil-ber ü meyden Raḥīmī / Ḳo ʿīş ü ʿişret itsün anı şimdi çaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 4). [meyden, -den ] 
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Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [mey, ] 

Ḳan ṭolar her dem ḳadeḥveş çeşm-i ḫūn-efşānumuz / Mey içelden ḫār ile ol ġonca-i ḫandānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 1). [mey, ] 

Ṣaḥrāda lāle ṣanma gül-gūn meyiyle ṣunmış / ʿAyyāş-ı nev-bahāra cām-ı ṣafā-yı nev-rūz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 108, Beyit 3). [meyiyle, -iyle ] 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [mey, ] 

İçersin ḳana ḳana mey yirine ʿāşıḳuñ ḳanın / Velī ey çeşm-i mestüm ḳāniʿ olmaz ḳanı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 6). [mey, ] 

Yār hem-dem bezm-i ḫurrem mevsim-i ʿıyş u ṭarab / Sāḳiyā mey ṣun ele girmez bu demler her zemān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 3). [mey, ] 

Beni ʿaşḳuñ meyiyle mest ü şeydā eyleyen sensin / Nihānī sırrumı ifşā vü rüsvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 1). [meyiyle, -iyle ] 

Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [mey, ] 

Mey yirine Raḥīmī anuñ ḳanın içesin / ʿḬş ide sāḳī bir gözi mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
297, Beyit 8). [mey, ] 

Ḳanını mey yirine anuñ içesin müdām / Devrüñde lāle gibi ciger-ḫ˅ānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 3). [mey, ] 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [mey, ] 

Mey tāc-ı Keyḳubād ḳadeḥ ḫātemüñ gözi / Her bir ḥabāb-ı ʿaynı ile ṣun Cemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 1). [mey,  

Yārüñ Raḥīmī öpmek içün laʿlini müdām / Mey cām-ı ġamda göñlümi āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 7). [mey, ] 

 

mey iç-: Şarap içmek. 

Gül gibi sen mey içüp her ḫāra hem-dem olalı / Ġoncaveş ben ḳan yudup bülbül gibi itdüm fiġān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 6). [mey içüp, -üp ] 

 

meydān: 

1. Geniş yer, saha. 

Başumı iltür vefā meydānına nāḳıṣ ḳadem / Ben erenlerle bu gün ġayret semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 2). [meydānına, -ına ] 

Ey Raḥīmī yügrigi oldum vefā meydānınuñ / Ögdül alursam n’ola ḫıdmet semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 5). [meydānınuñ, -ınuñ ] 
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Lebinden dem uraldan sen döker ḳan çeşm-i giryānum / Niçün ḳan üzre ḳan itdüñ girüp meydāna ey 
vişne (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 2). [meydāna, -a ] 

 

2. Geniş yer, saha. || Meclis. 

Pehlevānıdur bu meydānuñ ṣurāḥı ser-firāz / Bir ayaġıyla baṣar biñ Rüstemi rūz-ı maṣāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 3). [meydānuñ, -uñ ] 

 

3.Dünya. 

İdüpdür top-ı çerḫi himmetüñ çevgānı ser-gerdān / Erenler ḥaḳḳıçün meydān bu gün sen 
şehriyāruñdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 5). [meydān, ] 

Başum aldum ele meydānuña ṣoñra ḳadem baṣdum / Ḥayātum defteri erḳāmına evvel ḳalem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 2). [meydānuña, -uña ] 

 

meydān-ı ʿaşḳ: Aşk meydanı. 

Başum ṭop eyledüm ayaġuña meydān-ı ʿaşḳuñda / Ümīd-i dest-būsuñla ḳadüm çevgāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 3). [meydān-ı ʿaşḳuñda, -uñda ] 

 

meydān-ı devlet: Mutluluk meydanı. 

Segirdüp al murāduñ ögdilin meydān-ı devletde / Saña ḳoşdum erenler ḥaḳḳı himmetle duʿā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 3). [meydān-ı devletde, -de ] 

 

meydān-ı ferāḫ: Geniş meydan. 

Görmesem meh yüzüñ ey meh eger aḫşama degin / Teng ü tar olur o gün başuma meydān-ı ferāḫ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 4). [meydān-ı ferāḫ, ] 

 

meydān-ı ġam: Dert meydanı. 

Oḳ gibi ṭoġrı olanuñ menzili meydān-ı ġam / Ḳabża-i vuṣlatdadur egri olanlar yā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 3). [meydān-ı ġam, ] 

 

mey-fürūş: Meyhaneci. 

Ben bezmgāh-ı derdüñüñ ol dürd-nūşıyam / Cān naḳdi ile cām-ı lebüñ mey-fürūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 1). [mey-fürūşıyam, -ıyam ] 

 

mey-gūn: Şarap renkli, kırmızı. 
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Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [mey-gūn, ] 

Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [mey-gūn, ] 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [mey-gūnumuñ, -umuñ ] 

 

mey-ḫāne: İçki içilen yer. 

Sen leb-i mey-gūn ġamdan cān virürsem ḳurbuñ / Eylesün bennā bināsı vażʿını mey-ḫāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 2). [mey-ḫāne, ] 

Ey Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ʿāşıḳa / Ṭālib-i Ḥaḳḳ olmuşuz her yirde ṭāʿāṭ ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 7). [mey-ḫāne, ] 

Ḳadeḥ cerrār oldum küb düşüp mey-ḫāne mey-ḫāne / Benem mest-i melāmet şevḳ ile mey-ḫ˅āresi 
ʿaşḳuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 3). [mey-ḫāne mey-ḫāne, ] 

Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ṭālib-i Ḥaḳḳa / Ḥużūr-ı ḳalb ile her yirde ṭāʿāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 7). [mey-ḫāne, ] 

Geh olup ṣavmaʿa küncinde geh mey-ḫāne ṣadrında / Derūn-ı ḫalvet-i ḫāṭırda meʾvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 4). [mey-ḫāne, ] 

Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [mey-ḫāne, ] 

 

mey-ḫāne-i mihr: Sevgi meyhanesi. 

Şevḳ-ı leb ü zülfüñle bu ben ʿāşıḳı cānā / Mey-ḫāne-i mihrüñde ḳo mestāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 3). [mey-ḫāne-i mihrüñde, -üñde ] 

 

mey-ḫ˅āre: Şarap içen, ayyaş. 

Ḳadeḥ cerrār oldum küb düşüp mey-ḫāne mey-ḫāne / Benem mest-i melāmet şevḳ ile mey-ḫ˅āresi 
ʿaşḳuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 3). [mey-ḫ˅āresi, -si ] 

 

mey-i ʿaşḳ: Aşk şarabı. 

Biz mey-i ʿaşḳ ile mestüz kūy-ı ḫammār isterüz / Laʿl-i yāre cürʿa gibi cānı īsār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 1). [mey-i ʿaşḳ, ] 

 

meyl: Eğilim, temayül, istek. 

Var iken luṭf u kerem ḳılma sitem semtine ʿazm / Eyleme imsāke meyli var iken imkān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 4). [meyli, -i ] 
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Cihān bāġına yoḳ meylüm benüm gülzār-ı ḥüsn içre / Ḳıyāmet serv-ḳāmet ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 4). [meylüm, -üm ] 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [meylüm, -üm ] 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [meyli,-i ] 

Ne cennet isterem ne ḥūri ne enhāradur meylüm / Ki bir dervīş-i ṣāḥib-himmetüm dīdāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 1). [meylüm, -üm ] 

Gerekmez ravża-i rıḍvān-ı ġılmān-ı ḳamer-ṭalʿat / Saña erzānı ey ṣūfī benüm ol yāredür meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 2). [meylüm, -üm ] 

Götürdüm bezm-i kesretden ayaġı lāleveş sāḳī / Baña vaḥdet meyinden cürʿa ṣun dildāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 3). [meylüm, -üm ] 

Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa / ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 4). [meylüm, -üm ] 

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [meylüm, -üm ] 

Ey Raḥīmī āh kim oldum yolında ḫāk-i pāy / Meyli yoḳ ednāya bir ʿālī-cenābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 7). [meyli, -i ] 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [meylüm, -üm ] 

Benüm zāġ u zaġanveş cīfe-i dünyāya yoḳ meylüm / Ġıdā-yı rūḥdur bir ṭāʾir-i heft āsmānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 6). [meylüm, -üm ] 

Revān oldı yine ol serv seyr-i sūy-ı deryāya / Beşer ey dīdesinde meyli yoḳ ḳurı temāşāya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 1). [meyli, -i ] 

 

meyl eyle-: Yönelmek, eğilim göstermek, alâka göstermek. 

Meyl eyleyeli ḫāre o gül-pīreheni gör / Gül gibi teni çāk yini yāsemeni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
52, Beyit 1). [meyl eyleyeli, -yeli ] 

Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [meyl eylemez, -mez ] 

Kimseye meyl eylemezsin bir ʿacūz-ı naḥssın / Ṭaşa çaldı başını Ferhād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 2). [meyl eylemezsin, -mezsin ] 

Meyl eylemeyen bu ser-i zülf-i zen-i dehre / Serdār-ı ricālüm diyü merdāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 4). [meyl eylemeyen, -meyen ] 

 

meyl it-:  

1.Yönelmek. 
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Meyl ider yaşum nişān-ı naʿlçeñi görüp revān / Sāʾilüñ olur dem-ā-dem menzil-i ṣaf-ı niʿāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 5). [meyl ider, -er ] 

Ey gözüm ḳan aġlama ol ḳāmet-i şimşād içün / Gül ḳaçan meyl itdi sūy-ı bülbüle feryād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 1). [meyl itdi, -di ] 

 

2.İlgi, alâka göstermek, gönül vermek. 

Cihān bāġı degül ger ravża-i ḫuld-ı berīn olsa / Göñül meyl itmez ol eṭrāfa seyr-i kūy-ı yār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 2). [meyl itmez, -mez ] 

Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [meyl idüp, -üp ] 

Çerḫ-i bed-mihre meyl idüp ol meh / Ẓālim ü nā-bekāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
5). [meyl idüp, -üp ] 

Bilmemiş noḳṣānını meh-rūña meyl itmiş ḳamer / Her gice şehrüñde anuñçün gezer uġrı gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 5). [meyl itmiş, -miş ] 

 

meyl-i ʿazm-i kūy it-: ( Sevgilinin ) mahallesine yönelmeye meyil etmek, istemek. 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez, -mez-uñ ] 

 

meyl-i cān u dil: Can ve gönüle meyil. 

Şimdi meyl-i cān u dil şol bir şehe ḫūbāñedür / Ḥüsnde Bekdaşi yoḳdur ḫālveş bir dānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 1). [meyl-i cān u dil, ] 

 

meyl-i cān: Canın isteği. 

Gözümde ḫāk-i rehüñ meyl-i cānda laʿl-i lebüñ / Cevāhir oldı bular kīmiyā ʿameldür ola (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 307, Beyit 2). [meyl-i cānda, -da ] 

 

meyl-i firdevs-i berīn it-: Yüce firdevs cennetine meyil etmek, istemek. 

Söz bir olur beg didüm vāʿiẓ uzatma ḳıṣṣayı / Meyl-i firdevs-i berīn itmez iden dīdār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 4). [meyl-i firdevs-i berīn itmez, ] 

 

mezād it-: Açık arttırmaya çıkarmak. 

Ḫ˅āce-i dehri mezād idüp ṣatarsın ḳul gibi / Olmadı bir kimsene āzād elüñden ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 159, Beyit 6). [mezād idüp, -üp ] 

 

meẕāḳ: Zevk, tat. 
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Yoluñda beẕl-i cān itmek meẕāḳın ey şeker-ḫande / Metāʿ-ı laʿlüñe cāndan ḫarīdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 3). [meẕāḳın, -ın ] 

Olmayan cürʿa-keş-i cām-ı ġam-ı bezm-i firāḳ / Yoḳdur efserde dimāġında anuñ vaṣla meẕāḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 138, Beyit 1). [meẕāḳ, ] 

 

meẕāḳ-ı cām-ı cān: Can kadehinin zevki. 

Ḥālet-i laʿlüñ Raḥīmī cām-ı sāġardan ṣorar / Ol meẕāḳ-ı cām-ı cānı kām-yābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 7). [meẕāḳ-ı cām-ı cānı, -ı ] 

 

meẕāḳ-ı cān: Ruhun/Gönlün tadı. 

Şeker-ḫandından olur ey meẕāḳ-ı cān şeker peydā / İder elfāẓ-ı dür-bāruñ söze gelse şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 1). [meẕāḳ-ı cān, ] 

 

meẕāḳ-ı ḫūn-ı viṣāl: Kavuşma kanının lezzeti. 

Meẕāḳ-ı ḫūn-ı viṣālüñle muġtenem herkes / Baña şarāb-ı ġamuñ ḳısmet-i ezeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 6). [meẕāḳ-ı ḫūn-ı viṣālüñle, -üñle ] 

 

meẕāḳ-ı ʿīş: Yaşamın tadı.. 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [meẕāḳ-ı ʿīş, ] 

 

meẕāḳ-ı mey-ḫoş: Mayhoş tat. 

Ḫoş-ābuñ ḫoş-müşābihdür leb-i cānāna ey vişne / Meẕāḳ-ı mey-ḫoşuñ rengīn tesellī cāna ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 1). [meẕāḳ-ı mey-ḫoşuñ, -uñ ] 

 

meẕāḳ-ı nuṭḳ-ı laʿl: (Sevgilin) dudağının sözünün lezzeti. 

Ġubār-ı ḫaṭṭuñ esrārını ḥayrān olmayan bilmez / Meẕāḳ-ı nuṭḳ-ı laʿlüñ hem-dem-i cān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 1). [meẕāḳ-ı nuṭḳ-ı laʿlüñ, -üñ ] 

 

mezār-ı evliyā: Evliyaların mezarı. 

Ẕāt-ı pāküñden şeref buldı diyār-ı evliyā / Nūra ġarḳ oldı ʿiẕāruñdan mezār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 1). [mezār-ı evliyā, ] 

 

meẕellet: Alçalma. 
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Hevādārı olanı ḳāmetüñüñ istiḳāmetle / Meẕellet yollarında sāye gibi ḫāksār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 3). [meẕellet, ] 

 

mezīd ol-: Çoğalmak, artmak. 

Şevḳ ile geldi ḳapuña dir ḳılup ḳaddin dü-tā / Yarıcuñ Allāh u ʿömr ü devletüñ ola mezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 3). [mezīd ola,-a ] 

Ḥālet-i ʿaşḳ içre aḥvālüm görüp ḳan aġladı / Ey benüm çeşm-i güher-bārum yaşuñ olsun mezīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 2). [mezīd olsun, -sun ] 

 

mezraʿ: Alan, saha. 

Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [mezraʿında, -ında ] 

 

mı: Soru edatı. 

Cinān bāġında mı ādem anuñçün cān ḳarār itmez / Bilür mecmūʿ-ı insān bir perīşān kākülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 4). [mı, ] 

Artırursın vefāñı ġayrılara / Mihrüñ ey meh baña mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 6). 
[mı, ] 

Bāda virdi ḫırmen-i ʿömrüm hevā-yı zülf-i yār / Bilmezem bād-ı hevā mı ṣanur ol dildār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 5). [mı, ] 

Gel raḳībüñden ıraġ ol didüm ol ġonca didi / Var mıdur bir gül cihān bāġında terk-i ḫār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 4). [var mıdur, ] 

Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [mı, ] 

Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [mı, ] 

Şāyiʿ olur şuʿle-i şemşīr-i āhum sīneden / Berḳ-ı ʿālem-tāba ey meh-rū olur mı hīç ġılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 5). [mı,] 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [mı, ] 

Didüm beñzer ʿiẕāruñ āfitāba / Bu mı eksüklügüm ey māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
3). [mı, ] 

Kuḥl eyledüm gözüme görince izüñ tozın / Görince ben ḳuluñ hele ṣāḥib-naẓar mıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 2). [mıyam, -yam ] 

Rikābuñdan cüdā olmaḳ revā mı çihre-i ḫāküm / Güneş yüzlüm senüñ mihrüñde ḫod ben ẕerreveş 
ḫāküm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 1). [mı, ] 
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Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [mı, ] 

ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından / ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 4). [mı, ] 

Gün olmaz yanmaya dem var mı ḳan dökmezdi yoluñda / Dil-i biryānı bilmez dīde-i giryānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 4). [mı, ] 

Mihr eylemedi māha Raḥīmī ruḫuñ özler / Göz göre çıḳarsın mı o nūrı baṣarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 7). [mı, ] 

Geh ġam-ı hecr Raḥīmī vü geh ümmīd-i viṣāl / Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 7). [mı, ] 

Öte ṭursun bāġ-ı vaṣluñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Bülbül oldı çāre yoḳ mı ḳış gidüp yaz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 2). [mı, ] 

Etegüñ ṣanmış sifālin dem olur mı ḫ˅ār-ı ʿaşḳ / Dökseler ger ḳanını virmez anı cām-ı Ceme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 3). [mı, ] 

Ṭutalum kim muḳteżā-yı ḥüsn imiş cevr ü cefā / ʿĀşıḳa ḳıymaḳ revā mı bunca istiġnāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 4). [mı, ] 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [mı, ] 

Cān mıdur ol ki yoluña ḳurbānuñ olmaya / Ten midür ol ki ḫāk ile yeksānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 1). [mıdur, -dur ] 

Ḳan mıdur ol ki ṣu gibi ḳapuñda aḳmaya / Baş mıdur ol ayaġuña ġalṭānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 2). [mıdur, -dur ] 

Yoluñda öl disem şu ki bir dem nizāʿ ide / Ḳul mıdur ol ki emrüñe fermanuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 4). [mıdur, -dur ] 

Aṣlā ne ġam çeker aṣılan dār-ı zülfüñe / Ṭaşdan yire baṣar mı feraḥdan ayacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 3). [mı, ] 

Ter düşersin sūy-ı kūyuñda yaşum seyl-ābına / Ḫāk-i pāyuña revā mıdur yol ırmaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 3). [mıdur, -dur ] 

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [mı, ] 

Hey āfet nāzüküñ oranı yoḳ mı / Cefā vü cevrüñüñ pāyānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
1). [mı, ] 

A ẓālim ẓulmüñi ḥadden aşurma / Bu şehrüñ yoḳsa hīç sulṭānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 2). [mı, ] 

Dil-āşüfte vü bīmār-ı ʿaşḳum / Ṭabībā derdümüñ dermānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
3). [mı, ] 

Ṣaḳın ey ġonca-leb bülbüllerüñüñ / Seḥerde nāle vü efġānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 4). [mı, ] 
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Güler düşmen Raḥīmī zār u maḥzūn / Esirge pādişāhum cānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 5). [mı, ] 

 

mıṣr: Mısır ülkesi. 

Raḥīmī ḳuluña emr eyle olsun sākin-i kūyuñ / ʿAzīzüm ol gedāyı bir söz ile Mıṣra sulṭān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 7). [mıṣra, -a ] 

Senüñ olsun saʿādetle ʿazīzüm mülket-i dünyā / Baña ḳapuñda ḳulluḳ Mıṣra sulṭān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 3). [mıṣra, -a ] 

 

mıṣr-ı ʿizzet: Yüce Mısır. 

Mıṣr-ı ʿizzetde ʿazīzüm olımaz ṣāḥib-serīr / Çekmeyince bir zemān Yūsuf gibi zindān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 3). [mıṣr-ı ʿizzetde, -de ] 

 

mıṣr-ı saʿādet: Saadet Mısır'ı. 

ʿAzīz ol ḥażret-i Yūsuf gibi Mıṣr-ı saʿādetde / Riʿāyet eylesün ʿizzetle ḫoş gördüñ bu mihmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 2). [mıṣr-ı saʿādetde, -de ] 

 

mi: Soru edatı. 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [midür , ] 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [mi, ] 

Laʿl-i sīr-ābuñla ġonca gördi hem-meşreb müdām / Reşkden mi ḳan yudar terdür ḥarāretden gül-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 3). [mi, ] 

Tenden ġamuñla itdi dil-i bī-ḳarār göc / Ārām ider mi bende ide şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 1). [mi, ] 

Dilden iderse n’ola ġam-ı zülf-i yār göc / Raġbet mi var itmese miskīn-Tatār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 8). [mi, ] 

Hecr olmasaydı ḳadrü mi olurdı vaṣluñuñ / Bulmazdı rūze olmasa hīç iʿtibār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 6). [mi, ] 

Şimdi mi geldi ḳāfile-i ʿaşḳ her zemān / Bu ḫāne-i göñül ezelīden ḳonaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 2). [mi, ] 

Ṭoġrı ḳuluñ olduġın inkār ider mi gör ḳabaḳ / Oḳlara dikilüp eyler cān u başın pāy-ı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 3). [mi, ] 

ʿAşḳ ile vīrān olan dil istemez ābādlıḳ / Ögrenen endūh-ı hecre hīç diler mi şādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 1). [mi, ] 
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Zülfüñ ucından Raḥīmīnüñ perīşān ḳıṣṣasın / Biñde birini anuñ mümkin midür ʿömrüm dimek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 7). [midür, ] 

Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña / Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 4). [midür, ] 

Rāżıyam kes başumı kesme elümden etegüñ / Başdan eyler mi Raḥīmī ġam-ı ser-pā heves el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 5). [mi, ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [mi, ] 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [mi, ] 

Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar ürer ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [midür, -dür ] 

Bükdüñ bu ḫalḳa ḳarşu bilümi kemer miyem / Ey serv saña ṭoġrulıḳ itdüm kem-er miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 1). [miyem, -yem ] 

Laʿlüñden ayru cām-ı cihān ṣunsa Cem göre / Ayaġına ṣürāḥi gibi baş eger miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 3). [miyem, -yem ] 

Olsun nisār yoluña külli güher miyem / Naḳd- cihānı cānı hem eczā-yı varlıġum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 214, Beyit 4). [miyem, -yem ] 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [miyem, -yem ] 

Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar ürer ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [miyem, -yem ] 

Ṭabʿ-ı güher-feşān ile ben ol Raḥīmīyem / Sen şāh ayaġına nice dürler döker miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 7). [miyem, -yem ] 

İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [mi, ] 

Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [mi, ] 

Ben mübtelāyı ḥasret iden seyr-i ḥüsnüñe / Eylük yüzini göre misin yavuzın eyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 5). [misin, -sin ] 

Leylā-yı zülfüñüñ şu ki meftūnuñ olmaya / ʿĀḳil midür o kimse ki Mecnūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 1). [midür, -dür ] 

Cān mıdur ol ki yoluña ḳurbānuñ olmaya / Ten midür ol ki ḫāk ile yeksānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 1). [midür, -dür ] 

Göz midür ol ki ġayrıya bir dem naẓar ḳıla / Dil midür ol ki ḥüsnüñe ḥayrānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 3). [midür, -dür ] 

Firāḳuñ bir yaña bir yaña ġam derd üzre derd oldı / Ölümden cān ḫalāṣ eyleye mi böyle olan ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 5). [mi, ] 
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Secde mi ḳılur benüm ḳıblem Raḥīmī ġayrıya / Ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīmüñ alnına yazu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 7). [mi, ] 

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [mi, ] 

Efendi ḳuluña himmet zemānı gelmedi mi / Ḥaḳīr kūyuña ḥürmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 1). [mi, ] 

Ġarīḳ-ı baḥr-i ġamem al elüm Ḫıżrāsā / Kenār-ı şādiye furṣat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 2). [mi, ] 

Pelenge döndi tenüm dāġ-ı ġamla arslanum / ʿAlālıḳ eyle mürüvvet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 340, Beyit 3). [mi, ] 

Ḥarīm-i muḥteremüñde eyā şeh-i ḫurrem / Daḫi bu bendeñe ḫıdmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 340, Beyit 4). [mi, ] 

ʿAṭā vü luṭf güni mevsim-i ʿināyetdür / Şehā Raḥīmīye şefḳat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 5). [mi, ] 

 

micmer: İçinde tütsü yakılan kap, tütsü kabı, buhurdan. 

Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [micmerdür, -dür  

 

micmer ol-: Buhurdan hâline gelmek. 

Şīşe micmer olsa n’ola meskenüm misl-i gül-āb / Nār-ı ġam başdan çıḳarmışdur beni ey gül-ʿiẕār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 2). [micmer olsa, -sa ] 

 

micmer-i bezm-i belā: Bela meclisinin buhurdanı. 

Müşebbek micmer-i bezm-i belādur cism-i pür-sūzum / Dil ü cān ʿūdum olup mūlarum yir yir duḫān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 2). [micmer-i bezm-i belādur, -dur ] 

 

midḥat: Methetme, övme. 

Midḥatüñ gülzārınuñ bir bülbül-i ḫoş-ṭabʿıdur / Bu Raḥīmī çākerüñ ey gülşen-i ʿirfān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 9). [midḥatüñ, -üñ ] 

 

mihmān: Konuk, misafir. 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür / Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 5). [mihmāna, -a ] 

ʿAzīz ol ḥażret-i Yūsuf gibi Mıṣr-ı saʿādetde / Riʿāyet eylesün ʿizzetle ḫoş gördüñ bu mihmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 2). [mihmānuñ, -uñ ] 
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Ḫulūṣıyla muḳīm olduḳ ʿubūdiyyet maḳāmında / Misāfir-ḫāne-i ʿaşḳuñ dime mihmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 5). [mihmānıyuz, -ıyuz ] 

 

mihmān eyle-: Misafir etmek, konuk yapmak. 

Ey Raḥīmī baña bu şādī yeterdi dünyede / Ġuṣṣa-i ʿaşḳı göñül şehrine mihmān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 7). [mihmān eylesem, -sem  

 

mihmān it-: Misafir etmek. 

Ḫalīlüm ḫāne-i dilde ġam-ı cānānı mihmān it / Tenevvür sīnede ḫūn-ı cigerden aña biryān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 1). [mihmān it, ] 

 

mihmān ol-: Misafir olmak. 

Meh-cemālüñe ne noḳṣān irişür ey yüzi gül / Şemʿveş bir gice olsañ baña mihmān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 4). [mihmān olsañ, -sañ ] 

 

miḥnet: Üzüntü, dert, elem, keder, gam, ızdırap. 

Velī miḥnetden āzād eylemekdür / İçüp cāmı yiyüp ṣūfi gehi beng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 2). [miḥnetden, -den ] 

Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [miḥnete, -e ] 

İtmeyen laʿlüñ içün cānını cānıyla fedā / ʿİlletiyle dirilüp miḥnet ile cān virsün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 251, Beyit 4). [miḥnet, ] 

 

mihr:  

1.Güneş. 

Ḫ˅āceyān-ı şehr ile mihr ʿarż idüp māhum ḳamer / Yüz sürüp naʿl-i semendüñe öpüp ḫāk-i rikāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 3). [mihr, ] 

Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [mihr, ] 

Şol dil ki ẕerrece ola mihrüñle lemʿavār / Gün gibi dehre şöhre-i devrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 5). [mihrüñle, -üñle ] 

Naḳṣ irdi māha mihre irişdi zevāl-i tām / Ḥüsnüñ şuʿāʿı şāyiʿ olalı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 2). [mihre, -e ] 

Ḥüsn-i yāra ḳıl naẓar mihr itme ʿālem mihrine / Dimezem māhum saña var bir ṭolınġın aya baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 2). [mihrine, -ine ] 
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Sürdügünce yüz rikābuña Raḥīmī sāyeveş / İtme ʿār ey meh irişmez ẕerreden mihre zevāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 7). [mihre, -e ] 

Seni germ-ābede seyr itmege ḫalvet bulımaz / Gündüzin mihr gice māh gelür cāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 2). [mihr, ] 

ʿĀrıżında ḫaṭṭ görüp sen lāle-ḫaṭṭuñ itdüm āh / Sūzişümden mihr yandı dāġ urındı gökde māh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 1). [mihr, ] 

Mihr bir sūret döner ālıyla rengīn naḳş ider / Cevr-i resminde felek cānāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 3). [mihr, ] 

İnanmaz saña gerçek er olan ey ḳaḥbe-zen dünyā / Bu gün mesrūr-ı rūşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 5). [mihrüñle, -üñle ] 

 

2. Sevgi, dostluk. 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [mihrüñ, -üñ ] 

Artırursın vefāñı ġayrılara / Mihrüñ ey meh baña mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 6). 
[mihrüñ, -üñ ] 

Ẕerre deñlü mihrüñ ey meh dilde bes peydā olur / Ṣubḥ-ı rūşen gibi rāzı ʿāleme ifşā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 1). [mihrüñ, -üñ ] 

Raḥīmīyem yoluñda ẕerreveş ḫākiyle yeksānem / Güneş gibi velī mihrüñle ey meh iştihārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 5). [mihrüñle, -üñle ] 

ʿĀşıḳ-ı ṣādıḳ degül mihrüñde ey bedr-i münīr / Bilmeyen devrüñde devr-i vuṣlat u hicrānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 4). [mihrüñde, -üñde ] 

Güneş yüzlüm beni mihrüñde ṣādıḳ belki sīnemde / Görinen dāġ-ı daʿvā-yı maḥabbetde güvāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 4). [mihrüñde, -üñde ] 

Gül yüzüñçün dilde yüz dāġ-ı vefā yaḳduḳ yine / Rūşen oldı mihrüñ ile gün gibi ʿunvānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 5). [mihrüñ, -üñ ] 

Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [mihri, -i ] 

Raḥīmī ol mehe ʿarż itme mihrüñ / Ki zīrā sen gedā ol şāh-ı evreng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 5). [mihrüñ, -üñ ] 

N’ola insāniyyet itse baña çeşmüñ ey melek / Ṭaña ḳalup mihr ider mihrüm görüp māh-ı felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 1). [mihrüm, -üm ] 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [mihrüme, -üme ] 

Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [mihre, -e ] 

Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [mihrüñ, -üñ ] 
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Ümīd-i vuṣlatuñ mihrüñ recāsı gitmedi dilden / Bu māl-ḫülyā-yı ʿaşḳıyla muḥālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 4). [mihrüñ, -üñ ] 

Ṣubḥ-dem çāk eylesem gül gibi ʿiṣmet cāmesin / Raḳṣa girsem gün gibi mihrüñle devrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 2). [mihrüñle, -üñle ] 

Raḥīmī yoḳ durur eksükligüm mihrinde ol māhuñ / Velīkin ḳıldı tekmīl olmadı ḥayfā ki noḳṣānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 5). [mihrinde, -inde ] 

Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına / Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 4). [mihr, ] 

Rikābuñdan cüdā olmaḳ revā mı çihre-i ḫāküm / Güneş yüzlüm senüñ mihrüñde ḫod ben ẕerreveş 
ḫāküm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 1). [mihrüñde, -üñde ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [mihriyle, -iyle ] 

Şu gün kim sen mehüñ mihrin dil-i ṣad çāke ṭabşurdum / Yaşum taḫt-ı serāya āhumı eflāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 1). [mihrin, -in ] 

Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr itmedesin anı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [mihr, ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [mihr, ] 

Şerār-ı sūz-ı şevḳümden semā pür-necm olur her şeb / Ruḫuñ mihriyle sīnem içre deff ü nāya ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 3). [mihriyle, -iyle ] 

ʿAşḳuñı bir ẕerre dilde ḥıfẓa yoḳdur ṭāḳatüm / Bildiler sen şāha mihrüm gün gibi ḫalḳ-ı cihān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 5). [mihrüm, -üm ] 

Bār-ı cevr-i devri çekmekden bükildi ḳāmetüm / Bāri ġam çekdürme ey meh mihri yoḳ aġyārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 6). [mihri, -i ] 

Ẕerreveş rāz-ı dehānuñ geh nihān itsem dirin / Gün gibi geh mihrüñi ey meh ʿıyān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 1). [mihrüñi, -üñi ] 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [mihrin, -in ] 

Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [mihr, ] 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [mihrine, -ine ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [mihrüñle, -üñle ] 

Hem-demümdür gündüzin nālem gice ey māh āh / Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 1). [mihrüm, -üm ] 

 

mihr eyle-: Sevgi ve muhabbet göstermek. 
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Mihr eylemedi māha Raḥīmī ruḫuñ özler / Göz göre çıḳarsın mı o nūrı baṣarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 7). [mihr eylemedi, -medi ] 

 

mihr it-: Sevgi göstermek, şefkat göstermek. 

Nev-ʿarūs-ı ʿāleme bir ẕerrece mihr itmedüm / Pādişāhum ben gedāñuñ cünbişi merdānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 5). [mihr itmedüm, -medüm ] 

Çerḫ-i ḥüsn içre göñül gün yüzüñi māh bilür / Güneşe ẕerrece mihr itmezin Allāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 1). [mihr itmezin, -mezin ] 

Sāyeñüm ẕerrece baña mihr it / Āfitāba żiyā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 5). 
[mihr it, ] 

Pīre-zen dehre Raḥīmī ẕerrece mihr itmedi / Ehl-i cürʾet böyle ḳullanmaḳ gerek merdāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 5). [mihr itmedi, -medi ] 

Ḳaçan bir māha mihr itsem seḥāb-ı hecr olur ḥāʾil / ʿAceb ser-geşte baḫtum ṭāliʿ-i nā-sāzkārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 2). [mihr itsem, -sem ] 

Felek cevr eylemekde döne döne yāra dönmişdür / O meh mihr itmemekde çerḫ-i pür-ġaddāra 
dönmişdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 1). [mihr itmemekde, -memekde ] 

Mihr ider her gün döner ṣandum murādum üstine / Bilmedüm bir ṣūret ile ol beni aldar imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 3). [mihr ider, -er ] 

Ḥüsn-i yāra ḳıl naẓar mihr itme ʿālem mihrine / Dimezem māhum saña var bir ṭolınġın aya baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 2). [mihr itme, -me ] 

Baña mihr itmeyüp ġamzeñ geçer ḫāṭır nişānumdur / Bilümi ey hilāl-ebrū kemāna yana döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 4). [mihr itmeyüp, -meyüp ] 

N’ola insāniyyet itse baña çeşmüñ ey melek / Ṭaña ḳalup mihr ider mihrüm görüp māh-ı felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 1). [mihr ider, -er ] 

Gün yüzüñden çöz kemend-i ebr-i zülfüñ aya ṣal / Ẓıll-i Ḥaḳḳın ẕerrece mihr itme gel sāye ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 1). [mihr itme, -me ] 

Ṭutuşdum āteş-i mihrüñle mihr it yoḳsa ṣubḥāsā / Rumūz-ı mihrüñi gün gibi ey meh işde fāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 4). [mihr it, ] 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [mihr itse, -se  

 

mihr ü māh: Güneş ve ay. 

Yüzüñ görmeyeli ey şemʿ-i devlet / Ṭutuşdı oda mihr ü māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 2). [mihr ü māh, ] 

Mihr ü māh öpmege virmem ayaġuñ ṭopraġın / Günde ger bir efser-i zerrīn ḳoyalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 3). [mihr ü māh, ] 

 



1208 
 

mihr ü meh: Güneş ve ay. 

Ḳabrüm üzre mihr ü meh şemʿüm şafaḳ ḫūnīn-kefen / Çerḫ olur türbem cesīm-i ġamzeñ eylerse şehīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 3). [mihr ü meh, ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [mihr ü meh, ] 

 

mihr ü vefā ḳıl-: Sevgi ve dostluk göstermek. 

Sebātuñ yoġ imiş mihr ü vefā ḳılmaḳda ey meh-rū / Hemān cevr eylemekde gerdiş-i gerdūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 4). [mihr ü vefā ḳılmaḳda, -maḳda ] 

 

miḥrāb: Cami ve mescitlerin kıble tarafındaki duvarına açılan oyuk, imamın durduğu yer. || Sevgilinin kaşları.  

Secde vācibdür baña gördüm ḳaşuñ miḥrābını / Ḳāmetüñ göstermege ṭoġrul ki farż oldı namāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 3). [miḥrābını, -ını ] 

 

miḥrāb-ı ümīd: Ümit mihrabı. 

ʿĀşıḳa ṣubḥ-ı viṣālüñdür Ḫalīlüm rūz-ı ʿīd / Kaʿbe-i kūyuñ Ṣafā ehline miḥrāb-ı ümīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 1). [miḥrāb-ı ümīd, ] 

 

mihrāsā: Güneş gibi. 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [mihrāsā, ] 

 

mihr-i ʿālem-ārā: Dünyayı süsleyen güneş. 

Vefā baḥrinde her bir ḳaṭre bir ʿummān-ı ḥikmetdür / Maḥabbet pertevinde ẕerre mihr-i ʿālem-ārādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 3). [mihr-i ʿālem-ārādur, -dur ] 

Ġınā-yı ḳalb taḥṣīl eyleyen naḳd-i cemālüñle / Ḳabūl itmez eger berḳ ursa mihr-i ʿālem-ārādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 3). [mihr-i ʿālem-ārādan, -dan ] 

 

mihr-i ʿālem-tāb: Alemi aydınlatan güneş. 

Meger bir mihr-i ʿālem-tāba ey meh müşteri olduñ / Düşersin titreyüp üstine ṣanurlar ki dutdı teb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 2). [mihr-i ʿālem-tāba, -a ] 

Baña ey çerḫ her gün mihr-i ʿālem-tāb ʿarż itme / Benüm āyīne-i ruḫsāra yāra ḫod nigāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 2). [mihr-i ʿālem-tāb, ] 

Çihreñe olalı ḳızġun müşteri ey yār şemʿ / Mihr-i ʿālem-tāba germiyyet ṣatar her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 1). [mihr-i ʿālem-tāba, -a ] 
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Vaṣf-ı ḥüsnüñde şehā şiʿri Raḥīmī bendeñüñ / Mihr-i ʿālem-tāb gibi çavı ṭoldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 286, Beyit 6). [mihr-i ʿālem-tāb, ] 

 

mihr-i cihān-ārā Cihanı süsleyen güneş. 

Bunca istiġnā ile mihr-i cihān-ārāyı gör / Āsitānuñ ḫākine her ṣubḥ-dem sürer cebīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 4). [mihr-i cihān-ārāyı, -yı ] 

 

mihr-i dehān: Ağzın sevgisi. 

Ẕerreveş maḥv eyledi mihr-i dehānuñ varlıġum / Yoḳ yire niçün ider cāndan beni bī-zār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 2). [mihr-i dehānuñ, -uñ ] 

 

mihr-i dehr-ārā: Alemi süsleyen güneş. 

Şemʿisin her cemʿüñ ey meh mihr-i dehr-ārā gibi / Yüze gülmekde naẓīrüñ yoḳ gül-i raʿnā gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 1). [mihr-i dehr-ārā, ] 

 

mihr-i ḫadd: Güneş yanak. 

Senüñ devrüñde ṭañ mı başuma gün ṭoġsa ey meh-rū / Zevāl irmez göñülde mihr-i ḫadduñ āfitābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 2). [mihr-i ḫadduñ, -uñ ] 

Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur / Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 6). [mihr-i ḫadd, ] 

Raḥīmīnüñ şu deñlü şöhreti var mihr-i ḫaddüñle / Ṭutupdur gün gibi āfāḳı ey meh şiʿr-i ġarrāsı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 5). [mihr-i ḫaddüñle, -üñle ] 

 

mihr-i ḥüsn: Güzellik güneşi. 

Göñlümde mihr-i ḥüsnüñi ey meh gören didi / Ḳılmış diyār-ı şarḳa Ḫüdāvendgār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 2). [mihr-i ḥüsnüñi, -üñi ] 

Mihr-i ḥüsnüñe müşteri ẕerrāt / Ḫūba hīç mübtelā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 
4). [mihr-i ḥüsnüñe, -üñe ] 

Şol dil ki mihr-i ḥüsnüñe bīgāne olmaya / Sen māhı göricek nice dīvāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 1). [mihr-i ḥüsnüñe, -üñe ] 

 

mihr-i ḥüsn-i bā-kemāl: Mükemmel güzelliğin güneşi. 

Baʿīd olsun nüḫūset ey ḳamer baḫt-ı saʿīdüñdür / Şeref viren cihāna mihr-i ḥüsn-i bā-kemālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 6). [mihr-i ḥüsn-i bā-kemālüñdür, -üñdür ] 

 

mihr-i meh-rū: Ay yüzün parlaklığı. 
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ʿÖmr-i müstaʿcil felek ġaddār u nā-hemvāra baḫt / Mihr-i meh-rū ġayr-ı vāḳiʿ cāy-ı ḥırmān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 3). [mihr-i meh-rū, ] 

 

mihr-i raḫşān: Parlak güneş. 

Ḳanḳı gün yā Rabb gelür ol mihr-i raḫşānum yine / Ḳanḳı şeb aḫşamlaya ol māh-ı tābānum yine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 1). [mihr-i raḫşānum, -um ] 

 

mihr-i ruḫ: (Sevgilinin) güneş gibi parlayan yanağı. 

Her gice mihr-i ruḫuñ şevḳi dile meh-tābdur / Cānuma cām-ı lebüñ cānā şarāb-ı nābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 1). [mihr-i ruḫuñ, -uñ ] 

Mihr-i ruḫuñ bu dīde-i Yaʿḳūb-ı devrüñ nūrıdur / Sen Yūsuf-ı Mıṣr-ı kerem sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 3). [mihr-i ruḫuñ, -uñ ] 

 

mihr-i ṣubḥ-ı salṭanat: Saltanat sabahının güneşi. 

Mihr-i ṣubḥ-ı salṭanatsın ḥüsn-i meh-sīmāyıla / Çerḫ-i devletdür ḳapuñ bu çetr-i gerdūn-sāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 1). [mihr-i ṣubḥ-ı salṭanatsın, -sın ] 

 

mihr-i şeref: Şeref güneşi. 

Her gün başına mihr-i şeref ṭoġsa ṭañ mıdur / Meʾvā idindi dergehüñ ey şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 3). [mihr-i şeref, ] 

 

mihr-i tāb: Parlayan güneş. 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūduñ şeb-nemin maḥv it / Olasın jāle gibi tā ḳarīn-i gülşen-i ḳurbet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 2). [mihr-i tābından, -ından ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūdın yandırur yoḳdur / Beni söylerler ey meh bir daḫi şemʿ-i şebistānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 4). [mihr-i tābından, -ından ] 

 

mihr-i yār: Sevgilinin ışığı. 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [mihr-i yāre, -e ] 

 

mihribān: Merhamet ve şefkat sahibi. 

Dutar dāmānumı ḳarşu gelür kūyına varduḳca / Bu gün bir mihribānum yoḳ seg-i cānāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 3). [mihribānum, -um ] 
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miḳdār:  

1.Değer, kıymet. 

Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi / Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 5). [miḳdārı, -ı ] 

 

2. Kadar, derece. 

Meges miḳdārı gelmez ʿaynına ʿanḳāsı dünyānuñ / Hümā ṭalʿatlu himmet evcinüñ perrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 2). [miḳdārı, -ı ] 

Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [miḳdārı, -ı  

 

miḳrāż-ı cevr: Cefa makası. 

Dilüm miḳrāż-ı cevrüñ pāre pāre eyledi ḳat ḳat / Çevürmedi yüzin ṣanma ki ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 6). [miḳrāż-ı cevrüñ, -üñ ] 

 

miḳrāż-ı ġam: Keder makası. 

Dilüm dilim dilim miḳrāż-ı ġamla pārelenmişdür / O meh yüz dönderelden ḫod ḳatı āvāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 3). [mıḳrāż-ı ġamla, -la ] 

 

miḳrāż-ı ḥarf-i lā: Lam harfinin makası. 

Ḳaṭʿ it taʿalluḳ riştesin miḳrāż-ı ḥarf-i lā ile / Peyvend-i illāya iriş gör nefʿ u żar kimlerdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 4). [miḳrāż-ı ḥarf-i lā, ] 

 

miḳrāż-ı ḳanāʿat: Kanaat makası. 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [miḳrāż-ı ḳanāʿatle, -le ] 

 

miḳrāż-ı ṣamṭ: Sessizlik makası. 

Zebānum şemʿveş ḳaṭʿ eyledüm miḳrāż-ı ṣamṭıyla / Ṣafā ehline bir Rūşen-delīl ü reh-nümā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 4). [miḳrāż-ı ṣamṭıyla, -ıyla ] 

 

mīm aġız: Mim harfi gibi küçük ağız. 

Bir ser-i mevce ʿadem rāhında gümrāh olmadı / Mīm aġzuñ dāl zülfeynüñden umanlar meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 2). [mīm aġzuñ, -uñ ] 
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miʿmār: İmar eden, yapan. || Sevgili. 

Ṣaḳlasun kāḫ-ı vücūdını ḫalelden Bārī / Dil-i vīrānemi bir yapıcı miʿmārum var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 73, Beyit 4). [miʿmārum, -um ] 

Göñül maʿmūresin vīrān iderse yāre incinme / Meseldür bu girü yıḳan yapar miʿmār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 5). [miʿmār, ] 

 

mīm-fem: Mim harfi gibi küçük ağız. 

Ḳılmasa ey mīm-fem bu dāl-zülfeynüñ meded / Bend-i ẓulmetde olurdı cān giriftār-ı ebed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 1). [mīm-fem, ] 

Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [mīm-fem, ] 

 

mīm-i dehānuñçün: Mim harfi gibi küçük ağızın için. 

Elif ḳaddüñ ile lām zülf ü hem mīm-i dehānuñçün / Reh-i hecrüñde ancaḳ ben bilürüm ne elem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 3). [mīm-i dehānuñçün,  ] 

 

mīm-i fem: Mim harfi gibi küçük ağız. 

Ey mīm-i fem külāleñüñ ol iki dāline / Virdüm göñül bu cānuma dermān ola meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 4). [mīm-i fem, ] 

 

min-baʿd: Bundan sonra. 

Sāḳiyā min-baʿd ṣunma būsesüz cām-ı şarāb / Ārzū-yı cān u dil laʿl-i leb-i dildār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 4). [min-baʿd, ] 

Kenār-ı vaṣlı sen şehvāre dürle olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı deryā baña min-baʿd añmañuz anı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 2). [min-baʿd, ] 

 

minber: Camilerde hatibin çıkıp hutbe okuduğu merdivenli kürsü. 

Ey nāṣıḥ-ı ecel gel minber saña serümdür / Bu üstüḫ˅āñ-ı sīnem olduḳça nerdübānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 3). [minber, ] 

 

minnet:  

1.İyilik, lütuf. 

Ḫusrevā gül-gūn-ı eşküm āh-ı şeb-rengüm yeter / Āb u bāda ṣanma kim minnet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 3). [minnet, ] 
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2.Gönül borcu. 

Ṣabāyā ʿayn-ı māl olursa çekmem minnetin kuḥluñ / Görünmez gözüme nesne bu ḫāk-i rāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 3). [minnetin, -in ] 

 

minnet it-: Boyun eğmek. 

Ḳapuñda bende olduġına ʿālem itmesün minnet / Umūrına mufavvıżdur ne şübhe ḫıdmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 5). [minnet itmesün, -mesün ] 

 

miʿrāc: Yükseliş, göğe çıkma. 

Dār-ı zülfin dün gice Manṣūra ṣordum ḫ˅ābda / Dār-ı dehr içre didi ol ʿāşıḳuñ miʿrācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 5). [miʿrācıdur, -ıdur ] 

Aṣılup ḳarşuñda dil Manṣūrı şādīden döner / Gördi dār-ı ʿaşḳda miʿrācıdur ol dār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 4). [miʿrācıdur, -ıdur ] 

 

mīrān: Beyler. 

Yolında cān-feşān olduġı içün iltifāt idüp / Ḳapusı ḳulları alayına mīrāna gönderdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 330, Beyit 5). [mīrāna, -a ] 

 

mirʾāt: Ayna. 

Ġayrı vechinden göñül mirʾātını ṣāf eyledüm / Şāhid-i ḥüsnüñ niçün ʿarż eylemez ṣūret baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 3). [mirʾātını, -ını ] 

Raḥm ile ṣāfi naẓar eyle Raḥīmī bendeñe / Ṭabʿınuñ mirʾātıdur anuñ medār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 11). [mirʾātıdur, -ıdur ] 

Olmadı bir laḥẓa sen ṭāvūs-ı ḥüsne cilvegāh / Ġayrı naḳşından göñül mirʾātın itdüm pāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 2). [mirʾātın, -ın ] 

Göñül mirʾātınuñ ḥāli mükedder jeng-i fürḳatle / Ṣafā himmetle baḳ anı mücellā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 6). [mirʾātınuñ, -ınuñ ] 

Ruḫuñ mirʾātını ḳoyup olanlar ġayrıya nāẓır / Gözüne gire hūn-āşām-ı ḫançer gibi müjgānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 3). [mirʾātını, -ını ] 

 

mirʾāt-ı ʿaşḳ-ı yār: Sevgilinin aşkının aynası. 

Bir ṣafā kesb eyledüm mirʾāt-ı ʿaşḳ-ı yārdan / Gün gibi rūşen müşāhid gözüme cümle ṣıfāṭ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 5). [mirʾāt-ı ʿaşḳ-ı yārdan, -dan ] 

 

mirʾāt-ı dehr: Dünya aynası. 
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ʿAyn-ı idrākiyle gel mirʾāt-ı dehre ḳıl naẓar / Vech-i maʿnā gösterür her ṣūret-i eşyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 3). [mirʾāt-ı dehre, -e ] 

 

mirʾāt-ı muṣaffā: Duru ayna. 

Ḳamu eşyāda her vechile vechü’llāhı seyr eyle / Ṣafā ehline ey ṣūfī bu mirʾāt-ı muṣaffādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 2). [mirʾāt-ı muṣaffādur, -dur ] 

 

mirʾāt-ı ṣāf: Saf, temiz ayna. 

Raḥīmī ḫāṭır-ı ġamnāküñe ur ṣayḳal-ı cāmı / Götürmez key ṣaḳın mirʾāt-ı ṣāfuñ bir nefes jengi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 5). [mirʾāt-ı ṣāfuñ, -uñ ] 

 

mirʾāt-ı sikender: Büyük İskender’in hocası Aristo tarafından İskenderiye’de yaptırılmış olduğuna inanılan, 
uzaktaki düşmanı gösteren ayna. 

Ṭayanma ḥüsn-i bī-bünyāduña ey ġonca-leb gör kim / Ne mirʾāt-ı Sikenderden nişān ne cām-ı Cem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 4). [mirʾāt-ı sikenderden, -den ] 

 

mīr-i ʿāşıḳān: Âşıkların beyi, reisi. 

Ḳana ġarḳ itdi ruḫ-ı zerdüm sirişk-i lāle-gūn / Vechi var dilerse şāhum baña mīr-i ʿāşıḳān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 6). [mīr-i ʿāşıḳān, ] 

 

mis: Bakır. 

Ḫāk-i rehi sen cevher-i iksīr-i naẓīrüñ / Mis cismümi āḫir umaram ṣāfi-zer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 5). [mis, ] 

 

misāfir-ḫāne: Misafirhane, konuk evi. 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür / Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 5). [misāfir-ḫānedür, -dür ] 

 

misāfir-ḫāne-i ʿaşḳ: Aşk misafirhanesi. 

Ḫulūṣıyla muḳīm olduḳ ʿubūdiyyet maḳāmında / Misāfir-ḫāne-i ʿaşḳuñ dime mihmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 5). [misāfir-ḫāne-i ʿaşḳuñ, -uñ ] 

 

misāfir-ḫāne-i dil: Gönül misafirhanesi. 

Misāfir-ḫāne-i dilde iḳāmet iḫtiyār itdi / Ḫalīlüm ġam dinür bir maḥrem-i mihmānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 4). [misāfir-ḫāne-i dilde, -de ] 
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misāl:  

1.Misal; örnek. 

Meşḳ-i ʿaşḳuñ ḳaralarken ben senüñ daḫi ḳalem / Levḥa yazmamış idi Leylā vü Mecnūndan misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 3). [misāl, ] 

 

2. Gibi. 

Ḳaşuñ misāli māʾil ol ey serv-i bāġ-ı nāz / Gökde ḳadin hilālüñ eger ʿaşḳ-ı rāstīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 4). [misāli, -i ] 

 

misāl-i ʿāşıḳ-ı āşüfte: Delice seven aşığın misali. 

Misāl-i ʿāşıḳ-ı āşüfte ditrer üstüñe dir dir / Elin al ḳoma ayaḳda olupdur ser-girān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 3). [misāl-i ʿāşıḳ-ı āşüfte, ] 

 

misāl-i ebr-i aḥmed: Ahmet ( Hz. Muhammed)'in bulutu gibi. 

Ḫırāmān ḳanda nīk ẓıllin düşürmez ḫāke ḥıfẓ eyler / Misāl-i ebr-i Aḥmeddür ki olmış sāyebān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 2). [misāl-i ebr-i aḥmeddür, -dür ] 

 

misk: Misk, güzel koku. 

El ḳaraldan ḳomadı zülfi bu miskinde ḳarār / Virdi hem ṣabrı dil-ārāmı dil-ārāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 4). [miskinde, -inde ] 

 

misk [ü] ʿanber: Misk ve amber(kokusu). 

Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [misk [ü] ʿanberdür, -dür ] 

 

miskīn: Misk koku. 

Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [miskīn, ] 

Ġam-ı zülfüñle ruḫsāruñ firāḳından aḳan yaşum / Gözümüñ şīşesinde ṣaḳlarum miskīn gül-ābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 3). [miskīn, ] 

 

miskīn: Zavallı, âciz. 

Raḳībā żaʿf iden cism-i nizāruñ reşk-i mihrümdür / Ḥased ʿālemde ey miskīn seni āḫir cüdām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 4). [miskīn, ] 
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Raḥm ḳıl miskīn Raḥīmī bend-i zülfüñde şehā / Nice demlerdür perīşān-rūzgār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 7). [miskīn, ] 

Niçe miskīni çeküpdür bende müşkīn-sünbülüñ / Bende itmişdür cihānı serv-i āzāduñ senüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 3). [miskīni, -i ] 

 

miskīn-dil: Zavallı gönül. 

Zülfüñle ġamze bend ider oldı uġrılayın / Miskīn-dilümi ḳıldı bu sevdā ayın bayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 1). [miskīn-dilümi, -ümi ] 

 

miskīn-göñül: Zavallı gönül. 

Şām-ı zülfüñde ḳarār itdi bu şeb miskīn-göñül / Ḳanda kim aḫşām ola lābüdd ider meʾvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 4). [miskīn-göñül, ] 

Rā-ḳaşlaruñ ḫayāli gehi zülfüñüñ ġamı / Miskīn-göñül burada perīşān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 3). [miskīn-göñül, ] 

 

miskīn-meges: Tembel sinek. 

Laʿl-i cān-baḫşuñda laʿl-i ʿanberīn / Ṣanki ḳonmış ḳanda bir miskīn-meges (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
119, Beyit 7). [miskīn-meges, ] 

 

miskīn-tatār: Tatar'ın misk kokusu. 

Dilden iderse n’ola ġam-ı zülf-i yār göc / Raġbet mi var itmese miskīn-Tatār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 8). [miskīn-tatār, ] 

 

misl-i gül-āb: Gül suyunun yanı. 

Şīşe micmer olsa n’ola meskenüm misl-i gül-āb / Nār-ı ġam başdan çıḳarmışdur beni ey gül-ʿiẕār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 2). [misl-i gül-āb, ] 

 

mīve-i bāġ-ı ʿaṭā: İhsan, bağışlama bağının meyvesi. 

İltifātuñdur ġaraż ey mīve-i bāġ-ı ʿaṭā / Bilürüz memlū durur envāʿıla būstān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 10). [mīve-i bāġ-ı ʿaṭā, ] 

 

mīve-i cān: Can meyvesi. 

Bāġ-ı ḥüsne ʿārıżuñ gül mīve-i cān leblerüñ / Sensin ey rūḥ-ı revān var ise berg ü bār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 3). [mīve-i cān, ] 
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mīve-i vuṣlat: Kavuşma meyvesi. 

Āb-ı fürḳatle nice dem perveriş ḳılmaḳ gerek / Mīve-i vuṣlat vire tā şāḫsār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 4). [mīve-i vuṣlat, ] 

 

miyān: Bel. 

Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd / Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 1). [miyānuñ, -uñ ] 

Dehānuñla miyānuñ rāzını keşf itme aġyāra / Bunı her sırr-ı maḫfīden ḫaberdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 5). [miyānuñ, -uñ ] 

Dil ü cān gördi laʿlüñle miyānuñ mübtelā oldı / Añılmaz şimdi adım āh bī-nām u nişānum ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 5). [miyānuñ, -uñ ] 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [miyān, ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [miyānuñ, -uñ ] 

Nihān olur dehānuñla miyānuñ ey perī benden / Anuñ ḥaḳḳında ḳāl u ḳīl ḳılaydum bāri kem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 2). [miyānuñ, -uñ ] 

Miyānuñ yādına cism-i nizārum / Görenler rişte ṣanur pīrehende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
3). [miyānuñ, -uñ ] 

Ḳıl ḳadar bulmadı yol zülf ü miyānına göñül / Yoḳ yire ʿömri telef eyledi bu sevdāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 2). [miyānına, -ına ] 

Mestāneler miyānını çeksem kenāruma / Ḥayrānla girse aġzuma ḥelvā dudacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 4). [miyānını, -ını ] 

 

mizāc: Tabiat, huy. 

Turş-rūyından raḳībüñ münḥarif oldı mizāc / Tāb-ı ġamdan pür-ḥarāretdür ḫoş-āb ister göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 2). [mizāc, ] 

 

mū: Kıl. 

Müşebbek micmer-i bezm-i belādur cism-i pür-sūzum / Dil ü cān ʿūdum olup mūlarum yir yir duḫān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 2). [mūlarum, -larum ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [mū, ] 

 

muʿarrā: Arınmış. 
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Raḥīmī pister-i zer-beft-i ʿāriden muʿarrāyum / Muḳīm-i būriyāyum ḫayli demdür bī-riyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 7). [muʿarrāyum, -yum ] 

 

muʿaṭṭar: Kokulu. 

Dimāġ-ı cāna irdi ṣubḥ-dem bir nükhet-i cān-baḫş / Raḥīmī ol muʿaṭṭar zülf-i ʿanber varsa būdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 4). [muʿaṭṭar, ] 

 

mū-be-mū: İnceden inceye. 

Her ḳılum cism-i żaʿīfümde zebān-ı ḥāl ile / Dil uzadup şerḥ ider sevdā-yı zülfüñ mū-be-mū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 3). [mū-be-mū, ] 

 

mūcib-i ṣıḥḥat ol-: Sıhhat vesilesi olmak. 

Göz ucıyla bir naẓar ḳıl gözle ben dil-ḫastayı / Mūcib-i ṣıḥḥat olur ḳılsa ḳaçan bīmār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 5). [mūcib-i ṣıḥḥat olur, -ur ] 

 

muʿciz-i ʿīsā: Hz. İsa'nın mucizesi. 

Raḥīmī muʿciz-i ʿḬsāya beñzer bir kerāmetdür / Dil-i bīmārını ben derdmendüñ ol ki ḫoş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 5). [muʿciz-i ʿḭsāya, -ya ] 

 

mufavvıż: Vekil, emanet edilen, salahiyetli. 

Ḳapuñda bende olduġına ʿālem itmesün minnet / Umūrına mufavvıżdur ne şübhe ḫıdmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 5). [mufavvıżdur, -dur ] 

 

muġannī: Şarkıcı. 

Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [muġannī, ] 

 

muġber: Tozlanmış || Küskün. 

Ḫayli muġber ḫāṭıruz ḫaṭṭ-ı ġubār-ı yārdan / Bilseñ esrārum eger ḥayrān ḳalurduñ pür-melāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 6). [muġber, ] 

 

muġtenem: Ganîmet olarak veya ganîmet kabul edilerek alınmış, zahmetsizce elde edilmiş. 

Meẕāḳ-ı ḫūn-ı viṣālüñle muġtenem herkes / Baña şarāb-ı ġamuñ ḳısmet-i ezeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 6). [muġtenem, ] 
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muḥaḳḳaḳ: Şüphesiz. 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [muḥaḳḳaḳ, ] 

 

muḥāl: Olmaz şey, imkânsız. 

Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş / Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 6). [muḥāl, ] 

Raḥīmī yār-ı ʿaşḳ olan ġam-ı cān u cihān itmez / Muḥāl endīşedür ʿuşşāḳa ol fikr-i ser-encāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 5). [muḥāl, ] 

 

muḥālāt: Olmayacak şeyler, muhal şeyler. 

Ümīd-i vuṣlatuñ mihrüñ recāsı gitmedi dilden / Bu māl-ḫülyā-yı ʿaşḳıyla muḥālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 4). [muḥālāt, ] 

 

muḫālif: Zıt, karşı. 

Ol kerem kānı işitmiş āhuma raḥm eylemiş / Ben hevā-ḫ˅āhuñ muḫālif rūzgārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 6). [muḫālif, ] 

Bāde-i ʿaşḳıyla ter ḳıl cism-i ḫāk-ālūdeñi / Virmeye devrān mebādā bir muḫālif bāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 2). [muḫālif, ] 

Ṭayanma bir’ki gün dönse murāduñ üstine devrān / Ṣoñ ucı nā-murād eyler muḫālif çenberin ḳurdı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 4). [muḫālif, ] 

 

muḥammed-ḫūy: Hz. Muhammed yaratılışlı. 

Bu ben ʿāṣī ḳuluña ey ʿÖmer-ḫaṣlet şefīʿolup / Muḥammed-ḫūy āl-i ḥażret-i ʿOsmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 3). [muḥammed-ḫūy, ] 

 

muḥaṣṣal: Hasılı, sözün kısası. 

Metāʿ-ı vaṣluña ger dest-res bulmazsa ey ḫ˅āce / Muḥaṣṣal ḫarc-ı zāyiddür bu tende naḳd-i cān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 6). [muḥaṣṣal, ] 

 

muḥibb: Dost. 

Mürīdüñ olmayan ḥaḳḳā senüñ merdūd-ı ʿālemdür / Muḥibb ü muḫliṣ olmışdur saña bī-gāne vü ḫ˅īşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 4). [muḥibb, ] 

Ṣıdḳıyla muhibbüñ durur ol şāh-ı şerīʿat / Göster umaruz sende ṣadāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 4). [muhibbüñ, -üñ ] 
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muḥīṭ: İhata eden, bir şeyin etrafını alan, kuşatan. 

Beglige reşk itme birdür kān-ı luṭf ʿilmüñ muḥīṭ / Baḥr-i ḳudretde vücūduñ cevheri bir dānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 4). [muḥīṭ, ] 

 

muḥīṭ-ı ʿālem: Dünya çevresi. 

Muḥīṭ-ı ʿāleme ey baḥr-i luṭf ol gevher-i pāke / Ḫudānuñ birligi ḥaḳḳı Ḫudā yek dāne gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 7). [muḥīṭ-ı ʿāleme, -e ] 

 

muḥīṭ-ı ʿarş-ı aʿlā: Göğün en yüksek tabakası yeridir. 

Vücūdum gerçi bir kem-ḳaṭre dil mānend-i deryādur / Be-ḥaḳḳ-ı āyete’l-kürsī muḥīṭ-ı ʿarş-ı aʿlādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 1). [muḥīṭ-ı ʿarş-ı aʿlādur, -dur ] 

 

muḥīṭ-ı eşk: Gözyaşı denizi. 

Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ / Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 3). [muḥīṭ-ı eşkümüñ, -ümüñ ] 

 

muḥkem: Sağlam, kuvvetli. 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [muḥkem, ] 

 

muḫliṣ: Halis, gönülden, samimi. 

Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [muḫliṣ, ] 

Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [muḫliṣ, ] 

Mürīdüñ olmayan ḥaḳḳā senüñ merdūd-ı ʿālemdür / Muḥibb ü muḫliṣ olmışdur saña bī-gāne vü ḫ˅īşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 4). [muḫliṣ, ] 

 

muḥtāc: Muhtaç, ihtiyacı olan. 

Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr / Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 6). [muḥtācıdur, -ıdur ] 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [muḥtāc, ] 

 

muḫtaṣar: İhtisar olunmuş, kısaltılmış. 



1221 
 

Zülfi ucından Muṭavvel ser-güẕeştüm Muḫtaṣar / Ger dehān-ı yārdan vüsʿat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 4). [muḫtaṣar, ] 

Yārüñ ḫayāl-i zülfi Muṭavveldür ey göñül / Ẕikr-i dehānı şerḥ-i beyān Muḫtaṣar gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 3). [muḫtaṣar, ] 

 

muḫtaṣar eyle-: Kısa ve öz anlatmak. 

Efsāne-i zülfüñi göñül ḳıldı Muṭavvel / Līkin dehenüñ şerḥin iñen Muḫtaṣar eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 6). [muḫtaṣar eyler, -r ] 

 

muḳābil: Karşılık. 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [muḳābil, ] 

 

muḳābil ol-: Bir şeye eşit ve denk olmak. 

Güneş yüzüñe muḳābil olursa bedr-i münīr / Ṭutalum eksigin ey meh işin temām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 5). [muḳābil olursa, -ursa ] 

 

muḳadder eyle-: Bir kimsenin ne durumda olacağı önceden belirlenmek, tayin edilmek. 

Ḫudā ḫ˅ān-ı ezelde sen Süleymānuñ ḳapusından / Muḳadder eylemiş ben mūr-ı bī-miḳdāra bir behre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 3). [muḳadder eylemiş, -miş ] 

 

muḳārin: Yakın olan. 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [muḳārin, ] 

 

muḳārin ol-: Yaklaşmak. 

Bülbülüñ nāle vü feryādı hezār olsa ne ġam / Gül olur ḫāra muḳārin o ġam-ı ġavġāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 6). [muḳārin olur, -ur ] 

 

muḳarrer: Şüphesiz. 

Ölürsem āsitānuñda ümīd-i merḥabāñ ile / Muḳarrer rūz-ı maḥşer Ḥaḳḳ yirüm Dārü’s-selām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 2). [muḳarrer, ] 

 

muḳayyed: Bağlı, kayıtlı. 
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Raḥīmī ṣanma şāhum şād olup bir ġayra yār oldı / Vefā bendinde bendeñdür muḳayyeddür melālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 7). [muḳayyeddür, -dür ] 

 

muḳīm ol-: Yerleşmek, ikamet etmek. 

Ḫulūṣıyla muḳīm olduḳ ʿubūdiyyet maḳāmında / Misāfir-ḫāne-i ʿaşḳuñ dime mihmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 5). [muḳīm olduḳ, -duḳ ] 

 

muḳīm-i būriyā: Hasırda oturan. 

Raḥīmī pister-i zer-beft-i ʿāriden muʿarrāyum / Muḳīm-i būriyāyum ḫayli demdür bī-riyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 7). [muḳīm-i būriyāyum, -yum ] 

 

muḳīm-i kūy-ı rüsvā: Rezillik köyünün sakini. 

Biz muḳīm-i kūy-ı rüsvāyuz ḫarābāt ehliyüz / Ṣāf-dil pākīze-meşreb vecd ü ḥālāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 1). [muḳīm-i kūy-ı rüsvāyuz, -yuz ] 

 

muḳīm-i tekyegāh-ı vaḥdet: Yalnızlık tekkesinin sakini. 

Baş açuḳ biz muḳīm-i tekyegāh-ı vaḥdetüz ṣūfī / Ġubār-ı ʿaşḳ ile vālih dil-i ḥayrānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 3). [muḳīm-i tekyegāh-ı vaḥdetüz, -üz ] 

 

muḳīm-i tekye-i ʿaşḳ: Aşk tekkesinin sakini. 

Şehā bir ṭulb-i dervīşüz bu tende cānımuz vardur / Muḳīm-i tekye-i ʿaşḳuz saña ḳurbānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 1). [muḳīm-i tekye-i ʿaşḳuz, -uz ] 

 

muḳteżā-yı ḥüsn: Güzelliğin gereği. 

Ṭutalum kim muḳteżā-yı ḥüsn imiş cevr ü cefā / ʿĀşıḳa ḳıymaḳ revā mı bunca istiġnāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 4). [muḳteżā-yı ḥüsn, ] 

 

muḳteżā-yı ʿummān: Okyanusun gereği. 

Ẓuhūr-ı ṭabʿ-ı şerīfüñ güherlerin gördi / Raḥīmī bildi nedür muḳteżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 7). [muḳteżā-yı ʿummānı, -ı ] 

 

mūnis: Cana yakın; sevimli. 

Şükrülillāh şimdi ġam ġam-ḫ˅ār u mūnisdür baña / Fāriġ ol cānāna ḥācet mūnis ü ġam-ḫ˅ār hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 209, Beyit 2). [mūnis, ] 
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mūnis-i cān: Can dostu. 

Fürḳat-i ḳurb-ı viṣālüñle eyā mūnis-i cān / Nāle olmışdur enīsüm işidenlerden ıraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 2). [mūnis-i cān, ] 

 

muntaẓır: Bekleyen, gözleyen. 

Ruḫ-ı zerdiyle her gün muntaẓırdur şāh-rāhuñda / Raḥīmī bir ḫazān yapraġıdur yollara düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 7). [muntaẓırdur, -dur ] 

Şeh-süvārum gel gören ḫāk-i semend-i nāzuñuñ / Yollar üzre muntaẓır her dem ġubārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 2). [muntaẓır, ] 

ʿArż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe ey serv-ḳad / Yollar üzre muntaẓırdur çeşm-i giryān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 6). [muntaẓırdur, -dur ] 

Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [muntaẓırdur, -dur ] 

 

mūr:  

1.Karınca. 

Saʿādetlü serüñüñ ṣıdḳı içün pāy-ı taḫtuñdan / Selīmü’l-bāl ben mūrı Süleymān ḫāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 4). [mūrı, -ı ] 

İtdügi ẓulmi Raḥīmī mūra luṭf it āṣafā / Bāri bir gün ʿarż ḳıl sulṭān Süleymān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 5). [mūra, -a ] 

 

2.Karınca. || Âşık. 

İltifātını Raḥīmī mūruñuñ eyle ziyād / Vāris-i mülk-i Süleymānı sezā-yı taḫt u tāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 5). [mūruñuñ, -uñuñ ] 

Yolumda sāyeveş ḫāk ol dimişsin / Raḥīmī nā-tüvān mūr emre meʾmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 7). [mūr, ] 

 

murād: İstek, dilek, arzu. 

Dönmedi bu murādum üstine āh / Bunca dem bunca āh vā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
5). [murādum, -um ] 

Dün ü gün budur Raḥīmīnüñ murādı Ḥaḳḳ bilür / Her şebüñ ola şeb esrār-ı ḥaḳı şebhā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 6). [murādı, -ı ] 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [murādı, -ı ] 

Murādum bu şu gerçekler ḥaḳı yalancı dünyāda / Ḫaṭardan ṣaḳla dergāhından artuḳ bir murādum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 7). [murādum, -um ] 
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Ḫaṭṭ-ı cān ise Raḥīmī kāmrānlıḳdan murād / Var özüñ bir Ḫusrev [ü] Şīrīn lebe Ferhād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 7). [murād, ] 

Murād-ı cān murāduñdur ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Vefā yolında baş u cān fidā idici cānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 3). [murāduñdur, -uñdur ] 

Segirdüp al murāduñ ögdilin meydān-ı devletde / Saña ḳoşdum erenler ḥaḳḳı himmetle duʿā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 3). [murāduñ, -uñ ] 

Ḫudāvendā cihān bāġında ber-ḫūrdār-ı ʿömr idüp / Murādum taḫt-ı şāhide şeh-i fermān revān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 6). [murādum, -um ] 

Raḥīmī yem-i ümmīd bu selīmü’l-bāl olup dāʾim / Murādum ḳapusın fażluñla yā Rab fetḥ-i bāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 7). [murādum, -um ] 

Raḥīmī pādişāhum dergehüñde ber-murād iken / Anı şimdi murādından ayırup nā-murād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 5). [murādından, -ından ] 

Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [murādum, -um ] 

 

murāda ir-: İsteğine kavuşmak, dileği gerçekleşmek, arzusu yerine gelmek. 

Murāda irdi Aydın Tirenüñ başına gün ṭoġdı / Şehirde olalı sen devlet-i devr-i ḳamer peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 4). [murāda irdi, -di ] 

 

murād-ı cān: Gönlün isteği. 

Murād-ı cān murāduñdur ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Vefā yolında baş u cān fidā idici cānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 3). [murād-ı cān, ] 

 

murād-ı dil-i ḥazīn: Hüzünlü gönlün isteği. 

Ey ārzū-yı cān u murād-ı dil-i ḥazīn / Lāyıḳ degüldür ʿāşıḳa bunca cefā vü kīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 1). [murād-ı dil-i ḥazīn, ] 

 

murād üstine: Muradınca, gönlünce, istediği, dilediği veya amaçladığı şekilde, arzusuna göre. 

Murādum üstine bir kerre dönmedi devrān / Yüzin çevirdi meger kim bu çerḫ-i bī-bünyād (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 36, Beyit 4). [murādum üstine, -um ] 

 

murād üstine dön-: (Olayların) istenilen şekilde gelişmesi, arzu edildiği gibi olması. 

Mihr ider her gün döner ṣandum murādum üstine / Bilmedüm bir ṣūret ile ol beni aldar imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 3). [murādum üstine döner, -er-um ] 

Ṭayanma bir’ki gün dönse murāduñ üstine devrān / Ṣoñ ucı nā-murād eyler muḫālif çenberin ḳurdı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 4). [murāduñ üstine dönse, -se-uñ ] 
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murād üzre dön-: Arzusu, isteği üzerine dönmek. 

Murāduñ üzre dönmişken döner ʿaksine devr eyler / Sebātı yoḳ bu çerḫüñ sen bu kec-gerdānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 2). [murāduñ üzre dönmişken, -, -mişken ] 

 

murġ: Kuş. 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [murġini, -ini ] 

 

murġ-i cān: Gönül kuşu. 

Dil İrem bāġında dīdāruñsuz ārām eylemez / Kākülüñsüz murġ-i cāna dām-ı ġam bāġ-ı merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 2). [mürġ-i cāna, -a ] 

Raḥīmī murġ-i cāna ol hümā bildüm şikār olmaz / ʿAceb vaḥşet idüp yüksek uçar ol kebg-i kuhsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 5). [murġ-i cāna, -a ] 

 

murġ-i ḫoş-āvās: Güzel sesli kuş. 

Nihāl-i serv-i bālādur elifler dāġlar güller / Vücūdum gülşeninüñ dil hemān murġ-i ḫoş-āvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 3). [murġ-i ḫoş-āvāsı, -ı ] 

 

murġ-i ḫoş-elḥān: Hoş ötüşlü kuş. 

Açılmış lāleler güller tenümde dāġ-ı ḥasretden / Vücūdum gülşeninüñ murġ-i ḫoş-elḥānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 5). [murġ-i ḫoş-elḥānıdur, -ıdur ] 

 

murġ-ı zār: İnleyen, ağlayan kuş || Âşık. 

Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 4). [murġ-ı zārın, -ın ] 

 

murġ-zār: Kuş bahçesi, kuş yatağı. 

Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 4). [murġ-zāruñ, -uñ ] 

Yine gül gibi ʿīş it ġonca-leblerle bahār içre / Söz aç bülbül gibi gel gül gibi bir murġzār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 1). [murġzār, ] 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [murġzār, ] 
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mūr-ı bī-miḳdār: Değersiz karınca. 

Ḫudā ḫ˅ān-ı ezelde sen Süleymānuñ ḳapusından / Muḳadder eylemiş ben mūr-ı bī-miḳdāra bir behre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 3). [mūr-ı bī-miḳdāra, -a ] 

 

mūr-ı şikeste-ḥāl: Hali kötü karınca. 

Reh-güẕārında şehā mūr-ı şikeste-ḥālem / Sen bu ḫoş-ṭabʿ-ı Selīm ile Süleymānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 6). [mūr-ı şikeste-ḥālem, -em ] 

 

murtażā: Hz. Ali'nin lakabı, seçilmiş, beğenilmiş. 

Ḳuluyuz ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı / Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 7). [murtażā, ] 

 

mūsā: İsrailoğullarına elçi olarak gönderilen peygamber; Hz. Musa. 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [mūsā, ] 

 

muṣaffā: Temiz, pak, saf. 

Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur / Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 6). [muṣaffādur, -dur ] 

 

muṣaffā eyle-: Süzmek. 

Ḳalbümi jeng-i taʿalluḳdan muṣaffā eyleyüp / Geydüm ey rūşen-liḳā āyīne gibi bir nemed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 6). [muṣaffā eyleyüp, -yüp ] 

 

muṣāḥib: Biriyle karşılıklı konuşan, sohbet arkadaşı olan kimse. 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [muṣāḥib, ] 

 

muṣallā: Namaz kılınan veya namaz kılınması için ayrılmış olan açık yer, namazgah. 

Ḫarābāta ayaḳ baṣdı Raḥīmī pāk-dillerle / Maḳām-ı ehl-i zerḳ olmaġın el çekdi muṣallādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 7). [muṣallādan, -dan ] 

 

mūsāveş: Hz. Musa gibi. 

Şevḳ-ı dīdār ile Mūsāveş yed-i beyżā ḥaḳı / Ṭūr-ı Sīnā-yı tecellīde münācāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 2). [mūsāveş, ] 
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muṣḥaf: Kitap, Kur’an-ı kerim. 

Ḫāṭır-ı aġyāra gönderme ḫayāl-i ḥüsnüñe / Muṣḥafı ġāyet ḫaṭādur ḳoyma tersā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 2). [muṣḥafı, -ı ] 

 

muṣḥaf ḥaḳḳı içün: “Kur'an hakkı için” anlamında bir yemin sözü. 

Ḫaduñsuz ʿīd Muṣḥaf ḥaḳḳı içün rūz u ʿīd olur / Ḫuceste-fāl hem āyāt-ı raḥmet ḫaṭṭ u ḫālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 3). [muṣḥaf ḥaḳḳı içün, ] 

 

muştılıḳ vir-: Müjde vermek. 

Kuḥl-ı ḫāk-i maḳdemüñ irgürdügiçün çeşmüme / Bād-ı ṣubḥa muştılıḳ virdüm Ṣıfāhān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 2). [muştılıḳ virdüm, -düm ] 

 

muʿtād ḳıl-: Âdet haline getirmek, alışkanlık edinmek. 

Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [muʿtād ḳıl, ] 

 

muʿtād ol-: Alışmak. 

Her ki cānā ġuṣsa-i ʿaşḳuñla muʿtād olmadı / Görmesün şādī yüzin ʿālemde ġamnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 2). [muʿtād olmadı, -madı ] 

 

muʿtād-ı hicrān: Ayrılık acısının âdeti. 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [muʿtād-ı hicrāndur, -dur  

 

muṭavvel: Uzatılmış, daha uzun yapılmış. 

Zülfi ucından Muṭavvel ser-güẕeştüm Muḫtaṣar / Ger dehān-ı yārdan vüsʿat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 4). [muṭavvel, ] 

Yārüñ ḫayāl-i zülfi Muṭavveldür ey göñül / Ẕikr-i dehānı şerḥ-i beyān Muḫtaṣar gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 3). [muṭavveldür, -dür ] 

 

muṭavvel ḳıl-: Uzatmak. 

Efsāne-i zülfüñi göñül ḳıldı Muṭavvel / Līkin dehenüñ şerḥin iñen Muḫtaṣar eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 6). [muṭavvel ḳıldı, -dı ] 
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muʿteber ol-: İtibar görmek, değerli olmak. 

Ser-güẕeştem n’ola olursa selefden muʿteber / Ey Raḥīmī bu ḥaḳīḳat ḥāl olur efsānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 41, Beyit 7). [muʿteber olursa, -ursa ] 

Şehā dest-i şerīfüñ ḳılmasaydı ger maḳarr şāhin / Ḳaçan olurdı illerde bu deñlü muʿteber şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 1). [muʿteber olurdı, -urdı ] 

 

muṭrib-i ḫoş-lehçe: Güzel sesli şarkıcı. 

Bülbülüñ nālesi ʿuşşāḳa bu dem virdi ṣudāʿ / Naġmesin muṭrib-i ḫoş-lehçelerüñ gūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 2). [muṭrib-i ḫoş-lehçelerüñ, -lerüñ ] 

 

muvāfıḳ ol-: Uygun olmak. 

Ne ḫoşdur rūzgār ola muvāfıḳ ey şeh-i ʿādil / Ḳapuñdan cānibe ʿazm eyleyem ben ʿāşıḳ-ı bī-dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 1). [muvāfıḳ ola, -a ] 

 

mūy-ı miyān: İnce bel. 

Bir gice mūy-ı miyānını kenāra çeküben / Ol mehi hāle gibi biz de der-āġūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 4). [mūy-ı miyānını, -ını ] 

 

mūze-i ḳayd-ı ṭarīḳ-ı şehr-i vuṣlat: Kavuşma şehrinin yolunun tasasının çizmesi. 

Çıḳarsa mūze-i ḳayd-ı ṭarīḳ-ı şehr-i vuṣlatdur / İren ser-menzile ser-pā yaluñ ʿuryānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 3). [mūze-i ḳayd-ı ṭarīḳ-ı şehr-i vuṣlatdur, -dur ] 

 

mübārek: Hayırlı, uğurlu. 

Raḥīmī baḫt-ı hümāyūn bu ṭāliʿi Ferruḫ / Esīr-i zülf ü ruḫ itdi seni mübārek bād (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 36, Beyit 5). [mübārek, ] 

Öpem diyü mübārek elüñ bir ṭarīḳ ile / Şiʿr-i güher-nisārumı ḳıldum şiʿār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 9). [mübārek, ] 

Şeb-i ḳadri bu ben Mecnūnuñuñ Leylā-yı zülfüñdür / Mübārek ʿīd-ı ferḫundem mevāʿīd-i viṣālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 4). [mübārek, ] 

 

mübārek bād: Mübarek olsun. 

ʿḬddur ṭarḥ it ġamı ḳaṣr-ı feraḥ bünyād ḳıl / Öp lebin yārüñ dilā cāndan mübārek bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 1). [mübārek bād,  

 

mübārek ḳıl-: Kutlu, bereketli, hayırlı hale getirmek. 
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Ḥaḳḳ tebārek ʿīduñı ḳılsun mübārek dāʾimā / Āsitānuñda yazılsun dāʾimā dīvān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 14). [mübārek ḳılsun, -sun ] 

 

mübārek ol-: Kutlu, bereketli, uğurlu olmak. 

Seni bir yaña devletle ḳosañ bir yaña dünyāyı / Mübārek ola saña dil seni bī-iḫtiyār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 3). [mübārek ola, -a ] 

 

müberrā ol-: Uzak olmak, bir şeyle alakasını kesmek. 

Şu bāṭın kim müberrā olmadı jeng-i ʿalāyıḳdan / Ne maʿnā ẓāhir itdi aña bir āyīne-i ṣūret (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 3). [müberrā olmadı, -madı ] 

 

mübtelā: Tutkun, âşık. 

Mihr-i ḥüsnüñe müşteri ẕerrāt / Ḫūba hīç mübtelā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 
4). [mübtelā, ] 

Ḫasta göñlümi ṣormaduñ bir gün / Derdüm ile o mübtelā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
7). [mübtelā, ] 

Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [mübtelāyı, -yı ] 

Cān virürsem ḥasret-i ḫaddüñle ey gül-pīrehen / İdesin ben mübtelāya lāleveş ḫūnīn-kefen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 1). [mübtelāya, -ya ] 

Ben mübtelāyı ḥasret iden seyr-i ḥüsnüñe / Eylük yüzini göre misin yavuzın eyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 5). [mübtelāyı, -yı ] 

 

mübtelā ol-: Tutulmak, bağlanmak. 

Derdüm bu derdüñ ile bu dil mübtelā ola / Çoḳ ḫasta var ki ṭālib-i dermān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 6). [mübtelā ola, -a ] 

Dil ü cān gördi laʿlüñle miyānuñ mübtelā oldı / Añılmaz şimdi adım āh bī-nām u nişānum ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 5). [mübtelā oldı, -dı ] 

 

mübtelā-yı mīm-i fem ü dāl-i zülf: Mim ağzın ve dal saçın tutkunu. 

Ben mübtelā-yı mīm-i fem ü dāl-i zülfüñem / Yoḳ yire baña ʿömrüm idersin cefā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 3). [mübtelā-yı mīm-i fem ü dāl-i zülfüñem, -üñem ] 

 

mübtelā-yı ʿummān: Okyanusun düşkünü. 

Yetiş Ḫıżır gibi yaşumı itmeden İlyās / Getür kenāra bu ben mübtelā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 5). [mübtelā-yı ʿummānı, -ı ] 
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mücellā eyle-: Parlatmak, cilalamak. 

Göñül mirʾātınuñ ḥāli mükedder jeng-i fürḳatle / Ṣafā himmetle baḳ anı mücellā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 6). [mücellā eyleyen, -yen ] 

 

mücellā it-: Parlatmak, cilalamak. 

Mücellā ideli cān ṣūretini maʿni-i ʿaşḳuñ / Cemālüñ ḥaḳḳı ṣāf u sāde dil āyīneveş pāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 2). [mücellā ideli, -eli ] 

 

mücellā ol-: Parlamak. 

Ṣayḳal-ı ʿaşḳıyla şol dil kim mücellā olmadı / Ol ṣafā kesb itmedi āyīneveş dīdārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 4). [mücellā olmadı, -madı ] 

 

müdām: Her zaman, daima, devamlı. 

Laʿl-i sīr-ābuñla ġonca gördi hem-meşreb müdām / Reşkden mi ḳan yudar terdür ḥarāretden gül-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 3). [müdām, ] 

Ey Raḥīmī vaṣlın umma ol gözi mestüñ müdām / Bir ḫayāl-i ḫūb ol bir devlet-i nā-yābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 5). [müdām, ] 

Mest olan cānā ḫayāl-i laʿl-i nābuñla müdām / Bezm-i dünyānuñ şarāb-ı ḫoş-güvārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 2). [müdām, ] 

Laʿl ü ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ ḫayāliyle müdām / Geh şarāb içer Raḥīmī ey gül-i ter geh ʿaraḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 7). [müdām, ] 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [müdām, ] 

Bu devr-i dūna gel ey dil bir intiḳām idelüm / Müdām mest olalum ʿişret-i müdām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 1). [müdām, ] 

Yād-ı laʿlüñle Raḥīmī ḫūn-ı dil içer müdām / Gelmedi cānā bu devre bir ayaḳdaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 5). [müdām, ] 

Bezminde gerçi sāġar-ı çeşmüm ṭolar müdām / Niçün bu ḳan olasıya itmez nigāh-ı Cem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 216, Beyit 3). [müdām, ] 

Müdām ʿaşḳuñ şarābıyla beni şeydā iden sensin / Ḫarābāt ehline ser-dār idüp rüsvā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 1). [müdām, ] 

Gül gibi ġonca-dehenlerle müdām iç laʿl-i nāb / ʿİşreti fevt itme sulṭānum irişmezdüm deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 2). [müdām, ] 

Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [müdām, ] 
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Cānā Raḥīmī cām-ı lebüñ mestidür müdām / Eşʿār-ı ṣāfisi nice mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 9). [müdām, ] 

Ḳanını mey yirine anuñ içesin müdām / Devrüñde lāle gibi ciger-ḫ˅ānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 3). [müdām, ] 

Yārüñ Raḥīmī öpmek içün laʿlini müdām / Mey cām-ı ġamda göñlümi āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 7). [müdām, ] 

 

müdām ol-: Devamlı, sürekli, kalıcı olmak. 

Ḫasta göñlüm yidügi ḫūn-ı cigerdür rūz u şeb / ʿİşret ü ʿīşi müdām olsun ṭarabnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 3). [müdām olsun, -sun ] 

Ḫāk-i miḥnet çeşmine ol dūn bed-bīnüñ müdām / Tūtiyā bilmezse ḫāk-i dergehüñ ʿayne’l-yaḳīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 3). [müdām ol,  

 

müdāvā: Tedavi. 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [müdāvādur, -dur ] 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ḥaẓẓ itmez müdāvādan / Ne derdüñ var ṭabībüm sen yüri dermānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 4). [müdāvādan, -dan ] 

Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle / Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 2). [müdāvā, ] 

 

müddeʿī: İddia eden, haksız yere bir şey isteyen veya esassız bir hak ve yetki davasında bulunan. 

Müddeʿīler cemʿ olup başına odlar yaḳdılar / İtmedi bir dem hevā-yı ʿaşḳuñı inkār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 6). [müddeʿīler, -ler ] 

 

müferraḥ: Sıkıntıdan, üzüntüden kurtulmuş. 

Raḥīmī sāʾilüñdür eşk-i çeşm-i rūy-ı zerd ile / Müferraḥdur taraḥ defʿine sīr-i sīm ü zer yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 5). [müferraḥdur, -dur ] 

 

müflis: Züğürt, beş parasız, fakir, düşkün. 

Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [müflis, ] 

Ṣanma bir müflis gedāyam ʿaşḳ-ı istiġnā yeter / Sīmdür eşk-i revānum rūy-ı zerdümdür zerüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 3). [müflis, ] 

 

müfti: Fıkha dair meselelerin şeriattaki hükümlerini beyan ve açıklamaya memur olan zat. 
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Müşkil-i ʿaşḳı müftiye ṣordum / İtmedi ḥall kitāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 3). 
[müftiye, -ye ] 

 

mühr it-: Mühür yapmak. 

Vażʿ iden ḳudret nigīni üzre insān cevherin / Ḫātem-i laʿlüñe mühr itmiş şehā cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 1). [mühr itmiş, -miş ] 

 

mühr-i dehān: (sevgilinin) ağzının mührü, kilidi. 

Fikr-i miyān-ı yār ile yoḳ ḳıl ḳadar mecāl / Mühr-i dehānı şevḳ ile ẕerrede kemsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 2). [mühr-i dehānı, -ı ] 

 

müjde: Sevinç haberi, beşaret. 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [müjde, ] 

 

müje:  

1.Kirpik. 

Müjem resm eyler iken gözde şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ / Ḳalem levḥ üzre taḥrīr itmemişdi daḫi ṣūret naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 5). [müjem, -m ] 

Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [müjeñ, -ñ ] 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [müjeñ, -ñ ] 

 

2.Kirpik. || Ok. 

Bükdi hecr müjeñ ile oḫ ḳaddüm / Daḫi bu devr baña yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 2). 
[müjeñ, -ñ ] 

 

mūje-i dildār: Sevgilinin kirpiği. 

Degüldür gördügüñ söz mūje-i dildārda kebkeb / Gözüm merdümleri teşrīf içündür dürr-feşān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 4). [mūje-i dildārda, -da ] 

 

müjgān: Kirpikler. 

Ḳaṭre-i eşküm binüp müjgāna her sū yügrişür / Çūbe binmiş ṭıfla beñzer kim ḳılur her bār seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 3). [müjgāna, -a ] 
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Zaḫm-ı cānum gördi müjgānuñ duz ekmek bilmedi / Leblerüñle niçe demdür var iken ḥaḳ-ı nemek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 2). [müjgānuñ, -uñ ] 

Ruḫuñ mirʾātını ḳoyup olanlar ġayrıya nāẓır / Gözüne gire hūn-āşām-ı ḫançer gibi müjgānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 3). [müjgānı, -ı ] 

 

mükāfāt ehli: Takdir ehli, takdir sahibi. 

Būse-i cānāneye biñ cān virür bir ʿāşıḳuz / Biz faḳīr üftādeyüz ammā mükāfāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 5). [mükāfāt ehliyüz, -yüz ] 

 

mükedder: Kederli, üzgün. 

Mükedder yoḳ zemānuñda meger destār-ı āşüfte / Perīşān dil bulunmaz kimse illā nā-tüvāñ ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 5). [mükedder, ] 

Ben ġubārından mükedderdür meger āyīnesi / Yoḫsa n’oldı ṭūṭī-i şekker-zebānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 4). [mükedderdür, -dür ] 

Göñül mirʾātınuñ ḥāli mükedder jeng-i fürḳatle / Ṣafā himmetle baḳ anı mücellā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 6). [mükedder, ] 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [mükedder, ] 

Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [mükedder, ] 

 

mükerrer: Sürekli, her daim. 

Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle / Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 2). [mükerrer, ] 

 

mül: Şarap. 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [mül, ] 

Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem / Görüp ānide reng aldum gülinden 
sünbülinden hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 1). [mülinden, -inden ] 

Seng-i hecrüñle göñül sāġar-ṣıfat oldı şikest / Cürʿaveş pāy-māl olup ḳan oldı baġrum mül gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 6). [mül, ] 

 

mülhem: İlham olmuş, içe doğmuş. 

Dehenüñ fikri ile şimdi Raḥīmī şiʿri / Şüphe yoḳ ʿālem-i ġaybdan ayırur mülhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 5). [mülhemdür, -dür ] 
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mülk:  

1.Memleket, ülke. 

Ḥüsn-i ḫaṭṭ ḫaddüñde ḫaṭṭ ṭuġrā-yı ġarrādur ḳaşuñ / Ḫūblıḳ mülkine sensin şeh müsellem ol berāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 4). [mülkine, -ine ] 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [mülküñ, -üñ ] 

Pīç-i zülfi küfr-i ḫaṭṭuyla Budin mülkin diler / Ḳır ḳıral alayın ey ṣāḥib-ḳırān alaya ṣal (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 166, Beyit 2). [mülkin, -in ] 

Zülfinüñ pīçi Budin mülkine ṣalarsa aḳın / Ḳayd-ı bend idüp anı ʿazm-i ferendūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 3). [mülkine, -ine ] 

Budin mülkini yıḳmaḳ hīç zülf-i yāre āyīndür / Velī ey şāh-ı İslām olma rāżısın nev-ayına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 6). [mülkini, -ini ] 

Ḳaraman mülkin Aydın idicek sen şāh-ı meh-çihre / Güneş menzil-be-menzil ḳarşu çıḳdı şehrden şehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 1). [mülkin, -in ] 

Raḥīmī hecr-i kūyuñla beden mülkin ḫarāb itdi / Felek burcını yıḳmaġa döküpdür ṭop-ı efġānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 7). [mülkin, -in ] 

 

2. Kalıcı varlık, mal, eşya. 

Biz ser-i kūy-ı melāmetde fenā şālın geyüp / Mülke ṭālib olmazuz hīç çekmezüz dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 2). [mülke, -e ] 

 

mülket-i ʿālem: Dünya memleketi. 

Ne ġam dīv-i ʿadūdan vāris-i taḫt-ı Süleymānsın / Selīm ol sen saʿādetle Sikender mülket-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 4). [mülket-i ʿālem, ] 

 

mülket-i dünyā: Dünya ülkesi. 

Senüñ olsun saʿādetle ʿazīzüm mülket-i dünyā / Baña ḳapuñda ḳulluḳ Mıṣra sulṭān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 3). [mülket-i dünyā, ] 

 

mülket-i mıṣr: Mısır ülkesi. 

Ḳapusında ḳul olmaḳ ḳadrini sen Yūsuf-ı ḥüsnüñ / ʿAzīzüm mülket-i Mıṣr içre sulṭān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 5). [mülket-i mıṣr, ] 

 

mülk-i ʿadem: Yokluk ülkesi. 
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Dehānı sırrını ṣordum leb-i laʿl-i şekerhādan / Didi mülk-i ʿademde varı ancaḳ bir ser-i mūdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 3). [mülk-i ʿademde, -de ] 

 

mülk-i beḳā: Ebedilik ülkesi || Ahiret. 

Yurd-ı fenāda bir iki gün oturaḳ iden / Mülk-i beḳāya lābüd ider ey nigār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 3). [mülk-i beḳāya, -ya ] 

 

mülk-i cünūn: Delilik, divanelik ülkesi. 

Ḳul olmaz dergehüñden ġayra istiġnāsı ʿālīdür / Şehā mülk-i cünūnuñ başḳa bir sulṭānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 3). [mülk-i cünūnuñ, -uñ ] 

 

mülk-i ġam: Gam, keder ülkesi. 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [mülk-i ġamda, -da ] 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [mülk-i ġama, -a ] 

 

mülk-i ḥüsn: Güzellik ülkesi. 

Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün / Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 2). [mülk-i ḥüsni, -i ] 

Tīr ġamzeñ yā ḳaşuñ ḳaddüñ livā zülfüñ cüyūş / Mülk-i ḥüsne server-i ṣāḥib-ḳırānsın yā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 2). [mülk-i ḥüsne, -e ] 

 

mülk-i maʿmūr: İmar edilmiş, güzel memleket. 

Bekā ṭurdum fenāsın fehm idüp bu mülk-i maʿmūruñ / Anuñçün būmveş terk-i ʿimārāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 2). [mülk-i maʿmūruñ, -uñ ] 

 

mülk-i ṣaruḫan: Saruhan diyarı. 

Ser-ā-ser Tire ʿālem iden olmış nūr-ı ḥüsninden / Pür-āteş eylemiş tāb-ı ruhıyla mülk-i Ṣaruḫan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 4). [mülk-i ṣaruḫan, ] 

 

mülk-i süḫan: Söz mülkü, memleketi. 

Raḥīmī bendeñi mülk-i süḫanda Ḫusrev eyledüm / Ḫayāl-i vaṣf-ı laʿlüñ ʿāḳıbet Şīrīn-kelām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 5). [mülk-i süḫanda, -da ] 
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mülk-i süleymān: Hz. Süleyman'ın hükümranlığı. 

Eger zīr-i nigīnüm olsa biñ mülk-i Süleymānı / Dehānuñdan nihān bir kez aña ṣanma nigāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 4). [mülk-i süleymānı, -ı ] 

 

mültemes: İltimaslı, kayırılan. 

Añ Raḥīmīyi itüm de uş budur / Senden ey çeşm-i ġazālüm mültemes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 9). [mültemes, ] 

Cām-ı laʿlüñe irişmez elüm elden ne gelür / Ayaġuñ öpmedür ümmīd degül mültemes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 3). [mültemes, ] 

 

müʾmin-i ṣad: Yüz senelik mümin. 

Müʾmin-i ṣad-ṣâle görse zülfüñüñ zünnārını / Ey ṣanem sevdā-yı İslāmı ḳoyup tersā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 2). [müʾmin-i ṣad, ] 

 

mümkin midür: Olması, gerçekleşmesi imkân dâhilinde olan, olabilir, kābil, muhtemel. 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [mümkin , ] 

Zülfüñ ucından Raḥīmīnüñ perīşān ḳıṣṣasın / Biñde birini anuñ mümkin midür ʿömrüm dimek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 7). [mümkin, ] 

 

münācāt ehli: Allah'a yalvarıp yakaran kimseler. 

Şevḳ-ı dīdār ile Mūsāveş yed-i beyżā ḥaḳı / Ṭūr-ı Sīnā-yı tecellīde münācāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 2). [münācāt ehliyüz, -yüz ] 

 

münāsib: Yaraşır, uygun. 

Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [münāsib, ] 

 

münḥarif ol-: Sapmak, yön değiştirmek. 

Turş-rūyından raḳībüñ münḥarif oldı mizāc / Tāb-ı ġamdan pür-ḥarāretdür ḫoş-āb ister göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 2). [münḥarif oldı, -dı ] 

 

münḫaṣır: Özel; has. 

Ḥālimüzden āh kim ʿālemde bir āgāh yoḳ / Münḫaṣır mesʾele manṣıb ḥasbeten lillāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 1). [münḫaṣır, ] 



1237 
 

 

münkesir ḳıl-: Kırmak. 

Dem bu demdür jeng-i ġamla ḳılma ḳalbüñ münkesir / Bezm-i cām encāmını ḫod gösterür her cām-ı ṣāf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 2). [münkesir ḳılma, -ma ] 

 

münkir: İnkâr eden, kabul etmeyen. 

Dāmen-i pākīzeñe kimdür ki bir toz ḳondura / Münkirüñ çeşmine ṭoldurdı ġubār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 5). [münkirüñ, -üñ ] 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [münkir, ] 

 

müntehā: Nihayet bulmuş; bir şeyin varabildiği en uzak yer, son derece, kerte; uç. 

Güzelsin bī-bedelsin müntehāsın sidre ḥaḳḳıçün / Ruḫuñ cennet lebüñ kevser dişüñ lüʾlüʾ ḳadüñ ṭūbā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 6). [müntehāsın, -sın ] 

Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [müntehā, ] 

Südde-i sidre-misālüñ olalı meʾvā-yı sūr / Müntehā ḳadr oldı ṭūbā ḥaḳḳı ʿīdāsā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 1). [müntehā, ] 

Göreli ḳadd-i bülendüñ müntehādur himmeti / Sidrede ṭūbāya baş egmez dil ey nāzük-nihāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 3). [müntehādur, -dur ] 

 

müraṣṣaʿ: Kıymetli taşlarla bezenmiş. 

Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı müraṣṣaʿ tāca reşküm yoḳ / Elüñden başuma yara iren seng ü meder yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 4). [müraṣṣaʿ, ] 

 

mürāyı ol-: İkiyüzlü olmak. 

Mürīd-i her mürāyı olma ḥāl-i bī-riyā kesb it / Bu ben oñara pendi böyle pīr-i mey-fürūş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 2). [mürāyı olma, -ma ] 

 

mürde: Ölü, ölmüş. 

Yād-ı laʿlüñdür Raḥīmī mürdeye viren ḥayāṭ / Ḳālib-i fersūdedür ey ʿḬsā-dem cānsuz cesed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 7). [mürdeye, -ye ] 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [mürde, ] 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [mürde, ] 
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Ṣun lebüñ cāmını ser-mest-i mey-āşāmlara / Mürdeyüz cān vire tā bu dil-i nā-kāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 1). [mürdeyüz, -yüz ] 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [mürde, ] 

Cān mürde dil-şikeste ciger ḫūn ten ḫarāb / Devrān döne döne beni çār-pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 6). [mürde, ] 

 

mürde-cism: Ölmüş beden. 

Mürde-cisme cān virür laʿl u leb-i güftār-ı yār / Bu ne iʿcāz-ı Mesīḥādur ne rūḥ-efzā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 3). [mürde-cisme, -e ] 

 

müreddefveş: Redifli gazel gibi. 

Rūy-ı zerdümdür ṣanasın sebzede berg-i ḫazān / Yaz müreddefveş üzere zer-nisār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 3). [müreddefveş, ] 

 

mürīd: Tarikata girip bir mürşide bağlanan kimse; çırak, öğrenci. 

Mürīdüñ olmayan ḥaḳḳā senüñ merdūd-ı ʿālemdür / Muḥibb ü muḫliṣ olmışdur saña bī-gāne vü ḫ˅īşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 4). [mürīdüñ, -üñ ] 

 

mürīd ol-: İntisap etmek, bağlanmak. 

Ṣoḥbet-i şeyḫe niçün gelmez diyü ṭaʿn eyleme / Ṣūfiyā dervīş Raḥīmī ʿaşḳa olmışdur mürīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 5). [mürīd olmışdur, -mışdur ] 

 

mürīd-i her: Bütünün müridi. 

Mürīd-i her mürāyı olma ḥāl-i bī-riyā kesb it / Bu ben oñara pendi böyle pīr-i mey-fürūş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 2). [mürīd-i her, ] 

 

mürüvvet: Cömertlik, ihsan, lütuf. 

Unutma añ Raḥīmī ḳuluñı düşnām-ı laʿlüñden / Benem ol ey mürüvvet kānı vird-i müstecābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 5). [mürüvvet, ] 

Mürüvvet ḫatm olup ṣāḥīb-kerem ṭayy-ı mekān itmiş / Cüvānā ben de bir pīr-i kerāmāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 3). [mürüvvet, ] 

Pelenge döndi tenüm dāġ-ı ġamla arslanum / ʿAlālıḳ eyle mürüvvet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 3). [mürüvvet, ] 

 

mürüvvet ṣāḥibi: Cömertlik sahibi. 
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Bu ednā bendeñi bir şāh-ı ʿālī-şāna gönderseñ / Gedāñı bir mürüvvet ṣāḥibi sulṭāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 1). [mürüvvet ṣāḥibi, ] 

 

mürüvvetlü: İnsaniyetli. 

Raḥīmī bir mürüvvetlü kerīmü’ş-şāna ḳul oldı / Yime ġam devletinde ʿālemüñ sulṭānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 6). [mürüvvetlü, ] 

 

müsāvi: Birbirinden ne fazla ne eksik olan, eşit. 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [müsāvi, ] 

 

müsellem: Herkes tarafından kabul edilmis, inkar edilemez. 

Ḥüsn-i ḫaṭṭ ḫaddüñde ḫaṭṭ ṭuġrā-yı ġarrādur ḳaşuñ / Ḫūblıḳ mülkine sensin şeh müsellem ol berāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 4). [müsellem, ] 

Piyāde seyr iderken maḳdem-i şāha yüzin sürmiş / Müsellem ʿasker-i ezhāra oldı tācver lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 4). [müsellem, ] 

 

müsellem ol-: Verilmek, teslim edilmek, tevdî olunmak. 

Māt eyler idi at ṣalup üstüme şāh-ı ġam / Bir luʿb ile piyāde olaldan müsellemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 3). [müsellemem olaldan, -em, -aldan ] 

 

müselsel: Ardı ardına, birbirine bağlı, zincirleme, silsileli. 

Müselsel dūd-ı āhum zülf-i dil-ber gibi boynumda / Dil-i āşüfteyem zencīr-i sevdā-yı cünūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 2). [müselsel, ] 

Hemān bir ben degül lāle daḫi çāk-i girībānuñ / Müselsel zülfüñüñ āşüftesidür şimdi sünbülde (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 3). [müselsel, ] 

 

müselsel zülf: Zincir gibi bir birine bağlı saç. 

Ben senüñ çoḳdan giriftārum müselsel zülfüñe / Yoluña cānum fidā lāzım degül ḳayd u kemend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 6). [müselsel zülfüñe, -üñe ] 

 

müslim: Müslüman. 

Cemālüñ ḥaḳḳı ey ġonca İrem bāġına yoḳ müslim / Ser-i kūyuñ gibi dünyāda bir ārāmgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 4). [müslim, ] 
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müstaʿcil: Sabırsız, acele eden. 

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [müstaʿcil, ] 

 

müstaġraḳ ḳıl-: Boğmak, gark etmek. 

Güneş gibi ḳılurdı ʿālemi envāra müstaġraḳ / Ṭulūʿ itse Raḥīmī ẕerrece bir pāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 5). [müstaġraḳ ḳılurdı, -urdı ] 

 

müstaḥaḳ: Bir kimsenin layık olduğu, hak ettiği ceza veya mükafat. 

Genc-i ḥüsnüñ ṣadaḳası būsedür bir ümmīd / Müstaḥaḳḳum ben faḳīrüñden dirīġ itme zekāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 2). [müstaḥaḳḳum, -ḳum ] 

 

müşāhid: Gören, seyreden. 

Bir ṣafā kesb eyledüm mirʾāt-ı ʿaşḳ-ı yārdan / Gün gibi rūşen müşāhid gözüme cümle ṣıfāṭ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 5). [müşāhid, ] 

Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni / Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 2). [müşāhiddür, -dür ] 

 

müşebbek: Ağ ve kafes gibi örülmüş olan. 

Ey ḳaşı yā zaḫm-ı ġamzeñle müşebbek sīnemüz / Menzil-i sehm-i belādur ya vefā umacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 2). [müşebbek, ] 

Müşebbek micmer-i bezm-i belādur cism-i pür-sūzum / Dil ü cān ʿūdum olup mūlarum yir yir duḫān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 2). [müşebbek, ] 

 

müşerref ḳıl-: Şereflendirmek, şerefli kılmak. 

Ṣubḥ-ı vaṣluñla müşerref ḳıl Raḥīmī bendeñi / Leyl-i fürḳatde yiter geçdi güni ey yüzi māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 7). [müşerref ḳıl, ] 

 

müşg: Misk, misk kokusu. 

Dişüñ mānend-i dürr zülfüñ gibi müşg / Bulınmaz Çīn ü Māçīn ü Yemende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
277, Beyit 2). [müşg, ] 

 

müşg-bār ol-: Güzel kokular yayan, saçan olmak. 

Zülfüñ añsam çın seḥer olur dimāġum müşg-bār / Leblerüñ ẕikr itsem elfāẓum olur gevher-nisār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 1). [müşg-bār olur, -ur ] 
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müşgter: Daha mis kokulu. 

Ṣabāya çīn-i zülfüñ ideli her çın seḥer peydā / İder tā Çīn ü Māçīne varınca müşgter peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 1). [müşgter, ] 

 

müşkil:  

1.Sorun, mesele. 

Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem / Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 5). [müşkil, ] 

 

2. Zor, güç. 

Müşkil iken ḥālet-i mevti saña āsān ider / Ey ġarīb-i ʿāşıḳ-ı dil-ḫasta zār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 3). [müşkil, ] 

Maḥabbet reh-güẕārında ḥaẕer ḳıl seng-i hicrāndan / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳ müşkildür niçe reh-vāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 3). [müşkildür, -dür ] 

Vefā ehline āsāndur yoluñda cān fidā itmek / Velī bir dem ḳapuñdan ayru olmaḳ dil-berā müşkil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 6). [müşkil, ] 

 

müşkil it-: Zor, güç hale getirmek. 

Budur ümmīdi Raḥīmī ḳuluñuñ devlet-i Ḥaḳ / Ġayrıya müşkil idüp ẕātuña āsān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 5). [müşkil idüp, -üp ] 

 

müşkil ol-: Zor, çetin olmak. 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [müşkil ola, -a] 

 

müşkil-i ʿaşḳ: Aşkın zorluğu, sıkıntıları. 

Müşkil-i ʿaşḳı müftiye ṣordum / İtmedi ḥall kitāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 3). 
[müşkil-i ʿaşḳı, -ı ] 

 

müşkīn-sünbül: Mis kokulu sümbül. 

Niçe miskīni çeküpdür bende müşkīn-sünbülüñ / Bende itmişdür cihānı serv-i āzāduñ senüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 3). [müşkīn-sünbülüñ, -üñ ] 

 

müştāḳ: Şiddetle arzu eden, özleyen, hasretini çeken, gönülden isteyen. 
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Ḫayliden müştāḳıyuz göster cemāl-i ḫurremüñ / Ḫāṭır-ı maḥzūnumuz luṭf eyle bir gün şād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 3). [müştāḳıyuz, -ıyuz ] 

 

müşteri: Alıcı, isteyen, talepkâr. 

Mihr-i ḥüsnüñe müşteri ẕerrāt / Ḫūba hīç mübtelā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 
4). [müşteri, ] 

Müşteriyem leb-i cān-baḫşına biñ cān ile ben / Yoḳ ziyānum yine bir aṣṣılu bāzārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 2). [müşteriyem, -yem ] 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [müşteri, ] 

Müşteriyüz naḳd-i cān ile lebüñ kālāsına / Yoḳ dime āzār ile ey ġonca bāzār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 4). [müşteriyüz, -yüz ] 

 

müşterī ol-: Alıcı olmak, talip olmak. 

Meger bir mihr-i ʿālem-tāba ey meh müşteri olduñ / Düşersin titreyüp üstine ṣanurlar ki dutdı teb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 2). [müşteri olduñ, -duñ ] 

Çihreñe olalı ḳızġun müşteri ey yār şemʿ / Mihr-i ʿālem-tāba germiyyet ṣatar her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 1). [müşteri olalı, -alı ] 

Ruḫ-ı zerdüm rikābuñ tā başından tābdār itdüm / Görüp gün müşteri oldı ser-ā-ser bir ḳumāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 3). [müşteri oldı, -dı ] 

ʿAzīzüm dil olaldan müşterī ḥüsnüñ metāʿına / Cihānuñ Yūsufın bir şāhid-i bāzāra ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 3). [müşterī olaldan, -aldan ] 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [müşterī olmaḳ, -maḳ ] 

 

müşterü: Jüpiter gezegeni (Güneş sisteminin en büyük ve en etkili gezegenidir, gücü temsil eder.) || âşık. 

Rā ḳaşuñ peyveste çatma müşterüñe incinüp / Ey ʿuṭārid rā buradur kūşe-i rāḥat baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 2). [müşterüñe, -ñe ] 

 

müttefıḳ: İttifak etmiş, birleşmiş. 

Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr itmedesin anı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [müttefıḳ, ] 

 

müttekā: İttika olunacak, dayanılacak alet; koltuk değneği, asa. 

Ṭaʿna ḳılmasun żahīr ü destgīr oldum diyü / Müttekāya egmezem başum ʿaṣādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 4). [müttekāya, -ya ] 
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müyesser ol-: Nasip olmak. 

Vuṣlatuñ olmaz müyesser ġuṣṣa-i aġyārsuz / Gülşen-i ʿālemde ey gül gibi pür-ḫārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 6). [müyesser olmaz, -maz ] 

Ne ġam esse vücūdum yelkeninüñ bādı yapraḳdan / Müyesser ola ʿömr-i Nūḥ tek sen verd-i raʿnāya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 6). [müyesser ola, -a ] 

Lebin öpmek müyesser olmadı bir şemʿ-i ruḫsāruñ / Velīkin oda yanmış cāna sūzumdan güdāz irdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 2). [müyesser olmadı, -madı ] 

 

müzeyyen: Süslü, donatılmış. 

Dem-ā-dem göz yaşı ḫūnīn ḥabābıyla müzeyyendür / Bu deryā yüzinüñ eksük degüldür hīç donanması 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 4). [müzeyyendür, -dür ] 

 

N 
naʿalçe: Daha fazla dayanması için ayakkabıların ökçesine çakılan demir. 

Ṣafāyıla nice gün Kaʿbe dergāhuñda Saʿy itdüm / Bulup ḳıblem naʿalçeñ şeklin āḫir secdegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 3). [naʿalçeñ, -ñ ] 

 

nāb: Hâlis, katıksız.. 

Yile virmiş varını ṣabr u ḳarārı ḳalmamış / Ḫānḳāh-ı ʿālem içre nāba beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 4). [nāba, -a ] 

 

nā-bedīd: Belirsiz. 

Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd / Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 1). [nā-bedīd, ] 

 

nā-bekār: İşe yaramaz, faydasız, avare. 

Esīr-i zülfüñ olduġumı rüsvā eyledi ḫalḳa / Baña bu bendi geçmeklik yine ol nābe-kāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 8). [nābe-kāruñdur, -uñdur ] 

Çerḫ-i bed-mihre meyl idüp ol meh / Ẓālim ü nā-bekāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
5). [nā-bekāra, -a ] 

 

nā-cins: Aşağılık, soysuz. 

Ġam yeter cānā dile gönderme şādı gelmesün / Maḥrem olmaz baña ol nā-cinsidür virür ʿaẕāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 6). [nā-cinsidür, -dür ] 
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nā-dān: Cahil, bilgisiz. 

Niçe fehm eylesün nā-dān ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ / Gören ḥayrāndur anı ṣāḥib-esrār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 4). [nā-dān, ] 

Rumūz-ı ʿaşḳı nā-dān eylemez fehm / Nice kez ey dil-i āgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 3). [nā-dān, ] 

Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [nā-dān, ] 

 

nā-dān ol-: Cahil olmak. 

Menzil-i ṣaf-ı niʿāl oldı maʿārif ehlinüñ / Sākin-i ṣadr-ı ṣadāret oldı nā-dān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 2). [nā-dān oldı, -dı ] 

 

nāfeveş: Misk ahusu denen bir ceylân türünün göbeğindeki, içi misk denilen güzel koku ile dolu kese gibi. 

Baġruñı ḫūn it çerāgāh-ı vefāda niçe dem / Nāfeveş tā giresin bir yār-i raʿnā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 4). [nāfeveş, ] 

 

nā-geh: Ansızın, birdenbire. 

Dostlar nā-geh olursam ġarḳa-i baḥr-i firāḳ / Baña ḥayf oldı deñiz ol āşināyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 3). [nā-geh, ] 

Düşelden ayru nā-geh sen ruḫ-ı gül-berg-i zībādan / Pür itdi ṣaḥn-ı bāġı ḳanlu yaşum laʿl-i ḥamrādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 1). [nā-geh, ] 

 

nā-gehān: Ansızın, birdenbire. 

Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā / Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 1). [nā-gehān, ] 

Nigehbān itme genc-i ḥüsnüñe ol ṣūret uġrısın / Ḳara zülfüñe el ḳarmaya şāyed nā-gehān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 6). [nā-gehān, ] 

 

nā-gehānī: Ansızın. 

Her gice ḫār-ı ġamından ṣubḥa dek sen ġoncanuñ / ʿAndelībāsā göñül pes nā-gehānī zār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 2). [nā-gehānī, ] 

İşitdüm ḫasta olmış nā-gehānī ol güzel ḫānum / Zemīn ü āsmānı oda yaḳdı şuʿle-i āhum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 1). [nā-gehānī, ] 

 

naġme: Kulağa hoş gelen ahenkli ses, ezgi. 
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Dili yoḳ ney ne söyler nālişümden / Ne çalar naġmemüñ yanınca hem çeng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 149, Beyit 4). [naġmemüñ, -müñ ] 

Bülbülüñ nālesi ʿuşşāḳa bu dem virdi ṣudāʿ / Naġmesin muṭrib-i ḫoş-lehçelerüñ gūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 2). [naġmesin, -sin ] 

Nevā-perdāz olup ʿuşşāḳa ey dil naġmeler göster / Melekler ḳıṣṣa-gīrsün zühre dutsun gökde āhengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 2). [naġmeler, -ler ] 

 

naġme-i āh-ı hezārān: Bülbüllerin ahının nağmesi. 

Gülşen-i ḥüsnüñe ḳarşu yine dil bülbülinüñ / Naġme-i āh-ı hezārān ile şeydālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 4). [naġme-i āh-ı hezārān, ] 

 

naġme-i āvāz: Seslerin nağmesi. 

Būselikde ideli ʿuşşāḳa ol şehnāz nāz / Her maḳāmı ṭutasın çeng naġme-i āvāz nāz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 109, Beyit 1). [naġme-i āvāz, ] 

 

naġme-i bülbül: Bülbülün hoş sesi. 

Bezm gülşen ġonca leb bir yār-ı cānumdur şarāb / Serv ḳadd sāḳī ṣurāḥi naġme-i bülbül rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 1). [naġme-i bülbül, ] 

 

nāḫ: Turuncu. 

Geh bozar gāh düzer ṣafḥasını bedr-i münīr / Viremez defter-i ḥüsnüñe beyāż üzere nāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 6). [nāḫ, ] 

 

nā-ḥaḳḳ: Haksız. 

Nā-ḥaḳḳa teveccüh iden ey şāh-ı ḥaḳīḳat / Ger Ḫusrev ola ṣoñ ucı ḫusrāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 8). [nā-ḥaḳḳa, -a ] 

 

nā-ḥaḳ yere: Haksız yere, haksız olarak. 

Ḳanına girme Raḥīmī ḳuluñuñ nā-ḥaḳ yire / Bir dem ola diyesin ey āṣaf-ı devrān ḥayf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 135, Beyit 5). [nā-ḥaḳ yire, ] 

Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh / Şehādet itme nā-ḥaḳ yere girme ḳana ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 4). [nā-ḥaḳ yere, ] 

 

nā-ḫalef: Şeref hususunda pederinin ecdadının eserine iktifa etmeyen sefih, hayırsız evlât. 

Naḳd-i ʿömrin yoḳ yire ol nā-ḫalef ḳıldı telef / Yaġmaladılar metāʿını dükānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 5). [nā-ḫalef, ] 
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naḫcüvān: Nahcivan. 

Nār-ı ḳahrıyla ḳızılbaşuñ revānın yaḳdılar / Naḫcüvānın yaḳdılar gūyā ki cānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 1). [naḫcüvānın, -ın ] 

 

naḫcīr: Av. 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [naḫcīrine, -ine ] 

 

naḫçīr eyle-: Avlamak. 

Leblerüñle ġamzeñ el bir eylemiş / Cānuma şīrāne naḫçīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, Beyit 
1). [naḫçīr eylemiş, -miş ] 

 

nā-hemvār: Uygunsuz, kötü. 

ʿÖmr-i müstaʿcil felek ġaddār u nā-hemvāra baḫt / Mihr-i meh-rū ġayr-ı vāḳiʿ cāy-ı ḥırmān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 3). [nā-hemvāra, -a ] 

 

naḫl-i siyeh: Siyah hurma ağacı. 

Gördügüñ ẓıll-i ṣanavber ṣanmaġıl kuhsārda / Ḫusrevā naḫl-i siyehdür mātem-i Ferhād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 2). [naḫl-i siyehdür, -dür ] 

 

nā-ḳābil: Kabiliyetsiz. 

Ey Raḥīmī ġam yime ġamzına her nā-ḳābilüñ / Sen cenāb-ı devletinde bende-i maḳbūlsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 5). [nā-ḳābilüñ, -üñ ] 

 

naḳd: Sermaye. 

Dil ḳarār u hūşı çeşmüñden anuñçün ḥıfẓ ider / Naḳdi tārāc eyler ol Tātār bir yaġmacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 3). [naḳdi, -i ] 

 

naḳd- cihān: Dünya sermayesi. 

Olsun nisār yoluña külli güher miyem / Naḳd- cihānı cānı hem eczā-yı varlıġum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 214, Beyit 4). [naḳd- cihānı, -ı ] 

 

naḳd-i cān: Can sermayesi. 
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Müşteriyüz naḳd-i cān ile lebüñ kālāsına / Yoḳ dime āzār ile ey ġonca bāzār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 4). [naḳd-i cān, ] 

Metāʿ-ı vaṣluña ger dest-res bulmazsa ey ḫ˅āce / Muḥaṣṣal ḫarc-ı zāyiddür bu tende naḳd-i cān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 6). [naḳd-i cān, ] 

Naḳd-i cān vire idüm rūz-ı viṣāline bedel / Bir gice girse Raḥīmī ele ʿuryān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 5). [naḳd-i cān, ] 

 

naḳd-i cemāl: Güzellik sermayesi. 

Ġınā-yı ḳalb taḥṣīl eyleyen naḳd-i cemālüñle / Ḳabūl itmez eger berḳ ursa mihr-i ʿālem-ārādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 3). [naḳd-i cemālüñle, -üñle ] 

 

naḳd-i cihān: Dünya sermayesi. 

Olsun nisār yoluña külli güher miyem / Naḳd-i cihānı cānı hem eczā-yı varlıġum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 4). [naḳd-i cihānı, ] 

 

naḳd-i maḳṣūd: Amaç sermayesi. 

Naḳd-i maḳṣūdum vücūduñ genc-i ümmīdüm ḳapuñ / Gözüme dünyā vü mā-fihā benüm berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 6). [naḳd-i maḳṣūdum, -um ] 

 

naḳd-i ʿömr: Ömür sermayesi. 

Naḳd-i ʿömrin yoḳ yire ol nā-ḫalef ḳıldı telef / Yaġmaladılar metāʿını dükānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 5). [naḳd-i ʿömrin, -in ] 

Dirhem ü dīnāradur raġbet hünerde yoḳ revāc / Naḳd-i ʿömrüñ vir olup cehle ḫarīdār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 3). [naḳd-i ʿömrüñ, -üñ ] 

 

naḳd-i vücūd: Beden sermayesi. 

Varlıġum naḳd-i vücūduñladur ey genc-i murād / Yire geçsün sensizin dünyā vü mā-fihā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 2). [naḳd-i vücūduñladur, -uñladur ] 

 

nā-kes: Alçak, soysuz, zelil. 

Ḫūnına her nā-kesüñ olmam meges gibi ṭufeyl / Egmezem her kāseye cānā ṣurāḥiveş serüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 5). [nā-kesüñ, -üñ ] 

 

nāḳıṣ: Kusuru olan, kusurlu. 

Başumı iltür vefā meydānına nāḳıṣ ḳadem / Ben erenlerle bu gün ġayret semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 2). [nāḳıṣ, ] 
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naḳḳāş: Süsleme ustası || Allah. 

Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [naḳḳāşa, -a ] 

 

naḳḳāş-ı ḳudret: Allah. 

Bu deyr-i dehre yazmadan daḫi naḳḳāş-ı ḳudret naḳş / Nigārā ṣūretüñde olmış idi şekl-i devlet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 1). [naḳḳāş-ı ḳudret, ] 

 

naḳḳāş-ı levḥ-ı pür-ʿıber: İbretlerle dolu levh-i mahfuzun süsleyicisi || Allah. 

Maʿnā gözüyle seyr iderin ṣūret ʿālemin / Naḳḳāş-ı levḥ-ı pür-ʿıberüñ pür-nuḳūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 2). [naḳḳāş-ı levḥ-ı pür-ʿıberüñ, -üñ ] 

 

naḳḳāş-ı müje: Nakkaş kirpik. 

Gözde naḳḳāş-ı müjem şekl-i lebüñ / Cāmda sen cānı taṣvīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 2). [naḳḳāş-ı müjem, -m ] 

 

naḳṣ ir-: Eksiklik, noksanlık erişmek. 

Naḳṣ irdi māha mihre irişdi zevāl-i tām / Ḥüsnüñ şuʿāʿı şāyiʿ olalı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 2). [naḳṣ irdi, -di ] 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [naḳṣ irişür, -ür ] 

 

naḳş:  

1.Resim. 

Müjem resm eyler iken gözde şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ / Ḳalem levḥ üzre taḥrīr itmemişdi daḫi ṣūret naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 5). [naḳş, ] 

Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [naḳş, ] 

Olmadı bir laḥẓa sen ṭāvūs-ı ḥüsne cilvegāh / Ġayrı naḳşından göñül mirʾātın itdüm pāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 2). [naḳşından, -ından ] 

Bu riyādur zāhidā cismüñde naḳş bu riyā / Bī-riyā bir ʿāşıḳam ben bu riyādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 3). [naḳş, ] 

 

2. Görünüş, suret. 
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Bir ṣanemde ṣūretā naḳşuñ nażīrin görmedüm / Gerçi ḳıldum deyr-i dünyāda der ü dīvārı seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 3). [naḳşuñ, -uñ ] 

Gören dībāce-i ebrūña dir senüñ berātında / Budur var ise ol ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 2). [naḳş, ] 

 

naḳş it-: Nakış etmek, işlemek, resmetmek, süslemek. 

Vefā resmin recā itme raḳīb-i zişt-i ṣūretden / İdüpdür sīreti şeklin be-vech-i kilk-i fıṭrat naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 6). [naḳş idüpdür, -üpdür ] 

Āyīne gibi ḫūrşīd bir ṣūret uġrısıdur / Biñ naḳş iderse durmaz ḫadd-i nigāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 4). [naḳş iderse, -erse ] 

Mihr bir sūret döner ālıyla rengīn naḳş ider / Cevr-i resminde felek cānāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 3). [naḳş ider, -er ] 

 

naḳş ol- İşlemek. 

Bu deyr-i dehre yazmadan daḫi naḳḳāş-ı ḳudret naḳş / Nigārā ṣūretüñde olmış idi şekl-i devlet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 1). [naḳş olmış,  -mış] 

 

naḳş yaz-: Nakşetmek, süsleyip bezemek. 

Bu deyr-i dehre yazmadan daḫi naḳḳāş-ı ḳudret naḳş / Nigārā ṣūretüñde olmış idi şekl-i devlet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 1). [naḳş yazmadan, -madan ] 

Sözüñ ṭoġrusı budur ḳadd-i mevzūnuñ gibi anı / Yazamaz öyle ḫoş-reftār u bir serv-i ḳıyāmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 3). [naḳş yazamaz, -amaz ] 

Felek naḳḳāşı ḳapuñ ṣūretin ṭāḳ-ı muḳarnesde / Yazar ʿunvān virüp dir budur ol bāb-ı ʿadālet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 4). [naḳş yazar, -ar ] 

 

naḳş-ı bī-cān: Cansız resim. 

Ṣūfiyā seyr-i ruḫı baña nigāruñ yürisin / Naḳş-ı bī-cān gibi var ṣūret-i dīvāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 3). [naḳş-ı bī-cān, ] 

 

naḳş-ı erjeng: Meşhur ressam Mani'nin yaptığı resimleri ihtiva eden mecmuadaki resimler. 

Ne vechiyle cihān mānīsi yazsun şekl-i maṭbūʿuñ / Nigārā çīn-i zülfüñ nesḫ idüpdür naḳş-ı Erjengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 3). [naḳş-ı erjengi, -i ] 

 

naḳş-ı ḫāl-i hindū: Sevgilinin nakış gibi olan siyah beni. 

Ruḫuñ vaṣfında cānā şiʿr-i rengīnümde her noḳṭa / Ṣanasın ʿārıż-ı dünyāda naḳş-ı ḫāl-i Hindūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 5). [naḳş-ı ḫāl-i hindūdur, -dur ] 
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naḳş-ı şīrīn: Şirin'in görünüşü, tasviri, resmi. 

Ḳāniʿ olsa dil n’ola vaṣl-ı ḫayāl-i yār ile / Bī-sütūnda naḳş-ı Şīrīn oldı üns-i Kūh-ken (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 249, Beyit 2). [naḳş-ı şīrīn, ] 

 

naḳşlar geç-: Oyun, hile yapmak. 

Örnek olsun kim nigārā āline aldanmayam / Döne döne naḳşlar geçdi baña ʿayyār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 2). [naḳşlar geçdi, -di-lar, -di ] 

 

naʿl: Hayvanların ayaklarına vurdukları demir. 

Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [naʿlidür, -idür ] 

 

nāl: Kamıştan yapılmış düdük. 

Çıḳardum şāhbāz-ı āhı çerḫe / Ṭaḳup yanına nālümden celācil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 2). 
[nālümden, -ümden ] 

 

nālān: İnleyen || âşık. 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [nālānuña, -uña ] 

 

nālān ol-: İnlemek, sızlamak. 

Kimse nālān olmadı ʿahdüñde illā ʿandelīb / Kimsene yanup yıḳılup aġlamaz illā kilāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 6). [nālān olmadı, -madı ] 

Semāʿ it istimāʿ it bāng-i nāyı gūş-ı hūşıyla / Maḳām-ı naġme-i ʿuşşāḳı nālān olmayan bilmez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 6). [nālān olmayan, -mayan ] 

Bezm-i ġamuñda ney gibi nālān olam senüñ / Cevr eylemek çü ʿāşıḳa ḳānūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 2). [nālān olam, -am ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [nālān olam, -am ] 

 

nāle: İnilti, inleme. 

Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi / Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 3). [nālemi, -mi ] 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [nāle, ] 
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Bezm-i ġamda ey Raḥīmī ḥālüme raḥm eyleyüp / Ḳanlar aġladı ḳadeḥler nāleler toldı rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 5). [nāleler, -ler ] 

Bu neyde bu nāleyi bu ẕevḳ u semāʿ yine / ʿUşşāḳa bu eṭvār-ı vefā-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 3). [nāleyi, -yi ] 

Şol demde yine nāle viren ḳādir-i ḳuddūs / Bu bezme beni eyledi dem-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 5). [nāle, ] 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [nāle, ] 

Nāleme ey gül-i ter incinme / Bülbüle āh vā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 2). 
[nāleme, -me ] 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [nāle, ] 

Ey Raḥīmī işidüp nālemi ol ġonca dimiş / Ṣad hezār ancılayın bülbül-i pür-zārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 5). [nālemi, -mi ] 

Būselik ʿarż iderek ʿuşşāḳa ol şeh nāz ider / Nālemüzden rāst bildi ki maḳāmāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 6). [nālemüzden, -müzden ] 

Nālesine raḥm idüp ben bülbül-i āşüftenüñ / Açılup gül gibi ol ġonca-dehānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 2). [nālesine, -sine ] 

Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [nāle, ] 

Fürḳat-i ḳurb-ı viṣālüñle eyā mūnis-i cān / Nāle olmışdur enīsüm işidenlerden ıraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 2). [nāle, ] 

Nālesi āhestedür ġamdan Raḥīmī ḫastanuñ / Żaʿf-ı ġālibdür anuñçündür mecāl-i āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 9). [nālesi, -si ] 

Nūş itmeyince cām-ı lebini piyālenüñ / Batmaya ḳala cānda ġam-ı zaḫmı nālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 1). [nālenüñ, -nüñ ] 

Bülbülüñ nālesi ʿuşşāḳa bu dem virdi ṣudāʿ / Naġmesin muṭrib-i ḫoş-lehçelerüñ gūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 2). [nālesi, -si ] 

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [nāle, ] 

Bir fenā ābdālıyam ben tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ / Nāle vü feryāddan nāy u rebābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 6). [nāle, ] 

İşidüp semʿ-i ḳabūliyle neyüñ nālesini / Mevlevī-ḫāne-i ʿaşḳ içre ṭarabnāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 6). [nālesini, -sini ] 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi / Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 5). [nālemi, -mi ] 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [nāledür, -dür ] 
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Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [nāle, ] 

Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle / Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 2). [nāle, ] 

Bülbülüñ nāle vü feryādı hezār olsa ne ġam / Gül olur ḫāra muḳārin o ġam-ı ġavġāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 6). [nāle, ] 

Āh kim yoḳ hem-demüm āhumla dem-sāz olmaġa / Hem-nefes yoḳ nāleden ġayrı hem-āvāz olmaġa 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 1). [nāleden, -den ] 

Nālesi hecr-i ʿiẕāruñla Raḥīmīnüñ şehā / Cennet-i ʿadlüñ gibi āvāze ṣaldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 286, Beyit 7). [nālesi, -si ] 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [nālem, -m ] 

Hem-demümdür gündüzin nālem gice ey māh āh / Daʿvi mihrüm içün olmışdur bular dün gün güvāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 1). [nālem, -m ] 

Ṣaḳın ey ġonca-leb bülbüllerüñüñ / Seḥerde nāle vü efġānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 4). [nāle, ] 

Yüzüm deff şīvenüm nāyum fiġān u nāle ʿūdumdur / Pür itdüm naʿra-i ʿaşḳuñla şimdi bezm-i ʿuşşāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 2). [nāle, ] 

 

nāle ḳıl-: İnlemek. 

Daḫi bilmezdi nāyuñ n’eydügin ʿuşşāḳ ey sāḳī / Maḥabbet meclisinde nāle ḳılmış bī-nevāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 6). [nāle ḳılmış, -mış ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [nāle ḳılma, -ma ] 

 

nāle-i şeb-gīr: Gece uyumayanın/uykusuzun inlemesi.. 

Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [nāle-i şeb-gīr, ] 

 

nāle-i ʿuşşāḳ: Âşıkların iniltisi. 

Āvān-ı ġamda ġuṣṣa ile şād u ḫurremem / Bezm-i belāda nāle-i ʿuşşāḳa hem-demem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 1). [nāle-i ʿuşşāḳa, -a ] 

 

naʿl-i semend: Atının nalı. 

Ḫ˅āceyān-ı şehr ile mihr ʿarż idüp māhum ḳamer / Yüz sürüp naʿl-i semendüñe öpüp ḫāk-i rikāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 3). [naʿl-i semendüñe, -üñe ] 
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naʿl-i semend-i şeh-süvār: Usta binicinin güzel atının nalı. 

Yüzümde şol nişān naʿl-i semend-i şeh-süvārumdur / Bu gün ʿunvān içün tevḳīʿ-i şāmı şöhredārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 1). [naʿl-i semend-i şeh-süvārumdur, -umdur ] 

 

nāliş: İnilti, inleme, figan. 

Hem-demüm yoḳ ki diyem ʿaşḳ-ı ġamın neyleyeyin / Giceler nālişümi āh-ı seḥergāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 2). [nālişümi, -ümi ] 

İşidüp raḥm eylemez nālişlerin bī-dillerüñ / Bilmezüz kim n’eylerüz yā Rabb dil-i nālānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 4). [nālişlerin, -lerin ] 

Dili yoḳ ney ne söyler nālişümden / Ne çalar naġmemüñ yanınca hem çeng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 149, Beyit 4). [nālişümden, -ümden ] 

 

nām u nişān it-: Ün ve iz bırakmak. 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [nām u nişān itsem, -sem ] 

 

namāz: İslâm dinince belli kurallara göre günde beş vakit yapılması müslümanlar üzerine farz kılınmış olan ve 
İslâm’ın beş şartından birini teşkil eden ibâdet. 

Yüz yumaz olduḳ namāza olduḳ erbāb-ı niyāz / Zāhidā ʿacz ü ḳuṣūrıyla ʿibādāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 4). [namāza, -a ] 

Secde vācibdür baña gördüm ḳaşuñ miḥrābını / Ḳāmetüñ göstermege ṭoġrul ki farż oldı namāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 3). [namāz, ] 

 

namāz ḳıl-: Namaz ibadetini yerine getirmek. 

Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger / Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 4). [namāz ḳıl, ] 

 

nāme: Mektup. 

Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı / Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 1). [nāmeden, -den ] 

Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [nāmeden, -den ] 

 

nā-merd: Sözünün eri olmayan, korkak, alçak kimse. 
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Raḥīmī ḳaḥbe-zen dünyāda her nā-merde dil virme / Ṭuz etmek bilmeyenden ara zaḥmet ara zaḫm 
irmiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 5). [nā-merde, -e ] 

Felek farḳ eylemez bir ḳaḥbe-zendür merdi nā-merdi / Hemīşe şād ider nā-merdi her dem aġladur 
merdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 1). [nā-merdi, -i ] 

 

nā-münāsib: Uygun olmayan. 

Gülşen-i kūyuñda ol aġyār-ı bī-endāmı sür / Serverā servüñ yanında nā-münāsibdür pelīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 4). [nā-münāsibdür, -dür ] 

 

nā-murād: Muradına erişmemiş, isteği yerine gelmemiş. 

Raḥīmī pādişāhum dergehüñde ber-murād iken / Anı şimdi murādından ayırup nā-murād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 5). [nā-murād, ] 

 

nā-murād eyle-: Muradına kavuşamamak. 

Ṭayanma bir’ki gün dönse murāduñ üstine devrān / Ṣoñ ucı nā-murād eyler muḫālif çenberin ḳurdı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 4). [nā-murād eyler, -r ] 

 

nāmūs: İffet, haya, edep. 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [nāmūs, ] 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [nāmūs, ] 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [nāmūsı, -ı ] 

Ṣubaşıdur Raḥīmī eşkiyle şimdi ammā / Şāh-ı melāmet oldı nāmūs u ʿāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 5). [nāmūs, ] 

 

nā-müsāʿid: Elverişsiz, müsait olmayan. 

Nā-müsāʿid ṭāliʿum baḫtum siyeh ḳalbüm ḥazīn / Ṭañ mı ey gül-çihre bülbül gibi eylersem enīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 1). [nā-müsāʿid, ] 

 

nān: Ekmek. 

Ey Raḥīmī sen ümīdüñ Ḳāsımü’l- ezrāḳa ṭut / Seg-nihād olan ṭamaʿ ehli ḳo çeksün nān ġamı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 5). [nān, ] 

 

nān-ı ʿīd: Bayram ekmeği. 
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Çün döşendi nüh sipihr üzre simāṭ-ı keh-keşān / Mey şafaḳ encüm nuḳul ḫūrşīd ü mehdür nān-ı ʿīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 2). [nān-ı ʿīd, ] 

 

nā-peydā: Görünmeyen, belli ve aşikar olmayan, gizli. 

Nār-ı şevḳüñle senüñ ben şemʿveş sūzān iken / Daḫi nā-peydā idi ḳandīl-i nūr-ı māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 5). [nā-peydā, ] 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [nā-peydā, ] 

 

nār: Ateş. 

Teşne-cāna ṣunmadı bir dem ṣulu şeftālusın / Gösterür ayva bu ben maḥzūra ammā nār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 5). [nār, ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [nār, ] 

Ey Raḥīmī yana gör ḫadd-ı firāḳ-ı yār ile / İrgürür pervāne-i nūr-ı viṣāle nār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 7). [nār, ] 

Serv-ḳaddüñ yādına çekdüm elifler sīneme / Lāle-ruḫsāruñ firāḳı arturur nārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 3). [nārum, -um ] 

 

nār: Nar , kınagiller familyasından içinde küçük çekirdekler ve meyve gövdesini oluşturan yüzlerce tanecikten 
oluşmuş, hafif ekşi ve bazen tatlı tadı olan, ılıman iklimlerde yetişen, bir meyve türü. 

Ruḫ-ı yāre naẓar ḳıl bāġ-ı ʿadni ʿaynuña alma / Ne seyrān ḳayısı ayva hemān ḫaṭṭ şimdi naruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 2). [naruñdur, -uñdur ] 

 

nār it-: Yakmak, ateşe vermek. 

Yaḳup eczāmı külli kül idüp nār-ı firāḳuñla / Semenderveş yataġum ey yüzi gül-nār nār itme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 2). [nār itme, -me ] 

 

nāra yan-: Ateşe yanmak. 

Yanup pervāneveş dil Mevlevī gibi semāʿ eyler / Senüñ şevḳüñle ara nāra yanmış ara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 4). [nāra yanmış, -mış ] 

 

naʿra-i ʿaşḳ: Aşkın haykırması. 

Yüzüm deff şīvenüm nāyum fiġān u nāle ʿūdumdur / Pür itdüm naʿra-i ʿaşḳuñla şimdi bezm-i ʿuşşāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 2). [naʿra-i ʿaşḳuñla, -uñla ] 
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nārenci: Turunç renkli. 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [nārenci, ] 

 

nāreven: Yürüyemeyen. 

Yaḳılsun nāreven şimşād u ʿarʿar yirlere geçsün / Cihān bāġında tek server-i ḫoş-reftār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 2). [nāreven, ] 

 

nār-ı ʿaşḳ: Aşk ateşi. 

Laʿlüñüñ keyfiyyetin cām-ı şarābīler bilür / Nār-ı ʿaşḳuñ sūzişin baġrı kebābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 1). [nār-ı ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Meclisüñde şevḳ ile yanup dutuşaḳ şemʿile / Nār-ı ʿaşḳı ʿārıż-ı gül-nārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 5). [nār-ı ʿaşḳı, -ı ] 

Raḥīmī nār-ı ʿaşḳa ben delīl oldum çerāġumdur / Benüm bu tef-i tābumdan bulupdur rūşenā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 8). [nār-ı ʿaşḳa, -a ] 

Benüm yanup yaḳılan şemʿ gibi nār-ı ʿaşḳuñla / Yine her encüminde meclis-ārā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 2). [nār-ı ʿaşḳuñla, -uñla ] 

 

nār-ı dil: Gönül ateşi. 

Ḳırmızı kisvet degül çıḳdı depemden nār-ı dil / Sūz-ı şevḳ-ı ʿaşḳdan şāhum ʿalāmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 3). [nār-ı dil, ] 

 

nār-ı firāḳ: Ayrılık ateşi. 

Yaḳup eczāmı külli kül idüp nār-ı firāḳuñla / Semenderveş yataġum ey yüzi gül-nār nār itme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 2). [nār-ı firāḳuñla, -uñla ] 

 

nār-ı fürḳat: Ayrılık ateşi. 

Gice sen şemʿa ḳarşu ṭutuşurken nār-ı fürḳatde / Görüp üstüme şevḳıyla hemān pervāne dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 4). [nār-ı fürḳatde, -de ] 

Yaḳam rūy-ı zemīni nār-ı fürḳat böyle ḳalursa / Virem ġarḳ-āba ṭūfān yaşum ile sūy-ı ʿummānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 6). [nār-ı fürḳat, ] 

 

nār-ı ġam: Gam ateşi. 

Şīşe micmer olsa n’ola meskenüm misl-i gül-āb / Nār-ı ġam başdan çıḳarmışdur beni ey gül-ʿiẕār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 2). [nār-ı ġam, ] 
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Nār-ı ġam sen şehden ayru leẕẕetin telḫ eylemiş / Zerd ü zār olup benüm gibi ṭurup aġlar şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 4). [nār-ı ġam, ] 

Kendünüñ yaġıyla ṣızup ḳorlanur her kūşede / Nār-ı ġamdan kimseye ʿacz eylemez iẓhār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 2). [nār-ı ġamdan, -dan ] 

 

nār-ı ġurbet: Ayrılık ateşi. 

Şarābum eşk-i ḥasret hem-demüm ġam / Kebāb itdi bu baġrum nār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 23, Beyit 2). [nār-ı ġurbet, ] 

 

nār-ı ḥased: Kıskançlık ateşi. 

Dāġ ṣanma reşk-i rengi sen ruḫ-ı gül-fām içün / Ḳapḳara yaḳmış derūnın lālenüñ nār-ı ḥased (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 3). [nār-ı ḥased, ] 

 

nār-ı ḥasret: Özlem ateşi. 

Ḫāl-i ruḫuñ firāḳı ile nār-ı ḥasretüñ / Yaḳdı Raḥīmī sīnesine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 80, Beyit 5). [nār-ı ḥasretüñ, -üñ ] 

 

nār-ı hecr: Ayrılık ateşi. 

Nār-ı hecre yaḳan beni her şeb / Bir yalıñ yüzlü yār-ı meh-rūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
6). [nār-ı hecre, -e ] 

Ḥarāretle yanarken nār-ı hecri dün gice şemʿa / Yanumca bir yaña pervāne yandı bir yaña meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 4). [nār-ı hecri, -i ] 

 

nār-ı intiẓār: Bekleyiş ateşi. 

Sīnemi gül gibi ṣad çāk itdi ḫār-ı intiẓār / Lāle gibi cisme dāġ urdı bu nār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 1). [nār-ı intiẓār, ] 

 

nār-ı ḳahr: Kahır ateşi. 

Nār-ı ḳahrıyla ḳızılbaşuñ revānın yaḳdılar / Naḫcüvānın yaḳdılar gūyā ki cānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 1). [nār-ı ḳahrıyla, -ıyla ] 

 

nār-ı maḥabbet: Aşk ateşi. 

Ten-i ḫāşākini nār-ı maḥabbet ġarḳ-ı nūr eyler / Vefā bezminde şevḳıyla yanar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 3). [nār-ı maḥabbet, ] 
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nār-ı şevḳ: Arzu ateşi. 

Nār-ı şevḳüñle senüñ ben şemʿveş sūzān iken / Daḫi nā-peydā idi ḳandīl-i nūr-ı māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 5). [nār-ı şevḳüñle, -üñle ] 

Ṣu ḳoyup ocaġına her sū yüridi ġāzīler / Nār-ı şevḳıyla serāy-ı dil-sitānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 4). [nār-ı şevḳıyla, -ıyla ] 

Işıḳlar gibi yanmış ʿāşıḳuz biz nār-ı şevḳıyla / Yaḳar ḳandīl-i āfāḳı dil-i sūzānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 5). [nār-ı şevḳıyla, -ıyla ] 

Ḳandīl gibi ḳapuña dil baġlamasa ger / Yaḳmazdı nār-ı şevḳuñı bu ḳalb-i āteşīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 2). [nār-ı şevḳuñı, -uñı ] 

Cemʿüñde şemʿveş ṭutuşup nār-ı şevḳ ile / Yanmaḳda bir benüm gibi pervāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 2). [nār-ı şevḳ, ] 

 

nārvenveş: Kara ağaç gibi. 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [nārvenveş, ] 

 

nārveş: Ateş gibi. 

Şevḳ-ı ġayra nārveş māyil degül ey serv-ḳadd / Ṭoġruluḳla dergehüñde oldı ḫıdmetkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 2). [nārveş, ] 

Pür-ḥarāretdür Raḥīmīnüñ zebānı nārveş / Ḥālet-i sūz u güdāẕ ile ider eşʿār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 7). [nārveş, ] 

Baña ʿunnāb-ı laʿlinsüz ne cānum ḳayısı ayva / Doyamam nārveş ben kāse-i hicrāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 6). [nārveş, ] 

Nārveş ser-keşlenürmişsin hevādār olana / Ġaybdur çıḳsa cihān gözden bu dem çoḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 4). [nārveş, ] 

 

nāṣıḥ-ı ecel: Ölümü nasihat eden. 

Ey nāṣıḥ-ı ecel gel minber saña serümdür / Bu üstüḫ˅āñ-ı sīnem olduḳça nerdübānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 3). [nāṣıḥ-ı ecel, ] 

 

naṣīb: Kısmete düşen şey, pay, hisse. 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [naṣībüm, -üm ] 

Raḥīmī bāġ-ı ʿālemde naṣībüñ bildüm ayvadır / Anuñçün reng-i ruḫsāruñ bu gün līmūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 5). [naṣībüñ, -üñ ] 
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Sikender gibi ṣalsun ṣıyt-ı ʿadlüñ gūş-ı gerdūna / Naṣībüñ Ḫıżrveş dünyāda ʿömr-i cāvidān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 4). [naṣībüñ, -üñ ] 

 

naṣīb it-: Nasip etmek, kısmet etmek. 

Ḳulluġını ḳapuñuñ Ḥaḳḳ ḫāyına itmez naṣīb / Bu ḥaḳīḳat destgāhıdur ṣadāḳat-ḫanedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 2). [naṣīb itmez, -mez ] 

 

naṣīb ol-: Kısmet olmak; payına düşmek. 

Ne ġavġāsında ne ṣulḥındayum şāhum velī dehrüñ / Naṣīb olmadı bir tenhā maḥal hengāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 2). [naṣīb olmadı, -madı ] 

 

naṣīb-i düşmenān ol-: Düşmanların nasibi olmak. 

Vücūd-ı nāzüküñde ṣıḥḥat ü emn ü emān olsun / Marīż u renc ü bīmārı naṣīb-i düşmenān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 1). [naṣīb-i düşmenān olsun, -sun ] 

 

nāsūt: İnsanlık, insanlık âlemi. 

ʿĀlem-i lāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem / Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 6). [nāsūta, -a ] 

 

nāşī: İleri gelen kimse. 

Maḥbūb ile Raḥīmī şarāb-ı nihānı gör / Nāşīnuñ ehl-i ʿaşḳa be-ġāyet yasaġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 9). [nāşīnuñ, -nuñ ] 

 

naṭʿ-ı devlet: Devlet örtüsü. 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [naṭʿ-ı devletde, -de ] 

 

naṭʿ-ı ḥüsn: Güzellik sofrası. 

Anuñ içün ruḫ sürer şāhum Raḥīmī ḳapuña / Naṭʿ-ı ḥüsnüñde vefā şaṭrancınuñ leclācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 7). [naṭʿ-ı ḥüsnüñde, -üñde ] 

 

naṭʿ-ı şitā: Kış örtüsü. 

Naṭʿ-ı şitāda ruḫ sürer idüñ piyādevār / Māt olur ol şehā ḳonacaḳ ḫāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 7). [naṭʿ-ı şitāda, -da ] 
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nā-tüvāñ: Zayıf, güçsüz, çaresiz. 

Mükedder yoḳ zemānuñda meger destār-ı āşüfte / Perīşān dil bulunmaz kimse illā nā-tüvāñ ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 5). [nā-tüvāñ, ] 

Yolumda sāyeveş ḫāk ol dimişsin / Raḥīmī nā-tüvān mūr emre meʾmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 7). [nā-tüvān, ] 

Şehā oḳ ḳaddüñüñ hecriyle bir ḳaddi kemānum ben / Baña ṭoġrı naẓar ḳıl egri baḳma nā-tüvānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 1). [nā-tüvānum, -um ] 

Ḫayāl-i çeşm-i ṣād u dāl-i zülfüñ iftirāḳından / Şikeste beste ṣad endūh-ı ġamla nā-tüvān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 8). [nā-tüvān, ] 

Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [nā-tüvān, ] 

 

nā-tüvān it-: Güçsüz bırakmak. 

İşitdüm kim ḥabībüñ ʿaşḳ oḳı ḳaddin kemān itmiş / Vücūdın çeşm-i fettānı gibi ḫoş nā-tüvān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 1). [nā-tüvān itmiş, -miş ] 

 

nā-tüvān ḳal-: Zayıf, kuvvetsiz kalmak. 

Bulupdur ey yüzi gül her kesi maḳṣūdı būstānın / Ḳapuñda bī-merām ancaḳ Raḥīmī nā-tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 7). [nā-tüvān ḳalmış, -mış ] 

 

nāvek-i āh: Ah oku. 

Şafaḳ ṣanmañ görinen zaḫm urupdur nāvek-i āhum / Ġazāl-i çerḫ ey ebrū kemān oḳlu şikārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 2). [nāvek-i āhum, -um ] 

 

nāy: Kamıştan yapılmış bir arşın uzunluğunda nefesli çalgı, ney. 

Fāriġ olduḳ nāy u nūşından bu bezm-i ʿālemüñ / ʿĀlem-i ġurbetde bulduḳ yār-ġār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 8). [nāy, ] 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [nāy, ] 

Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [nāy, ] 

Bir fenā ābdālıyam ben tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ / Nāle vü feryāddan nāy u rebābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 6). [nāy, ] 

Daḫi bilmezdi nāyuñ n’eydügin ʿuşşāḳ ey sāḳī / Maḥabbet meclisinde nāle ḳılmış bī-nevāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 6). [nāyuñ, -uñ ] 
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Şerār-ı sūz-ı şevḳümden semā pür-necm olur her şeb / Ruḫuñ mihriyle sīnem içre deff ü nāya ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 3). [nāya, -a ] 

Düşmenlerüñüñ ura donanması ḳaraya / Pür-nāle ḳodı nāy ile zindāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 6). [nāy, ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [nāy, ] 

Yüzüm deff şīvenüm nāyum fiġān u nāle ʿūdumdur / Pür itdüm naʿra-i ʿaşḳuñla şimdi bezm-i ʿuşşāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 2). [nāyum, -um ] 

 

nā-yāb: Bulunmaz, nadir. 

Ṣordum dehenüñ gevheri bī-ḳıymet ü nā-yāb / Biñ cān virelüm yoḳ dime ammā degerinden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 228, Beyit 2). [nā-yāb, ] 

 

nāz: İşve, cilve. 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [nāz, ] 

Ṣoḳunsa her ḳaçan nāzıyla ol serv-i revān ṣorġuc / İrüp teb tāb-ı ḥayretden olur lerzān hemān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 1). [nāzıyla, -ıyla ] 

Ol nihāl-i tāzenüñ iġmāż u nāz u şīvesin / Şimdi bildüm rāstī ben sāyesinden ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 78, Beyit 3). [nāz, ] 

Şeh nāza başlıyaldan feryād u āh-ı ʿuşşāḳ / Ṭoldurdı her maḳāmı ṣavt-ı nevā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 4). [nāza, -a ] 

Būselikde ideli ʿuşşāḳa ol şehnāz nāz / Her maḳāmı ṭutasın çeng naġme-i āvāz nāz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 109, Beyit 1). [nāz, ] 

Durmaz oynar yüregüm çār pāre itdi cānumı / Gāh şīve geh teġāfül geh ġażab geh nāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 2). [nāz, ] 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [nāz, ] 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [nāz, ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [nāz, ] 

Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [nāz, ] 

 

nāz eyle-: Nazlanmak. 
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Sen ḳaçan nāz eyler iseñ baş u cān oynar göñül / Cāna ḳılmaz öyle ser-bāzuñdur ol cān-bāz nāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 4). [nāz eyler, -r ] 

 

nāz it-: Nazlanmak, cilve yapmak. 

Būselikde ideli ʿuşşāḳa ol şehnāz nāz / Her maḳāmı ṭutasın çeng naġme-i āvāz nāz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 109, Beyit 1). [nāz ideli, -eli ] 

Būselik ʿarż iderek ʿuşşāḳa ol şeh nāz ider / Nālemüzden rāst bildi ki maḳāmāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 6). [nāz ider, -er ] 

ʿĀşıḳa yüz dürlü biñ nāz itdügüñ gerçek ola / Bir de māʾilsin cefāya bu da bir sūy-ı ḫılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 4). [nāz itdügüñ, -dügüñ ] 

Ey lebi ʿḬsā baña ḳarşu ne ḫoş nāz idesin / Cevr ile öldüresin cān ile bīmāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 4). [nāz idesin, -esin ] 

 

nāz ḳıl-: Nazlanmak. 

Sen ḳaçan nāz eyler iseñ baş u cān oynar göñül / Cāna ḳılmaz öyle ser-bāzuñdur ol cān-bāz nāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 4). [nāz ḳılmaz, -maz ] 

 

nāza başla-: Naz etmeye başlamak. 

ʿUşşāḳ-ı bī-nevāya o şeh nāza başladı / Ṭoldurdı her maḳāmı yine āh n’eyleyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 258, Beyit 6). [nāza başladı, -dı ] 

 

naẓar: Bakış, göz. 

Yār didi ġayrdan ḳaṭʿ it naẓar dīdem be-çeşm / Didi ḳıl çehreñ ḳapumda hāk-i der dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 1). [naẓar, ] 

Devr-i zemāne bāḳī degüldür dem idegör / Bādī naẓarda bāda virür taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 4). [naẓarda, -da ] 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [naẓarından, -ından ] 

Naẓardan dūr idüp ol pīri luṭf it şermsār itme / Raḥīmī pür-ḫaṭā bendeñdür ey şāh-ı ʿaṭā-baḫşum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 7). [naẓardan, -dan ] 

Ḥüsn-i ḳabūl-i yār ile maḳṣūd-ı dil hemān / Dūr olma ey Raḥīmī naẓardan naẓargehi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 5). [naẓardan, -dan ] 

 

naẓar eyle-: Bakmak. 

Raḥm ile ṣāfi naẓar eyle Raḥīmī bendeñe / Ṭabʿınuñ mirʾātıdur anuñ medār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 11). [naẓar eyle, ] 
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Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [naẓar eyler, -r ] 

 

naẓar it-: Bakmak. 

Şāhum naẓar it luṭf-ı Raḥīmīyi ziyād it / Ol şāʿir-i nāzükde bu ṭarz-ı Ḥaseni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 5). [naẓar it, ] 

Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [naẓar iderse, -erse ] 

Bu ben āşüfte-dile ey şeh-i ʿālī naẓar it / Zülfüñüñ ẓulmi ile ḥāl-i perīşānem ben (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 225, Beyit 4). [naẓar it, ] 

Heves-i kūyuñ ile bāġ-ı cināndan geçdüm / Naẓar it ʿāşıḳ-ı dīdāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 3). [naẓar it, ] 

 

naẓar ḳıl-: Bakmak. 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [naẓar ḳılmaz, -maz ] 

Ḳo māżī ġuṣṣasın efkār-ı istiḳbāli terk eyle / Naẓar ḳıl ḥālüñe gör ḥāliyā kesb eyle bir ḥālet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 4). [naẓar ḳıl, ] 

Göz ucıyla bir naẓar ḳıl gözle ben dil-ḫastayı / Mūcib-i ṣıḥḥat olur ḳılsa ḳaçan bīmār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 5). [naẓar ḳıl, ] 

Āşināyāne Raḥīmīye naẓar ḳıl dostum / Şāyed ol kem-ḳaṭrenüñ bir dem yaşı deryā olur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 63, Beyit 5). [naẓar ḳıl, ] 

Ruḫ-ı yāre naẓar ḳıl bāġ-ı ʿadni ʿaynuña alma / Ne seyrān ḳayısı ayva hemān ḫaṭṭ şimdi naruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 2). [naẓar ḳıl, ] 

Ḥüsn-i yāra ḳıl naẓar mihr itme ʿālem mihrine / Dimezem māhum saña var bir ṭolınġın aya baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 2). [naẓar ḳıl, ] 

ʿAyn-ı idrākiyle gel mirʾāt-ı dehre ḳıl naẓar / Vech-i maʿnā gösterür her ṣūret-i eşyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 3). [naẓar ḳıl, ] 

Ey Raḥīmī seyr-i ṣubḥ-ı ʿīd-i aḍḥā eyleme / Gün yüzüme didi ḳıl rūşen naẓar dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 7). [naẓar ḳıl, ] 

Raḳībüñ raġmına ey çeşm-i nergis / Naẓar ḳıl mestüñüm geh gāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
189, Beyit 6). [naẓar ḳıl, ] 

Şehā oḳ ḳaddüñüñ hecriyle bir ḳaddi kemānum ben / Baña ṭoġrı naẓar ḳıl egri baḳma nā-tüvānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 1). [naẓar ḳıl, ] 

Göz midür ol ki ġayrıya bir dem naẓar ḳıla / Dil midür ol ki ḥüsnüñe ḥayrānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 3). [naẓar ḳıla, -a ] 
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naẓar ṣal-: Nazar etmek; bakmak. 

Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür / Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 5). [naẓar ṣalma, -ma ] 

 

naẓardan devr it-: Bakışını çevirmek. 

Naẓardan degme bir ednānuñ ilḳāsıyla devr itme / Seni gördi gözini açdı ey ʿālī-naẓar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 5). [naẓardan devr itme, -me ] 

 

naẓar-dīde: Bakan göz. 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [naẓar-dīdeden, -den ] 

 

naẓargeh: Manzara. 

Ḥüsn-i ḳabūl-i yār ile maḳṣūd-ı dil hemān / Dūr olma ey Raḥīmī naẓardan naẓargehi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 5). [naẓargehi, -i ] 

 

nāz-ı ʿār: Utanma nazı. 

Perde-i nāmūsı çoḳdan çāk iderdük ġoncaveş / Biz maḳām-ı ʿaşḳuñ ey şeh nāz-ı ʿārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 4). [nāz-ı ʿārın, -ın ] 

 

nāẓır: Nazar eden, bakan. 

Gözüm nergis gibi nāẓır izüñe / Yüzüñ gül gibi lākin ḫāra manẓūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
3). [nāẓır, ] 

 

nāẓır ol-: Bakmak, nazar etmek. 

Ḥikmetine nāẓır ol ol ḥākim-i pür-ḥikmetüñ / Yuḥyi baʿde’l-mevti gör fe’nẓur ilā āsār a baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 2). [nāẓır ol, ] 

Ruḫuñ mirʾātını ḳoyup olanlar ġayrıya nāẓır / Gözüne gire hūn-āşām-ı ḫançer gibi müjgānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 3). [nāẓır olanlar, -anlar ] 

 

nāẓir: Eş, benzer. 

Bir ṣanemde ṣūretā naḳşuñ nażīrin görmedüm / Gerçi ḳıldum deyr-i dünyāda der ü dīvārı seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 3). [nażīrin, -in ] 

Şemʿisin her cemʿüñ ey meh mihr-i dehr-ārā gibi / Yüze gülmekde naẓīrüñ yoḳ gül-i raʿnā gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 1). [naẓīrüñ, -üñ ] 
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nāzük: Güzel,  zarif, narin. 

Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [nāzük, ] 

Cānā laṭīf ü nāzük vaṣf-ı leb ü dehānuñ / Fikr-i daḳīḳ ü bārīk ser-rişte-i miyānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 1). [nāzük, ] 

Hey āfet nāzüküñ oranı yoḳ mı / Cefā vü cevrüñüñ pāyānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
1). [nāzüküñ, -üñ ] 

 

nāzük-beden: Nazik vücutlu, zarif bedenli. 

Dāġlar yaḳdı dile bir lāle-ruḫ nāzük-beden / Başumı cū eyledi bir serv-i ḫoş-reftār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 5). [nāzük-beden, ] 

 

nāzük-nihāl: Zarif fidan. 

Göreli ḳadd-i bülendüñ müntehādur himmeti / Sidrede ṭūbāya baş egmez dil ey nāzük-nihāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 3). [nāzük-nihāl, ] 

 

nāzük-ṭabīʿat: Zarif mizaç. 

Lebin öpmekde āl it ter düşer nāzük-ṭabīʿatdur / Ṣaḳın reng almasun ol ġonca-leb mestāne ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 5). [nāzük-ṭabīʿatdur, -dur ] 

 

ne:  

1.Nasıl. 

Nūr-ı nār-ı ʿaşḳdan bir lemʿa taḥṣīl eyleyen / Yanmaġa pervāne olur bilmez ol pervā nedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 3). [nedür, -dür ] 

Firāḳa düşmeyen bilmez nedür keyfiyyet-i ḥālüm / Benüm esrāruma vāḳıf olan ḥayrāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 2). [nedür, -dür ] 

Göñlüñ āyīnesini ṣāf it ruḫ-ı dildāra baḳ / Gör ne ṣūret gösterür ol maẓhar-ı envāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 1). [ne, ] 

Gör ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle ne keyfiyyetde ben / Ḥālüme raḥm it beni ḥayrān iden esrāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 4). [ne, ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [ne, ] 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [ne, ] 
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Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [ne, ] 

Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [ne, ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñla ḥayrān olmayan bilmez / Bu gün esrār-ı ʿaşḳıyla nedür keyfiyyet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 2). [nedür, -dür ] 

Gül gül itmiş ruḫını tāb-ı şarāb-ı gül-fām / Didi gögsin açuban gör ne gülistānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 3). [ne, ] 

Ol meh-liḳayı gör baña ne işler işledi / Dönderdi yüzini beni āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
316, Beyit 2). [ne, ] 

Bilmezem ol ruḫı alum baña ne āl itdi / Ḳanlu yaşumla ṣarı çihremi hep al itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 1). [ne, ] 

İnkār idenüñ ḥāli nedür mesʾele maʿlūm / İḳrār iden İslāma vü īmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 7). [nedür, -dür ] 

Meh-cemālüñe ne noḳṣān irişür ey yüzi gül / Şemʿveş bir gice olsañ baña mihmān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 4). [ne, ] 

Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [ne, ] 

 

2. Önüne geldiği kelimeyi olumsuzlar. 

Vücūdum bir seḫāvet kesb idüpdür żaʿf-ı fürḳatle / Ḥarāret ġālib olup cānda ne tāb u tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 4). [ne, ] 

Āh kim gitdi elümden dil ne dil dildār hem / Sīne dāġ-ı ḥasret ile ḫasta vü efgār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 1). [ne, ] 

Baña ʿunnāb-ı laʿlinsüz ne cānum ḳayısı ayva / Doyamam nārveş ben kāse-i hicrāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 6). [ne, ] 

Aṣlā ne ġam çeker aṣılan dār-ı zülfüñe / Ṭaşdan yire baṣar mı feraḥdan ayacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 3). [ne, ] 

 

3.Hangi. 

Şu bāṭın kim müberrā olmadı jeng-i ʿalāyıḳdan / Ne maʿnā ẓāhir itdi aña bir āyīne-i ṣūret (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 3). [ne, ] 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [ne, ] 

Ruḫ-ı yāre naẓar ḳıl bāġ-ı ʿadni ʿaynuña alma / Ne seyrān ḳayısı ayva hemān ḫaṭṭ şimdi naruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 2). [ne, ] 
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Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [ne, ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ṣūfī ruḫ-ı zībāya baḳ / Gör ne şekl iẓhār ider ol ṣūret-i maʿnāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 1). [ne, ] 

Ṣafā-yı ṭavf-ı Ḥicāz u hevā-yı Saʿy semāʿ / Ne yol maḳām-ı ḳabūle varursa varı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 6). [ne, ] 

Nice deryā-yı ḳudret ḳaṭresidür bilmezem yā Rab / Ne ḥikmet mevcinüñ seyl-āb-ı bī-pāyānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 6). [ne, ] 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [ne, ] 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ḥaẓẓ itmez müdāvādan / Ne derdüñ var ṭabībüm sen yüri dermānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 4). [ne, ] 

Hemān dem cān virür kim keşf-i esrār itse laʿlüñden / Ne keyfiyyetdedür sen bu dil-i ḥayrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 5). [ne, ] 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı / Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 1). [ne, ] 

Añladum göyneklerüñ bildüm ne şehden sen cüdā / ʿĀlem içre şemʿ-i bezm-ārāya beñzetdüm seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 3). [ne, ] 

Ne vechiyle cihān mānīsi yazsun şekl-i maṭbūʿuñ / Nigārā çīn-i zülfüñ nesḫ idüpdür naḳş-ı Erjengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 3). [ne, ] 

 

4.Ne kadar. 

Temāşā-yı ruḫuñ hem ʿīd-i Ferruḫ / Ne rūşen rūz olur nūrʿalā nūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
4). [ne, ] 

Ṣalınur ol boyı servüm yine raʿnālıġı var / Gül gibi ġanc ider ol ġonca ne zībālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 1). [ne, -er ] 

Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [ne, ] 

Ne ḳanlar yutduġın her dem Raḥīmī dest-i hicrāndan / Anı sāġar gibi baġrı ṭolu ḳan olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 7). [ne, ] 

Ne ḫoşdur rūzgār ola muvāfıḳ ey şeh-i ʿādil / Ḳapuñdan cānibe ʿazm eyleyem ben ʿāşıḳ-ı bī-dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 1). [ne, ] 

Elif ḳaddüñ ile lām zülf ü hem mīm-i dehānuñçün / Reh-i hecrüñde ancaḳ ben bilürüm ne elem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 3). [ne, ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [ne, ] 

Vücūdum dürrinüñ ṣarrāf-ı ʿālem ḳıymetin bilmez / Cihānuñ cevherin virseñ behā ne bī-behāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 2). [ne, ] 
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5.Hangi şey. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [nem, -m ] 

Fehm olunmazdı femüñ keyfi nedür ḥayrān idük / Ey Raḥīmī olmasa ger kāşif-i esrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 7). [nedür, -dür ] 

Ey ṣaçı ẓulmet nedür laʿlüñde ḫaṭṭ ṣordum didi / Ḫıżr-ı ḫoş-demdür delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 3). [nedür, -dür ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Arada nem ḳaldı senden ġayrı ey ḫūrşīd-ḫad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 5). [nem, -m ] 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [ne, ] 

Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [nedür, -dür ] 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [nem, -m ] 

Dili yoḳ ney ne söyler nālişümden / Ne çalar naġmemüñ yanınca hem çeng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 149, Beyit 4). [ne, ] 

Cān idi borcumuz lebüñe eyledük edā / Ġamzeñ sebeb ne vire eline ḥavālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 3). [ne, ] 

Ne yazmış ṣafḥa-i eşcāra gör kim ḫāme-i ḳudret / Sebaḳ al bāb-ı ḥikmetdür ʿaceb dīvānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 4). [ne, ] 

Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [neme, -e ] 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [nem, -m ] 

Ben gedāña āsitānuñdur şehā meʾvā bu gün / Ger ṭurur ger ṭurmasın nemdür benüm dünyā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 1). [nemdür, -mdür ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Daḫi nem var yanuma saʿy eylerem arada ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 3). [nem,-m ] 

ʿAşḳuñ hevāsı ile geh aġlar geh iñlerin / Nem var benüm eser senüñ ortada ben neyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 4). [nem, -m; neyin, -yin ] 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [nem, -m ] 

Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [ne, ] 

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [nem, -m] 
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Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [nem, -m ] 

Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [nem, -m ] 

Neme yarardı yaşum yanmadı yanumda bu dem / Getürdi dergehüñe ben giyā-yı ʿummānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 326, Beyit 3). [neme, -me ] 

Ẓuhūr-ı ṭabʿ-ı şerīfüñ güherlerin gördi / Raḥīmī bildi nedür muḳteżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 7). [nedür, -dür ] 

Ruḫuñsuz almam ey meh ẕerreye ḫūrşīd-i raḫşānı / Yire geçsün neme yarar lebiñsüz āb-ı ḥayvānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 1). [neme, -me ] 

Derūn-ı sīnede ḫūn-ı ciger çeşmümde āb-ı ġam / Bilinmedük nem ola bāṭın u ẕāhirde nem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 3). [nem, ] 

 

6.Niçin. 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [ne, ] 

Āşinādur gerçi kim ol dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz / Ara yirde dostlar bilmem nedür bu yadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 4). [nedür, -dür ] 

 

7.Nerede. 

Dil-i maḥzūnı ṣanma itdi ʿazm-i kūy ol ġamlı / Ḳarārı yoḳ nedür kūyuñdan āḫir kūy ol ġamlı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 1). [nedür, -dür] 

 

ne bābumdur: (başvuracağım, medet umacağım) kapım değil!. 

Be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı fettāḥı cemālüñ fetḥ-i bābumdur / Ḳapuñı ḳoyuban ġayra benüm varmaḳ ne bābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 1). [ne bābumdur, -umdur ] 

 

ne bilsün: Nereden bilsin. || Bilmez. 

Ne bilür āh-ı derūnum eserin ehl-i hevā / Reviş-i āh yine hem-nefesi āh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 5). [ne bilür, ] 

Ṣurāḥi gibi ser-keşler ne bilsün derd ü derdümden / Ayaḳlarda ḳalup cürʿa gibi ḫ˅ār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 2). [ne bilsün, ] 

Zaḫm-ı seng-i fürḳatüñ benden suʾāl it ġayrı ḳo / Ser-güẕeştümden ne bilsün başına ṭokınmayan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 4). [ne bilsün, ] 

Ḫastanuñ ḥālin ne bilsün ṣaġlar göñlüm benüm / Ol sebepden nergis-i bīmāruñ eyler ārzū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 273, Beyit 4). [ne bilsün, ] 
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Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [ne bilür, ] 

 

ne ġam: Gam değil! Üzülmemek gerek. 

Gül gibi pākīze dāmensin sen ey Yūsuf-liḳā / Dest-i nā-ḥaḳdan ne ġam ger çāk ola pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 3). [ne ġam, ] 

Ne ġam dīv-i ʿadūdan vāris-i taḫt-ı Süleymānsın / Selīm ol sen saʿādetle Sikender mülket-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 4). [ne ġam, ] 

Ben Raḥīmī pāk-meşreb māsivādan fāriġam / Bir Ḥüseynī-meẕhebüm olsa ne ġam yārum Ḥasan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 7). [ne ġam, ] 

Bülbülüñ nāle vü feryādı hezār olsa ne ġam / Gül olur ḫāra muḳārin o ġam-ı ġavġāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 6). [ne ġam, ] 

Ne ġam esse vücūdum yelkeninüñ bādı yapraḳdan / Müyesser ola ʿömr-i Nūḥ tek sen verd-i raʿnāya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 6). [ne ġam, ] 

 

ne ḥāṣıl: Ne fayda. 

Olup dil ṣu gibi sen serve māʾil / Velī yoḳ bāġ-ı vaṣla yol ne ḥāṣıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 
1). [ne ḥāṣıl, ] 

 

ne ḥikmet: Her ne hikmetse, bilinmeyen bir sebepten dolayı, nedense. 

Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [ne ḥikmetdür, -dür ] 

Ne ḥikmetdür şifā-yı vaṣla ḳurbiyyet ṭaleb itsem / Şikeste-ḥāl ider fürḳat ki eyler bir zemān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 6). [ne ḥikmetdür, ] 

 

ne ḫoş: Ne hoş, ne güzel. 

Ey lebi ʿḬsā baña ḳarşu ne ḫoş nāz idesin / Cevr ile öldüresin cān ile bīmāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 4). [ne ḫoş, ] 

 

ne içün: Niçin. 

Ey dil ne içün her dem bu zāra neden düşdüñ / Başum gibi ser-gerdān āvāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 1). [ne içün, ] 

 

ne lāzım: Ne gerek var, ne lüzumu var. 

Ḫayāl-i laʿl-i cānānumla mestem sāḳiyā ṣunma / Benem ḫod baña yetmişdür ne lāzım bāde-i ḥamrā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 3). [ne lāzım, ] 
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İtmedüm bülbül gibi ey yüzi gül gülzār seyr / Baña kūyuñ pes ne lāzım eyleyem tekrār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 1). [ne lāzım, ] 

Çekme baş āteş gibi ḫāk ol hevā-yı ʿaşḳ ile / Ṣu gibi dīdāra ṭālibseñ ne lāzım baş ayaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 140, Beyit 3). [ne lāzım, ] 

 

ne mümkin: Mümkün değil. 

Yüzüm sürdükce ʿār itme ġubār-ālūde çihremden / Ne mümkindür ḫalāṣ ola elümden pāk-dāmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 5). [ne mümkindür, -dür ] 

Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā ḳılsañ / Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben usanam 
bir gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 4). [ne mümkin, ] 

 

ne ne: Bağlaç olarak ve tekrar edilerek cümlede yer alan aynı değerdeki öğelerin başına getirildiğinde bunları red 
ve inkâr etmek için kullanılır. 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [ne ne, ] 

Mürde-cisme cān virür laʿl u leb-i güftār-ı yār / Bu ne iʿcāz-ı Mesīḥādur ne rūḥ-efzā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 3). [ne ne, ] 

Ne dilde ṣabra ṭāḳat ne elümde iḫtiyārum var / Ten-i bī-cāna döndüm ṣanma kim sensiz ḳarārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 1). [ne ne, ] 

Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [ne ne, ] 

Gūşişle olmaz tāc u taḫt ol dād-ı Ḥaḳdur dād-ı Ḥaḳ / Ol ne serīr-i zerdedür ne serde ne efserdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 5). [ne, ] 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [ne ne, ] 

Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [ne ne, ] 

Ne cennet isterem ne ḥūri ne enhāradur meylüm / Ki bir dervīş-i ṣāḥib-himmetüm dīdāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 1). [ne ne ne, ] 

Ne ġam çek şām-ı hecr içün ne şād ol rūz-ı vaṣl içün / Raḥīmī her viṣālüñ āḫiri hicrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 7). [ne ne, ] 

Ḫayāl ü fikr-i dendān u dehān-ı yāra meʾvādur / Ne dürrüñ maʿdenidür gör ne cevher kānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 4). [ne ne, ] 

Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [ne ne, ] 

Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile / Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 5). [ne ne, ] 
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Bi-ḥamdillāh şehā ben ne ġamuñ ne mātemüñ gördüm / Serīr-i sūr-ı devletde cemāl-i ḫurremüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 1). [ne ne, ] 

Ne ġavġāsında ne ṣulḥındayum şāhum velī dehrüñ / Naṣīb olmadı bir tenhā maḥal hengāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 2). [ne ne, ] 

Vaṭan ṭutdı gözüm içre ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ / Ne cevher maʿdeniyüz gör ne dürrüñ kānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 2). [ne ne, ] 

Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler / Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 3). [ne ne, ] 

Ṭayanma ḥüsn-i bī-bünyāduña ey ġonca-leb gör kim / Ne mirʾāt-ı Sikenderden nişān ne cām-ı Cem 
ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 4). [ne ne, ] 

Raḥīmī her ḫasīse iḥtiyāc ʿarż itme ʿālemde / Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı kerem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 5). [ne ne, ] 

 

ne söyler: Ne söyler, söylediği nedir? 

Dili yoḳ ney ne söyler nālişümden / Ne çalar naġmemüñ yanınca hem çeng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 149, Beyit 4). [ne söyler, ] 

 

ne şübhe: Şüphesiz. 

Ḳapuñda bende olduġına ʿālem itmesün minnet / Umūrına mufavvıżdur ne şübhe ḫıdmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 5). [ne şübhe, ] 

 

ne ṭañ: Şaşılır mı, tuhaf mı. 

Ḫāk-i pāyuñ kuḥl-ı ʿayn-ı ḥūr-ı ʿayn olsa ne ṭañ / ʿĀrıż-ı pür-tābuñ ile oldı ʿālem ʿayn-tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 2). [ne ṭañ, ] 

Raḥīmīnüñ ne ṭañ tār olsa başına cihān mülki / Benüm ol ey meh ü ḫūrşīd-i ʿāriż baḫt-ı dūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 4). [ne ṭañ, ] 

 

ne var: Ne olur, ne çıkar, şaşılır mı. 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñ iderse ne var göc / Şehrini ḳoyup itdi niçe şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 1). [ne var, ] 

Perde baġladı dem-i vaṣluñ uṣūle göç idüp / Tengnāy olsa ne var ġam-ı maḳām-ı ʿuşşāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 5). [ne var, ] 

İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [ne var, ] 

 

nebāt: Bitki. 
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Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [nebāt, ] 

 

nebātāt: Bitkiler. 

Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [nebātāt, ] 

 

nebāt-ı mıṣr: Mısır bitkisi. 

Luṭf ile güftāra gel bī-ḳıymet olsun laʿl ü dür / Leblerüñ depret nebāt-ı Mıṣra ḳalmasun revāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 3). [nebāt-ı mıṣra, -a ] 

 

nedāmet: Pişmanlık. 

Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [nedāmet, ] 

 

neden: Niçin, hangi sebepten. 

Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [nedendür, -dür ] 

Ey dil ne içün her dem bu zāra neden düşdüñ / Başum gibi ser-gerdān āvāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 1). [neden, ] 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [neden, ] 

Ten cāme-i varlıḳdan ʿuryān olısar āḫir / Gel ḳayd-ı ḳabādan geç destāra neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 3). [neden, ] 

Her serv-i hevā-baḫşa ṣu gibi olup māʾil / Her berg-i ḫazān gibi yollara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 4). [neden, ] 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [neden, ] 

Bir çeşm-i ġazāl içün bir ḳaşı hilāl içün / Dīvāne degülseñ ger ṭaġlara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 6). [neden, ] 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [neden, ] 

Ey boyı servi bu ben sāyeden ʿār itme neden / Ṭoġrusı sāye gibi ʿāşıḳ-ı bī-ʿāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 2). [neden, ] 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [neden, ] 
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nedīm: Arkadaş, dost. 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [nedīm, ] 

Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [nedīminden, -inden ] 

 

nefʿ u żar: Kâr ve zarar. 

Ḳaṭʿ it taʿalluḳ riştesin miḳrāż-ı ḥarf-i lā ile / Peyvend-i illāya iriş gör nefʿ u żar kimlerdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 4). [nefʿ u żar, ] 

 

nefes: Soluk. 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [nefes, ] 

 

nefs: Ruh, can. 

Binüp nefs atına terk it Raḥīmī ʿörf-i maʿrūfı / Licām-ı şerʿi urup ḳāḍıdan ḳullan hevā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 7). [nefs, ] 

 

nehār-ı ʿīd: Bayram günü. 

Ḫoş-dem nesīm-i luṭfuñ ile rūzgār-ı ʿīd / Ḫurrem fürūġ-ı ʿārıżuñ ile nehār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 1). [nehār-ı ʿīd, ] 

 

nem:  

1.Gözyaşı. 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [nem, ] 

Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [nemüñ, -üñ ] 

 

2.Neyi || hangi suçu, hangi kusuru. 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [nem, ] 

 

3.Bütün varım. 
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Yaşum deryāsı her dem mevc ururmış sūy-ı kūyında / Benüm nemsin anı girdāb-ı bī-pāyāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 3). [nemsin, -sin ] 

 

nem var ise: Neyim varsa, bütün varlığım. 

Yoluña nem var ise ser-cümle īsār eyledüm / Varlıġumda dilde ġam ḳalmış durur gözde remed 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 4). [nem var ise, ] 

 

neme yarar nemdür: Hiçbir fayda sağlamaz. 

Gün olur ay yüzüñi seyr idemem bir yıl olur / Göricek göz yaşı māniʿ neme yarar nemdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 58, Beyit 2). [neme yarar nemdür, -dür ] 

 

nemed: Keçe, kaba. 

Ḳalbümi jeng-i taʿalluḳdan muṣaffā eyleyüp / Geydüm ey rūşen-liḳā āyīne gibi bir nemed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 6). [nemed, ] 

 

nemnāk ol-: Islanmak, nemli olmak. 

Gerd-i rāh-ı dil-bere ol göz bu gün cāy olmadı / Girdbād-ı ḫāk-ı ġamdan gözi nemnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 4). [nemnāk olsun, -sun ] 

 

nerd: Tavla denilen oyun. 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [nerdi, -i ] 

 

nerdübān: Merdiven. 

Ey nāṣıḥ-ı ecel gel minber saña serümdür / Bu üstüḫ˅āñ-ı sīnem olduḳça nerdübānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 3). [nerdübānuñ, -uñ ] 

 

nergis: İri papatya biçiminde ortası yeşil veya sarı, yaprakları gri ve sarı bir çiçek. Suyu, uyuşturucudur. Mahmur 
bakışı andırır. 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [nergis, ] 

Gözüm nergis gibi nāẓır izüñe / Yüzüñ gül gibi lākin ḫāra manẓūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
3). [nergis, ] 

Mestāne gözin şīve ile süzdügi yārüñ / Efsūn oḳıyup nergise siḥr-i seher eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 4). [nergise, -e ] 
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Aġlamaḳdan dehr gülmezdi açılmazdı bahār / Şimdi görür gözi nergis her semen çeşm ü çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 5). [nergis, ] 

Gün bu gündür aç gözüñ nergis gibi gülzāra baḳ / Māʾil-i dīdār iseñ ṣu gibi ḫadd-i yāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 1). [nergis, ] 

Ben ey Raḥīmī bir yüzi gül çeşmi nergisüñ / Her kūşe cüst u cū idici çeşm ü gūşıyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 5). [nergisüñ, -üñ ] 

Raḳibe ṣoḥbetüm gerçi şitā faṣlından āfetdür / Göz aç nergis gibi gör bir bahār-ı dil-güşā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 6). [nergis, ] 

Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [nergis, ] 

 

nergisāsā: Nergis gibi. 

Nergisāsā göz açup sen gül-ʿiẕārın gözlerüz / ʿĀlemüñ ṣanma bizi faṣl-ı bahārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 1). [nergisāsā, ] 

 

nergis-i bīmār: Mahmur, süzgün ve baygın bakışlı göz. 

Bu laʿl-i cān īsār ile bu nergis-i bīmār ile / Cānā sen ādem cānısın insāna ṣıḥḥat yaraşur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 103, Beyit 6). [nergis-i bīmār, ] 

Ḫasta göñlüm nergis-i bīmāruñ eyler ārzū / Ey ṭabīb-i cān şeker-güftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 1). [nergis-i bīmāruñ, -uñ ] 

Ḫastanuñ ḥālin ne bilsün ṣaġlar göñlüm benüm / Ol sebepden nergis-i bīmāruñ eyler ārzū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 273, Beyit 4). [nergis-i bīmāruñ, -uñ ] 

 

nergis-i mest: Baygın, mahmur göz. 

Nergis-i mestüñ ḫayālidür beni bī-ḫod iden / Ḥayret olmışdur özüm ṣanma ki ḫ˅ābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 4). [nergis-i mestüñ, -üñ ] 

 

nergis-misāl: Nergis gibi. 

Bāġ-ı ḥüsnüñ ben ıraḳdan seyr idem nergis-misāl / Bī-tekellüf geşt ide her rū-siyeh kākül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 3). [nergis-misāl, ] 

 

nesḫ it-: Hükmünü kaldırmak. 

Ne vechiyle cihān mānīsi yazsun şekl-i maṭbūʿuñ / Nigārā çīn-i zülfüñ nesḫ idüpdür naḳş-ı Erjengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 3). [nesḫ idüpdür, -üpdür ] 

 

nesīm: Hafif hafif esen, hoş ve latif rüzgâr. 
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Luṭfuñ nesīm ile ḫoş-dem hevā-yı nev-rūz / Tāb-ı ʿıẕāruñ ile ḫurrem feżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 1). [nesīm, ] 

 

nesīmāsā: Hoşa giden, latif bir rüzgar gibi. 

Nesīmāsā hevā-yı zülf-i yāre hem-dem ol ey dil / Perīşān olma demler içre ġāyet ḫoşca demdür bu 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 3). [nesīmāsā, ] 

Nesīmāsā güẕer ḳıl ey göñül bu bezm-i ʿālemde / Nedīminden nedāmet her demindür bir ne dem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 2). [nesīmāsā, ] 

 

nesīm-i caʿd-ı gīsū: Kıvırcık saçın rüzgarı. 

Beni şeydā ḳılan her dem nesīm-i caʿd-ı gīsūdur / Ḫarāb iden göñül şehrin firīb-i çeşm-i cādūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 1). [nesīm-i caʿd-ı gīsūdur, -dur ] 

 

nesīm-i luṭf: Lütuf, iyilik rüzgarı. 

Ḫoş-dem nesīm-i luṭfuñ ile rūzgār-ı ʿīd / Ḫurrem fürūġ-ı ʿārıżuñ ile nehār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 1). [nesīm-i luṭfuñ, -uñ ] 

 

nesīm-i ṣubḥ: Sabah rüzgarı. 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [nesīm-i ṣubḥ, ] 

 

nesin: Kimsin. 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [nesin, ] 

 

nesl-i ādem: İnsanoğlu. 

Cihānda görmedüm bu vech-i raʿnā nesl-i ādemde / Perī-zād olmasun şāyed görüñ ol ḫūb devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 2). [nesl-i ādemde, -de ] 

 

nesne: Şey, herhangi bir şey. 

Ṣabāyā ʿayn-ı māl olursa çekmem minnetin kuḥluñ / Görünmez gözüme nesne bu ḫāk-i rāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 3). [nesne, ] 

 

neşʾe: Sevinç, mutluluk. 
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Bir neşʾeñ ile başına Cemşīd olur gedā / Ey pīr-i mey-fürūş ayaġuñ destgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 6). [neşʾeñ, -ñ ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ görüp bir neşʾe taḥṣīl eylemiş / Raḳṣ urur cāna meger gelmiş zebānuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 5). [neşʾe, ] 

 

neşv ü nemā-yı dīde-i giryān: Ağlayan gözün gelişmesi. 

Neşv ü nemā-yı dīde-i giryān iken henüz / Ser-keşligini ḳomaz o būstān budacıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 2). [neşv ü nemā-yı dīde-i giryān, ] 

 

neşv ü nemā-yı ḫūn-ı ciger: Yüreğin kanının artması. 

Ḳanlu yaşumla göz Ḳızılırmaġuñ ʿaynıdur / Neşv ü nemā-yı ḫūn-ı cigerdür ḥabāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 4). [neşv ü nemā-yı ḫūn-ı cigerdür, ] 

 

nev- hilāl: Yeni ay. 

Firāḳ-ı ḫad u ebrūsıyla ḳaddüm ey felek bükdüñ / Yire geç göreyin tīz günde māh u nev- hilālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 2). [nev- hilālüñle, -üñle ] 

 

nevāl: Bağış, ihsan. 

Bī-nevā dervīşüñem ḫūn-ı keremden ḳıl ʿaṭā / Tā nevālüñden nevāle bend olam ey ḫān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 3). [nevālüñden, -üñden ] 

Gedā-yı derd-i ʿaşḳuñı nevālüñden dirīġ itme / Senüñdür ey şeh-i mülk-i kerem hep niʿmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 6). [nevālüñden, -üñden ] 

 

nevāle: Azık. 

Bī-nevā dervīşüñem ḫūn-ı keremden ḳıl ʿaṭā / Tā nevālüñden nevāle bend olam ey ḫān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 3). [nevāle, ] 

Ḥıfẓ eyle dilde ḫūn-ı ġamı rāh-ı ʿaşḳda / Yoḳdur Raḥīmī yolda zebānī nevālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 5). [nevālenüñ, -nüñ ] 

Ey Raḥīmī ḫ˅ān-ı Ḥaḳdan ḫod nevāleñ baḫşıdur / Bī-nevāyāne ṭamaʿ itme yime dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 5). [nevāleñ, -ñ ] 

 

nevā-perdāz ol-: Nağme düzenleyen, şarkı söyleyen, çalgı çalan olmak. 

Nevā-perdāz olup ʿuşşāḳa ey dil naġmeler göster / Melekler ḳıṣṣa-gīrsün zühre dutsun gökde āhengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 2). [nevā-perdāz olup, -up ] 

 

nev-ʿarūs-ı ʿālem: Dünyanın yeni gelini. 
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Nev-ʿarūs-ı ʿāleme bir ẕerrece mihr itmedüm / Pādişāhum ben gedāñuñ cünbişi merdānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 5). [nev-ʿarūs-ı ʿāleme, -e ] 

 

nev-ʿarūs-ı dehr: Dünyanın yeni gelini. 

Şimdi bildüm nev-ʿarūs-ı dehr bir seḥḥār imiş / Niçe erden arta ḳalmış bir zen-i bāzār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 1). [nev-ʿarūs-ı dehr, ] 

 

nev-ʿarūs-ı dehr-i bī-mihr: Sevgisiz dünyanın yeni gelini. 

Alınmaz āline bu nev-ʿarūs-ı dehr-i bī-mihrüñ / Yalan dünyāda gerçekler ḥaḳı merd-i Ḫudā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 2). [nev-ʿarūs-ı dehr-i bī-mihrüñ, -üñ ] 

 

nev-ay: Yeni ay. 

Budin mülkini yıḳmaḳ hīç zülf-i yāre āyīndür / Velī ey şāh-ı İslām olma rāżısın nev-ayına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 6). [nev-ayına, -ına ] 

 

nev-bahār: İlkbahar. 

Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [nev-bahāra, -a ] 

Nev-bahārın neylerem ey ġonca dehrüñ sensüzin / Görünen her gül dikendür gözüme gülzārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 4). [nev-bahārın, -ın ] 

 

nev-bahār ir-: İlkbahar gelmek. 

Nev-bahār irdi benefşeyle güle ḳarşu yine / Ben de yelken ṭorıda bir yaḳası çāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 5). [nev-bahār irdi, -di ] 

Nev-bahār irdi demidür cūş idüp aḳ ṣu gibi / Ey göñül cūyāyısañ dīdāra gel aḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 1). [nev-bahār irdi, -di ] 

 

nev-bahār ol-: İlkbaharın gelmesi. 

Güle baḳduñ gülşene var ise ey ferḫunde-rū / Ḥaşre dek bāġ-ı cinānveş nev-bahār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 5). [nev-bahār olmış, -mış ] 

 

nev-bahār-ı ḥüsn: Güzelliğinin baharı. 

Nev-bahār-ı ḥüsnüñüñ her dem cünūnum artırur / Boynuma zencīr-i zülfüñ vaḳtidür daḳ ṣu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 5). [nev-bahār-ı ḥüsnüñüñ, -üñüñ ] 
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nevbet:  

1.Sarayda, seferde ve padişahın otağında günün belirli zamanlarında çalınan askeri mızıka. 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [nevbet, ] 

Fehm it fiġān kösi ki derisine sen dögüp / Nevbet Sikender eyleme bir laḥẓa var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 4). [nevbet, ] 

 

2.Nöbet, sıra, devir. 

Ḳara baġrum un idüp devrān aġartdı ṣaḳalum / Vuṣlata nevbet degirmendür kenār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 8). [nevbet, ] 

Gör bu çerḫ-i vuṣlata nevbet degirmendür daḫi / Dönmişem kendüm bilelden āsiyābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 4). [nevbet, ] 

 

nevbet vir-: Sıra vermek, imkan tanımak. 

Gendümi żāyiʿ itdi fürḳat ġamıyla devrān / Virmez viṣāle nevbet ten āsiyāba döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 2). [nevbet virmez, -mez ] 

 

nev-cüvān: Genç, taze. 

Nev-cüvān iken cihān oldı Raḥīmī pür-şekl / Ḥasb-i ḥālüñden nişān virdi diyār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 9). [nev-cüvān, ] 

 

nev-hilāl: Yeni doğmuş ay. 

Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [nev-hilāl, ] 

 

nev-rūz: Baharın ilk günü. 

Şitā faṣlından āfetdür cemāl-i yārsuz nev-rūz / Raḥīmī gülşenüm bāġ u bahārum ḫadd-i yārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 5). [nev-rūz, ] 

Nev-rūz bende ben baña zülf ü ruḫuñ yeter / Ānsız berāber oldı Yemende şeb ü nehār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 4). [nev-rūz, ] 

 

ney: Kamıştan yapılmış bir arşın uzunluğunda nefesli çalgı. 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [ney, ] 

Bu neyde bu nāleyi bu ẕevḳ u semāʿ yine / ʿUşşāḳa bu eṭvār-ı vefā-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 3). [neyde, -de ] 
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Neyden ṣoragör n’eydügin āvāz-ı maḥabbet / Bī-perde saña keşf ola tā rāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 1). [neyden, -den ] 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [ney, ] 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [ney, ] 

Dili yoḳ ney ne söyler nālişümden / Ne çalar naġmemüñ yanınca hem çeng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 149, Beyit 4). [ney, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [ney, ] 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [ney, ] 

İşidüp semʿ-i ḳabūliyle neyüñ nālesini / Mevlevī-ḫāne-i ʿaşḳ içre ṭarabnāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 6). [neyüñ, -üñ ] 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi / Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 5). [ney, ] 

Ḳul degül yoluñda cān virmez dimiş düşmen ney / Ḳuluñam ḳurbānuñam ey dost gel ḳıl imtiḥān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 8). [ney, ] 

Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [ney, ] 

Bezm-i ġamuñda ney gibi nālān olam senüñ / Cevr eylemek çü ʿāşıḳa ḳānūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 2). [ney, ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [ney, ] 

 

n’eydigü: Ne olduğu. 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [n’eydügin, -n ] 

Neyden ṣoragör n’eydügin āvāz-ı maḥabbet / Bī-perde saña keşf ola tā rāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 1). [n’eydügin, -n ] 

Leblerüñde bilse bu deñlü kerāmet n’eydügin / Rehn iderdi ḫırḳasın cām-ı meye Beg Bāyezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 7). [n’eydügin, -n ] 

Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [n’eydigüm, -m ] 

Daḫi bilmezdi nāyuñ n’eydügin ʿuşşāḳ ey sāḳī / Maḥabbet meclisinde nāle ḳılmış bī-nevāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 6). [n’eydügin, -n] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [n’eydügüm, ] 
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neye: Neye. 

Gülüñ ḳulaġına girmez Raḥīmī zār-ı hezār / Neye degin bu fiġānı bu zārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 6). [neye, ] 

 

neye dek: Ne zamana kadar. 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [neye dek, ] 

 

n’eyler:  

1.Ne etmek,  ne yapmak. 

Ḳor kār-bārı ṣoñ ucı yektā ider sefer / N’eyler tecemmülātı iden iḫtiṣār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 6). [n’eyler, ] 

Dile derdüñ yeter devā n’eyler / Cevrüñe rāżıyam vefā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 1). 
[n’eyler, ] 

Bükdi hecr müjeñ ile oḫ ḳaddüm / Daḫi bu devr baña yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 2). 
[n’eyler, ] 

Baḥr-i fürḳatde ḳaldı dil yād it / Varṭa-i ġamda āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 3). 
[n’eyler, ] 

Ḫasta göñlümi ṣormaduñ bir gün / Derdüm ile o mübtelā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
7). [n’eyler,  ] 

Dimedüñ ḥālümi görüp ġamda / Düşmenümle ol āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 8). 
[n’eyler, ] 

Cevrini döne döne çekdürdi / Daḫi devrān baña şehā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 9). 
[n’eyler, ] 

Derd-i hicrāna şimdi ṣabr idelüm / Görelüm ḥikmet-i Ḫudā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
10). [n’eyler, ] 

Cānın eyler Raḥīmī saña fidā / Göre sulṭānum ol gedā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 11). 
[n’eyler, ] 

İşidüp raḥm eylemez nālişlerin bī-dillerüñ / Bilmezüz kim n’eylerüz yā Rabb dil-i nālānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 4). [n’eylerüz, üz ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [n’eyler, ] 

Tekye-i ʿālemde n’eyler bir kişi āh eyleyüp / Gūşuña girmez senüñ efġān u feryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 5). [n’eyler, ] 
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2.Ne işi var! (Bulunmamalı bağlamında). 

Ḳaddüñe ṭoġru baḳamaz egri / ʿAyn-ı aʿmā içinde yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 6). 
[n’eyler, ] 

 

3. Ne yapar!(Etkisizdir, zarar vermez bağlamında). 

Girmez oldı ünüm ḳulaġına / İtlerüñ uluyup baña n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 4). 
[n’eyler, ] 

Dönmedi bu murādum üstine āh / Bunca dem bunca āh vā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
5). [n’eyler, ] 

 

4. Ne yapsın. ( Gerekmez, lazım değildir.) 

Nev-bahārın neylerem ey ġonca dehrüñ sensüzin / Görünen her gül dikendür gözüme gülzārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 4). [neylerem, -em ] 

 

5. Ne yapsınlar? (İşlerine yaramaz, etkisiz bağlamlarında). 

Süḫan ṣarrāfı ḳatında Raḥīmī laʿli n’eylerler / Leb-i dil-berde lafẓ-ı gevher-i kem-yāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 5). [n’eylerler, -ler ] 

 

n’eyleye: Ne eylemek, ne yapmak. 

Hem-demüm yoḳ ki diyem ʿaşḳ-ı ġamın neyleyeyin / Giceler nālişümi āh-ı seḥergāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 2). [neyleyeyin, ] 

Açılmaz ol gül-i ġoncam bahārı n’eyleyeyin / Ṣalınmaz ol boyı servüm kenārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 1). [n’eyleyeyin, -yin ] 

Gün olur ay yüzini görmezem geçer bir yıl / Bu ḫurd [u] ḫ˅āb ya leyl ü nehārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 2). [n’eyleyeyin, -yin ] 

İşüm bitürdi benüm derd-i dāġ-ı ḫūn-ālūd / Şaḳāyıḳı n’ideyin lālezārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 3). [n’eyleyeyin, -yin ] 

Ḫayāl-i ẕevḳ-ı lebüñle iderdi cān ārām / Göñül didükleri şol bī-ḳarārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 4). [n’eyleyeyin, -yin ] 

Ḳaşuñ teferrüci seyr-i ʿiẕāruñ olmayıcaḳ / Hilāl-i ʿīdi meh-i tābdārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 5). [n’eyleyeyin, -yin ] 

Gülüñ ḳulaġına girmez Raḥīmī zār-ı hezār / Neye degin bu fiġānı bu zārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 6). [n’eyleyeyin, -yin ] 

Kenār-ı vaṣluña dil āşināsı ṭālibdür / Biḥār-ı hecre ṣalın rūzgārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 7). [n’eyleyeyin, -yin ] 
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n’eyleyin: Neyleyeyim, ne yapayım. 

ʿUşşāḳ-ı bī-nevāya o şeh nāza başladı / Ṭoldurdı her maḳāmı yine āh n’eyleyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 258, Beyit 6). [n’eyleyin, ] 

 

n’eyleyüm: Neyleyim, ne yapayım, çaresizlik belirten ifade. 

N’eyleyüm ḳurtulmadı hercāyī dil-ber sevmeden / Vaḳtidür yansun yaḳılsun bu dil-i sūzān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 4). [n’eyleyüm, ] 

 

neẕr eyle-: Adak etmek. 

Rā ḳaşına dil-berüñ cān virmege neẕr eyledüñ / Ey Raḥīmī rāyı rācıḥ eyledüñ bu rāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 7). [neẕr eyledüñ, -düñ ] 

 

nice:  

1.Pek çok. 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñ iderse ne var göc / Şehrini ḳoyup itdi niçe şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 1). [niçe, ] 

Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [niçe, ] 

Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [nice, ] 

Nihān oldı gözümden laʿl-i nābuñ niçe demlerdür / Yaḳar ġam cāmı ben mest-i ḫarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 1). [niçe, ] 

Nihān oldı gözümden laʿl-i nābuñ niçe demlerdür / Yaḳar ġam cāmı ben mest-i ḫarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 1). [niçe, ] 

Lebüñ esrārınuñ cānıyla ben ḥayrānıyam cānā / Anuñçün añmazam adın şarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 2). [niçe, ] 

Ġam-ı ferdāyı añma dem bu demdür ḫurrem ol diyüp / Sözi gūşumda yir eyler rikābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 3). [niçe, ] 

Raḥīmī ṣu gibi aġlar ṣabāveş āh idüp her dem / Niç’itsün görmedi ḫāk-i cenābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 4). [niçe, ] 

Raḥīmīyem benem ʿālemde senden ġayrı kimsem yoḳ / Olaruñ niçe şāh-ı bī-şümārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 9). [niçe, ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [niçe, ] 

Baş ḳoşaldan ġamze-i ḫūn-rīz-i yāre çeşm-i yār / Cān u ser virmek içün gökce nice server yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 4). [nice, ] 
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Raḥm ḳıl miskīn Raḥīmī bend-i zülfüñde şehā / Nice demlerdür perīşān-rūzgār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 7). [nice, ] 

Şimdi bildüm nev-ʿarūs-ı dehr bir seḥḥār imiş / Niçe erden arta ḳalmış bir zen-i bāzār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 1). [niçe, ] 

Maḥabbet reh-güẕārında ḥaẕer ḳıl seng-i hicrāndan / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳ müşkildür niçe reh-vāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 3). [niçe, ] 

Bu māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñ n’ola mesken ṭutsa sīnemde / Niçe vīrāne var içinde genc-i şāyegān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 6). [niçe, ] 

Zaḫm-ı cānum gördi müjgānuñ duz ekmek bilmedi / Leblerüñle niçe demdür var iken ḥaḳ-ı nemek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 2). [niçe, ] 

Niçe miskīni çeküpdür bende müşkīn-sünbülüñ / Bende itmişdür cihānı serv-i āzāduñ senüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 3). [niçe, ] 

Nice demdür gözüm yaşıyla deryā āşinālardı / Velīkin āteş-i āhumla şimdi rūşenā meşʿal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 7). [nice, ] 

Raḥīmī cürʿaveş devrān ayaġa düşürür bir gün / Ṭutalum bezm-i dünyāda nice dem cām-ı cem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 5). [nice, ] 

Rumūz-ı ʿaşḳı nā-dān eylemez fehm / Nice kez ey dil-i āgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 3). [nice, ] 

Ṭabʿ-ı güher-feşān ile ben ol Raḥīmīyem / Sen şāh ayaġına nice dürler döker miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 7). [nice, ] 

Bu dil ḫod nice demlerdür esīr-i bend-i ʿaşḳuñdur / Perīşān idüp ʿaḳlın zülfüñāsā tār-mār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 5). [nice, ] 

Baġruñı ḫūn it çerāgāh-ı vefāda niçe dem / Nāfeveş tā giresin bir yār-i raʿnā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 4). [niçe, ] 

Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [nice, ] 

Yilüp yillerle yıldurdı niçe dem dest-i dünyāda / Bu gün kūhsārveş ḫāk-i ferāġat iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 4). [niçe, ] 

 

2. Nasıl. 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [niçe, ] 

Öge öge göge çıḳardı Raḥīmī ḳapuñı / Himmetini ol gedānuñ gör nice şāhānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 5). [nice, ] 

Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [nice, ] 

Niçe fehm eylesün nā-dān ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ / Gören ḥayrāndur anı ṣāḥib-esrār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 4). [niçe, ] 
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Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi / Dil ṣoḳup aġzın irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 5). [nice, ] 

Nice bir laʿl-i nāb-ı ḫamla dil teng / Demidür sāḳiyā ṣun cām-ı gül-reng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
149, Beyit 1). [nice, ] 

Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi / Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 6). [nice, ] 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [nice, ] 

Niçe ṭāḳat getürsin bu şeh-i laʿl-i leb-i yāre / Maḥabbet bādesinden maḥv olur āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 2). [niçe, ] 

Nice keşf ideyin ey ġonca rāzum / Bu dil dem-beste ḫār arada ḥāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 3). [nice, ] 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil / Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 1). [nice, ] 

Nice deryā-yı ḳudret ḳaṭresidür bilmezem yā Rab / Ne ḥikmet mevcinüñ seyl-āb-ı bī-pāyānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 6). [nice, ] 

Göremez pāk-naẓarla ruḫ-ı dil-cūñı ḥasūd / Nice meʾvā ide mā dīde-i nā-bīnāda (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 280, Beyit 4). [nice, ] 

Şol dil ki mihr-i ḥüsnüñe bīgāne olmaya / Sen māhı göricek nice dīvāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 1). [nice, ] 

Cānā Raḥīmī cām-ı lebüñ mestidür müdām / Eşʿār-ı ṣāfisi nice mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 9). [nice, ] 

Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [nice, ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [niçe, ] 

Niçe ḥayrānı olmasun gören ol çāşnī-gīrüñ / Lebi sükker börek ḫaddı gülāc-ı ḫūn-ı sübḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 3). [niçe, ] 

 

3.Ne kadar. 

Görüp laʿlüñe rūḥum itdüm revān / Göre nice cāndan ḫırīdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 4). [nice, ] 

 

nice dem: Pek çok zaman. 

Āb-ı fürḳatle nice dem perveriş ḳılmaḳ gerek / Mīve-i vuṣlat vire tā şāḫsār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 4). [nice dem, ] 
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nice gün: Günlerce, birçok gün. 

Ṣafāyıla nice gün Kaʿbe dergāhuñda Saʿy itdüm / Bulup ḳıblem naʿalçeñ şeklin āḫir secdegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 3). [nice gün, ] 

 

niceyedek: Ne zamana kadar?. 

Ḳaddüñi ḳo ben ḫāke ḫırāmāna ṣalınsun / Hecr āteşine niceyedek yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 1). [niceyedek, ] 

 

niçe bir: Daha ne kadar, ne vakte kadar. 

Niçe bir olalum sāḳi ġubār-ı ġuṣṣadan bengi / Pey-ā-pey ʿaşḳuñı nūş idelüm ṣun cām-ı gül-rengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 1). [niçe bir, ] 

 

niç’itsün: Ne yapsın, ne etsin. 

Raḥīmī ṣu gibi aġlar ṣabāveş āh idüp her dem / Niç’itsün görmedi ḫāk-i cenābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 4). [niç’itsün, ] 

 

niçün: Neden, niçin, hangi sebeple. 

Ġayrı vechinden göñül mirʾātını ṣāf eyledüm / Şāhid-i ḥüsnüñ niçün ʿarż eylemez ṣūret baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 3). [niçün, ] 

Ẕerreveş maḥv eyledi mihr-i dehānuñ varlıġum / Yoḳ yire niçün ider cāndan beni bī-zār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 2). [niçün, ] 

Ṣoḥbet-i şeyḫe niçün gelmez diyü ṭaʿn eyleme / Ṣūfiyā dervīş Raḥīmī ʿaşḳa olmışdur mürīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 5). [niçün, ] 

Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [niçün, ] 

Bī-tekellüf seyr ide her ḫār-ı bāġ-ı ḥüsnüñi / Ben Raḥīmī ʿandelibüñe niçün ola yasaġ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 130, Beyit 7). [niçün, ] 

Bezminde gerçi sāġar-ı çeşmüm ṭolar müdām / Niçün bu ḳan olasıya itmez nigāh-ı Cem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 216, Beyit 3). [niçün, ] 

Raḥīmī gün gibi tenhā gezer āh ol gözi āhū / Niçün benden ḳaçarsın ṭālib-i āvīz-i fitrāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 7). [niçün, ] 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi / Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 5). [niçün, ] 

Lebüñçün ey büt-i Çīn āh eksük olmadı çīni / Baña bildür ḫaṭāmı niçün eyler ḳaṣd-ı cān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 5). [niçün, ] 
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Lebinden dem uraldan sen döker ḳan çeşm-i giryānum / Niçün ḳan üzre ḳan itdüñ girüp meydāna ey 
vişne (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 2). [niçün, ] 

Deñiz deryāya ol pür-mevc-i māʾ kemhāsını giysin / İrişdi rūzgār-ı vuṣlatı niçün donanmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 2). [niçün, ] 

Ḳaṣd-ı cān idüp niçün dāʾim ḳabālar başuma / Laʿlüñ öpsem ġamze ḫışım eyleyüp ḫançer çeker 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 2). [niçün, ] 

 

n’ide: Ne etmek, ne yapmak. 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [n’ider, -r ] 

İşüm bitürdi benüm derd-i dāġ-ı ḫūn-ālūd / Şaḳāyıḳı n’ideyin lālezārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 3). [n’ideyin, -yin ] 

Yüregüm ṭaşı n’idem aġladum ol baġrı ṭaşumdan / Göyündi içi ṭaġuñ ṭaşa geldi gözleri yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 3). [n’idem, -m ] 

Raḥīmī gülşen-i ʿālemde ṣavt-ı zāġlar yegdür / N’iderler ʿandelīb āyīn pāk olan ḫoş-elḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 7). [n’iderler, -rler] 

 

nifāḳ: Ara bozuculuk, fitnelik. 

Bezm-i ṣafāda sāḳī ṣun sāġar-ı revāḳı / Gitsün bu dem nifāḳı devr-i ġam-ı zamānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 2). [nifāḳı, -ı ] 

 

nigāh: Bakış, nazar. 

Baña ey çerḫ her gün mihr-i ʿālem-tāb ʿarż itme / Benüm āyīne-i ruḫsāra yāra ḫod nigāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 2). [nigāhum, -um ] 

 

nigāh it-: Bakmak. 

Eger zīr-i nigīnüm olsa biñ mülk-i Süleymānı / Dehānuñdan nihān bir kez aña ṣanma nigāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 4). [nigāh itdüm, -düm ] 

Tīġüñ üstine düşüp ben yılmayup cānlar virem / Āh kim ġamzeñ ucıyla bir kez itmezsin nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 3). [nigāh itmezsin, -mezsin ] 

 

nigāh ḳıl-: Bakmak. 

Gözlerin ser-mest ḳılmışdur şarāb-ı cām-ı nāz / Anuñ içün ben ayaḳda cürʿaya ḳılmaz nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 5). [nigāh ḳılmaz, -maz ] 

 

nigāh-ı cem: Cem'in bakışı. 
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Olalı kūy-ı muġbeçe ārāmgāh-ı Cem / Ġılmāna ʿadne itmedi hergiz nigāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 215, Beyit 1). [nigāh-ı cem, ] 

Bezminde gerçi sāġar-ı çeşmüm ṭolar müdām / Niçün bu ḳan olasıya itmez nigāh-ı Cem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 216, Beyit 3). [nigāh-ı cem, ] 

 

nigār: Güzel yüzlü sevgili. 

Yurd-ı fenāda bir iki gün oturaḳ iden / Mülk-i beḳāya lābüd ider ey nigār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 3). [nigār, ] 

Ṣūfiyā seyr-i ruḫı baña nigāruñ yürisin / Naḳş-ı bī-cān gibi var ṣūret-i dīvāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 3). [nigāruñ, -uñ ] 

Nigāruñ sāye ṣalaldan berü zülf-i semen-sāsı / Başumdan eksük olmadı cihānuñ şūr u ġavġāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 1). [nigāruñ, -uñ ] 

 

nigārā: Ey güzel. 

Örnek olsun kim nigārā āline aldanmayam / Döne döne naḳşlar geçdi baña ʿayyār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 2). [nigārā, ] 

Bu deyr-i dehre yazmadan daḫi naḳḳāş-ı ḳudret naḳş / Nigārā ṣūretüñde olmış idi şekl-i devlet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 1). [nigārā, ] 

Yine faṣl-ı ḫazānıyla nigārā ṣūret-i ʿālem / ʿAceb şekle girüp bir yüzden oldı ṭalʿat-ı ʿālem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 1). [nigārā, ] 

İtdügüñ cevri Raḥīmī ḳuluña / Saña ḳalursa nigārā var ögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, Beyit 5). 
[nigārā, ] 

Çemende sāḳī-i gül-ruḫ elinden ḳadeḥ nūş it / Nigārā meclis-i Cemden saña evreng yiter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 6). [nigārā, ] 

Ne vechiyle cihān mānīsi yazsun şekl-i maṭbūʿuñ / Nigārā çīn-i zülfüñ nesḫ idüpdür naḳş-ı Erjengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 3). [nigārā, ] 

 

nigār-ı ʿārıż: Yanağın resmi. 

Nigār-ı ʿārıżuñda görinen ḫaṭṭ dūd-ı āhumdur / Ya ḫod ey meh sevād-ı nāfe-i baḫt-ı siyāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 1). [nigār-ı ʿārıżuñda, -uñda ] 

 

nigehbān it-: Bekçi etmek. 

Nigehbān itme genc-i ḥüsnüñe ol ṣūret uġrısın / Ḳara zülfüñe el ḳarmaya şāyed nā-gehān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 6). [nigehbān itme, -me ] 

 

nigīn: Yüzük. 
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Vażʿ iden ḳudret nigīni üzre insān cevherin / Ḫātem-i laʿlüñe mühr itmiş şehā cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 1). [nigīni, -i ] 

 

nihāl:  

1.Fidan. 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [nihāl, ] 

Kerem ḳıl ṭoġrı söyle ḳanḳı gülzāruñ nihālisin / Seni ey serv billāh bir ḳad-i mevzūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 3). [nihālisin, -isin ] 

 

2. Fidan || Boy. 

Bu gün ḳadd-i hilāl-i ʿīd reşk-i ebruvānuñdur / Leṭāfet bāġına revnaḳ viren mevzūn nihālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 2). [nihālüñdür, -üñdür ] 

 

nihāl-i devḥa-i devlet: Devletin büyük ağacının fidanı. 

Sen ol ẓıll-i Ḫudāsın ey nihāl-i devḥa-i devlet / Özüñ gibi idemez bāġ-ı cennet bir semer peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 3). [nihāl-i devḥa-i devlet, ] 

 

nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i bāġ-ı cihān ol-: Dünyanın gül bahçesinin seçkin fidanı olmak. 

Raḥīmī ḳuluñuñ virdi budur kim dāʾimā ʿömrüñ / Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i bāġ-ı cihān olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 7). [nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i bāġ-ı cihān olsun, -sun  

 

nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i ʿirfān-ı cūd: Cömertlik irfanının gül bahçesinin başı yüksek fidanı. 

Ey Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i ʿirfān-ı cūd / V’ey gülistān-ı leṭāfetde gül-i ḫandān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 1). [nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i ʿirfān-ı cūd, ] 

 

nihāl-i serv-i bālā: Uzun servi fidanı. 

Nihāl-i serv-i bālādur elifler dāġlar güller / Vücūdum gülşeninüñ dil hemān murġ-i ḫoş-āvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 3). [nihāl-i serv-i bālādur, -dur ] 

 

nihāl-i tāze: Taze fidan. ||  Sevgili. 

Ol nihāl-i tāzenüñ iġmāż u nāz u şīvesin / Şimdi bildüm rāstī ben sāyesinden ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 78, Beyit 3). [nihāl-i tāzenüñ, -nüñ ] 

 

nihān: Saklı, gizli. 
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Eger zīr-i nigīnüm olsa biñ mülk-i Süleymānı / Dehānuñdan nihān bir kez aña ṣanma nigāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 4). [nihān, ] 

 

nihān it-: Gizlemek, saklamak. 

Ẕerreveş rāz-ı dehānuñ geh nihān itsem dirin / Gün gibi geh mihrüñi ey meh ʿıyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 1). [nihān itsem, -sem ] 

Hezārān derd daḫi olsa dilde āşikār itmez / İder aġyārdan lāle gibi anı nihān ḫasta (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 305, Beyit 2). [nihān ider, -er ] 

 

nihān ol-: Gizlenmek; görünmez olmak, kaybolmak. 

Nihān oldı gözümden laʿl-i nābuñ niçe demlerdür / Yaḳar ġam cāmı ben mest-i ḫarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 1). [nihān oldı, -dı ] 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [nihān olsun, -sun ] 

Nihān olur dehānuñla miyānuñ ey perī benden / Anuñ ḥaḳḳında ḳāl u ḳīl ḳılaydum bāri kem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 2). [nihān olur, -ur ] 

 

nihānī: Saklı, gizli. 

Beni ʿaşḳuñ meyiyle mest ü şeydā eyleyen sensin / Nihānī sırrumı ifşā vü rüsvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 1). [nihānī, ] 

 

nihāyet: Sonunda. 

Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet / Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 6). [nihāyet, ] 

 

nīk: İyi, güzel. 

Ḫırāmān ḳanda nīk ẓıllin düşürmez ḫāke ḥıfẓ eyler / Misāl-i ebr-i Aḥmeddür ki olmış sāyebān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 2). [nīk, ] 

 

niḳāb: Yüz örtüsü, peçe, yaşmak. 

Ey Raḥīmī utanur yaşum görüp rez-duḫteri / Yüzine her dem ṭutar vālā-yı gül-gūndan niḳāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 5). [niḳāb, -dan ] 

 

niḳāb-ı sürḫ: Kırmızı yüz örtüsü. 

Gün gördi gün yüzüñ ḳızarup oldı şermsār / Ṣanmañ şafaḳ yüzine dutar bir niḳāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 3). [niḳāb-ı sürḫ, ] 
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niḳāb-ı zülf: Yüzü örten saçlar. 

Niḳāb-ı zülfüñi refʿ it ruḫuñdan ey büt-i raʿnā / Ki tā ʿaşḳuñ zebūrı ola deyr-i ʿāleme ifşā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 1). [niḳāb-ı zülfüñi, -üñi ] 

 

nīk-i ḫaṣlet: İyi huylu, iyi ahlâklı. 

Vefālar görmişem sen nīk-i ḫaṣlet şāh-ı ḫurremden / Velī aġyār-ı bed girdārdan çoḳ cevr ü ġam çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 4). [nīk-i ḫaṣlet, ] 

 

nīl: Nil nehri. 

Baḥr ile mā-beyni terdür yaşumuñ / Çeşmüme ḳan yaġıdur Nīl ü Aras (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 3). [nīl, ] 

 

niʿmet:  

1.İyilik, lütuf, ihsan. 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [niʿmet, ] 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [niʿmetdür, -dür ] 

 

2. Lütuf, ihsan || Cevr ü naz. 

Dil-i pür-derdi perverde ḳılurduñ cevr ü nāz ile / Yine ol niʿmete ḳāniʿ bu ben şükrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 5). [niʿmete, -e ] 

 

niʿmet-i ʿālem: Dünya nimeti. 

Gedā-yı derd-i ʿaşḳuñı nevālüñden dirīġ itme / Senüñdür ey şeh-i mülk-i kerem hep niʿmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 6). [niʿmet-i ʿālem, ] 

 

niṣāb-ı ḫūn-ı luṭf: İyilik kanının zekatı. 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan, -uñdan ] 

 

nisār ḳıl-: Saçmak, dağıtmak, serpmek. 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [nisār ḳıldı, -dı ] 
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nisār ol-: Saçılmak, serpilmek. 

Olsun nisār yoluña külli güher miyem / Naḳd- cihānı cānı hem eczā-yı varlıġum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 214, Beyit 4). [nisār olsun, -sun ] 

 

nisbet: Nazaran, kıyasla. 

Göñül hecr-i ruḫ u zülfüñle batdı ḳara ḳayġuya / Dügüne varmaludur aña nisbet şimdi mātemli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 4). [nisbet, ] 

 

nisyān: Unutma, unutkanlık. 

Yād-ı laʿlüñle aḳan yaşumdur ey deryā-yı cūd / Saḫt iden her dem ṣadef içinde nisyān cevherin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 3). [nisyān, ] 

 

nīş: Sırbistan'ın güneyinde yer alan bir şehir. 

Göñül Nīş ḳalʿasıdur ṣan ḫarāb olmış içi ṭaşı / Başum ṭāġ-ı ʿinā ʿaynıyla çeşmümdür bıñarbaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 1). [nīş, ] 

 

nişān:  

1.Hedef, nişangâh. 

Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa / ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 4). [nişān, ] 

Görinen ḳavs-i felekde māh-ı nev ṣanmañ felek / Degdi āhum oḳına ḳarşu nişān bir şeb-külāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 3). [nişān, ] 

 

2. İz, işaret, belirti. 

Yüzümde şol nişān naʿl-i semend-i şeh-süvārumdur / Bu gün ʿunvān içün tevḳīʿ-i şāmı şöhredārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 1). [nişān, ] 

Baña mihr itmeyüp ġamzeñ geçer ḫāṭır nişānumdur / Bilümi ey hilāl-ebrū kemāna yana döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 4). [nişānumdur, -umdur ] 

Ṭayanma ḥüsn-i bī-bünyāduña ey ġonca-leb gör kim / Ne mirʾāt-ı Sikenderden nişān ne cām-ı Cem 
ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 4). [nişān, ] 

 

nişān it-: Hedef olarak belirlemek, işaretlemek, hedefe koymak. 

İdelden başlu baġrum tīr-i müjgāna nişān ebrū / Büküp ey ḳaşı ya oḳ ḳaddümi eyler kemān-ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 1). [nişān idelden, -elden ] 
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İder āhı oḳına pūte-i çerḫi nişān ḫasta / İñiledür duruş ḳaddin büküp eyler kemān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 1). [nişān ider, -er ] 

 

nişān ol-: Ferman olmak. 

Olalı menşūr-ı ḥüsne dāl-i zülfeynüñ nişān / Ṭoldı dīn iḳlīmine āsāyiş-i emn ü emān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 1). [nişān olalı, -alı ] 

 

nişān vir-: Haber vermek, hatırlatmak ‖ müjdelemek. 

Nev-cüvān iken cihān oldı Raḥīmī pür-şekl / Ḥasb-i ḥālüñden nişān virdi diyār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 9). [nişān virdi, -di ] 

 

nişān yaz-: Ferman yazmak. 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ yazaldan ʿārıżuñ üzre nişān / Virdiler derd ehline gūyā ki menşūr-ı emān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 1). [nişān yazaldan, -aldan ] 

 

nişānī beg: Nişâni Mehmed Paşa. Sultan Selim ve Sultan Süleyman’ın hizmetinde bulunmuş, Sivas beylerbeyliği 
yaparken vefat etmiştir. 

Nişānī Beg ḳapuña ʿarż-ı iḫlāṣ-ı ʿubūdiyyet / Ḳaṣāʾid-i Muṭavvelden bu şiʿr-i Muḫtaṣar yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 6). [nişānī beg, ] 

 

nişān-ı naʿlçe: Ayakkabının altına çakılan demirin izi. 

Meyl ider yaşum nişān-ı naʿlçeñi görüp revān / Sāʾilüñ olur dem-ā-dem menzil-i ṣaf-ı niʿāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 5). [nişān-ı naʿlçeñi, -ñi ] 

 

nişān-ı zaḫm-ı tīr: Kirpik yarasının izi. 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden, -üñden ] 

 

nīş-i cān: Can alıcı zehir. 

Lebüñsüz āb-ı ḥayvān nūş idersem nīş-i cān olsun / Bütün dünyāda yārümsin benüm bir daḫi varum 
yoḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 4). [nīş-i cān, -sun ] 

 

niteki: Tıpkı. 

Şevḳüm şuʿāı genc-i ġamuñ şeb-çerāġıdur / Çerḫüñ çü māh niteki her şeb-çerāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 1). [niteki, ] 
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nitekim: Nasıl ki, gibi. 

Şemʿ-i ḳadrin revġan-ı ʿizzet fürūzān eylesün / Nitekim ḳandīl uyarduḳca sipīhre māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 8). [nitekim, ] 

Feyż-ı iḥsānuñ göñül bāġını sīr-āb eyledi / Ser-be-ser būstān-ı dehri nitekim bārān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 8). [nitekim, ] 

Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz / Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 1). [nitekim, ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [nitekim, ] 

 

n’itsün: Ne etsin, ne yapsın. 

Dü ʿālemde hemān şāhum ḳabūl-i dāġ-ı derdüñdür / Raḥīmī inzivā-yı genc-i şifā n’itsün o vīrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 7). [n’itsün, ] 

 

niyāz: Dilek, istek. 

Reh-i ṭāʿatde iḫlāṣ ile dökmezseñ yaşuñ ṣūfī / Ḳabūl olmaz niyāzuñ sübḥañ olursa süreyyādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 6). [niyāzuñ, -uñ ] 

 

niyāz eyle-: Dua etmek. 

Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger / Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 4). [niyāz eyle, ] 

 

niyāz u nāz: Yalvarma yakarma. 

Cān lebüñden em recā itdükce ġamzeñ ḫışm ider / Ben niyāz u nāzdan oldum meded ey çāre-sāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 4). [niyāz u nāzdan, -dan ] 

 

niyet eyle-: Niyet etmek, istemek. 

Ḳaçan seyr-i ser-i kūyına yārüñ eylesem niyet / Gider vallāhi ḫāṭırdan recā-yı ravża-i cennet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 1). [niyet eylesem, -sem  

 

niyyet: Amaç, maksat. 

Çü kişi-zādesin işüñ ḫayırdur niyyetüñ ḫayra / Saña bed-ḫᵛāh olanlardur ḳamu bed-ḫūy bed-kīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 3). [niyyetüñ, -üñ ] 
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nizāʿ it-: Çekişmek, tartışmak. 

Yoluñda öl disem şu ki bir dem nizāʿ ide / Ḳul mıdur ol ki emrüñe fermanuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 4). [nizāʿ ide, -e ] 

 

noḳṣān: Eksiklik, kusur. 

Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña / Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 4). [noḳṣān, ] 

Raḥīmī yoḳ durur eksükligüm mihrinde ol māhuñ / Velīkin ḳıldı tekmīl olmadı ḥayfā ki noḳṣānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 5). [noḳṣānum, -um ] 

Bilmemiş noḳṣānını meh-rūña meyl itmiş ḳamer / Her gice şehrüñde anuñçün gezer uġrı gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 5). [noḳṣānını, -ını ] 

 

noḳṣān iriş-: Eksiklik gelmek. 

Meh-cemālüñe ne noḳṣān irişür ey yüzi gül / Şemʿveş bir gice olsañ baña mihmān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 4). [noḳṣān irişür, -ür ] 

 

noḳṭa: Biçimi kalemin kâğıda bir defa dokunması ile meydana gelen ben gibi ufak şekil, benek. 

Çevirdi başumı çerḫ atdı noḳṭa gibi ortaya / Ḳıyı çizmekde gūyā kendü bir pergāra dönmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 3). [noḳṭa, ] 

 

n’ola: Ne olur, ne çıkar. 

N’ola insāniyyet itseñ ey melek-ṭalʿat baña / Bir perīşān-ḫāṭırum raḥm it ḳılup şefḳat baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 1). [n’ola, ] 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [n’ola, ] 

Mesken dutan serīr-i serāy-ı sürūrda / Maḥzūn olup iderse n’ola zār zār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 5). [n’ola, ] 

Dilden iderse n’ola ġam-ı zülf-i yār göc / Raġbet mi var itmese miskīn-Tatār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 8). [n’ola, ] 

Ser-güẕeştem n’ola olursa selefden muʿteber / Ey Raḥīmī bu ḥaḳīḳat ḥāl olur efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 7). [n’ola, ] 

N’ola virse Raḥīmī yoluña cān / Saña şāhum gedā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 7). 
[n’ola, ] 

Būy-ı çīn-i zülfüñe virür Ḫıṭā ḫānı ḫarāc / Dişlerüñüñ n’ola olursa ʿAdende bācıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 4). [n’ola, ] 
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Şīşe micmer olsa n’ola meskenüm misl-i gül-āb / Nār-ı ġam başdan çıḳarmışdur beni ey gül-ʿiẕār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 2). [n’ola, ] 

Çatlasa düşmen n’ola ḳopdı terāḳa başına / Āsumānī bir ḳażādur aña bu esmā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 4). [n’ola, ] 

N’ola Raḥīmī būse isterse leblerüñden / Cānā leẕīẕ ü terdür ekser ġıdā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 7). [n’ola, ] 

Bu māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñ n’ola mesken ṭutsa sīnemde / Niçe vīrāne var içinde genc-i şāyegān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 6). [n’ola, ] 

Ehl-i ʿirfānuñ alayı begidür şimdi şehā / Āsitānuñda Raḥīmī n’ola çekse sancaḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 138, Beyit 7). [n’ola, ] 

Leblerüñ vaṣfında cān-baḫş olsa eşʿārum n’ola / Almışam ey Ḫıżr-leb ben Rūḥ-ı ḳudsīden sebaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 6). [n’ola, ] 

Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [n’ola, ] 

N’ola insāniyyet itse baña çeşmüñ ey melek / Ṭaña ḳalup mihr ider mihrüm görüp māh-ı felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 1). [n’ola, ] 

Zülfüñ gibi bu ʿömrüñ yoḳdur ḳarārı ʿömrüm / Ger ẓıll-i ḳāmetüñde n’ola iḳāmet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 4). [n’ola, ] 

Rūy-ı zerdüm ḳana ġarḳ itsem şafaḳ gibi n’ola / Zaḫm-ı tīġüñden güzeller şāhı ʿunvān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 5). [n’ola, ] 

Ey Raḥīmī yügrigi oldum vefā meydānınuñ / Ögdül alursam n’ola ḫıdmet semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 5). [n’ola, ] 

N’ola öldürmege ḳaṣd eyler ise ġamzelerüñ / Sen benüm laʿl-i revān-baḫşuñ ile cānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 4). [n’ola, ] 

N’ola mesken ṭutsa göñlümde ḫayāl-i ḥüsn-i yār / Bulınur vīrānede elbette genc-i şāyegān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 4). [n’ola, ] 

Ḳāniʿ olsa dil n’ola vaṣl-ı ḫayāl-i yār ile / Bī-sütūnda naḳş-ı Şīrīn oldı üns-i Kūh-ken (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 249, Beyit 2). [n’ola, ] 

Ey Raḥīmī ben maʿārif baḥrinüñ ġavvāṣıyam / Dehr ṣarrāfına ṣatam n’ola ʿirfān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 7). [n’ola, ] 

Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [n’ola, ] 

Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [n’ola, ] 

Derūn-ı dilde mesken dutsa n’ola şevḳ-i ruḫsāruñ / Tecellī eylemişdür nūr-ı Aḥmed künc-i ġār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 4). [n’ola, ] 

Gözüm dīdāruña ḳaddüñe māʾil yaşum ırmaġı / N’ola ter düşse ey çeşm-i ġazālüm ayu ḳulaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 1). [n’ola, ] 
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Yolum var devlete irsem n’ola ey şāh-ı kişver-gīr / Selīmü’l-bāl ile bāb-ı şeref derbānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 4). [n’ola, ] 

 

n’oldı: Ne oldu. 

Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [n’oldı, ] 

Ben ġubārından mükedderdür meger āyīnesi / Yoḫsa n’oldı ṭūṭī-i şekker-zebānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 4). [n’oldı, ] 

 

nöker ol-: Kul, hizmetçi olmak. 

Oldum Raḥīmī şimdi nöker bir beg oġlına / Eyyām-ı devletinde bu gün şāh-ı ʿālemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 5). [nöker oldum, -dum ] 

 

nuḳl: Meze. 

Ṭoġrulın meclise cān nuḳlin ider anı revān / Serv-ḳadd beste dehen gözleri bādāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 3). [nuḳlin, -in ] 

 

nuḳul: Hikayeler, rivayetler. 

Çün döşendi nüh sipihr üzre simāṭ-ı keh-keşān / Mey şafaḳ encüm nuḳul ḫūrşīd ü mehdür nān-ı ʿīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 2). [nuḳul, ] 

 

nūn: Arap alfabesinin yirmi sekizinci harfi || Sevgilinin kaşları. 

Ruḫ-ı verdüñle virdüm Sūre-i Nūr / Ḳaşuñ fikr ile ẕikrüm nūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 3). [nūn, ] 

 

nūr: Işık, ziya, aydınlık. 

Ẕāt-ı pāküñden şeref buldı diyār-ı evliyā / Nūra ġarḳ oldı ʿiẕāruñdan mezār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 1). [nūra, -a ] 

Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr / Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 6). [nūr, ] 

Mihr-i ruḫuñ bu dīde-i Yaʿḳūb-ı devrüñ nūrıdur / Sen Yūsuf-ı Mıṣr-ı kerem sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 3). [nūrıdur, -ıdur ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [nūr, ] 

Görinen dāġlar yir yir ḳurılmış şāh-ı serviçün / Ḫıyām-ı sīmdür ya nūrdan bir sāyebān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 3). [nūrdan, -dan ] 
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Mihr eylemedi māha Raḥīmī ruḫuñ özler / Göz göre çıḳarsın mı o nūrı baṣarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 7). [nūrı, -ı ] 

Dīdemüñ nūrı vü sīnemde sürūrum sensin / Cānumuñ cānı vü hem-derdüme dermānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 2). [nūrı, -ı ] 

Ṣūfi kūyuñda cemālüñden ṣafā kesb idemez / Nūr görmez Kaʿbede her çeşm-i nā-bīnā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 4). [nūr, ] 

Güneş ẓulmet seḥābında ḳalup olmasa nūrānī / Ḳılardı pertev-i şevḳ-i ruḫuñ ānide nūr ānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 1). [nūr, ] 

 

nūrʿalā nūr: Nur üstüne nurdur. 

Temāşā-yı ruḫuñ hem ʿīd-i Ferruḫ / Ne rūşen rūz olur nūrʿalā nūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
4). [nūrʿalā nūr, ] 

 

nūrānī: Parlak. 

Geydi nūrānī libāsın şemsi dülbendin ṣarup / Ḳarşu çıḳdı gün sürüp pāyuña yüz mānend-i āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 2). [nūrānī, ] 

 

nūrānī ol-: Nurlu olmak, parlamak. 

Güneş ẓulmet seḥābında ḳalup olmasa nūrānī / Ḳılardı pertev-i şevḳ-i ruḫuñ ānide nūr ānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 1). [nūrānī olmasa, -masa ] 

 

nūr-ı aḥmed: Hz. Muhammed'in nuru. 

Derūn-ı dilde mesken dutsa n’ola şevḳ-i ruḫsāruñ / Tecellī eylemişdür nūr-ı Aḥmed künc-i ġār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 4). [nūr-ı aḥmed, ] 

 

nūr-ı ʿayn: Göz nuru. || Sevgili. 

ʿĀrıżuñsuz ʿaynuma ey nūr-ı ʿaynum ʿayn-tāb / Ḥaḳḳ bilür ʿayn-ı ʿinā ʿayn-ı ʿaẕāb u ʿayn-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 1). [nūr-ı ʿaynum, -um ] 

 

nūr-ı baṣar:  

1.Göz nuru. 

Ġaflet itme aç gözüñ varın ayaġum tozıdur / Didi ol nūr-ı baṣar ḳıl aña yer dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 5). [nūr-ı baṣar, ] 

Aġlamaḳdan gözlerümde ḳalmadı nūr-ı baṣar / Bir dem ol gül-çihrenüñ ḫurrem-liḳāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 2). [nūr-ı baṣar, ] 
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2. Göz nuru || Sevgili. 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [nūr-ı baṣar, ] 

 

nūr-ı çeşm-i ẕāt-ı pāk: Temiz zatın gözünün nuru. 

Cemʿüñe yüz süreli ey nūr-ı çeşm-i ẕāt-ı pāk / Pertev-i ḫūrşīdi almaz ʿaynına her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 5). [nūr-ı çeşm-i ẕāt-ı pāk, ] 

 

nūr-ı fetḥ-i bāb: Fetih kapısının nuru. 

Vuṣlatuñla Āyete’l-kürsi ḥaḳı ey āfiṭāb / ʿArşa döndi şehr-i Marʿaş ṭoldı nūr-ı fetḥ-i bāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 1). [nūr-ı fetḥ-i bāb, ] 

 

nūr-ı ḥaḳḳ: Allah'ın nuru. 

Rūşen budur ki çeşm-i çerāġ-ı dü kevn senin / Ey nūr-ı Ḥaḳḳ senüñle görür ʿālemüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 4). [nūr-ı ḥaḳḳ, ] 

 

nūr-ı ḥüsn: Güzellik nuru. 

Ser-ā-ser Tire ʿālem iden olmış nūr-ı ḥüsninden / Pür-āteş eylemiş tāb-ı ruhıyla mülk-i Ṣaruḫan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 4). [nūr-ı ḥüsninden, -inden ] 

 

nūr-ı nār-ı ʿaşḳ: Aşk ateşinin aydınlığı. 

Nūr-ı nār-ı ʿaşḳdan bir lemʿa taḥṣīl eyleyen / Yanmaġa pervāne olur bilmez ol pervā nedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 3). [nūr-ı nār-ı ʿaşḳdan, -dan ] 

 

nūş: Şarap. 

Fāriġ olduḳ nāy u nūşından bu bezm-i ʿālemüñ / ʿĀlem-i ġurbetde bulduḳ yār-ġār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 8). [nūşından, -ından ] 

Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [nūşından, -ından  

 

nūş eyle-: İçmek. 

Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler / Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 1). [nūş eyler, -r ] 

Sāḳiyā bezm-i ezel peymānesin nūş eyleyüp / Cām-ı ʿaşḳuñla dilüm ser-mest ü ḥayrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 4). [nūş eyleyüp, -yüp ] 
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Selāmet semtine luṭf eyle taḥrīk itme ey ṣūfi / Ḫarābāt ehliyem nūş eyledüm ben cām-ı bed-nāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 3). [nūş eyledüm, -düm ] 

 

nūş it-: İçmek, yudumlamak. 

Lebüñsüz āb-ı ḥayvān nūş idersem nīş-i cān olsun / Bütün dünyāda yārümsin benüm bir daḫi varum 
yoḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 4). [nūş idersem, -ersem ] 

Nūş itmeyince cām-ı lebini piyālenüñ / Batmaya ḳala cānda ġam-ı zaḫmı nālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 1). [nūş itmeyince, -meyince ] 

Bāde-i bezm-i ezel birle leb-ā-leb ṭoludur / Ṣūfiyā nūş ide gör cām-ı muṣaffādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 4). [nūş ide gör, -e gör ] 

Sāḳiyā bize lebüñ cāmını ṣun nūş idelüm / Bāde-i ʿaşḳ ile cān u dili ser-ḫoş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 1). [nūş idelüm, -elüm ] 

Raḥīmī ḳoma ʿārifseñ kenār-ı āteşi elden / Ṣafā hengāmıdur nūş it şarāb-ı erġuvān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 5). [nūş it, ] 

Ṭabībā başuñ aġrıtma ʿilāc olmaz aña şerbet / Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ṣanma nūş ider dārū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 4). [nūş ider, -er ] 

Ṭolular nūş it Raḥīmī bir leb-i mey-gūn ile / Olmadan bezm-i ezelden kāse-i ʿömrüñ ṭolu (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 5). [nūş it, ] 

Raḥīmī bezm-i ġamda cām-ı ḥasret nūş ider dāʾim / Görelden ʿaks-i laʿl-i cān-fezāñı sāġar-ı mülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 5). [nūş ider, -er ] 

Şām-ı zülfin ḳo dilā cām-ı lebin nūş idegör / ʿÖmr-i bāḳī degül ʿişretde geçür eyyāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 3). [nūş idegör, -egör ] 

Niçe bir olalum sāḳi ġubār-ı ġuṣṣadan bengi / Pey-ā-pey ʿaşḳuñı nūş idelüm ṣun cām-ı gül-rengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 1). [nūş idelüm, -elüm ] 

 

nūş-ā-nūş: Sürekli içilen, içtikçe içilen. 

Pür itmiş bāde-i gül-rengi nūş-ā-nūş remz eyler / Ṣafā bezminde ehl-i ʿişrete sāġar ṣunar lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 2). [nūş-ā-nūş, ] 

 

nuṭḳ-ı em: Derman kelâmı. 

Lebüñden gelmedi cān derdine bir nuṭḳ-ı em bir gün / Bu ġamdan ġam mı itsem ʿazm-i iḳlīm-i ʿadem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 1). [nuṭḳ-ı em, ] 

 

nüh sipihr: Dokuz gök. 

Çün döşendi nüh sipihr üzre simāṭ-ı keh-keşān / Mey şafaḳ encüm nuḳul ḫūrşīd ü mehdür nān-ı ʿīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 2). [nüh sipihr, ] 
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nüḫūset: Uğursuzluk. 

Baʿīd olsun nüḫūset ey ḳamer baḫt-ı saʿīdüñdür / Şeref viren cihāna mihr-i ḥüsn-i bā-kemālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 6). [nüḫūset,  

 

nükhet-i cān-baḫş: Can bahşeden koku. 

Dimāġ-ı cāna irdi ṣubḥ-dem bir nükhet-i cān-baḫş / Raḥīmī ol muʿaṭṭar zülf-i ʿanber varsa būdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 4). [nükhet-i cān-baḫş, ] 

Ben senüñ Yaʿḳūbuñum ey Yūsuf-ı gül-pīrehen / Nükhet-i cān-baḫş olur būyı baña pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 4). [nükhet-i cān-baḫş, ] 

 

nükte-gūy: Nükteli söz söyleyen. 

Raḥīmī ḥālüñi ʿarż it der-i şāh-ı süḫan-dāna / Maʿārif şehrinüñ şāhı feṣāḥat nükte-gūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 5). [nükte-gūyıdur, -ıdur ] 

 

O 
o:  

1.O, işaret zamiri. 

Dem-i hecrüñde yaşum āh dile hem-demdür / Ḫoş olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 1). [o, ] 

Yüz virme ḫāra ṣalınup ey gül budacıġı / Baṣ çihrem üzre pāyuñ odur ḫod ṭuracıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 1). [odur, -dur ] 

Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [o, ] 

Göñlüm alan o çeşm-i dil-cūdur / Velī sevdālara ṣalan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 1). 
[odur, -dur ] 

Ḳāmetüñ rāst serv-i dil-cūdur / Ṣu gibi göñlüm aḳıdan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 2). 
[odur, -dur ] 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [o, ] 

 

2.O, işaret sıfatı. 

Cānuma bir būse iḳrār eyledi o laʿl-i nāb / Māʾil oldı ṣandı ṣudur teşne-dil gördi serāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 12, Beyit 1). [o, ] 

Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [o, ] 
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Her sū o ġonca ḫār ile içer şarāb-ı sürḫ / Aḳar o demde çeşme-i çeşmümden āb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 1). [o, ] 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [o, ] 

Gözüm yüzüm sürince o māhuñ rikābına / Dökdüm şu deñlü aḳçaya vir bī-ḥisāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 5). [o, ] 

Gülüñ ḳulaġına girmez fiġān u āh-ı hezār / Dilā o ġonca içün itme yoḳ yire feryād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 3). [o, ] 

Dāmen-keşān ṣalınsa o serv-i ḫoş-ḫırām / Güller çemende çāk-i girībān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 4). [o, ] 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [o, ] 

Göñlüm alan o çeşm-i dil-cūdur / Velī sevdālara ṣalan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 1). [o, ] 

Meyl eyleyeli ḫāre o gül-pīreheni gör / Gül gibi teni çāk yini yāsemeni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
52, Beyit 1). [o, ] 

Dilüm dilim dilim mıḳrāż-ı ġamla pārelenmişdür / O meh yüz dönderelden ḫod ḳatı āvāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 3). [o, ] 

Dil ü cān cürʿa-i bezm-i elestüñ mestidür ṣūfī / Görüp ṭaʿn itme ol o kāra ṣanma iḫtiyārumdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 4). [o, ] 

Ḫasta göñlümi ṣormaduñ bir gün / Derdüm ile o mübtelā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
7). [o, ] 

Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [o, ] 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [o, ] 

Felek cevr eylemekde döne döne yāra dönmişdür / O meh mihr itmemekde çerḫ-i pür-ġaddāra 
dönmişdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 1). [o, ] 

Ey Raḥīmī yaşuñı sen de revān it yolına / Raḥm ide bir gün ola şāyed o dürr-i şehvār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 5). [o, ] 

O mehden ayru yaşum ey felek ʿummāna döndürdüñ / Çevirdüñ başumı ṭolab-ı ser-gerdāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 1). [o, ] 

İşitmez āh-ı hezārum o gül-ʿiẕārı görüñ / Oḳınsa ḳıṣṣa-i ʿaşḳum uyur o yārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 1). [o, ] 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [o, ] 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [o, ] 
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Dāne vü dāmıyla ḫāl ü zülfüñ olmazmış şikār / Yüksek uçarmış o pervāz-ı hümāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 4). [o, ] 

Mihr eylemedi māha Raḥīmī ruḫuñ özler / Göz göre çıḳarsın mı o nūrı baṣarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 7). [o, ] 

Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr itmedesin anı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [o, ] 

Raḥīmī āferīn fehmüñe ḥüsn-i ẕihnüñe ḥüsndür / O şāhuñ vaṣf-ı ḥüsnini ḥasenden aḥsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 7). [o, ] 

Gel ṭoġrudalum biz dümeni baḥr-i ʿaṭāya / Almaḳ bizüm ü virmek o sulṭāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 3). [o, ] 

ʿUşşāḳ-ı bī-nevāya o şeh nāza başladı / Ṭoldurdı her maḳāmı yine āh n’eyleyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 258, Beyit 6). [o, ] 

Ẕerreveş yoluñda pā-mālem didüm / Yüz çevirdi āh kim benden o gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 4). [o, ] 

Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [o, ] 

ʿĀşıḳ-ı pāk-dilüz ṭālib-i dünyā degülüz / Sen Raḥīmī bizi beñzetme o bed-nāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 5). [o, ] 

Gözgüde bir gün o meh ḥüsnini görmiş sāde / Şimdi Yūsuf gibi kendin ṣatar istiġnāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 1). [o, ] 

Bülbülüñ nāle vü feryādı hezār olsa ne ġam / Gül olur ḫāra muḳārin o ġam-ı ġavġāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 6). [o, ] 

Leylā-yı zülfüñüñ şu ki meftūnuñ olmaya / ʿĀḳil midür o kimse ki Mecnūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 1). [o, ] 

Ḫamīde zülfümi yā Rabb o şāh-bāz-ı cemāl / Dil-āver oldı be-ġāyet şebinde tüldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 3). [o, ] 

Gün yüzin ʿarż idegör bir şeb o māh-ı şāmı / Şevḳden şarḳa dönüp ṣubḥ ola devrüñ şāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 310, Beyit 1). [o, ] 

Ḳomadı ḳılca Raḥīmī dil-i miskīnde ḳarār / Ṭolaşaldan o mehüñ kākül-i ʿanber-fāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 6). [o, ] 

Raḥīmī bend-i ʿaşḳıyla giriftār olduġum gördi / Anuñ içün ṭolaşur baña o ḳara zülfinüñ aġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 7). [o, ] 

Görmezlenür bu bülbülin iġmāż-ı ʿayn ider / Gül-gūn ider sirişküm o ġonca-femüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 2). [o, ] 

Cennet ḳapuñdan ayrıla ey ḥūr-i ʿayn o dem / Ṭūfān-ı Nūḥuñ ʿaynı olur ādemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 3). [o, ] 

Neşv ü nemā-yı dīde-i giryān iken henüz / Ser-keşligini ḳomaz o būstān budacıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 2). [o, ] 
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Dü ʿālemde hemān şāhum ḳabūl-i dāġ-ı derdüñdür / Raḥīmī inzivā-yı genc-i şifā n’itsün o vīrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 7). [o, ] 

İrişmez semʿine feryād u āhum Lala Paşanuñ / O cevr-i ġoncadan ʿayyūḳa irgürdüm ben efġānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 5). [o, ] 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [o, ] 

İksīr-i ʿaşḳ çehremi zerd itdi zer gibi / Daḫi o yād-ı sīm-beden bī-ḫaber gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 1). [o, ] 

 

3.Üçüncü tekil şahıs zamiri. 

Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [o, ] 

Ey dost işigüñden ıraġ eyle ʿadūyı / Olmaz o vefā ehline enbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
22, Beyit 4). [o, ] 

 

o gün: O gün ( Ay yüzlü sevgiliyi görmediği gün). 

Görmesem meh yüzüñ ey meh eger aḫşama degin / Teng ü tar olur o gün başuma meydān-ı ferāḫ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 4). [o gün, ] 

 

ocaġ:  

1.Ocak, ateş yakılan yer. 

Viṣāl-i şehriyār-ı yāra şemʿ-i encüm olmazdı / Hemān kendü özin yanmaġa tenhā bir ocaġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 3). [ocaġ, ] 

 

2.Ev. 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [ocaġın, -ın ] 

 

ocaġına ṣu ḳoy-: Ocağını söndürmek, evini barkını yıkmak.  

Ṣu ḳoyup ocaġına her sū yüridi ġāzīler / Nār-ı şevḳıyla serāy-ı dil-sitānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 4). [ocaġına ṣu ḳoyup, -up ] 

 

od: Ateş. 

Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [odlu, -lu ] 
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Ḫāl-i lebüñ firāḳı odı lāle gibi āh / Cān cebhesine urdı yine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 4). [odı, -ı ] 

Rūy-ı kūy-ı yārsuz ben bülbüle / Gül diken gülzār olur oddan ḳafes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 5). [oddan, -dan ] 

Bezm-i çemende lāle degül görinen bu dem / Yirden gehi çıḳar daḫi bir odlu āh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 5). [odlu, -lu ] 

Hecr odı yaḳdı sīnemi baġrum kebāb idüp / Dutdı çevirdi başumı biñ pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 5). [odı, -ı ] 

Dāġ urup sīneme ʿaşḳ odı ile lāle gibi / Düşeyin dāmen-i kuhsāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 2). [odı, -ı ] 

 

od bıraḳ-: Ateş bırakmak, yakmak. 

Gül yüzüñ hecriyle sūzum od bıraḳdı ʿāleme / Sebzeler pejmürde oldı yandı hep gül-nārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 2). [od bıraḳdı, -dı ] 

 

od düş-: Ateş düşmek. 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [od düşüp, -üp ] 

 

od ur-: Ateş salmak, yakmak. 

Görinen encüm degüldür ḥasret-i rūyuñla āh / Dāmen-i eflāke od urdı derūn-ı āteşīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 2). [od urdı, -dı ] 

 

oda ṭutuş-: Yanmak. 

Yüzüñ görmeyeli ey şemʿ-i devlet / Ṭutuşdı oda mihr ü māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 2). [oda ṭutuşdı, -dı ] 

 

oda ur-: Ateşe vermek, yakmak. 

Cihān mülkini ġarḳ-āb eyleyen bu eşk--i ḫūnumdur / Semāyı oda uran her gice sūz-ı derūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 1). [oda uran, -an ] 

 

oda yaḳ-: Ateşe vermek, yakmak. 

Virmez isem başumı şevḳüñ hevāsıyla senüñ / Küll-i eczāmı kül it ey şemʿ-i rūşen oda yaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 2). [oda yaḳ, ] 

Ṭañ mıdur şehrüñi ey meh oda yaḳsa āhum / Yaḳalar dāmen-i vaṣluñı ṣunup her ʿases el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 4). [oda yaḳsa, -sa ] 
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İşitdüm ḫasta olmış nā-gehānī ol güzel ḫānum / Zemīn ü āsmānı oda yaḳdı şuʿle-i āhum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 1). [oda yaḳdı, -dı ] 

Oda yaḳdı ʿālemi sūz-ı derūn-ı pür-şerār / Çerḫe irdi dostlar āh-ı cihān-āzār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 4). [oda yaḳdı, -dı ] 

 

oda yan-: Ateşte yanmak, alev almak, tutuşmak, ateşler içinde kalmak. 

Ḥāʾil olur vaḳt-i vuṣlatda Raḥīmī bendeñe / Oda yansun itdügin aña bula pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 7). [oda yansun, -sun ] 

ʿĀlemi sen şemʿa yanup ḳorḳarum āh itmege / Oda yana cümle varum yile vire ad u ṣan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 4). [oda yana, -a ] 

Lebin öpmek müyesser olmadı bir şemʿ-i ruḫsāruñ / Velīkin oda yanmış cāna sūzumdan güdāz irdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 2). [oda yanmış, -mış ] 

 

oġul: Erkek çocuk. 

Oldum Raḥīmī şimdi nöker bir beg oġlına / Eyyām-ı devletinde bu gün şāh-ı ʿālemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 5). [oġlına, -ına ] 

Dil yine ḳul oldı bir beg yüzlü Türkmān oġlına / Ġamzesi yaġmacıdur beñzer Tatar Ḫān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 1). [oġlına, -ına ] 

Faḫr-i āl-i Aḥmedüz biz kārımuz ḥubb-i ʿAlī / Egmişüz baş ol ʿÖmer ʿadl issi ʿOsmān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 2). [oġlına, -ına ] 

ʿĀrıżında ẓāhir olmış lemʿa-i nūr-ı Nebī / Ḥüsn içinde beñzemiş çoḳ pīr-i Kenʿān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 3). [oġlına, -ına ] 

Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [oġlına, -ına ] 

İtdügi ẓulmi Raḥīmī mūra luṭf it āṣafā / Bāri bir gün ʿarż ḳıl sulṭān Süleymān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 5). [oġlına, -ına ] 

 

oġlan: Genç sevgili. 

Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [oġlanı, -ı ] 

 

oḫ: Ok, yayla atılan ucu sivri çubuk. 

Bükdi hecr müjeñ ile oḫ ḳaddüm / Daḫi bu devr baña yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 2). 
[oḫ, ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [oḫdur, -dur ] 
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oḫ: Beğenme, hayranlık, sevgi, sevinç, rahatlama vb. duyguları anlatır 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [oḫ, ] 

 

oḳ: Yay denilen âletle fırlatılan ve ucunda sivri bir demir bulunan ince kısa değnek, tir, sehim, nâvek.  

Şafaḳ ṣanmañ görinen zaḫm urupdur nāvek-i āhum / Ġazāl-i çerḫ ey ebrū kemān oḳlu şikārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 2). [oḳlu, -lu ] 

Ṭoġrı ḳuluñ olduġın inkār ider mi gör ḳabaḳ / Oḳlara dikilüp eyler cān u başın pāy-ı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 3). [oḳlara, -lara ] 

İşitdüm kim ḥabībüñ ʿaşḳ oḳı ḳaddin kemān itmiş / Vücūdın çeşm-i fettānı gibi ḫoş nā-tüvān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 1). [oḳı, -ı ] 

Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar ürer ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [oḳlarıyla, -larıyla ] 

Görinen ḳavs-i felekde māh-ı nev ṣanmañ felek / Degdi āhum oḳına ḳarşu nişān bir şeb-külāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 3). [oḳına, -ına ] 

İder āhı oḳına pūte-i çerḫi nişān ḫasta / İñiledür duruş ḳaddin büküp eyler kemān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 1). [oḳına, -ına ] 

Oḳ gibi ṭoġrı olanuñ menzili meydān-ı ġam / Ḳabża-i vuṣlatdadur egri olanlar yā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 3). [oḳ, ] 

 

oḳ ḳadd: Ok gibi dümdüz olan boy. 

Şehā oḳ ḳaddüñüñ hecriyle bir ḳaddi kemānum ben / Baña ṭoġrı naẓar ḳıl egri baḳma nā-tüvānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 1). [oḳ ḳaddüñüñ, -üñüñ ] 

İdelden başlu baġrum tīr-i müjgāna nişān ebrū / Büküp ey ḳaşı ya oḳ ḳaddümi eyler kemān-ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 1). [oḳ ḳaddümi, -ümi ] 

 

oḳ yılanı: Başı pullu, boyu 2 metre kadar olan zehirli ve tehlikeli bir yılan türü. Halk arasındaki hikayelerde bir ok 
gibi insanı delip geçtiği anlatılmaktadır. 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [oḳ yılanı, -ı ] 

 

oḳı-: Çağırmak, davet etmek. 

Hevā-yı ḫāl ü zülfüñe düşelden oḳıya gelmez / Biñ altun āşyānına iñen yüksek uçar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 2). [oḳıya, -ya ] 
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oḳın-: Okunmak, söylenmek. 

İşitmez āh-ı hezārum o gül-ʿiẕārı görüñ / Oḳınsa ḳıṣṣa-i ʿaşḳum uyur o yārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 1). [oḳınsa, -sa ] 

 

oḳu-: Bir metni seslendirmek, yüksek sesle kırâat etmek. 

Kitāb-ı ʿaşḳı ben ḫatmetmiş iken mekteb-i ġamda / Henüz Mecnūn ey ḫ˅āce oḳurdı sūre-i Leylā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 4). [oḳurdı, -rdı ] 

Bahāristān-ı luṭfuña Raḥīmī ölmeden girse / Oḳumaz idi Saʿdīye cenābuñda Gülistānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 320, Beyit 5). [oḳumaz, -maz ] 

 

ol:  

1.O, işaret sıfatı. 

Sen ol ẓıll-i Ḫudāsın ey nihāl-i devḥa-i devlet / Özüñ gibi idemez bāġ-ı cennet bir semer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 3). [ol, ] 

Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi / Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 3). [ol, ] 

Otaġından ḳaçan kim olsa ol şāh-ı cihān peydā / Vücūd-ı cismi ḫākiden olur gūyā ki cān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 1). [ol, ] 

Ḥarāret irmesün tāb-ı güneşden deyü ol māha / Duḫān-ı āh-ı dilden eyledüm bir sāyebān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 2). [ol, -a ] 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [ol, ] 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [ol, ] 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [ol, ] 

Ey Raḥīmī baş üzere pīrüm olsun dir iseñ / Ol ġubār-ı ḫāk-i pāy-ı reh-güẕār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 12). [ol, ] 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [ol, ] 

Raḥīmī ḳuluña emr eyle olsun sākin-i kūyuñ / ʿAzīzüm ol gedāyı bir söz ile Mıṣra sulṭān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 7). [ol, ] 

Başum seng-i cefāyıyla yarup ḳan eyleyüp yaşum / Ḳanı ol demlerüm añ luṭf-ı bī-pāyānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 3). [ol, ] 

Dil-i pür-derdi perverde ḳılurduñ cevr ü nāz ile / Yine ol niʿmete ḳāniʿ bu ben şükrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 5). [ol, ] 
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Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [ol, ] 

Ol māhuñ alnı ile zenaḫdānı seyrin it / Aḳşehrüñ alma elmasın eyvāna iḥtiyāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 4). [ol, ] 

Ṣoḳunsa her ḳaçan nāzıyla ol serv-i revān ṣorġuc / İrüp teb tāb-ı ḥayretden olur lerzān hemān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 1). [ol, ] 

Nigehbān itme genc-i ḥüsnüñe ol ṣūret uġrısın / Ḳara zülfüñe el ḳarmaya şāyed nā-gehān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 6). [ol, ] 

Ḳansın zülāl-i mīmüñe ʿaṭşān-ı cān u dil / Ol iki dālüñ ile ḳıl ey dil-rubā meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 2). [ol, ] 

Ey mīm-i fem külāleñüñ ol iki dāline / Virdüm göñül bu cānuma dermān ola meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 4). [ol, ] 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [ol, ] 

Medḥ it dehānı mīmini hem dāl zülfini / Ḫoşdur Raḥīmī ol ḳaşı rāya bu rā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 7). [ol, ] 

Gülşen-i kūyuñda ol aġyār-ı bī-endāmı sür / Serverā servüñ yanında nā-münāsibdür pelīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 4). [ol, ] 

Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [ol, ] 

ʿĀlem-i lāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem / Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 6). [ol, ] 

Ṭayanup ġamzeñe çeşmüñ döker ḳan / Velī ṣorsañ geçer ol mest-i mestūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
42, Beyit 2). [ol, ] 

Ey Raḥīmī vaṣlın umma ol gözi mestüñ müdām / Bir ḫayāl-i ḫūb ol bir devlet-i nā-yābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 5). [ol, ] 

Ṣalınur ol boyı servüm yine raʿnālıġı var / Gül gibi ġanc ider ol ġonca ne zībālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 1). [ol, ] 

Dem-i hecrüñde yaşum içre ḫırāşīde beden / Beñzer ol ḳalʿaya deryāda temāşālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 2). [ol, ] 

Bir ḫaṭāyla ṣaçı çīnine dolaşdı bu göñül / Kerem ü ʿafv-ı gedāyı yine ol şāh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 3). [ol, ] 

Ṣaḳın gül-gūn yaşuñdan reng aluram dem revān itme / Baṣīret üzre ol ey dīde ol gül-berg-i ter terdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 4). [ol, ] 

Şāhum naẓar it luṭf-ı Raḥīmīyi ziyād it / Ol şāʿir-i nāzükde bu ṭarz-ı Ḥaseni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 5). [ol, ] 

Ḳoyup gülzār-ı kūyuñ ṣanma dil gülzāra düşmişdür / Hezār efġān ile ol ḫasta ey gülzāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 1). [ol, ] 
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Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum / Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 5). [ol, ] 

Cihān bāġı degül ger ravża-i ḫuld-ı berīn olsa / Göñül meyl itmez ol eṭrāfa seyr-i kūy-ı yār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 2). [ol, ] 

Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [ol, ] 

Naḳd-i ʿömrin yoḳ yire ol nā-ḫalef ḳıldı telef / Yaġmaladılar metāʿını dükānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 5). [ol, ] 

Bāda virdi ḫırmen-i ʿömrüm hevā-yı zülf-i yār / Bilmezem bād-ı hevā mı ṣanur ol dildār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 5). [ol, ] 

Vaʿde itmişdi bu ʿömr-i nāzenīnüm gelmege / Vaʿde irdi küymedi ol vaʿdeye ey yār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 6). [ol, ] 

Ey Raḥīmī ḳadd ü zülf-i yār ise sevdā-yı cān / Ṣubḥa dek yılduz ṣayup her gice ol bī-dār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 7). [ol, ] 

Āşināyāne Raḥīmīye naẓar ḳıl dostum / Şāyed ol kem-ḳaṭrenüñ bir dem yaşı deryā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 5). [ol, ] 

Ḫayāl-i zaḫm-ı tīġüñ yarası ol yaradan ḥaḳḳā / Dil-i mecrūḥumuñ bir dil-rubā-yı sāde-rūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 4). [ol, ] 

Gel vücūdum ḫākini maḥv eyle ey bād-ı ecel / Ḳonmasun ol dāmen-i pākīzeye benden ġubār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 3). [ol, ] 

Ey Raḥīmī işidüp nālemi ol ġonca dimiş / Ṣad hezār ancılayın bülbül-i pür-zārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 5). [ol, ] 

Ol nihāl-i tāzenüñ iġmāż u nāz u şīvesin / Şimdi bildüm rāstī ben sāyesinden ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 78, Beyit 3). [ol, ] 

Gel raḳībüñden ıraġ ol didüm ol ġonca didi / Var mıdur bir gül cihān bāġında terk-i ḫār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 4). [ol, ] 

Dimāġ-ı cāna irdi ṣubḥ-dem bir nükhet-i cān-baḫş / Raḥīmī ol muʿaṭṭar zülf-i ʿanber varsa būdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 4). [ol, ] 

Seyl-i sirişküm eyledüm ʿālemde cūybār / Ol serv-i ḫoş-ḫırāmı velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 1). [ol, ] 

Göñlümi şeydā benüm bu zülf-i ʿanber-bār ider / ʿAḳlumı yaġma şehā ol çeşm-i pür-seḥḥār ider 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 1). [ol, ] 

Dimedüñ ḥālümi görüp ġamda / Düşmenümle ol āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 8). 
[ol, ] 

Cānın eyler Raḥīmī saña fidā / Göre sulṭānum ol gedā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 11). 
[ol, ] 

Ḥālet-i laʿlüñ Raḥīmī cām-ı sāġardan ṣorar / Ol meẕāḳ-ı cām-ı cānı kām-yābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 7). [ol, ] 
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Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [ol, ] 

Öge öge göge çıḳardı Raḥīmī ḳapuñı / Himmetini ol gedānuñ gör nice şāhānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 5). [ol, ] 

Gördüm bu ḥüsn ü ānuña ḫaṭṭuñ benimsedüm / Aldum ol iki şāhid ile bir Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 2). [ol, ] 

Lebüñ şevḳıyla dem şimdi şarāb-ı ḫoş-güvāruñdur / Ele kendü ayaġıyla gele zevḳ ol şikāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 1). [ol, ] 

Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör / Yine virmek anuñdur luṭf ol perverdigāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 3). [ol, ] 

Ḫayāl-i ḳaddine yeltendüñ ol serv-i hevā-baḫşuñ / Ṣabāveş gel göñül yil ṭurma her dem rūzgāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 7). [ol, ] 

Esīr-i zülfüñ olduġumı rüsvā eyledi ḫalḳa / Baña bu bendi geçmeklik yine ol nābe-kāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 8). [ol, ] 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [ol, ] 

Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā / Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 5). [ol, ] 

Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [ol, ] 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [ol, ] 

Ḳan ṭolar her dem ḳadeḥveş çeşm-i ḫūn-efşānumuz / Mey içelden ḫār ile ol ġonca-i ḫandānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 1). [ol, ] 

Ṣubḥa dek yılduz ṣayar yıllar geçer göz yummazuz / Ayda bir gün görinür āh ol meh-i tābānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 2). [ol, ] 

Būselikde ideli ʿuşşāḳa ol şehnāz nāz / Her maḳāmı ṭutasın çeng naġme-i āvāz nāz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 109, Beyit 1). [ol, ] 

Sen ḳaçan nāz eyler iseñ baş u cān oynar göñül / Cāna ḳılmaz öyle ser-bāzuñdur ol cān-bāz nāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 4). [ol, ] 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [ol, ] 

Būselik ʿarż iderek ʿuşşāḳa ol şeh nāz ider / Nālemüzden rāst bildi ki maḳāmāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 6). [ol, ] 

Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [ol, ] 

Nālesine raḥm idüp ben bülbül-i āşüftenüñ / Açılup gül gibi ol ġonca-dehānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 2). [ol, ] 
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Söyleşür aġyār ile ḳarşumda ol şīrīn-zebān / Cānum acıtdı benüm rūḥ-ı revānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 3). [ol, ] 

Ey Raḥīmī ẕerreveş pā-māl ü ser-gerdānıyam / Bir’ki gündür ol meh-i nā-mihribānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 5). [ol, ] 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [ol, ] 

Ol kerem kānı işitmiş āhuma raḥm eylemiş / Ben hevā-ḫ˅āhuñ muḫālif rūzgārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 6). [ol, ] 

Gelseñ ey bülbül senüñle yāri söyleşsek birez / Ġonca gibi ol gül-i gülzārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 1). [ol, ] 

Acı acı sögdügine ben duʿālar ḳılduġum / Ṭatlu ṭatlu ol şeker-güftārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 2). [ol, ] 

Yaşuma hem-dem olan yārümi gir gözlerüme / Ḳandadur ol dişi dürr lüʾlüʾ-i şeh-vāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 2). [ol, ] 

Sen dür-i yek-dāneye çoḳdan bulurdum ittiṣāl / Arada māniʿ olan ol seng-i dil aġyār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 5). [ol, ] 

Gören dībāce-i ebrūña dir senüñ berātında / Budur var ise ol ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 2). [ol, ] 

Felek naḳḳāşı ḳapuñ ṣūretin ṭāḳ-ı muḳarnesde / Yazar ʿunvān virüp dir budur ol bāb-ı ʿadālet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 4). [ol, ] 

Hevā-yı ḳadd-i dildāra hevādār olmış ol servüm / Gözüm yaşı yaşın yaşın benüm rūḥum revān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 2). [ol, ] 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [ol, ] 

Ḳażā ṭaşından işitdüm vücūd-ı yāra zaḫm irmiş / İrişüp zār-ı bülbül ol gül-i gülzāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 1). [ol, ] 

Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn / Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 2). [ol, ] 

Aṣılup ḳarşuñda dil Manṣūrı şādīden döner / Gördi dār-ı ʿaşḳda miʿrācıdur ol dār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 4). [ol, ] 

Ḫārlarla açılur ol verd-i ḫandān her ṭaraf / Bir dem olmaz kim gözümden aḳmaya ḳan her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 1). [ol, ] 

Gūşına gül-bāng-i āhum girmedi ol ġoncanuñ / Ey Raḥīmī bülbülāsā ṭoldı efġān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 5). [ol, ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ṣūfī ruḫ-ı zībāya baḳ / Gör ne şekl iẓhār ider ol ṣūret-i maʿnāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 1). [ol, ] 

Göñlüñ āyīnesini ṣāf it ruḫ-ı dildāra baḳ / Gör ne ṣūret gösterür ol maẓhar-ı envāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 1). [ol, ] 
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Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb / Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 5). [ol, ] 

Āşinādur gerçi kim ol dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz / Ara yirde dostlar bilmem nedür bu yadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 4). [ol, ] 

Ḥikmetine nāẓır ol ol ḥākim-i pür-ḥikmetüñ / Yuḥyi baʿde’l-mevti gör fe’nẓur ilā āsār a baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 2). [ol, ] 

Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [ol, ] 

Lebi ġamıyla ḳadeḥ gibi ṭoldı ḳan çeşmüm / Ġıdā-yı cān olan ol cām-ı ḫoş-güvārı görüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 148, Beyit 3). [ol, ] 

Raḥīmī ol mehe ʿarż itme mihrüñ / Ki zīrā sen gedā ol şāh-ı evreng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 5). [ol, ] 

İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne / ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana gönderseñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 5). [ol, ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [ol, ] 

Ol şūḫ-ı şīvekāruñ aldanma ġamzesine / Şānında şefḳat olmaz cellād-ı bī-emānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 3). [ol, ] 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [ol, ] 

Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [ol, ] 

Gün bu gündür ʿarż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe / Gel yeter ol derdmendi vaʿde-i ferdāya ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 5). [ol, ] 

Ṣunma ol ġonca lebüñ pāyına ey ḫār u ḫas el / Yoḳ yire başuñ içün cāna kesel virme kes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 1). [ol, ] 

Ġırre olma ol ḳaşı ġarrāya kendüñ beñzedüp / Ey hilāl eksüklügüñ bil ʿöẕr ḳıl tenhāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 4). [ol, ] 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [ol, ] 

Gerd-i rāh-ı dil-bere ol göz bu gün cāy olmadı / Girdbād-ı ḫāk-ı ġamdan gözi nemnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 4). [ol, ] 

Gerd-i rāh-ı dil-bere ol göz bu gün cāy olmadı / Girdbād-ı ḫāk-ı ġamdan gözi nemnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 4). [ol, ] 

Ben bezmgāh-ı derdüñüñ ol dürd-nūşıyam / Cān naḳdi ile cām-ı lebüñ mey-fürūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 1). [ol, ] 

Raḥīmī reh-güẕārında eger çi sāyeveş düşdi / Ḳomaz ser-keşligin ol serv-ḳadd āh anca āh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 5). [ol, ] 
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Didi ben pāy-māline ol şeh-süvār-ı esb-i nāz / Ayaġum ṭopraġını ḳıl tāc-ser dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 3). [ol, ] 

Ġaflet itme aç gözüñ varın ayaġum tozıdur / Didi ol nūr-ı baṣar ḳıl aña yer dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 5). [ol, ] 

Gevher-i vaṣluma ṭālibsin didi ol baḥr-i ḥüsn / Ġarḳa vir yaşuñla dehri ser-be-ser dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 6). [ol, ] 

Raḥīmī baġrumuñ başında buldum yaşumuñ başın / Ṣubaşı idüp ol demde sipāh-ı ʿaşḳa baş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 7). [ol, ] 

Bir gice mūy-ı miyānını kenāra çeküben / Ol mehi hāle gibi biz de der-āġūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 4). [ol, ] 

Āşinā oldı bize ol güher-i ḳulzüm-i cūd / Ey Raḥīmī demidür baḥr-ṣıfat cūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 5). [ol, ] 

Gerekmez ravża-i rıḍvān-ı ġılmān-ı ḳamer-ṭalʿat / Saña erzānı ey ṣūfī benüm ol yāredür meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 2). [ol, ] 

Raḥīmī ḳomadı ser-keşligin ol serv-ḳad hergiz / Ayaġına düşüp berg-i ḫazānveş ḫāk-i pā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 7). [ol, ] 

Geçdi ʿömrüm āh kim zülf-i dü-tāsın görmedüm / Sāyeveş ḫāk oldum ol devlet hümāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 1). [ol, ] 

Aġlamaḳdan gözlerümde ḳalmadı nūr-ı baṣar / Bir dem ol gül-çihrenüñ ḫurrem-liḳāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 2). [ol, ] 

Teraḥḥum eylemez baş ḳaldırup ben ḫāksārına / Meger ben ẕerreden ʿār eyler ol ḫūrşīd-i raḫşānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 4). [ol, ] 

Raḥīmī yoḳ durur eksükligüm mihrinde ol māhuñ / Velīkin ḳıldı tekmīl olmadı ḥayfā ki noḳṣānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 5). [ol, ] 

İşitdüm ḫasta olmış nā-gehānī ol güzel ḫānum / Zemīn ü āsmānı oda yaḳdı şuʿle-i āhum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 1). [ol, ] 

Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [ol, ] 

Zer gibi zerd eyledi beñzüm bu gün iksīr-i ʿaşḳ / Bilmez ol sīmīn-beden daḫi dirīġā ḳıymetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 4). [ol, ] 

Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [ol, ] 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [ol, ] 

Ṭabʿ-ı güher-feşān ile ben ol Raḥīmīyem / Sen şāh ayaġına nice dürler döker miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 7). [ol, ] 

Dostlar nā-geh olursam ġarḳa-i baḥr-i firāḳ / Baña ḥayf oldı deñiz ol āşināyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 3). [ol, ] 
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İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [ol, ] 

Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [ol, ] 

Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [ol, ] 

Raḥīmī gün gibi tenhā gezer āh ol gözi āhū / Niçün benden ḳaçarsın ṭālib-i āvīz-i fitrāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 7). [ol, ] 

Firāḳuñ bārına gördüm taḥammül eylemez ṭaġlar / Çeküp ol yüki ben bu cism-i bī-miḳdāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 2). [ol, ] 

Bu dem cām-ı ḫarābāt ile ol dem dāmen-ālūde / Ḥużūr-ı ḳalb ile ṭāʿāṭı ʿaşḳ-ı pāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 4). [ol, ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [ol, ] 

Çekdügüm cevri Raḥīmī āh diyü aġyārdan / Ol perīnüñ daʿvetin ḫalvet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 7). [ol, ] 

ʿAceb ḳanda revāndur ey ʿaceb ol serv-i reftārum / ʿAceb kimlerle ḫurremdür ʿaceb ol tāze gülzārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 1). [ol, ] 

ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından / ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 4). [ol, ] 

Raḥīmī murġ-i cāna ol hümā bildüm şikār olmaz / ʿAceb vaḥşet idüp yüksek uçar ol kebg-i kuhsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 5). [ol, ] 

Yoluma itdi benüm bir ḳanludur dürr yaşuma / Ter düşerdi yār ile mā-beyni ol deryā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 5). [ol, ] 

Aġyār kenārını kemer gibi ḳuşatmış / Ḳılıç kemerin kim alur āh ol kemerinden (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 228, Beyit 3). [ol, ] 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [ol, ] 

Raḥīmīnüñ dilinde genc-i ʿaşḳun mesken itmişdür / Unutduñ pāy-mālüñdür sen ol vīrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 7). [ol, ] 

Açılmaz ol gül-i ġoncam bahārı n’eyleyeyin / Ṣalınmaz ol boyı servüm kenārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 1). [ol, ] 

Sen şehā ol Ḫusrev ü Cem-bezm ü Rüstem-rezmsin / Dergehüñ derbānlıġın ister Ḳubādvār dīvān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 3). [ol, ] 

Ey gözüm ḳan aġlama ol ḳāmet-i şimşād içün / Gül ḳaçan meyl itdi sūy-ı bülbüle feryād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 1). [ol, ] 

Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [ol, ] 
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Ṭabībā zaḥmete girüp benümçün hīç ʿilāc itme / Ben oldum olacaġum ol gözi bīmār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 4). [ol, ] 

Yaşum üzre gösterür her dem gözüm ḫūnīn-ḥabāb / Zeyn ider gūyā donanma ile ol deryā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 2). [ol, ] 

Ḳapuña baş egmeyen ḳalbüm Ṣafā-yı ḳalb ile / Görmesün ol Merve ḥaḳḳı Kaʿbe-i ʿulyā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 6). [ol, ] 

Yıldan artuḳ oldı gerçi kim bu gün bir haftadur / Ey Raḥīmi görmeyelden ol meh-i raʿnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 7). [ol, ] 

Ḫoş medḥ itdüñ Raḥīmī gül yüzin ol ġoncanuñ / Āferīn ey ẕihn-i pāk-i bülbül-i rengīn-süḫan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 5). [ol, ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [ol, ] 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [ol, ] 

Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [ol, ] 

Dāġ-ı ġam yaḳdı dile bir verd-i ḫandān sīnelü / Ġoncaveş ḫūn itdi baġrum ol gülistān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 1). [ol, ] 

Yüksek uçar iremez seyrine şeh-bāz-ı ʿuḳūl / Kimseye ṣayd olmaz ol kebg-i ḫırāmān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 2). [ol, ] 

Uluyup iftiḫār itsem ʿaceb mi iʿtibār idüp / Seg-i kūyına beñzetmiş beni ol gözleri āhū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 272, Beyit 6). [ol, ] 

Ḫūn oldı eşk-i çeşmüm ol gül-ʿiẕāra ḳarşu / Ṣular bulanıḳ aḳar evvel bahāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 1). [ol, ] 

Ṭālib-i laʿl-i nigārum añma āb-ı kevseri / Zāʾil itmez ʿaṭşum ey vāʿiẓ benüm ol güft-gū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 275, Beyit 2). [ol, ] 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [ol, ] 

Ḳafes olmaḳ revā mı bülbül-i cāna cihān bāġı / Giriftāruñdur ol āşüfte-i āzār ḫār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 6). [ol, ] 

Naẓardan dūr idüp ol pīri luṭf it şermsār itme / Raḥīmī pür-ḫaṭā bendeñdür ey şāh-ı ʿaṭā-baḫşum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 7). [ol, ] 

Ḳaddüñe bende olup ṭoġrı hevādāruñ olan / Ḳayd-ı ġamdan olur ol serv gibi āzāde (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 5). [ol, ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [ol, ] 

Lebin öpmekde āl it ter düşer nāzük-ṭabīʿatdur / Ṣaḳın reng almasun ol ġonca-leb mestāne ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 5). [ol, ] 
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Serv-ḳaddüñ cüst u cū itmekde her sū gözlerüm / Beñzer ol seyl-āb aḳar ḫūnīn-ḥabābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 2). [ol, ] 

Ḳadd-i dil-cūyı hevāsıyla yaşum cūy eyledüm / Āh bir dem gelmez ol ʿālī-cenābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 3). [ol, ] 

Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [ol, ] 

Ṣıdḳıyla muhibbüñ durur ol şāh-ı şerīʿat / Göster umaruz sende ṣadāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 4). [ol, ] 

Ol ḥākim-i muṭlaḳdan anı eyle tevaḳḳuʿ / Maḥkūm ola ḥükmine velāyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 5). [ol, ] 

Ṣabrına ṣad āferīn ol merd-i ṣāḥib-ʿiṣmetüñ / Virmedi ḳoynını zindānuñ Zelīḥā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 5). [ol, ] 

Revān oldı yine ol serv seyr-i sūy-ı deryāya / Beşer ey dīdesinde meyli yoḳ ḳurı temāşāya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 1). [ol, ] 

Deñiz deryāya ol pür-mevc-i māʾ kemhāsını giysin / İrişdi rūzgār-ı vuṣlatı niçün donanmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 2). [ol, ] 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [ol, ] 

Yine pehlūsına çekmiş ten-i cānānı zırıh / Ḳanda buldı ʿaceb ol maḫzen-i pinhānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 1). [ol, ] 

Ḥıfẓ ide ol şeh-i merdānı ḫaṭardan Ḥālıḳ / Ṣaḳladuġunca ten-i ʿasker-i Osmānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 7). [ol, ] 

Ḳanḳı gün yā Rabb gelür ol mihr-i raḫşānum yine / Ḳanḳı şeb aḫşamlaya ol māh-ı tābānum yine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 1). [ol, ] 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [ol, ] 

Gül yüzi vaṣfında şiʿrüm gördi ol ġonca didi / Āferīn ey bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 6). [ol, ] 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [ol, ] 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [ol, ] 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [ol, ] 

Raḥīmī ʿāḳıbet aydınlıġına bir işāretdür / Çıḳup Aydın ol ay yüzlüyle geldüñ Aḳşehre (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 304, Beyit 5). [ol, ] 

Faḫr-i āl-i Aḥmedüz biz kārımuz ḥubb-i ʿAlī / Egmişüz baş ol ʿÖmer ʿadl issi ʿOsmān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 2). [ol, ] 
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Meh-i sipihr-i leṭāfet şehi diyār-ı ḥüsn / Raḥīmī sūduñuñ ol bī-bedel güzeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 7). [ol, ] 

Ey felek ol mehden ayru bī-ḳarār itdüñ beni / Ḫāke urduñ sāyeveş bī-iʿtibār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 1). [ol, ] 

Laʿlüñe cānā ḳaçan mānend olur āb-ı ḥayāt / Ḳarañudur ötesi añma ol alçaḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 2). [ol, ] 

Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [ol, ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [ol, ] 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [ol, ] 

Ol meh-liḳayı gör baña ne işler işledi / Dönderdi yüzini beni āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
316, Beyit 2). [ol, ] 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni / Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 4). [ol, ] 

Ḳanlu yaşum ʿAşılu ırmaġınuñ mānendidür / Ter dutar her dem aḳup ol verd-i ḫandān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 2). [ol, ] 

Bunca gün āh eylerem kūyına bir kez ṭoġrılup / Gezmedüm bir kez ben ol serv-i ḫırāmān bāġını 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 4). [ol, ] 

Yüregüm ṭaşı n’idem aġladum ol baġrı ṭaşumdan / Göyündi içi ṭaġuñ ṭaşa geldi gözleri yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 3). [ol, ] 

Göñlüm ol gül-ʿiẕāra yüz ṭutdı / Yine zār u hezāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 1). [ol, 
] 

Beni ḳoyup raḳībe yüz virdi / Ol güli gör ki ḫāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 4). [ol, ] 

Çerḫ-i bed-mihre meyl idüp ol meh / Ẓālim ü nā-bekāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
5). [ol, ] 

Der-miyān olmadı dirīġ ol serv / Ḳaçdı benden kenāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
6). [ol, ] 

Bilmezem ol ruḫı alum baña ne āl itdi / Ḳanlu yaşumla ṣarı çihremi hep al itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 1). [ol, ] 

Raḳībiyle ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [ol, ] 

Raḥīmī yār-ı ʿaşḳ olan ġam-ı cān u cihān itmez / Muḥāl endīşedür ʿuşşāḳa ol fikr-i ser-encāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 5). [ol, ] 

Benümle hem-dem olan yaşuma suʾāl itsün / Ḳatı derin bilür ol mā-cerā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 2). [ol, ] 



1320 
 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [ol, ] 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [ol, ] 

Raḥīmī bendesi olalı ol şāh-ı süḫan-dānuñ / Sözi gevherlerin ṣandūḳa-i ʿirfāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 6). [ol, ] 

Muḥīṭ-ı ʿāleme ey baḥr-i luṭf ol gevher-i pāke / Ḫudānuñ birligi ḥaḳḳı Ḫudā yek dāne gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 7). [ol, ] 

Dil-i maḥzūnı ṣanma itdi ʿazm-i kūy ol ġamlı / Ḳarārı yoḳ nedür kūyuñdan āḫir kūy ol ġamlı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 1). [ol, ] 

Cihānda görmedüm bu vech-i raʿnā nesl-i ādemde / Perī-zād olmasun şāyed görüñ ol ḫūb devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 2). [ol, ] 

Niçe ḥayrānı olmasun gören ol çāşnī-gīrüñ / Lebi sükker börek ḫaddı gülāc-ı ḫūn-ı sübḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 3). [ol, ] 

 

2. O, Üçüncü tekil şahıs zamiri. 

Temennā-yı viṣālüñ eylemekden özge yoḳ cürmüm / Benem ol ey ʿaṭā-baḫşem ḫaṭā-pūşem sevābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 4). [ol, ] 

Unutma añ Raḥīmī ḳuluñı düşnām-ı laʿlüñden / Benem ol ey mürüvvet kānı vird-i müstecābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 5). [ol, ] 

Lebüñi çeşme-i cān Kaʿbe görmiş adam yoḳ / Perī viṣāl gibi mā-ḥaṣal meseldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 4). [ola, -a ] 

Meh-i sipihr-i leṭāfet şehi diyār-ı ḥüsn / Raḥīmī sūduñuñ ol bī-bedel güzeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 7). [ola, -a ] 

Sen Raḥīmī beẕl-i cān it yolına umma ʿivaż / Ol kerīmü’ş-şāndur iḥsāndan itmez ictināb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 7). [ol, ] 

Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün / Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 2). [ol, ] 

Ey Raḥīmī vaṣlın umma ol gözi mestüñ müdām / Bir ḫayāl-i ḫūb ol bir devlet-i nā-yābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 5). [ol, ] 

Raḥīmī muʿciz-i ʿḬsāya beñzer bir kerāmetdür / Dil-i bīmārını ben derdmendüñ ol ki ḫoş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 5). [ol, ] 

Getürdüm tuḥfe-i cān-ı ḥaḳīri kūy-ı cānāna / Ḳabūl eyle dimek ḥaddüm degül ol yādgār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 6). [ol, ] 

Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [ol, ] 

Raḥīmī ol mehe ʿarż itme mihrüñ / Ki zīrā sen gedā ol şāh-ı evreng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 5). [ol, ] 
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Vaḥşet-ābād-ı ġamuñla olalı dil āşinā / Dostlar yād oldı ol benden ṣafāsın görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 195, Beyit 4). [ol, ] 

Ḫamīde zülfümi yā Rabb o şāh-bāz-ı cemāl / Dil-āver oldı be-ġāyet şebinde tüldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 3). [ola, -a ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [ol, ] 

Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [ol, ] 

Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 4). [ol, ] 

Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet / Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 6). [ol, ] 

Meẕāḳ-ı ḫūn-ı viṣālüñle muġtenem herkes / Baña şarāb-ı ġamuñ ḳısmet-i ezeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 6). [ola, -a ] 

Deryādur eyā kān-ı kerem ṭabʿ-ı Raḥīmī / Vaṣf-ı lebüñ itdükce sözüñ ol güher eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 7). [ol, ] 

Rikābuñdan Raḥīmī sāye gibi bir gün ayrılmaz / Vefā yolında ol sābit-ḳadem bir ḫāksāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 9). [ol, ] 

Ġuṣṣa-i hecrüñ Raḥīmī göñlini ġamnāk ider / Vuṣlatuñla luṭf idüp şād it feraḥnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 5). [ol, ] 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [ol, ] 

Ġālibem himmetde ben ey Ḫıżr-dem İskendere / Ṭālib-i cān oldı ol ben beẕl-i cān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 4). [ol, ] 

 

3.O, İşaret zamiri. 

Dil ü cān cürʿa-i bezm-i elestüñ mestidür ṣūfī / Görüp ṭaʿn itme ol o kāra ṣanma iḫtiyārumdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 4). [ol, ] 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [ol, ] 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [ol, ] 

Devādur derd-mend-i ʿaşḳa derd ü yāresi ʿaşḳuñ / Ṭabībā derde dermān it kim oldur çāresi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 1). [oldur, -dur ] 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [oldur, -dur ] 
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Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [ol, ] 

Dimişem ḳālu belā ʿaşḳuña cān ile belī / Ben ol ʿahdi güderüm dīnüm ü īmānımsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 3). [ol, ] 

Dil ḳocaduḳça ʿaşḳa oldı ḥarīṣ / ʿAḳlı var ol delünüñ uṣludur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 7). [ol, 
] 

Dilüm miḳrāż-ı cevrüñ pāre pāre eyledi ḳat ḳat / Çevürmedi yüzin ṣanma ki ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 6). [ol, ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [ol, ] 

Ṣayḳal-ı ʿaşḳıyla şol dil kim mücellā olmadı / Ol ṣafā kesb itmedi āyīneveş dīdārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 4). [ol, ] 

Lebüñ bu cānuma ḥelvā-yı bī-bedeldür ola / Ḫayāl-i ḳāmeti ṭopuñ dile emeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 1). [ola, -a ] 

Efendi ben ḳuluñ fürḳatde dil endūh-ı ḥayretde / İkimizde ʿaceb ḥāletdeyüz ben ġamlı ol ġamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 2). [ol, ] 

ʿĀşıḳa rūşen-dil oldur şemʿ gibi yanmadan / Başını ḳaṭʿ itseler döndürmeye aṣlā yüzin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 246, Beyit 4). [oldur, -dur ] 

Benüm yanumda ey şāh-ı bülend ol pest-i himmetdür / Yüce görmese ʿālī-dergehüñ ṭāḳ-ı muʿallādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 4). [ol, ] 

Almazam ḥabbeye ṭūbāsını bāġ-ı ḫuldüñ / Hüner oldur saña bir serv-i ḫırāmān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 3). [oldur, -dur ] 

Naṭʿ-ı şitāda ruḫ sürer idüñ piyādevār / Māt olur ol şehā ḳonacaḳ ḫāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 7). [ol, ] 

Cān mıdur ol ki yoluña ḳurbānuñ olmaya / Ten midür ol ki ḫāk ile yeksānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 1). [ol, ] 

Cān mıdur ol ki yoluña ḳurbānuñ olmaya / Ten midür ol ki ḫāk ile yeksānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 1). [ol, ] 

Ḳan mıdur ol ki ṣu gibi ḳapuñda aḳmaya / Baş mıdur ol ayaġuña ġalṭānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 2). [ol, ] 

Ḳan mıdur ol ki ṣu gibi ḳapuñda aḳmaya / Baş mıdur ol ayaġuña ġalṭānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 2). [ol, ] 

Göz midür ol ki ġayrıya bir dem naẓar ḳıla / Dil midür ol ki ḥüsnüñe ḥayrānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 3). [ol, ] 

Göz midür ol ki ġayrıya bir dem naẓar ḳıla / Dil midür ol ki ḥüsnüñe ḥayrānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 3). [ol, ] 

Yoluñda öl disem şu ki bir dem nizāʿ ide / Ḳul mıdur ol ki emrüñe fermanuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 4). [ol, ] 
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Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [oldur, -dur ] 

Lebüñ bu cānuma ḥelvā-yı bī-bedeldür ola / Ḫayāl-i ḳāmeti ṭopuñ dile emeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 1). [ola, -a ] 

Gözümde ḫāk-i rehüñ meyl-i cānda laʿl-i lebüñ / Cevāhir oldı bular kīmiyā ʿameldür ola (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 307, Beyit 2). [ola, -a ] 

Binā-yı ʿaşḳuñı eşküm gidermedi dilden / Ḳadīmi ḳaṣr-ı felek gibi bir temeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 5). [ola, -a ] 

Ġam yeter cānā dile gönderme şādı gelmesün / Maḥrem olmaz baña ol nā-cinsidür virür ʿaẕāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 6). [ol, -dür ] 

Yalmanur tīġüñi gördükce göñül gül-gūndur / Yarar ol yarasına ġāyet eyü merhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 3). [ol, ] 

Dil ḳarār u hūşı çeşmüñden anuñçün ḥıfẓ ider / Naḳdi tārāc eyler ol Tātār bir yaġmacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 3). [ol, ] 

Dār-ı zülfin dün gice Manṣūra ṣordum ḫ˅ābda / Dār-ı dehr içre didi ol ʿāşıḳuñ miʿrācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 5). [ol, ] 

Raḥīmīnüñ ne ṭañ tār olsa başına cihān mülki / Benüm ol ey meh ü ḫūrşīd-i ʿāriż baḫt-ı dūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 4). [ol, ] 

Nūr-ı nār-ı ʿaşḳdan bir lemʿa taḥṣīl eyleyen / Yanmaġa pervāne olur bilmez ol pervā nedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 3). [ol, ] 

Gūşişle olmaz tāc u taḫt ol dād-ı Ḥaḳdur dād-ı Ḥaḳ / Ol ne serīr-i zerdedür ne serde ne efserdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 5). [ol, ] 

Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [ol, ] 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [ol, ] 

Mihr ider her gün döner ṣandum murādum üstine / Bilmedüm bir ṣūret ile ol beni aldar imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 3). [ol, ] 

Ten ki ḫāk-i rāh-ı cānān olmaya ḫāk olsun ol / Sīne zaḫm-ı tīġüñe cāy olmaya çāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 1). [ol, ] 

Ten ki ḫāk-i rāh-ı cānān olmaya ḫāk olsun ol / Sīne zaḫm-ı tīġüñe cāy olmaya çāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 1). [ol, ] 

Ḫasta göñlüm yidügi ḫūn-ı cigerdür rūz u şeb / ʿİşret ü ʿīşi müdām olsun ṭarabnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 3). [ol, ] 

Her ki cānā ġuṣsa-i ʿaşḳuñla muʿtād olmadı / Görmesün şādī yüzin ʿālemde ġamnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 2). [ol, ] 

Ġamzeñ ḳılıcı deldi dilüm yara eyledi / Aġyāra olacaḳ işi ol yāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 316, 
Beyit 1). [ol, ] 
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olmak: 

1.Bulunmak, var olmak. 

Menzilüm gün gibi dirseñ ola farḳ-ı farḳadān / Ol rıżā rāhında her dem ḫāksār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 7). [ola, -a; ol, ] 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [olsa, -sa ] 

Ümīd-i vuṣlatıyla şād olurdum / Eger olsaydı bir ġam-ḫ˅ār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 3). [olsaydı, -saydı ] 

Hecr olmasaydı ḳadrü mi olurdı vaṣluñuñ / Bulmazdı rūze olmasa hīç iʿtibār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 6). [olmasaydı, -masaydı; olurdı, -urdı; olmasa, -masa ] 

Ümīd-i vuṣlat-ı cānān ile cān virmek āsāndur / Raḥīmī ara yirde böyle hicrān olmadan yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 5). [olmadan, -madan ] 

Cihān bāġı degül ger ravża-i ḫuld-ı berīn olsa / Göñül meyl itmez ol eṭrāfa seyr-i kūy-ı yār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 2). [olsa, -sa ] 

Būy-ı çīn-i zülfüñe virür Ḫıṭā ḫānı ḫarāc / Dişlerüñüñ n’ola olursa ʿAdende bācıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 4). [olursa, -ursa ] 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [olur, -ur ] 

Viṣāl-i şehriyār-ı yāra şemʿ-i encüm olmazdı / Hemān kendü özin yanmaġa tenhā bir ocaġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 3). [olmazdı, -mazdı ] 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [oldı, -dı ] 

İki gözümüñ biri olursa ey nūr-ı baṣar / Başdan ol göz çıḳsun ayaġuñ ġubārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 3). [olursa, -ursa ] 

Hem-dem olalı cihān şāhum bahār-ı vaṣluña / Reşk-i firdevs yirin olaydı hemān dem bāġ u rāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 6). [olaydı, -aydı ] 

Şāyiʿ olur şuʿle-i şemşīr-i āhum sīneden / Berḳ-ı ʿālem-tāba ey meh-rū olur mı hīç ġılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 5). [olur, -ur] 

Ḫārlarla açılur ol verd-i ḫandān her ṭaraf / Bir dem olmaz kim gözümden aḳmaya ḳan her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 1). [olmaz, -maz ] 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [olan, -an ] 

Ol şūḫ-ı şīvekāruñ aldanma ġamzesine / Şānında şefḳat olmaz cellād-ı bī-emānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 3). [olmaz, -maz ] 

Her şeb ṣaçuñ ġamıyla ṭūl-i emel ḳılardum / Olmasa ger fenāsı bu ʿömr-i bī-beḳānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 4). [olmasa, -masa ] 
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Eger zīr-i nigīnüm olsa biñ mülk-i Süleymānı / Dehānuñdan nihān bir kez aña ṣanma nigāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 4). [olsa, -sa ] 

Raḥīmī yoḳ durur eksükligüm mihrinde ol māhuñ / Velīkin ḳıldı tekmīl olmadı ḥayfā ki noḳṣānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 5). [olmadı, -madı ] 

Hezār-ı ʿāşıḳ olursa ġam degül dildār ṣaġ olsun / Ḳayırma bülbüli ey bāġbān gülzār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 1). [olursa, -ursa ] 

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger / Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 5). [olursa, -ursa ] 

Ḳapuñda bir ışıḳ olduġına rūşen-delīlüm var / Yüzüñe beñzedürdüm şemʿi istidlāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 5). [olduġına, -duġına ] 

Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [olayın, -ayın ] 

Geh olup ṣavmaʿa küncinde geh mey-ḫāne ṣadrında / Derūn-ı ḫalvet-i ḫāṭırda meʾvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 4). [olup, -up ] 

Etegüñ ṣanmış sifālin dem olur mı ḫ˅ār-ı ʿaşḳ / Dökseler ger ḳanını virmez anı cām-ı Ceme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 3). [olur, -ur ] 

Cemʿüñde şemʿveş ṭutuşup nār-ı şevḳ ile / Yanmaḳda bir benüm gibi pervāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 2). [olmaya, -maya ] 

Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [olmaya, -maya ] 

Ḫuld-ı berīnde bitmeye ḫaṭṭuñ gibi giyāh / Bekdaşı ḫālüñüñ daḫi bir dāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 5). [olmaya, -maya ] 

Naṭʿ-ı şitāda ruḫ sürer idüñ piyādevār / Māt olur ol şehā ḳonacaḳ ḫāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 7). [olmaya, -maya ] 

Ḳanını mey yirine anuñ içesin müdām / Devrüñde lāle gibi ciger-ḫ˅ānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 3). [olmaya, -maya ] 

Egmez Raḥīmī başını ṭūbā-yı sidreye / Ṭoġrusı söz budur ḳad-i mevzūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 5). [olmaya, -maya ] 

Nazmı Nizâmî-tâb‘ hasen zâtı Sa‘dîdür / Şāhum Raḥīmī gibi süḫan-dānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 5). [olmaya, -maya ] 

Hezārān derd daḫi olsa dilde āşikār itmez / İder aġyārdan lāle gibi anı nihān ḫasta (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 305, Beyit 2). [olsa, -sa ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde olan şiʿrümi Cibrīl-i emīn / Çıḳarup ʿarş-ı ʿalā sāḳına ḫālḫāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 5). [olan, -an ] 

Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur / Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 6). [olur, -ur ] 

Derūn-ı sīnede ḫūn-ı ciger çeşmümde āb-ı ġam / Bilinmedük nem ola bāṭın u ẕāhirde nem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 3). [ola, -a ] 
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2. …hale gelmek. 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [oldı, -dı ] 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [ol, ] 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [oldılar, -dılar ] 

Ṣubḥ-ı devlet olmaġa ḳapuñ ṣadāḳat ehline / Ḳıldı Ḥaḳ cevlāngehüñ cānı civār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 3). [olmaġa, -maġa ] 

Mevlevī olduḳ semāʿ itdük ṣafā kesb eyledük / Tekye-i ʿaşḳ içre olduḳ iḫtiyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 10). [olduḳ, -duḳ ] 

Ey Raḥīmī baş üzere pīrüm olsun dir iseñ / Ol ġubār-ı ḫāk-i pāy-ı reh-güẕār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 12). [olsun, -sun ] 

Gülşen içre ḫaṭṭ-ı gül-fām-ı ʿaraḳ-rīzüñ görüp / Ḥacletinden ter düşüp ġarḳ-ı ʿaraḳ oldı gül-āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 4). [oldı, -dı ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñde femüñ ser-çeşme-i āb-ı ḥayāt / Ḫaṭṭ-ı Ḫıżr ābuñla gūyā oldı Ḫıżr-āsār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 4). [oldı, -dı ] 

Fehm olunmazdı femüñ keyfi nedür ḥayrān idük / Ey Raḥīmī olmasa ger kāşif-i esrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 7). [olmasa, -masa ] 

Raḥīmī ḳuluña emr eyle olsun sākin-i kūyuñ / ʿAzīzüm ol gedāyı bir söz ile Mıṣra sulṭān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 7). [olsun, -sun ] 

Ḥüsn-i ḫaṭṭ ḫaddüñde ḫaṭṭ ṭuġrā-yı ġarrādur ḳaşuñ / Ḫūblıḳ mülkine sensin şeh müsellem ol berāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 4). [ol, ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūduñ şeb-nemin maḥv it / Olasın jāle gibi tā ḳarīn-i gülşen-i ḳurbet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 2). [olasın, -asın ] 

Fehm eyler iseñ rāst nevāyı yine ṣūfī / Pencgehde maḳāmuñ ola şehnāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 2). [ola, -a ] 

Aḳşehre döndi Aydın olup ay yüzüñle dehr / Gördi ṣaçuñı virdi Ḳaraman hemān ḫarāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 2). [olup, -up ] 

Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [olur, -ur ] 

Mā-ḥaṣal emrūd ya ḫarbūz u ya bıṭṭīḫ u sīb / Ḳanḳısın iḥsān iderseñ olurum şādān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 8). [olurum, -urum ] 

Ḳabrüm üzre mihr ü meh şemʿüm şafaḳ ḫūnīn-kefen / Çerḫ olur türbem cesīm-i ġamzeñ eylerse şehīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 3). [olur, -ur ] 

Ġarrā ḳaşuña beñzemeyeydi vü ger hilāl / Burc-ı şerefde olmaz idi şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 4). [olmaz, -maz ] 
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Ḫurrem viṣāl-i yār ile aġyār ben ġarīb / Oldum firāḳ u ḥasret ile ġam-güsār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 7). [oldum, -dum ] 

Şād it Raḥīmī ḳuluñı bir merḥabā ile / Olsun ḳabūl-i luṭfuñ ile kām-kār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 8). [olsun, -sun ] 

Ey şehen-şāh-ı bülend aḫter sipihr-i ʿāleme / Bedr-i ḥüsnüñle hilāl-ebruñ olur bürhān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 3). [olur, -ur ] 

Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [oldı, -dı ] 

Ḳılmasa ey mīm-fem bu dāl-zülfeynüñ meded / Bend-i ẓulmetde olurdı cān giriftār-ı ebed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 1). [olurdı, -urdı ] 

Temāşā-yı ruḫuñ hem ʿīd-i Ferruḫ / Ne rūşen rūz olur nūrʿalā nūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
4). [olur, -ur ] 

Ruḫ-ı verdüñle virdüm Sūre-i Nūr / Ḳaşuñ fikr ile ẕikrüm nūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 3). [olupdur, -updur ] 

Ḫār-ı ġam-ı hicrāndan olur bülbül-i dilzār / Ey ġonca ḳo sen söyleyeni söyledeni gör (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 52, Beyit 3). [olur, -ur ] 

Müʾmin-i ṣad-ṣâle görse zülfüñüñ zünnārını / Ey ṣanem sevdā-yı İslāmı ḳoyup tersā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 2). [olur, -ur ] 

Olmışam cām-ı şarāb-ı ʿaşḳ ile mestāne ṭavr / Sākin-i kūy-ı ḫarābātem yine dīvāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 65, Beyit 1). [olmışam, -mışam ] 

Oldum istiġnā-yı ḳalbiyle gedā-yı kūy-ı ʿaşḳ / ʿĀrifāne begligüm var ḳullanup şāhāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 2). [oldum, -dum ] 

Sāyebān-ı devletüñden ayru ey ʿālī-cenāb / Ḫayme-i gerdūn dūn oldı başuma teng-tār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 71, Beyit 4). [oldı, -dı ] 

Sālik-i hicrāna ṣor şehr-i viṣālüñ menzilin / Bār-ı ʿaşḳıyla olupdur reh-güẕār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 2). [olupdur, -updur ] 

Laʿl-i ḳanduñ ẕikr ider dāʾim Raḥīmī Ḫusrevā / Penc Şīrīn ṭabʿ olur vaṣf-ı lebüñ tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 5). [olur, -ur ] 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [olsa, -sa ] 

Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [olsun, -sun ] 

Ṣu gibi yüz sürüyü geldi çemenler ḫıdmete / Tā ola vech-i ḥasen gibi sürūr-efzā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 2). [ola, -a ] 

Südde-i sidre-misālüñ olalı meʾvā-yı sūr / Müntehā ḳadr oldı ṭūbā ḥaḳḳı ʿīdāsā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 1). [olalı, -alı ] 

Dün ü gün budur Raḥīmīnüñ murādı Ḥaḳḳ bilür / Her şebüñ ola şeb esrār-ı ḥaḳı şebhā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 6). [ola, -a ] 
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Olalı şehr-i ḥüsne yüzüñ ay Güzel ḥiṣār / Yüz ṭutdı ṭop yıḳılmaġa gördi Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 1). [olalı, -alı ] 

Ḫaduñsuz ʿīd Muṣḥaf ḥaḳḳı içün rūz u ʿīd olur / Ḫuceste-fāl hem āyāt-ı raḥmet ḫaṭṭ u ḫālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 3). [olur, -ur ] 

Tenüm ḳanlu yaşumla āl fānūs-ı ḫayāl oldı / İçinde dil yanar ṣan şemʿ-i pür-envāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 2). [oldı, -dı ] 

Ey rebīʿ-i mekrümet dest-i zer-efşānuñ görüp / Çihresin zerd itdi gülşen ḫor u zār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 4). [olmış, -mış ] 

Rūy-ı kūy-ı yārsuz ben bülbüle / Gül diken gülzār olur oddan ḳafes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 5). [olur, -ur ] 

Müşebbek micmer-i bezm-i belādur cism-i pür-sūzum / Dil ü cān ʿūdum olup mūlarum yir yir duḫān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 2). [olup, -up ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [olur, -ur ] 

Āşūb-ı şehr olalı ḳaşuñ ey meh-i münīr / Gözletmez oldı kimse hilāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 3). [olalı, -alı ] 

Lebüñsüz āb-ı ḥayvān nūş idersem nīş-i cān olsun / Bütün dünyāda yārümsin benüm bir daḫi varum 
yoḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 4). [olsun, -sun ] 

Ṭoludur bāṭını ḥırṣ u ḥased zāhir-perest olmış / Ḳoyup dīdār-ı ḳūyuñ cennet añar vāʿiẓ-i aḥmaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 3). [olmış, -mış ] 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablumdur ʿalem āhum / Raḥīmī mālik-i mülk-i ġam oldum ḳaldırup sancaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 5). [oldum, -dum ] 

Yanar dil ten döner żaʿfıyla fānūs-ı ḫayāl oldı / Beni sen şemʿuña pervāne-i sūzāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 2). [oldı, -dı ] 

Şarāba rehn iderdüñ cübbe vü destārı ey ṣūfī / Ṣafā-yı ḳalb ile olsañ eger āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 4). [olsañ, -sañ ] 

Şimdi Raḥīmī egmez gerdūn-ı dūna başı / Kemter ḳulı olupdur bir yüce āşinānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 5). [olupdur, -updur ] 

Ben senüñ Yaʿḳūbuñum ey Yūsuf-ı gül-pīrehen / Nükhet-i cān-baḫş olur būyı baña pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 4). [olur, -ur ] 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [olup, -up ] 

Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm / Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 4). [oldum, -dum ] 

Ṭaʿna ḳılmasun żahīr ü destgīr oldum diyü / Müttekāya egmezem başum ʿaṣādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 4). [oldum, -dum ] 

Meyl ider yaşum nişān-ı naʿlçeñi görüp revān / Sāʾilüñ olur dem-ā-dem menzil-i ṣaf-ı niʿāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 5). [olur, -ur ] 
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Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [ol, ] 

Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [olmaḳdur, -maḳdur ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [oldum, -dum ] 

Ḳaraman Aydın oldı ay yüzüñle döndi Aḳşehre / Olaldan tāb-ı meyden gül-ruḫuñ ey ġonca-leb gül gül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 2). [oldı, -dı ] 

Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa / ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 4). [olsa, -sa ] 

İşigüñde seg-i kūyuñla hem-dem bir gedā oldum / Ulu ʿizzet bulup gūyā ki ṣandum pādişā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 1). [oldum, -dum ] 

Zebānum şemʿveş ḳaṭʿ eyledüm miḳrāż-ı ṣamṭıyla / Ṣafā ehline bir Rūşen-delīl ü reh-nümā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 4). [oldum, -dum ] 

Zāl-i zemāne rezmine ṭāḳat getürmedi / Eñ pehlüvān-ı ʿālem olan didi Rüstemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 4). [olan, -an ] 

Ben senüñ bende-i ser-bāz u ṭaleb-kāruñ olam / Serv-ḳaddüñe hevā-ḫ˅āh u hevādāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 1). [olam, -am ] 

Bir neşʾeñ ile başına Cemşīd olur gedā / Ey pīr-i mey-fürūş ayaġuñ destgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 6). [olur, -ur ] 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [ol, ] 

Derd-i serdür tācı terk it şāhuñ ayaġına düş / Ey Raḥīmī baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳ ol bir zemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 7). [ol, ] 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [olsun, -sun ] 

Mürīdüñ olmayan ḥaḳḳā senüñ merdūd-ı ʿālemdür / Muḥibb ü muḫliṣ olmışdur saña bī-gāne vü ḫ˅īşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 4). [olmayan, -mayan; olmışdur, -mışdur ] 

Yire urmasın dir iseñ arḳañı rūbāh-ı dehre / Şīr-i merd ol olıgör ḳurdum bir arslan sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 4). [olıgör, -ıgör ] 

Bu gün ʿuryān-ı ʿaşḳ oldı Raḥīmī / İdinmez ölicek belki kefende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
5). [oldı, -dı ] 

Öte ṭursun bāġ-ı vaṣluñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Bülbül oldı çāre yoḳ mı ḳış gidüp yaz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 2). [oldı, -dı ] 

Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [olmaġa, -maġa ] 

Sāde vü ṣāf-dil olmasa yoluñda ey meh / Pertev-i mihrüñe olmaz idi erzāni zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 5). [olmasa, -masa ] 
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Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [olmaḳ, -maḳ ] 

Meh-rūma cānlar virür cām olmaġa germ-ābuña / Tek temāşā itsün ʿuryān bir gün ey meh-rū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 6). [olmaġa, -maġa ] 

İrüp Baġdād kūyına olınca vaṣluña mevṣıl / Gözümüñ ḳara ḳanlu yaşı ġarḳ itdi Ḳaramanı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 2). [olınca, -ınca ] 

Raḥīmī tekye-i ʿālemde bir abdāl-ı ʿaşḳ olup / Diyār-ı ġamda şāhum dār-ı ġurbet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 7). [olup, -up ] 

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [oldı, -dı ] 

Nā-ḥaḳḳa teveccüh iden ey şāh-ı ḥaḳīḳat / Ger Ḫusrev ola ṣoñ ucı ḫusrāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 8). [ola, -a ] 

Güneş gibi bülend olurdı ḳadrüm çerḫ-i aʿlāda / Eger bālinem olsa bir gice iç eşügi ṭaşı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 342, Beyit 2). [olsa, -sa ] 

Esen ḳal ey ṣabā gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ şimdi / Gözüm saḳḳā yüzüm cārūb āhum oldı ferrāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 4). [oldı, -dı ] 

Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [olmışam, -mışam; ol, ] 

Dile ġamzeñ uralı yāre Meḥemmed Çelebi / Olmışam ḫasta vü bī-çāre Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 348, Beyit 1). [olmışam, -mışam ] 

 

3.Vasfını taşımak. 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [olup, -up ] 

Rubʿ-ı meskūn içre şāhum şāh-ı heft iḳlīm ol / Kām-kār ol kām-baḫş ol kām-bīn ol kām-yāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 9). [ol, ] 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [olalı, -alı ] 

Hevādāruñ olanı ey boyı serv / Yeter sāye gibi yirden yire ur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 5). 
[olanı, -anı ] 

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [oluban, -uban ] 

Leṭāfet gülşeninde gülşen ol gül gibi ey ġonca / Ġamından incinüp ḫāruñ ṣaḳın çekme melāletler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 4). [ol, ] 

Olıgelmiş resmdür ʿuşşāḳa istiġnā-yı nāz / Şāh-ı ʿālī-şān olan lābüdd gedādan ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 3). [olan, -an ] 

Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [olan, -an ] 
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Ṭoġrı ḳul olan efendi sen boyı āzādeye / Her kenāruñ sāye-i serv ü çenārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 5). [olan, -an ] 

ʿĀşıḳa yüz dürlü biñ nāz itdügüñ gerçek ola / Bir de māʾilsin cefāya bu da bir sūy-ı ḫılāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 4). [ola, -a ] 

Lebi ġamıyla ḳadeḥ gibi ṭoldı ḳan çeşmüm / Ġıdā-yı cān olan ol cām-ı ḫoş-güvārı görüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 148, Beyit 3). [olan, -an ] 

Yire urmasın dir iseñ arḳañı rūbāh-ı dehre / Şīr-i merd ol olıgör ḳurdum bir arslan sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 4). [ol, ] 

Raḥīmī yem-i ümmīd bu selīmü’l-bāl olup dāʾim / Murādum ḳapusın fażluñla yā Rab fetḥ-i bāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 7). [olup, -up ] 

Raḥīmī yār-ı ʿaşḳ olan ġam-ı cān u cihān itmez / Muḥāl endīşedür ʿuşşāḳa ol fikr-i ser-encāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 5). [olan, -an ] 

İnanmaz saña gerçek er olan ey ḳaḥbe-zen dünyā / Bu gün mesrūr-ı rūşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 5). [olan, -an ] 

 

4. Geniş zamânın ve şimdiki zamânın tekil üçüncü şahsı “-dir” anlamında kullanılır ve bildirme ifâde eder. 

Söz bir olur beg didüm vāʿiẓ uzatma ḳıṣṣayı / Meyl-i firdevs-i berīn itmez iden dīdār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 4). [olur, -ur ] 

Kūyuñda fedā olanuñ oldı yiri cennet / Merḥūm oluban raḥmet-i Raḥmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 336, Beyit 5). [oldı, -dı ] 

 

5. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. 

Ey dost işigüñden ıraġ eyle ʿadūyı / Olmaz o vefā ehline enbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
22, Beyit 4). [olmaz, -maz ] 

Ṭoġrı ḳuluñ olduġın inkār ider mi gör ḳabaḳ / Oḳlara dikilüp eyler cān u başın pāy-ı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 3). [olduġın, -duġın ] 

Ḫarābāta ayaḳ baṣdı Raḥīmī pāk-dillerle / Maḳām-ı ehl-i zerḳ olmaġın el çekdi muṣallādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 7). [olmaġın, -maġın ] 

 

6.Yardımcı fiil. 

Laʿlüñe ben ḫasta ola cān iken ey Ḫıżr ḫad / Bilmez idi ismini māʾü’l-ḥayātuñ bir aḥad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 35, Beyit 1). [ola, -a ] 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz yeldirür ṣubḥ u mesā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [olmışdur, -mışdur ] 

Reh-i ṭāʿatde iḫlāṣ ile dökmezseñ yaşuñ ṣūfī / Ḳabūl olmaz niyāzuñ sübḥañ olursa süreyyādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 6). [olursa, -ursa ] 
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Ben Raḥīmī pāk-meşreb māsivādan fāriġam / Bir Ḥüseynī-meẕhebüm olsa ne ġam yārum Ḥasan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 7). [olsa, -sa ] 

 

7.Gelip çatmak, yaklaşmak. 

Bir ḳalīle bend ider geh biñ perīşān-ḫāṭır / Gāh olur başdan çıḳarur ʿāşıḳı bu kār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 6). [olur, -ur ] 

Öte ṭursun bāġ-ı vaṣluñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Bülbül oldı çāre yoḳ mı ḳış gidüp yaz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 2). [olmaġa, -maġa ] 

 

8. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur.  

Zülfüñle ġamze bend ider oldı uġrılayın / Miskīn-dilümi ḳıldı bu sevdā ayın bayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 1). [oldı, -dı ] 

 

9.Yetişmek. 

Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [olur, -ur ] 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [olupdur, -updur ] 

 

10.Meydana gelmek, vukû bulmak. 

Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [olan, -an ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [olan, -an ] 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [ola, -a ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [olan, -an ] 

Beni bir ḥālete irgürdi hecrüñ ʿālī bir yüzden / Bu ḥāle vāḳıf olmazsañ olur aḥvāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 1). [olur, -ur ] 

Bezm-i bahār olursa şitādan eşedd olur / Bir ġonca sāḳī ruḫları gül-gūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 4). [olursa, -ursa ] 

Mükedder ḥāl olur ki naḳṣ irişür kendü ayına / Felek ey meh anuñçün itdi ḥüsnüñ ayın āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 1). [olur, -ur ] 

 

11. İsim-fiillerden sonra anlamı kuvvetlendirmek, değişik bir ifâde sağlamak için bir üslûp özelliği olarak kullanılır. 
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Laʿl-i sīr-ābuña teşne olalı cānā kirās / Ḥabbeye bir kimse almaz oldı mercān bāġını (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 317, Beyit 3). [oldı, -dı ] 

Āşūb-ı şehr olalı ḳaşuñ ey meh-i münīr / Gözletmez oldı kimse hilāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 3). [oldı, -dı ] 

İrtişādan ictināb eylerdi evvel ehl-i ʿörf / Şimdi şerʿī ṣūret eyler oldılar ikrāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 6). [oldılar, -dılar ] 

 

12. (Süre bakımından) geçmek. 

Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [olur, -ur ] 

 

13.Uygun düşmek. 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa zāhidā hep olmaz / Bu yolı añlamaz güm-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 
4). [olmaz, -maz ] 

 

14.Sahip olmak. 

Südde-i sidre-misālüñ olalı meʾvā-yı sūr / Müntehā ḳadr oldı ṭūbā ḥaḳḳı ʿīdāsā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 1). [oldı, -dı ] 

Gūşişle olmaz tāc u taḫt ol dād-ı Ḥaḳdur dād-ı Ḥaḳ / Ol ne serīr-i zerdedür ne serde ne efserdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 5). [olmaz, -maz ] 

Ḫoş gör dem-i bīmārlıġı bīdārlıḳdur ḫurrem ol / Derdi olanuñdur devā dermāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 4). [olanuñdur, -anuñdur ] 

 

15. Mahrum kalmak, elinden kaçırmak, yitirmek. 

Cān lebüñden em recā itdükce ġamzeñ ḫışm ider / Ben niyāz u nāzdan oldum meded ey çāre-sāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 4). [oldum, -dum ] 

Ser-ā-ser Tire ʿālem iden olmış nūr-ı ḥüsninden / Pür-āteş eylemiş tāb-ı ruhıyla mülk-i Ṣaruḫan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 4). [olmış, -mış ] 

 

16. Kaynaklanmak. 

Göñül senden olupdur āteş-i ʿaşḳa beni çaḳmaḳ / Baş açup yanayın senden şeh-i devrāna ḥālüm çaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 1). [olupdur, -updur ] 

 

17. Olmak (İhtimal bildirir). 

Cihānda görmedüm bu vech-i raʿnā nesl-i ādemde / Perī-zād olmasun şāyed görüñ ol ḫūb devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 2). [olmasun, -masun ] 
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18.Yapılmak. 

Ṭılısmāt-ı vücūduñda maḥabbet gencini ḥıfẓ it / Raḥīmī olıgör yap yap hemān vīrānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 5). [olıgör,-ıgör ] 

Ġamzeñ ḳılıcı deldi dilüm yara eyledi / Aġyāra olacaḳ işi ol yāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 316, 
Beyit 1). [olacaḳ, -acaḳ ] 

 

19.Mümkün olmak. 

Zar u zoruyla cehd itme ḳażādan ḫāric olmaz iş / Ḫasīse inḳıyād itme gelür taḳdīr olan ḳısmet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 5). [olmaz, -maz ] 

 

olma-: “Olmak”yardımcı fiilinin olumsuz hali. 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [olmaz, -maz ] 

Budin mülkini yıḳmaḳ hīç zülf-i yāre āyīndür / Velī ey şāh-ı İslām olma rāżısın nev-ayına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 6). [olma, -ma ] 

 

ol sebepden: O sebepten, o yüzden ondan dolayı. 

Ḫastanuñ ḥālin ne bilsün ṣaġlar göñlüm benüm / Ol sebepden nergis-i bīmāruñ eyler ārzū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 273, Beyit 4). [ol sebepden, -den ] 

 

olacaġu ol-: Olacağını olmak, başına gelen gelmek. 

Ben oldum olacaġum gel ṭabībā zaḥmete girme / Dil elden gitmeden bir çāre ḳıl bī-çāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 6). [olacaġum oldum, -dum ] 

Ṭabībā zaḥmete girüp benümçün hīç ʿilāc itme / Ben oldum olacaġum ol gözi bīmār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 4). [olacaġum oldum, -dum] 

 

olalı: Olduğundan beri. 

Gizledi ḫaclet ḥicābında özin ey meh hilāl / Olalı ebrūlaruñ engüşt-nümā-yı ehl-i ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 2). [olalı, ] 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [olalı, ] 

Baş üzre yir idindi Raḥīmī ġazelleri / Sen şāhuñ ayaġına olalı güher-nisār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 7). [olalı, ] 

 

olar: Çokluk üçüncü şahıs zamiri, onlar || Rakipler. 
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Ḳapuñsuz ġayrınuñ ġayrı diyārı var benüm yoḳdur / Olaruñ senden özge özge yārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 1). [olaruñ, -uñ ] 

Raḥīmīyem benem ʿālemde senden ġayrı kimsem yoḳ / Olaruñ niçe şāh-ı bī-şümārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 9). [olaruñ, -uñ ] 

 

olduḳça: Olduğu sürece. 

Ey nāṣıḥ-ı ecel gel minber saña serümdür / Bu üstüḫ˅āñ-ı sīnem olduḳça nerdübānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 3). [olduḳça, ] 

 

olıcaḳ: Olduğu zaman, olunca. 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [olıcaḳ, ] 

 

olıgel-: Ola gelmek, evvelden beri olmak. 

Olıgelmiş resmdür ʿuşşāḳa istiġnā-yı nāz / Şāh-ı ʿālī-şān olan lābüdd gedādan ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 3). [olıgelmiş, -miş ] 

 

olmayıcaḳ: Olmayınca. 

Ḳaşuñ teferrüci seyr-i ʿiẕāruñ olmayıcaḳ / Hilāl-i ʿīdi meh-i tābdārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 5). [olmayıcaḳ, ] 

 

omz: Vücutta boynun iki yanında kalan, kolların gövdeye bağlandığı kısım. 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [omzuna, -una ] 

 

oñar-: Düzeltmek, tamir etmek. 

Mürīd-i her mürāyı olma ḥāl-i bī-riyā kesb it / Bu ben oñara pendi böyle pīr-i mey-fürūş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 2). [oñara, -a ] 

Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [oñara, -a ] 

Āsāndur egerçi ḳaradan ālet oñarmaḳ / Deryā-yı ġamuñ ġavṭaları cāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 9). [oñarmaḳ, -maḳ ] 

 

oñmadıḳ: Talihsiz. 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [oñmadıḳsın, -sın ] 
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oran: Ölçü, miktar. 

Hey āfet nāzüküñ oranı yoḳ mı / Cefā vü cevrüñüñ pāyānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
1). [oranı, -ı ] 

 

orsa: Geminin rüzgâr alan yanı, rüzgâr üstü, boca veya rüzgâr altı karşıtı. 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [orsayı, -yı ] 

 

orta: Ara. 

Cān mā-cerā-yı hecrüñ ile hem-dem olalı / Göñlümle gözüm ortasına düşdi mabeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 3). [ortasına, -sına ] 

 

ortada:  

1.Arada. 

Leb-i cānāneye biñ cān ile sen cānı teslīm it / Raḥīmī çıḳ aradan yiter olduñ ortada nāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 7). [ortada, ] 

 

2. Meydanda, görünür halde. 

ʿAşḳuñ hevāsı ile geh aġlar geh iñlerin / Nem var benüm eser senüñ ortada ben neyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 4). [ortada, ] 

 

ortaya: Meydan, ara. 

Başumı der-miyān idüben girdüm ortaya / Çeküp kenāra ḳoçmaġa bilüñ kemer gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 2). [ortaya, ] 

 

ortaya at-: Meydana fırlatmak. 

Çevirdi başumı çerḫ atdı noḳṭa gibi ortaya / Ḳıyı çizmekde gūyā kendü bir pergāra dönmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 3). [ortaya atdı, -dı ] 

 

ʿosmān: Hz Osman. 

Faḫr-i āl-i Aḥmedüz biz kārımuz ḥubb-i ʿAlī / Egmişüz baş ol ʿÖmer ʿadl issi ʿOsmān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 2). [ʿosmān, ] 

 

otaġ: Büyük çadır, büyüklere mahsus yüksek etekli geniş ve süslü çadır. 
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Otaġından ḳaçan kim olsa ol şāh-ı cihān peydā / Vücūd-ı cismi ḫākiden olur gūyā ki cān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 1). [otaġından, -ından ] 

Başına kebkebīrüñ (?) gün ṭoġarsa ṭañ mı sen māhuñ / Ḳurıldı ebrveş üstine bir jengār otaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 2). [otaġı, -ı ] 

 

otlu: Ateşli. 

Ġamzeñüñ otlu degülken bir içim ṣuyından / Beni öldürmege geh tīġ çeker gāh bıçaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 3). [otlu, ] 

 

oturaḳ iden: Oturan, kalan || Yaşayan. 

Yurd-ı fenāda bir iki gün oturaḳ iden / Mülk-i beḳāya lābüd ider ey nigār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 3). [oturaḳ iden, ] 

 

oyna-: Bir kararda durmamak, değişiklik göstermek. 

Durmaz oynar yüregüm çār pāre itdi cānumı / Gāh şīve geh teġāfül geh ġażab geh nāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 2). [oynar, -r ] 

 

Ö 
ögdil: Öğdül: Güreşte, at yarışlarında, yarışmalarda kazananlara verilen armağan. 

Segirdüp al murāduñ ögdilin meydān-ı devletde / Saña ḳoşdum erenler ḥaḳḳı himmetle duʿā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 3). [ögdilin, -in ] 

 

ögdül: Armağan, ödül. 

Ey Raḥīmī yügrigi oldum vefā meydānınuñ / Ögdül alursam n’ola ḫıdmet semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 5). [ögdül, ] 

 

ögdül al-: Ödül almak. 

Semend-i ṭabʿuma yügrük geçenler hem-ʿinān olmaz / Maʿārif sāḥasında ögdül almış bād-pāyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 4). [ögdül almış, -mış ] 

 

öge öge göge çıḳar-: Överek göklere çıkarmak || Bir kişi ya da bir şeyi çok fazla övmek. 

Öge öge göge çıḳardı Raḥīmī ḳapuñı / Himmetini ol gedānuñ gör nice şāhānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 5). [öge öge göge çıḳardı, -dı ] 

 

ögren-: Alışmak. 
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ʿAşḳ ile vīrān olan dil istemez ābādlıḳ / Ögrenen endūh-ı hecre hīç diler mi şādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 1). [ögrenen, ] 

 

ögün-: Övünmek, iftihar etmek. 

İtdügüñ cevri Raḥīmī ḳuluña / Saña ḳalursa nigārā var ögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, Beyit 5). 
[ögün, ] 

 

öldüm gitdi: Ölüp gitmek. 

Ārzū-yı leb-i cānān ile öldüm gitdi / Teşneyem āteş-i ḫırmān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 1). [öldüm gitdi, -di ] 

Leb-i cān-baḫşı virür ḫasta dile gerçi ḥayāt / Sitem-i ġamze-i fettān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 2). [öldüm gitdi, -di ] 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [öldüm gitdi, -di ] 

Cān virürken ruḫuña ḫaṭṭuña dūş oldı gözüm / Ṣoñ dem īmān ile Ḳurʾān ile öldüm gitdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 345, Beyit 4). [öldüm gitdi, -di ] 

Bilmedüm vuṣlatına ḫasta Raḥīmī çāre / İntiẓār-ı ġam-ı hicrān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 5). [öldüm gitdi, -di ] 

 

öldür-: Öldürmek, bir canlının hayatına son vermek. 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [öldürmek, -mek ] 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [öldürsin, -sin ] 

Ġamzeñüñ otlu degülken bir içim ṣuyından / Beni öldürmege geh tīġ çeker gāh bıçaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 3). [öldürmege, -mege ] 

Ey lebi ʿḬsā baña ḳarşu ne ḫoş nāz idesin / Cevr ile öldüresin cān ile bīmāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 4). [öldüresin, -esin ] 

ʿAceb Mecnūn-ṣıfat sevdāyī düşdüm zülfi ucından / ʿAceb öldürdi ġam Ferhādveş ey şehd-i güftārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 2). [öldürdi, -di ] 

N’ola öldürmege ḳaṣd eyler ise ġamzelerüñ / Sen benüm laʿl-i revān-baḫşuñ ile cānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 4). [öldürmege, -mege ] 

Ḳanumı dök cānumı al rāżıyam tek ṣun lebüñ / Ṣoñra ṭuyup ġamzeñ öldürürse ola ḳana ḳan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 2). [öldürürse, -ürse ] 

Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür / Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 5). [öldür, ] 
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Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler / Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 3). [öldürür, -ür ] 

 

ölicek: Ölünce, öldüğü zaman. 

Bu gün ʿuryān-ı ʿaşḳ oldı Raḥīmī / İdinmez ölicek belki kefende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
5). [ölicek, ] 

 

öl-: Vefat etmek. 

ʿÖmrüm öñüñde ölmege cān virürüm senüñ / Zīrā doyunca seyr iderüm ḳanda var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 4). [ölmege, -mege ] 

Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem / Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 5). [ölem, -em; ölmek, -mek] 

Ölürsem āsitānuñda ümīd-i merḥabāñ ile / Muḳarrer rūz-ı maḥşer Ḥaḳḳ yirüm Dārü’s-selām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 2). [ölürsem, -ürsem ] 

Hecr-i laʿlüñle tenümde ḳaldı cāndan bir ramaḳ / Ṣun lebüñ cānum yirine gelsün öldüm işte baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 1). [öldüm, -düm ] 

Raḥīmī ṣıdḳ ile gel sen ḫavāṣa meşġul ol / Yolında ölmege yārüñ ṣalā-yı ʿām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 7). [ölmege, -mege ] 

Hecr ile öldüm meded depret lebüñ ṣor ḥālümi / Zinde eyle bendeñüm bir cām-ı rūḥ-efzāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 3). [öldüm, -düm ] 

Kenār-ı ḳabrümi zeyn it gül ü lāle ile ey ġonca / Ölürsem ārzū-yı ḥasret-i ruḫsār u ḫālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 4). [ölürsem, -ürsem ] 

Yoluñda öl disem şu ki bir dem nizāʿ ide / Ḳul mıdur ol ki emrüñe fermanuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 4). [öl, ] 

Buradan gitmeden ey ḳaşı rā ölmek baña rāciḥ / Elif-ḳaddümi derdüñle büküp dāl idüp ad itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 2). [ölmek, -mek ] 

Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [ölse, -se ] 

Firāḳuñ bir yaña bir yaña ġam derd üzre derd oldı / Ölümden cān ḫalāṣ eyleye mi böyle olan ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 5). [ölümden, -ümden ] 

Bahāristān-ı luṭfuña Raḥīmī ölmeden girse / Oḳumaz idi Saʿdīye cenābuñda Gülistānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 320, Beyit 5). [ölmeden, -meden ] 

Ölürsem ārzū-yı kūy-ı yār ile benem Mevlā / İder maḥşer güninde cennet-i meʾvāyı meʾvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 2). [ölürsem, -ürsem ] 

 

ölü: Hareketsiz, durgun, canlılığı kalmamış. 
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Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [ölü, ] 

 

ölümlü: Ölmeye mahkum || insan. 

Añma şifā-yı derd-i dili derdmendüñe / Ḳānūn degül ölümlüye ḥikmetde ḫod ʿilāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 5). [ölümlüye, -ye ] 

 

ʿömer: Hz. Ömer. 

Faḫr-i āl-i Aḥmedüz biz kārımuz ḥubb-i ʿAlī / Egmişüz baş ol ʿÖmer ʿadl issi ʿOsmān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 2). [ʿömer, ] 

 

ʿömer-ḫaṣlet: Hz. Ömer tabiatlı. 

Bu ben ʿāṣī ḳuluña ey ʿÖmer-ḫaṣlet şefīʿolup / Muḥammed-ḫūy āl-i ḥażret-i ʿOsmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 3). [ʿömer-ḫaṣlet, ] 

 

ʿömr: Ömür, hayat. 

Bāda ṭabşırdum hevāñ ile vücūdum ḫırmenin / Ṣanma ʿömrüm ḥāṣılı ʿömrüm benüm bād-ı hevā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 4). [ʿömrüm, -üm ] 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [ʿömr, ] 

Dergeh-i ʿizzet-nümāña bir daḫi yüz sürmege / Her zemān taʿcīl ider ʿömrüm gibi evān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 5). [ʿömrüm, -üm ] 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [ʿömrüm, -üm ] 

Zülfüñ ucından Raḥīmīnüñ perīşān ḳıṣṣasın / Biñde birini anuñ mümkin midür ʿömrüm dimek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 7). [ʿömrüm, -üm ] 

Zülfüñ gibi bu ʿömrüñ yoḳdur ḳarārı ʿömrüm / Ger ẓıll-i ḳāmetüñde n’ola iḳāmet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 4). [ʿömrüñ, -üñ ] 

Geçdi ʿömrüm āh kim zülf-i dü-tāsın görmedüm / Sāyeveş ḫāk oldum ol devlet hümāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 1). [ʿömrüm, -üm ] 

Ḫayli dem ben teşne-dil çekdüm leb-i cānān ġamın / Çekmedüm ʿömrümde bir gün çeşme-i ḥayvān 
ġamın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 1). [ʿömrümde, -ümde ] 

Raḥīmī ḳuluñuñ virdi budur kim dāʾimā ʿömrüñ / Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i bāġ-ı cihān olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 7). [ʿömrüñ, -üñ ] 

Ḳıl ḳadar bulmadı yol zülf ü miyānına göñül / Yoḳ yire ʿömri telef eyledi bu sevdāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 2). [ʿömri, -i ] 
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Ḫayāl-i nergisüñ ki laʿl-i cān-baḫşuñ temennāsı / Dirīġā ʿömri żāyiʿ eyledüm bir ḫurd u ḫ˅āb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 6). [ʿömri, -i ] 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [ʿömrüm, -üm ] 

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [ʿömr, ] 

Esīr-i bend-i zülfüñdür dil-i şūrīde raḥm eyle / Güzellik ḫod bilürsin kimseye ʿömrüm degül bāḳī 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 3). [ʿömrüm, -üm ] 

 

ʿömr ü cān: Ömür ve can . 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [ʿömr ü cān, ] 

 

ʿömr ü devlet: Ömür ve devlet. 

Şevḳ ile geldi ḳapuña dir ḳılup ḳaddin dü-tā / Yarıcuñ Allāh u ʿömr ü devletüñ ola mezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 3). [ʿömr ü devletüñ, -üñ ] 

 

ʿömr uzunluġı: Ömür uzunluğu. 

ʿÖmr uzunluġından isterseñ temettuʿ dil-berā / Şehr-i Kütāhiyyede bir ḳāmet-i bālāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 4). [ʿömr uzunluġından, -ndan ] 

 

ʿömr-i bāḳī: Sonsuz hayat. 

Şām-ı zülfin ḳo dilā cām-ı lebin nūş idegör / ʿÖmr-i bāḳī degül ʿişretde geçür eyyāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 3). [ʿömr-i bāḳī, ] 

 

ʿömr-i bī-beḳā: Ölümlü hayat. 

Her şeb ṣaçuñ ġamıyla ṭūl-i emel ḳılardum / Olmasa ger fenāsı bu ʿömr-i bī-beḳānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 4). [ʿömr-i bī-beḳānuñ, -nuñ ] 

 

ʿömr-i bī-ḳarār: Kararsız ömür. 

Bu ʿömr-i bī-ḳarāruñ māverāsından revān söyler / İşit semʿ-i ḳabūliyle ṣular her demde gūyādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 4). [ʿömr-i bī-ḳarāruñ, -uñ ] 

 

ʿömr-i cāvidān ol-: Ebedi ömrü olmak. 

Sikender gibi ṣalsun ṣıyt-ı ʿadlüñ gūş-ı gerdūna / Naṣībüñ Ḫıżrveş dünyāda ʿömr-i cāvidān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 4). [ʿömr-i cāvidān olsun, -sun ] 
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ʿömr-i dırāz: Uzun ömür. 

Zülfüñ şikesti ʿömr-i dırāze irer ebed / Derdüñ marīżı itmedi dermāna imtizāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 6). [ʿömr-i dırāze, -e ] 

Ārzū-yı zülf ü ḳaddüñdür dile ʿömr-i dırāz / Cāna laʿlüñ ġonca-i nev-bāve-i gülzār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 2). [ʿömr-i dırāz, ] 

 

ʿömr-i müstaʿcil: Sabırsız ömür. 

ʿÖmr-i müstaʿcil felek ġaddār u nā-hemvāra baḫt / Mihr-i meh-rū ġayr-ı vāḳiʿ cāy-ı ḥırmān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 3). [ʿömr-i müstaʿcil, ] 

 

ʿömr-i nāzenīn: Nazlı ömür. 

Ḳara ḳayġuda ʿömr-i nāzenīni żāyiʿ itmekden / Çekilmek dāra zülfüñsüz perīşān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 4). [ʿömr-i nāzenīni, -i ] 

Vaʿde itmişdi bu ʿömr-i nāzenīnüm gelmege / Vaʿde irdi küymedi ol vaʿdeye ey yār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 6). [ʿömr-i nāzenīnüm, -üm ] 

Yol bulmadı viṣāl-i miyānuña ḳıl ḳadar / Bu yolda ḥayf żāyiʿ olan ʿömr-i nāzenīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 3). [ʿömr-i nāzenīn, ] 

 

ʿömr-i nūḥ: Hz. Nuh'un bin yıl olduğu düşünülen ömrü. 

Ne ġam esse vücūdum yelkeninüñ bādı yapraḳdan / Müyesser ola ʿömr-i Nūḥ tek sen verd-i raʿnāya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 6). [ʿömr-i nūḥ, ] 

 

ʿömrüm: Hayatım, canım anlamında sevgi sözcüğü. 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [ʿömrüm, ] 

ʿÖmrüm öñüñde ölmege cān virürüm senüñ / Zīrā doyunca seyr iderüm ḳanda var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 4). [ʿömrüm, ] 

Ben mübtelā-yı mīm-i fem ü dāl-i zülfüñem / Yoḳ yire baña ʿömrüm idersin cefā meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 33, Beyit 3). [ʿömrüm, ] 

Zülfüñ gibi bu ʿömrüñ yoḳdur ḳarārı ʿömrüm / Ger ẓıll-i ḳāmetüñde n’ola iḳāmet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 4). [ʿömrüm, ] 

Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm / Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 3). [ʿömrüm, ] 

 

öñ:  
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1.Ön, huzur. 

ʿÖmrüm öñüñde ölmege cān virürüm senüñ / Zīrā doyunca seyr iderüm ḳanda var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 4). [öñüñde, -üñde ] 

 

2. Önce. 

Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem / Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 5). [öñ, ] 

 

öñüñce: Önünden, önü sıra. 

Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā / Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 5). [öñünce, ] 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [öñüñce, ] 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [öñümce, ] 

 

öp-: Öpmek; sevgi, saygı, bağlılık duygusunu belirtmek amacıyla dudaklarını değdirmek. 

Ḫ˅āceyān-ı şehr ile mihr ʿarż idüp māhum ḳamer / Yüz sürüp naʿl-i semendüñe öpüp ḫāk-i rikāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 3). [öpüp, -üp ] 

Öpem diyü mübārek elüñ bir ṭarīḳ ile / Şiʿr-i güher-nisārumı ḳıldum şiʿār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 9). [öpem, -em ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [öpdükce, -dükce ] 

Cām-ı laʿlüñe irişmez elüm elden ne gelür / Ayaġuñ öpmedür ümmīd degül mültemes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 3). [öpmedür, -medür ] 

Öpüp yüzüme sürdüm gözlerüme tūtiyā ḳıldum / Başumda devletüm varmış ġubār-ı maḳdemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 2). [öpüp, -üp ] 

Ḳoluñdan ṣalma yabana diyü devletlü başuñçün / Ayaġuña düşüp yalvaruban destüñ öper şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 3). [öper, -er ] 

Lebin öpmekde āl it ter düşer nāzük-ṭabīʿatdur / Ṣaḳın reng almasun ol ġonca-leb mestāne ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 5). [öpmekde, -mekde ] 

Ḳaṣd-ı cān idüp niçün dāʾim ḳabālar başuma / Laʿlüñ öpsem ġamze ḫışım eyleyüp ḫançer çeker 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 2). [öpsem, -se, -m ] 

Mihr ü māh öpmege virmem ayaġuñ ṭopraġın / Günde ger bir efser-i zerrīn ḳoyalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 3). [öpmege, -mege ] 

Öp elin yalvar ayaġına düş ey eşk-i revan / Dem ḳadem ola gel aḳdāmına ḳıl aḳdāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 4). [öp, ] 
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Yārüñ Raḥīmī öpmek içün laʿlini müdām / Mey cām-ı ġamda göñlümi āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 7). [öpmek, -mek ] 

Lebin öpmek müyesser olmadı bir şemʿ-i ruḫsāruñ / Velīkin oda yanmış cāna sūzumdan güdāz irdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 2). [öpmek, -mek ] 

 

öpdügiçün: Öptüğü için. 

Bī-tekellüf öpdügiçün laʿl-i mey-gūnuñ şarāb / Ṭaşa çaldı ṣaydı günden ḳatı ter düşdi zücāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 4). [öpdügiçün, ] 

 

öpdür-: Öpme işini yaptırmak veya öpmesine izin vermek. 

Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [öpdür, ] 

 

ʿörf-i maʿrūf: Bilinen adetler. 

Binüp nefs atına terk it Raḥīmī ʿörf-i maʿrūfı / Licām-ı şerʿi urup ḳāḍıdan ḳullan hevā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 7). [ʿörf-i maʿrūfı, -ı ] 

 

örnek ol-: Hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak. 

Örnek olsun kim nigārā āline aldanmayam / Döne döne naḳşlar geçdi baña ʿayyār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 2). [örnek olsun, -sun ] 

 

öte dur-: Uzak durmak, geride durmak. 

Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 4). [öte dur, ] 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [öte dur, ] 

 

öte ṭur-:  

1.Uzak durmak. 

Öte ṭursın diyüben bülbül-i ḫoş-naġmeñ içün / İde aġyār-ı zaġın gülşen-i kūyuñı duraḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 4). [öte ṭursın, -sın ] 

 

 2.Ötmek, ötmeye devam etmek. 

Öte ṭursun bāġ-ı vaṣluñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Bülbül oldı çāre yoḳ mı ḳış gidüp yaz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 2). [öte ṭursun, -sun ] 
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ötesi: Sonrası. 

Laʿlüñe cānā ḳaçan mānend olur āb-ı ḥayāt / Ḳarañudur ötesi añma ol alçaḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 2). [ötesi, ] 

 

öyle:  

1.O şekilde, ona benzer, onun gibi. 

Sözüñ ṭoġrusı budur ḳadd-i mevzūnuñ gibi anı / Yazamaz öyle ḫoş-reftār u bir serv-i ḳıyāmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 3). [öyle, ] 

 

2. O kadar, çok fazla. 

Sen ḳaçan nāz eyler iseñ baş u cān oynar göñül / Cāna ḳılmaz öyle ser-bāzuñdur ol cān-bāz nāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 4). [öyle, ] 

 

öz:  

1.Kendi manevi varlığı, şahsı, zatı. 

Sen ol ẓıll-i Ḫudāsın ey nihāl-i devḥa-i devlet / Özüñ gibi idemez bāġ-ı cennet bir semer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 3). [özüñ, -üñ ] 

Gizledi ḫaclet ḥicābında özin ey meh hilāl / Olalı ebrūlaruñ engüşt-nümā-yı ehl-i ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 2). [özin, -in ] 

Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā / Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 7). [özini, -ini ] 

Viṣāl-i şehriyār-ı yāra şemʿ-i encüm olmazdı / Hemān kendü özin yanmaġa tenhā bir ocaġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 3). [özin, -in ] 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [özin, -in ] 

Ḫaṭṭ-ı cān ise Raḥīmī kāmrānlıḳdan murād / Var özüñ bir Ḫusrev [ü] Şīrīn lebe Ferhād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 7). [özüñ, -üñ ] 

Nergis-i mestüñ ḫayālidür beni bī-ḫod iden / Ḥayret olmışdur özüm ṣanma ki ḫ˅ābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 4). [özüm, -üm ] 

Ṣūretā didüm zebān-ı kibriyādan bir ġazel / Maʿnīde rāh-ı ḥaḳīḳatde özüm ḫāk iderüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 7). [özüm, -üm ] 

Ḳanı ẕāt-ı şerīfüñ gibi bir dervīş-i ʿālī-şān / Özüñ şāhāne dervīş añılan ey şāh-ı dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 1). [özüñ, -üñ ] 

Özini gāh olurmış beñzedürmiş ẓıll-i ḳaddüñe / Yıḳılsın görmiyeyin bir daḫi serv-i ḫırāmānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 4). [özini, -ini ] 
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Ḥarīm-i ḥüsn içinde ḥāṣılı cūy-ı sirişkümdür / Özin ḳıl yaşını yā Rab k’o serv-i ser-firāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 3). [özin, -in ] 

 

2.Asıl. 

Ser-i kūyuñda ḳaddüm üzre zer-çihrem görenler dir / Vefā bāġınuñ öz şāḫında bir berg-i ḫazān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 3). [öz, ] 

Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [öz, ] 

 

özge: Başka, gayrı. 

Temennā-yı viṣālüñ eylemekden özge yoḳ cürmüm / Benem ol ey ʿaṭā-baḫşem ḫaṭā-pūşem sevābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 4). [özge, ] 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [özge, ] 

Her zemān dilden olur şāhid-i cān çihre-nümā / Ey Raḥīmī gözüñ aç özge temāşādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 7). [özge, ] 

Beni ḥālümde ḳoñ ben özge ḥālet iḫtiyār itdüm / Veraʿ ehlin ḳoyup kūy-ı ḫarābāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 1). [özge, ] 

Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [özge, ] 

 

özge özge: Başka başka. 

Ḳapuñsuz ġayrınuñ ġayrı diyārı var benüm yoḳdur / Olaruñ senden özge özge yārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 1). [özge özge, ] 

 

özle-: Hasret duymak. 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [özlerüz, -rüz ] 

Gördükce zaḫm aġız açar tīġ-i ḫançerüñ / Yalmanup özler anı zülāle ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 4). [özler, -r ] 

Seni gözleyen özlemez ġayrıyı / Dil ü cān göziyle ṭaleb-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
5). [özlemez, -mez ] 

Mihr eylemedi māha Raḥīmī ruḫuñ özler / Göz göre çıḳarsın mı o nūrı baṣarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 7). [özler, -r ] 

Bülbül-i şūrīdedür seyr-i gülistān özledi / Dil anuñçün gülşen-i ruḫsāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 3). [özledi, -di ] 
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ʿöẕr- ḫ˅āh ol-: Özür dileyen olmak. 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [ʿöẕr- ḫ˅āh ola, -a ] 

 

ʿöẕr ḳıl-: Özür dilemek. 

Ġırre olma ol ḳaşı ġarrāya kendüñ beñzedüp / Ey hilāl eksüklügüñ bil ʿöẕr ḳıl tenhāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 4). [ʿöẕr ḳıl, ] 

 

 

P 
pā-der-gil: Ayağı çamurda, hareket edemeyen. || Kıpırdayamaz durumda, davranamayacak halde, sıkıntıda. 

Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [pā-der-gil, ] 

 

pādişā: Padişah, hükümdar. 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablamdur ʿalem āhum / Diyār-ı ġamda şimdi pādişāhum pādişāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 5). [pādişāyam, -yam ] 

 

pādişā ol-: Padişah olmak . 

İşigüñde seg-i kūyuñla hem-dem bir gedā oldum / Ulu ʿizzet bulup gūyā ki ṣandum pādişā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 1). [pādişā oldum, -dum ] 

 

pādişāh:  

1.Sultan, hükümdar. 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablamdur ʿalem āhum / Diyār-ı ġamda şimdi pādişāhum pādişāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 5). [pādişāhum, -um ] 

Serīr-i devletüñe pādişāhum pāy-ı taḫtından / Selīmü’l-bāl-i mūrın sen Süleymān Ḫāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 2). [pādişāhum, -um ] 

 

2.Sultan.|| Sevgili. 

Raḥīmī tāc-ı sulṭāna ġubārdur dergehüñ virmez / Gedāyı ʿaşḳuñ itmez pādişāhum derd-i ser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 7). [pādişāhum, -um ] 

Nev-ʿarūs-ı ʿāleme bir ẕerrece mihr itmedüm / Pādişāhum ben gedāñuñ cünbişi merdānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 5). [pādişāhum, -um ] 
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Raḥīmī himmeti ʿālī umar şānı bülendüñden / Ḳapuñda pādişāhum gerçi bir ednādan ednādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 5). [pādişāhum, -um ] 

Cihānuñ pādişāhum ben gedāya begligin virseñ / Ḳabūl eylersem anı kāfer olayın bir ān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 5). [pādişāhum, -um ] 

Raḥīmī āsitānuñda gedālıḳ iḫtiyār itdi / Anuñdur pādişāhum devletüñde devlet-i ʿālem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 213, Beyit 7). [pādişāhum, -um ] 

Raḥīmī pādişāhum dergehüñde ber-murād iken / Anı şimdi murādından ayırup nā-murād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 5). [pādişāhum, -um ] 

Güler düşmen Raḥīmī zār u maḥzūn / Esirge pādişāhum cānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 5). [pādişāhum, -um ] 

 

pādişāh-ı ʿālem: Dünyanın padişahı. 

Bir servi çek kenāra gülşende ʿālem eyle / Ey pādişāh-ı ʿālem budur rıżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 6). [pādişāh-ı ʿālem, ] 

 

pādişāh-ı ʿaşḳ: Aşk hükümdarı. 

Dil pādişāh-ı ʿaşḳuña bir çetr-i pür-ḫayāl / Yir yir fürūġ-ı āteş-i āhum ṭınāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 6). [pādişāh-ı ʿaşḳuña, -uña ] 

 

pādişāh-ı kişver-i faḳr: Yoksulluk ülkesinin padişahı. 

Dāġlar zerrīn-libāsum zaḫm-ı sīnem ḥancerüm / Pādişāh-ı kişver-i faḳram ḳanāʿat leşkerüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 1). [pādişāh-ı kişver-i faḳram, -am ] 

 

pādişāh-ı serd: Soğuğun padişahı. 

Żiyāfet ḳılmaġa şāh-ı şitāyı pādişāh-ı serd / Ṭolu pālūdeyi yaḫ birle ṭās-ı kün-fe-kān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 4). [pādişāh-ı serd, ] 

 

pādişāh-ı ser-firāz: Benzerlerinden üstün olan padişah. 

Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz / Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 1). [pādişāh-ı ser-firāz, ] 

 

pādişeh:  

1.Padişah, hükümdar. 

Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [pādişehi, -i ] 
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2. Padişah. ‖ sevgili. 

Çoġuñ çoġ olur pādişehüm lāf u güzāfı / Biñde biri yoḳdur ola ser-bāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 6). [pādişehüm, -üm ] 

Umaram işügüñi maṭlab-ı aʿlā ide Ḥāḳ / Her zemān pādişehüm ben de ṭalebnāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 4). [pādişehüm, -üm ] 

 

pāk: Temiz. 

Mücellā ideli cān ṣūretini maʿni-i ʿaşḳuñ / Cemālüñ ḥaḳḳı ṣāf u sāde dil āyīneveş pāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 2). [pāküm, -üm ] 

 

pāk it-: Temizlemek, arındırmak. 

Olmadı bir laḥẓa sen ṭāvūs-ı ḥüsne cilvegāh / Ġayrı naḳşından göñül mirʾātın itdüm pāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 2). [pāk itdüm, -düm ] 

Reh-güẕāruñ pāk idüp sildi süpürdi ṣanuldı / Kirpigin cārūb idüp bu çeşm-i giryānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 5). [pāk idüp, -üp ] 

 

pāk ol-: Temiz olmak. 

Raḥīmī gülşen-i ʿālemde ṣavt-ı zāġlar yegdür / N’iderler ʿandelīb āyīn pāk olan ḫoş-elḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 7). [pāk olan, -an ] 

 

pāk-dāmān: Temiz etek. 

Yüzüm sürdükce ʿār itme ġubār-ālūde çihremden / Ne mümkindür ḫalāṣ ola elümden pāk-dāmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 5). [pāk-dāmānuñ, -uñ ] 

 

pāk-dil: Gönlü temiz. 

Ḫarābāta ayaḳ baṣdı Raḥīmī pāk-dillerle / Maḳām-ı ehl-i zerḳ olmaġın el çekdi muṣallādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 7). [pāk-dillerle, -lerle ] 

 

pākīze: Temiz, pak. 

Gül gibi pākīze dāmensin sen ey Yūsuf-liḳā / Dest-i nā-ḥaḳdan ne ġam ger çāk ola pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 3). [pākīze, ] 

 

pākīze-meşreb: Temiz, saf yaradılışlı 

Biz muḳīm-i kūy-ı rüsvāyuz ḫarābāt ehliyüz / Ṣāf-dil pākīze-meşreb vecd ü ḥālāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 1). [pākīze-meşreb, ] 
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pāk-meşreb: Temiz yaradılışlı.  

Ben Raḥīmī pāk-meşreb māsivādan fāriġam / Bir Ḥüseynī-meẕhebüm olsa ne ġam yārum Ḥasan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 7). [pāk-meşreb, ] 

 

pāk-naẓar: Temiz bakış. 

Göremez pāk-naẓarla ruḫ-ı dil-cūñı ḥasūd / Nice meʾvā ide mā dīde-i nā-bīnāda (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 280, Beyit 4). [pāk-naẓarla, -la ] 

 

pālūde: Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı. 

Żiyāfet ḳılmaġa şāh-ı şitāyı pādişāh-ı serd / Ṭolu pālūdeyi yaḫ birle ṭās-ı kün-fe-kān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 4). [pālūdeyi, -yi ] 

 

pā-māl: Ayak altında kalmış, çiğnenmiş. 

Ey Raḥīmī ẕerreveş pā-māl ü ser-gerdānıyam / Bir’ki gündür ol meh-i nā-mihribānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 5). [pā-māl, ] 

Ẕerreveş yoluñda pā-mālem didüm / Yüz çevirdi āh kim benden o gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 4). [pā-mālem, -em ] 

 

pā-māl it-: Ayaklar altına almak, çiğnemek. 

Laʿl-i mey-gūnuñ ġamından döne döne ey felek / Cürʿaveş pā-māl idüp yire dökersin ḳanımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 3). [pā-māl idüp, -üp ] 

Şarāb-ı nāb içün bu çeşm-i ḫūn-efşānum añmazsın / Dem-ā-dem cürʿaveş pā-māl idersin ḳanum 
añmazsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 1). [pā-māl idersin, -ersin ] 

 

pā-māl ol-: Ayaklar altında kalmak, çiğnenmek. 

Ḳaṣrınuñ bulduñ ḳuṣūrın çekdirüp şiddetler / Ṣoñ ucı pā-māl olup Şeddād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 4). [pā-māl olup, -up  

 

pāre: Parça, kısım. 

Güneş gibi ḳılurdı ʿālemi envāra müstaġraḳ / Ṭulūʿ itse Raḥīmī ẕerrece bir pāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 5). [pāresi, -si  

 

pāre pāre: Parça parça. 
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Bī-ḳarār ʿāşıḳ gibi üstüñe dir dir titreyüp / Baġrı ġamdan pāre pāre dāʾimā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 5). [pāre pāre, ] 

 

pāre pāre eyle-: Parça parça etmek. 

Dilüm miḳrāż-ı cevrüñ pāre pāre eyledi ḳat ḳat / Çevürmedi yüzin ṣanma ki ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 6). [pāre pāre eyledi, -di ] 

 

pāre pāre it-: Parça parça etmek, parçalamak. 

Ġam tīri pāre pāre idüp deldi sīnemi / Dil şerḥa şerḥadur teni bī-çāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 3). [pāre pāre idüp, -üp ] 

 

pāre pāre ol-: Parça parça olmak. || Çok üzülmek. 

Bildi kim ten cümleten tennūr-ı ġam biryānıdır / Pāre pāre olup aġlar ḥālüme yanup kebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 4). [pāre pāre olup, -up  

 

pārelen-: Parçalanmak. 

Dilüm dilim dilim mıḳrāż-ı ġamla pārelenmişdür / O meh yüz dönderelden ḫod ḳatı āvāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 3). [pārelenmişdür, -mişdür ] 

 

paşa: Paşa, komutan. 

Ḥāl-i erkāna vuḳūfı var Raḥīmī bendeñüñ / Gāh paşayı gehi ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 8). [paşayı, -yı ] 

 

pāy: Ayak. 

Geydi nūrānī libāsın şemsi dülbendin ṣarup / Ḳarşu çıḳdı gün sürüp pāyuña yüz mānend-i āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 2). [pāyuña, -uña ] 

Ṣunma ol ġonca lebüñ pāyına ey ḫār u ḫas el / Yoḳ yire başuñ içün cāna kesel virme kes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 1). [pāyına, -ına ] 

Didi seyr itdükce ben sen gözlerüñden dem-be-dem / Pāyuma dāmenle īsār it güher dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 2). [pāyuma, -uma ] 

Pāyuña ey serv-ḳāmet bir dem-i fırṣat bulup / Mā-cerā-yı eşkümi bir bir beyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 5). [pāyuña, -uña ] 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [pāyına, -ına ] 

Yüz virme ḫāra ṣalınup ey gül budacıġı / Baṣ çihrem üzre pāyuñ odur ḫod ṭuracıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 1). [pāyuñ, -uñ ] 
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pāyān: Son, nihayet. 

Hey āfet nāzüküñ oranı yoḳ mı / Cefā vü cevrüñüñ pāyānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
1). [pāyānı, -ı ] 

 

pāyān vir-: Son vermek. 

Ḥaḳdan ümmīd iderem cevrüñe pāyān virsün / Yaḫu ben çākerüñe ṣabr-ı firāvān virsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 251, Beyit 1). [pāyān virsün, -sün ] 

 

pāye: Makam, rütbe, derece. 

Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [pāyesin, -sin ] 

Degül deryā felek ḳapuña bir māvi ḳumāşıyla / Elüñ öpmege gelmiş bulmaġa devrüñde bir pāye 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 3). [pāye, ] 

 

pāy-ı sūr: Şenliğin ayağı. 

Ṭoġrı ḳuluñ olduġın inkār ider mi gör ḳabaḳ / Oḳlara dikilüp eyler cān u başın pāy-ı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 3). [pāy-ı sūr, ] 

 

pāy-ı taḫt: Başşehir, başkent. 

Saʿādetlü serüñüñ ṣıdḳı içün pāy-ı taḫtuñdan / Selīmü’l-bāl ben mūrı Süleymān ḫāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 4). [pāy-ı taḫtuñdan, -uñdan ] 

Serīr-i devletüñe pādişāhum pāy-ı taḫtından / Selīmü’l-bāl-i mūrın sen Süleymān Ḫāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 2). [pāy-ı taḫtından, -ından ] 

 

pāyına düş-: Peşine takılmak. 

Zülfi pāyına düşüp utma lebinden tiryāḳ / Gel bu sevdāyı raḳībā ḳo ser-i māra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 5). [pāyına düşüp, -ına-üp] 

 

pāy-māl: Ayak altında kalmış, ezilmiş. 

Didi ben pāy-māline ol şeh-süvār-ı esb-i nāz / Ayaġum ṭopraġını ḳıl tāc-ser dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 3). [pāy-māline, -ine ] 

Raḥīmīnüñ dilinde genc-i ʿaşḳun mesken itmişdür / Unutduñ pāy-mālüñdür sen ol vīrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 7). [pāy-mālüñdür, -üñdür ] 
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pāy-māl it-: Ayaklar altına almak. 

Gül-ābı ter düşürdüm kīmyāyı pāy-māl itdüm / Ġubār-ı reh-güẕāruñ dīde-i nemnāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 2). [pāy-māl itdüm, -düm ] 

Şeh-süvārum kişver-i göñlüm semend-i nāz ile / Pāy-māl itdi Raḥīmī kime varam dād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 5). [pāy-māl itdi, -di ] 

 

pāy-māl ol-: Ayaklar altında kalmak, çiğnenmek, ezilmek. 

Seng-i hecrüñle göñül sāġar-ṣıfat oldı şikest / Cürʿaveş pāy-māl olup ḳan oldı baġrum mül gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 6). [pāy-māl olup, -up ] 

 

pāy-māl-i devrān: Feleğin ayaklarının altında ezilmiş. 

Teraḥḥum ḳıl Raḥīmī cürʿaveş pāy-māl-i devrāndur / Senüñ ey sāḳī-i gül-ruḫ elüñden bir ayāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 5). [pāy-māl-i devrāndur, -dur ] 

 

pāy-māl-i devrān it-: Dünyanın ayakları altına almak. 

Bu çeşm-i cürʿaveş pāy-māl-i devrān itseñ incinmem / Lebüñsüz sāġar-ı çeşmüm ṭolu ḳan olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 2). [pāy-māl-i devrān itseñ, -señ ] 

 

pāyunı al-: Ayağını çekmek karşılığı olarak: sık sık gittiği bir yere artık uğramaz olmak, ilgiyi kesmek. 

Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem / Görüp ānide reng aldum gülinden 
sünbülinden hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 1). [pāyum aldum, -dum ] 

 

pāyuña düş-: Ayaklarına kapanmak. 

Görüp ḳaddüñ düşüp pāyuña çihrem ḫāk-i rāh itdüm / Yine bir cāy-ı ʿālīde bu gün bir tekyegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 1). [pāyuña düşüp, -üp ] 

Beni ḳapuñda ḳo pāyuña düşüp ḫāk olayum / Gün gibi başum irüp göge feraḥnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 1). [pāyuña düşüp, -uña-üp ] 

 

pehlevān: Yiğit, cesur (kimse). 

Cihān āsūde oldı sāye-i tuġ-ı vücūduñla / Ṣoḳunmasun şehā sen var iken her pehlevān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 4). [pehlevān, ] 

Pehlevānıdur bu meydānuñ ṣurāḥı ser-firāz / Bir ayaġıyla baṣar biñ Rüstemi rūz-ı maṣāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 3). [pehlevānıdur, -ıdur ] 

Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [pehlevān, ] 
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pehlū: Yan, yan taraf. 

Ṭañ mıdur gögsin görüp pür-şevḳ olursa āsmān / Gice pehlūsındadur bir māh-ı tābān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 3). [pehlūsındadur, -sındadur ] 

 

pehlūsına çek-: Göğsüne çekmek. 

Çekeli pehlūsına gün gibi sen meh-çihreyi / Çerḫveş gögsin gerer ṣubḥ u mesā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 2). [pehlūsına çekeli, -eli ] 

Yine pehlūsına çekmiş ten-i cānānı zırıh / Ḳanda buldı ʿaceb ol maḫzen-i pinhānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 1). [pehlūsına çekmiş, -miş ] 

 

pehlüvān-ı ʿālem: Dünyanın pehlivanı. 

Zāl-i zemāne rezmine ṭāḳat getürmedi / Eñ pehlüvān-ı ʿālem olan didi Rüstemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 4). [pehlüvān-ı ʿālem, ] 

 

pejmürde ol-: Solmak, perişan olmak. 

Gül yüzüñ hecriyle sūzum od bıraḳdı ʿāleme / Sebzeler pejmürde oldı yandı hep gül-nārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 2). [pejmürde oldı, -dı ] 

 

pejmürde-i berg-i ḫazān: Solmuş sonbahar yaprağı. 

Cinān bāġı cenābuñsuz dikendür bülbül-i cāna / Dile pejmürde-i berg-i ḫazān gül-berg-i ḫandānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 2). [pejmürde-i berg-i ḫazān, ] 

 

peleng: Kaplan. 

Pelenge döndi tenüm dāġ-ı ġamla arslanum / ʿAlālıḳ eyle mürüvvet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 3). [pelenge, -e ] 

 

pelīd: Pis, rezil, alçak ‖ rakip. 

Gülşen-i kūyuñda ol aġyār-ı bī-endāmı sür / Serverā servüñ yanında nā-münāsibdür pelīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 4). [pelīd, ] 

Ṣalınma her pelīd ile benüm serv-i ḫırāmānum / Açılma virme yüz her ḫāra ey gül-berg-i ḫandānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 1). [pelīd, ] 

 

penāh: Sığınak. 

Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [penāhum, -um ] 
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Ḫudāyā ḳaṣr-ı ḳadrin yüce eyle çerḫ-i çārumdan / Penāhum yoḳ daḫi dergāh-ı şāhen-şāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 4). [penāhum, -um ] 

 

penbe: Pembe. 

Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [penbeyi, -yi ] 

 

penc: Beş. 

Laʿl-i ḳanduñ ẕikr ider dāʾim Raḥīmī Ḫusrevā / Penc Şīrīn ṭabʿ olur vaṣf-ı lebüñ tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 5). [penc, ] 

 

pençe:  

1.El || yaprak. 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [pençesin, -sin ] 

 

2. İnsanı kendini kurtaramayacağı şekilde hükmü altına alan zorlu güç, aman vermeyen hükmedici kuvvet. 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [pençeñ, -ñ ] 

 

pencgāh: Mûsikîmizde rast ve beyâtî dizilerinden meydana gelen birleşik makam. 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [pencgāhda, -da ] 

Perde-i nāmūs-ı dīni ṣaḳladuñ pencgāhda / Bir maḳām-ı rāstdur ḳılduñ ḳarār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 4). [pencgāhda, -da ] 

 

pencgeh: Mûsikîmizde rast ve beyâtî dizilerinden meydana gelen birleşik makam. 

Fehm eyler iseñ rāst nevāyı yine ṣūfī / Pencgehde maḳāmuñ ola şehnāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 2). [pencgehde, -de ] 

Pencgehüñde ḳıble ḳapuñ şol ki idindi maḳām / Rāst her maḳṣūda irdi oldı maḳżiyyü’l-merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 1). [pencgehüñde, -üñde ] 

 

pend: Nasihat, öğüt. 

Mürīd-i her mürāyı olma ḥāl-i bī-riyā kesb it / Bu ben oñara pendi böyle pīr-i mey-fürūş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 2). [pendi, -i ] 
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Döne döne pīr-i ʿaşḳuñ pendi budur kendüme / Bāda eyle ḥāṣılı ġam ḫırmenin ber-bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 4). [pendi, -i ] 

 

perde:  

1.Örtü. 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [perdeyi, -yi ] 

 

2.Engel. 

Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni / Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 2). [perdedür, -dür ] 

 

perde baġla-: Akort etmek, ahenk sağlamak. 

Perde baġladı dem-i vaṣluñ uṣūle göç idüp / Tengnāy olsa ne var ġam-ı maḳām-ı ʿuşşāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 5). [perde baġladı, -dı ] 

 

perde ol-: Engel olmak, örtmek. 

Ḫaddüñe perde oldı ḫaṭṭ-ı lebüñ / Cānuma başḳa bu da ḳayġudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
8). [perde oldı, -dı ] 

 

perde-i nāmūs: Namus perdesi. 

Perde-i nāmūsı çoḳdan çāk iderdük ġoncaveş / Biz maḳām-ı ʿaşḳuñ ey şeh nāz-ı ʿārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 4). [perde-i nāmūsı, -ı ] 

 

perde-i nāmūs-ı dīn: Dinin doğruluk perdesi. 

Perde-i nāmūs-ı dīni ṣaḳladuñ pencgāhda / Bir maḳām-ı rāstdur ḳılduñ ḳarār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 4). [perde-i nāmūs-ı dīni, -i ] 

 

perde-sāz ol-: Ahenk ve uyum içinde olmak. 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [perde-sāz ol, ] 

 

pergār: Pergel. 

Çevirdi başumı çerḫ atdı noḳṭa gibi ortaya / Ḳıyı çizmekde gūyā kendü bir pergāra dönmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 3). [pergāra, -a ] 



1357 
 

 

perī: Peri gibi güzel sevgili. 

Aġladup alma ey perī āhum / Gözlerüm yaşı bir ılı ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 9). [perī, ] 

Çekdügüm cevri Raḥīmī āh diyü aġyārdan / Ol perīnüñ daʿvetin ḫalvet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 7). [perīnüñ, -nüñ ] 

Daʿvet itseñ ḥalvete bir gün beni aʿdām ile / Ey perī maʿlūm olurdı ara yirde merd ü zen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 6). [perī, ] 

Nihān olur dehānuñla miyānuñ ey perī benden / Anuñ ḥaḳḳında ḳāl u ḳīl ḳılaydum bāri kem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 2). [perī, ] 

Baña ḳaşın çatup ḫışm eyler anuñçün hemān ebrū / Görüp ān-ı ruḫuñ dīvāne düşdüm ey perī āni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 3). [perī, ] 

Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [peri, ] 

Lebüñi çeşme-i cān Kaʿbe görmiş adam yoḳ / Perī viṣāl gibi mā-ḥaṣal meseldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 4). [perī, ] 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [perīnüñ, -nüñ ] 

 

perī-peyker: Peri yüzlü || Sevgili. 

İrişdürdi cenāb-ı vuṣlatuña ey perī-peyker / Çoḳ insāniyyet itdi bir melek-rū ādemüñ gördüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 4). [perī-peyker, ] 

 

perī-rū: Peri yüzlü. 

Mā-cerā-yı eşk-i çeşmüm bilmek isterseñ eger / Ey perī-rū ʿaynıdur her dem revān enhāra baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 2). [perī-rū, ] 

 

perī-ruḫ: Peri yüzlü. 

ʿAşḳuña ey perī-ruḫ pinhān-ı ṭāḳatüm yoḳ / Sen var selāmet ol ben kendüm melāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 3). [perī-ruḫ, ] 

 

perīşān:  

1.Dağınık, karışık. 

Cinān bāġında mı ādem anuñçün cān ḳarār itmez / Bilür mecmūʿ-ı insān bir perīşān kākülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 4). [perīşān, ] 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [perīşānum, -um ] 
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Zülfüñ ucından Raḥīmīnüñ perīşān ḳıṣṣasın / Biñde birini anuñ mümkin midür ʿömrüm dimek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 7). [perīşān, ] 

Ḫaṭṭ gelince ḫadd-i yāre gün mi gösterdi baña / Ey Raḥīmī bu perīşān ṭāliʿ ü baḫt-ı siyāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 5). [perīşān, ] 

Ṭolaşaldan bir perīşānuñ ṣaçı zencīrine / Ey Raḥīmī dil yine dīvāne şeklin baġladı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 308, Beyit 5). [perīşānuñ, -uñ ] 

Būy-ı zülfinsiz ṣabāveş yoḳ ḳarārı dem-be-dem / Ṭaġıdup ʿaḳlum perīşān rūzgār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 2). [perīşān, ] 

 

2. Üzgün, kederli. 

Mükedder yoḳ zemānuñda meger destār-ı āşüfte / Perīşān dil bulunmaz kimse illā nā-tüvāñ ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 5). [perīşān, ] 

Ġam-ı ḫaṭṭuñ hevā-yı zülfüñ āh / Ben perīşāna ḳara yazudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 5). 
[perīşāna, -a ] 

Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm / Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 3). [perīşān, ] 

 

perīşān it-:  

1.Dağıtmak, düzenini bozmak. 

Bu dil ḫod nice demlerdür esīr-i bend-i ʿaşḳuñdur / Perīşān idüp ʿaḳlın zülfüñāsā tār-mār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 5). [perīşān idüp, -üp ] 

 

2.Acınacak duruma sokmak, üzmek. 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [perīşān itme, -me ] 

 

perīşān ol-: Kederli, üzgün, darmadağın bir halde olmak. 

Ḳara ḳayġuda ʿömr-i nāzenīni żāyiʿ itmekden / Çekilmek dāra zülfüñsüz perīşān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 4). [perīşān olmadan, -madan ] 

Saña kim bildürür ben ʿāşıḳ-ı miskīnüñ aḥvālin / Benüm sevdāmı zülfüñle perīşān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 2). [perīşān olmayan, -mayan ] 

Vefāsız lāle-ḫaddıçün dile dāġ-ı cefā urmam / Perīşān olmazam geçdüm hevā-yı kākülüñden hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 2). [perīşān olmazam, -mazam ] 

Nesīmāsā hevā-yı zülf-i yāre hem-dem ol ey dil / Perīşān olma demler içre ġāyet ḫoşca demdür bu 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 3). [perīşān olma, -ma ] 
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Perīşān olduġum sevdā-yı zülfüñle görenler dir / Bu bir dīvānedür Mecnūn-ı ser-gerdāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 4). [perīşān olduġum, -duġum ] 

 

perīşān olup ḳal-: Kederlenip kalmak. 

Rā-ḳaşlaruñ ḫayāli gehi zülfüñüñ ġamı / Miskīn-göñül burada perīşān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 3). [perīşān olur ḳalur, ] 

 

perīşān-ḥāl: Perişan halli, acınacak durumda bulunan, gamlı, kederli. 

Rā ḳaşuñ peyveste çīn itme ḫaṭālu göñlüme / Dāl-i zülfüñle perīşān-ḥāldür gel ḳıl meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 4). [perīşān-ḥāldür, -dür ] 

Ġam-ı sevdā-yı hecrüñle perīşān-ḥāldüm ḫayli / Bu gün mecmūʿ-ı ḫāṭır birle zülf-i perçemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 3). [perīşān-ḥāldüm, -düm ] 

 

perīşān-ḥāl ol-: Acınacak durumda olmak, durumu perişan olmak. 

Ḥasret-i ḫāl ü ruḫuñla lāleveş ḳanlar yudam / Ṭaġlara düşüp perīşān-ḥāl oldum sünbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 2). [perīşān-ḥāl oldum, -dum ] 

 

perīşān-ḫāṭır: Aklı fikri karmakarışık olan, düşünceli. 

N’ola insāniyyet itseñ ey melek-ṭalʿat baña / Bir perīşān-ḫāṭırum raḥm it ḳılup şefḳat baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 1). [perīşān-ḫāṭırum, -um ] 

Bir ḳalīle bend ider geh biñ perīşān-ḫāṭır / Gāh olur başdan çıḳarur ʿāşıḳı bu kār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 6). [perīşān-ḫāṭır, ] 

 

perīşān-rūzgār ol-: Darmadağınık, düşkün bir halde olmak. 

Raḥm ḳıl miskīn Raḥīmī bend-i zülfüñde şehā / Nice demlerdür perīşān-rūzgār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 7). [perīşān-rūzgār olmış, -mış ] 

 

perī-zād: Periden doğmuş, peri gibi güzel. 

Cihānda görmedüm bu vech-i raʿnā nesl-i ādemde / Perī-zād olmasun şāyed görüñ ol ḫūb devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 2). [perī-zād, ] 

 

perrān: Uçan, uçucu. 

Meges miḳdārı gelmez ʿaynına ʿanḳāsı dünyānuñ / Hümā ṭalʿatlu himmet evcinüñ perrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 2). [perrānıdur, -ıdur ] 
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pertev: Işık. 

Vefā baḥrinde her bir ḳaṭre bir ʿummān-ı ḥikmetdür / Maḥabbet pertevinde ẕerre mihr-i ʿālem-ārādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 3). [pertevinde, -inde ] 

 

pertev ṣal-: Işık salmak, aydınlatmak. 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [pertev ṣalarsam, -arsam ] 

Kendi düşen aġlamaz ṣabr eyle pervāne-dil / Bir dem ola üstüñe pertev ṣala envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 6). [pertev ṣala, -a ] 

 

pertev-i ḫūrşīd: Güneşin ışığı. 

Cemʿüñe yüz süreli ey nūr-ı çeşm-i ẕāt-ı pāk / Pertev-i ḫūrşīdi almaz ʿaynına her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 5). [pertev-i ḫūrşīdi, -i ] 

 

pertev-i ḥüsn: Güzelliğin ışığı. 

Pertev-i ḥüsnüñ gören dir bu dil-i pür-sūzda / Ḫażret-i şeh-zādedür girmiş ḳılur gülzārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 2). [pertev-i ḥüsnüñ, -üñ ] 

Cülūs itdi göñül taḫtına yārüñ pertev-i ḥüsni / Raḥīmī yine şehre bir şeh-i çāker-nevāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 6). [pertev-i ḥüsni, -i ] 

 

pertev-i mihr: Sevginin ışığı. 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Arada nem ḳaldı senden ġayrı ey ḫūrşīd-ḫad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 5). [pertev-i mihrüñle, -üñle ] 

Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [pertev-i mihrüñ, -üñ ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Daḫi nem var yanuma saʿy eylerem arada ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 3). [pertev-i mihrüñle, -üñle ] 

Pertev-i mihrüñle şol vech ile oldum ḫāk-i rāh / Kimse farḳ itmez vücūdum sāyesin dīvārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 3). [pertev-i mihrüñle, -üñle ] 

Sāde vü ṣāf-dil olmasa yoluñda ey meh / Pertev-i mihrüñe olmaz idi erzāni zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 5). [pertev-i mihrüñe, -üñe ] 

Şu deñlü şöhretüm var pertev-i mihrüñle ey meh-rū / Cemālüñ ḥaḳḳı almam ẕerreye ḫūrşīd-i āfāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 4). [pertev-i mihrüñle, -üñle ] 

 

pertev-i nuṣret ol-: Zaferin ışığı olmak. 



1361 
 

Şāhum olalı ser ʿalemüñ pertev-i nuṣret / Tīġ-i ẓaferüñ māh-ı dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 2). [pertev-i nuṣret olalı, -alı ] 

 

pertev-i şevḳ-i ruḫ: Yanağın arzusunun ışığı. 

Güneş ẓulmet seḥābında ḳalup olmasa nūrānī / Ḳılardı pertev-i şevḳ-i ruḫuñ ānide nūr ānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 1). [pertev-i şevḳ-i ruḫuñ, -uñ ] 

 

pervā: Korku, çekinme. 

Nūr-ı nār-ı ʿaşḳdan bir lemʿa taḥṣīl eyleyen / Yanmaġa pervāne olur bilmez ol pervā nedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 3). [pervā, ] 

 

pervāne: Geceleri ışık etrafında dönerek uçan küçük kelebek. 

Cemʿ-i vefāda şemʿ gibi yanduġum gören / Pervāne gibi şevḳ ile sūzān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 2). [pervāne, ] 

Bir ruḫı şemʿuñ inandum ḫandesine germ olup / Külli eczāmı kül itdi yandurup pervāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 4). [pervāne, ] 

Gice sen şemʿa ḳarşu ṭutuşurken nār-ı fürḳatde / Görüp üstüme şevḳıyla hemān pervāne dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 4). [pervāne, ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [pervāneye, -ye ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [pervāne, ] 

Ten-i ḫāşākini nār-ı maḥabbet ġarḳ-ı nūr eyler / Vefā bezminde şevḳıyla yanar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 3). [pervānesi, -si ] 

Virürdüñ ḫırmen-i dihḳān-ı dehrüñ ḥāṣılın ṣūfi / Elüñe girse ger gendüm ḳadar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 4). [pervānesi, -si ] 

Ḥarāretle yanarken nār-ı hecri dün gice şemʿa / Yanumca bir yaña pervāne yandı bir yaña meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 4). [pervāne, ] 

Pervāne gibi bir şeb şevḳum ḥikāyet itsem / Sen şemʿa yana yana sūzum şikāyet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 1). [pervāne, ] 

Ṣanasın şemʿ-i kāfūrī durur eşcār-ı gülşende / Ki ṭolmış sīmden pervānelerle būstān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 2). [pervānelerle, -lerle ] 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [pervāne, ] 

Cemʿüñde şemʿveş ṭutuşup nār-ı şevḳ ile / Yanmaḳda bir benüm gibi pervāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 2). [pervāne, ] 
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Cān lebüñ cāmın görüp mestāne şeklin baġladı / Yandı şemʿ-i şevḳe dil pervāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 1). [pervāne, ] 

 

pervāne ol-: Işığın etrafında dönen kelebek olmak. 

Nūr-ı nār-ı ʿaşḳdan bir lemʿa taḥṣīl eyleyen / Yanmaġa pervāne olur bilmez ol pervā nedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 3). [pervāne olur, -ur ] 

 

pervāne-dil: Pervane gönül. 

Kendi düşen aġlamaz ṣabr eyle pervāne-dil / Bir dem ola üstüñe pertev ṣala envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 6). [pervāne-dil, ] 

 

pervāne-i nūr-ı viṣāl: Kavuşma aydınlığının pervanesi. 

Ey Raḥīmī yana gör ḫadd-ı firāḳ-ı yār ile / İrgürür pervāne-i nūr-ı viṣāle nār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 7). [pervāne-i nūr-ı viṣāle, -e ] 

 

pervāne-i sūzān: Yanan küçük kelebek. 

Yanar dil ten döner żaʿfıyla fānūs-ı ḫayāl oldı / Beni sen şemʿuña pervāne-i sūzāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 2). [pervāne-i sūzāna, -a ] 

 

pervāneveş: Geceleri ışık çevresinde dönen, kendini ateşin içine atmasıyla bilinen küçük kelebek gibi. 

Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [pervāneveş, ] 

Yanup pervāneveş dil Mevlevī gibi semāʿ eyler / Senüñ şevḳüñle ara nāra yanmış ara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 4). [pervāneveş, ] 

 

pervāz: Uçma, uçuş. 

İşitdüm ṣaydgehde kebge hem pervāz imiş ʿanḳā / Ḫaber uçurdı aña dest-i ʿadlüñden meger şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 4). [pervāz, ] 

Hümā pervāz ʿālī seyr laçin-i saʿādetdür / Tezervi ʿālemi ṣayd itmege bir şāh-bāz irdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 349, Beyit 5). [pervāz, ] 

 

pervāz-ı hümā: Hüma kuşunun uçuşu. 

Dāne vü dāmıyla ḫāl ü zülfüñ olmazmış şikār / Yüksek uçarmış o pervāz-ı hümāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 4). [pervāz-ı hümāyı, -yı ] 
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perverde ḳıl-: Beslemek, büyütmek. 

Dil-i pür-derdi perverde ḳılurduñ cevr ü nāz ile / Yine ol niʿmete ḳāniʿ bu ben şükrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 5). [perverde ḳılurduñ, -urduñ ] 

 

perverdigār: Allah (c.c.). 

Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör / Yine virmek anuñdur luṭf ol perverdigāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 3). [perverdigāruñdur, -uñdur ] 

 

perverdigār-ı evliyā: Evliyaların Allah'ı. 

Reh-berüñ oldı duʿā-yı evvelīn ü āḫirīn / Yāverüñ olalıdan perverdigār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 9, Beyit 6). [perverdigār-ı evliyā, ] 

 

perveriş ḳıl-: Beslemek. 

Āb-ı fürḳatle nice dem perveriş ḳılmaḳ gerek / Mīve-i vuṣlat vire tā şāḫsār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 4). [perveriş ḳılmaḳ, -mak ] 

 

pes:  

1.Bundan böyle, artık. 

Her gice ḫār-ı ġamından ṣubḥa dek sen ġoncanuñ / ʿAndelībāsā göñül pes nā-gehānī zār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 2). [pes, ] 

 

2. Yeter, yetişir, kâfi. 

İtmedüm bülbül gibi ey yüzi gül gülzār seyr / Baña kūyuñ pes ne lāzım eyleyem tekrār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 1). [pes, ] 

 

peşmīne-pūş: Yünden hırka giyen. 

Peşmīne-pūş cürʿa gibi bezm-i ʿaşḳuñuñ / Birdür yanında cāme-i dībā külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 2). [peşmīne-pūş, ] 

 

pest it-: Aşağı duruma getirmek, değerini düşürmek, alçaltmak. 

Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [pest it, ] 

 

pest ḳıl-: Azaltmak. 
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Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [pest ḳılma, -ma ] 

 

pest-i himmet: Yardımın en aşağısı. 

Benüm yanumda ey şāh-ı bülend ol pest-i himmetdür / Yüce görmese ʿālī-dergehüñ ṭāḳ-ı muʿallādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 4). [pest-i himmetdür, -dür ] 

 

pest-i murġ-i bī-per ü pervāz: Uçmayan ve kanatsız kuşun en adisi. 

ʿAceb bir pest-i murġ-i bī-per ü pervāzısın vāʿiẓ / Ḳoyup kūyını yārüñ medḥ idersin baña uçmaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 6). [pest-i murġ-i bī-per ü pervāzısın, -ısın ] 

 

pey-ā-pey: Birbiri ardınca, birbirinin ardı sıra. 

Gönder Raḥīmī sende pey-ā-pey piyāleyi / Ṭolsun diyār-ı ġuṣṣaya ḫayl ü sipāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 7). [pey-ā-pey, ] 

Niçe bir olalum sāḳi ġubār-ı ġuṣṣadan bengi / Pey-ā-pey ʿaşḳuñı nūş idelüm ṣun cām-ı gül-rengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 1). [pey-ā-pey, ] 

 

peydā: Aşikar, ortada. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [peydā, ] 

 

peydā eyle-: Yapmak, meydana getirmek. 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [peydā eyledi, -di ] 

Gözüm Yūsuf-cemālüñ ḥasretiyle şāh-rāhuñda / Züleyḫā gibi eyler ʿāḳıbet bir reh-güẕer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 3). [peydā eyler, -r ] 

Ḥarāret irmesün tāb-ı güneşden deyü ol māha / Duḫān-ı āh-ı dilden eyledüm bir sāyebān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 2). [peydā eyledüm, -düm ] 

 

peydā it-: Ortaya çıkarmak, meydana getirmek. 

Ṣabāya çīn-i zülfüñ ideli her çın seḥer peydā / İder tā Çīn ü Māçīne varınca müşgter peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 1). [peydā ider, -er ] 

Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle / Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 2). [peydā ider, -er ] 

Sen ol ẓıll-i Ḫudāsın ey nihāl-i devḥa-i devlet / Özüñ gibi idemez bāġ-ı cennet bir semer peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 3). [peydā idemez, -emez ] 
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Raḥīmī tāc-ı sulṭāna ġubārdur dergehüñ virmez / Gedāyı ʿaşḳuñ itmez pādişāhum derd-i ser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 7). [peydā itmez, -mez ] 

Şeker-ḫandından olur ey meẕāḳ-ı cān şeker peydā / İder elfāẓ-ı dür-bāruñ söze gelse şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 1). [peydā ider, -er ] 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārumdur / Duḫān-ı āh sünbül dāġ-ı dil lāle ider peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 5). [peydā ider, -er ] 

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [peydā ideydüm, -eydüm ] 

Ḫayāl-i laʿl-i mey-gūnuñla cānā bezm-i fürḳatde / Raḥīmī mest olup dāʾim ider ḫūn-ı ciger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 7). [peydā ider, -er ] 

Maʿārif Būstānında bu gün Saʿdī-i vaḳtem ben / Yüzüme güle baḳ ben de idüm bir Gülsitān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 4). [peydā idüm, -üm ] 

 

peydā ḳıl-: Yapmak, meydana getirmek. 

Raḥīmī gerçi bī-pür-şīşe bir ʿaṣfūr-ı bī-ferdür / Ḳılupdur āsitānuñda hümāyūn āşiyān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 5). [peydā ḳılupdur, -updur ] 

 

peydā ol-: Ortaya çıkmak. 

Murāda irdi Aydın Tirenüñ başına gün ṭoġdı / Şehirde olalı sen devlet-i devr-i ḳamer peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 4). [peydā olalı, -alı ] 

Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [peydā olmadı, -dı ] 

Şeker-ḫandından olur ey meẕāḳ-ı cān şeker peydā / İder elfāẓ-ı dür-bāruñ söze gelse şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 1). [peydā olur, -ur ] 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [peydā oldı, -dı ] 

Otaġından ḳaçan kim olsa ol şāh-ı cihān peydā / Vücūd-ı cismi ḫākiden olur gūyā ki cān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 1). [peydā olsa, -sa; peyda olur, -ur ] 

Beni āniden anıñ ḥüsni anuñçün helāk itdi / Be-şarṭ-ı ān ki hīç olmaya bu rāz-ı nihān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 3). [peydā olmaya, -maya ] 

Ẕerre deñlü mihrüñ ey meh dilde bes peydā olur / Ṣubḥ-ı rūşen gibi rāzı ʿāleme ifşā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 1). [peydā olur, -ur ] 

Yine Ferhād-ı ġam-fersāya peydā oldı ṣandılar / Leb-i Şīrīnüñ añdum āh idüp dün kūhsār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 6). [peydā oldı, -dı ] 

 

peyġām: Haber, bilgi. 
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Lebine al ruḫı āl-i peyem-ber geçinür / Ṣoralum ālıla cāndan gele bu peyġāmı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 310, Beyit 5). [peyġāmı, -ı ] 

 

peyk: Haberci. 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [peyki, -i ] 

 

peykān:  

1.Ok temreni. 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [peykān, ] 

 

2. Okun ucundaki sivri demir. || Sevgilinin kirpiği. 

Doḳunmaz tīr-i müjgānuñ geçer görmezlenür şimdi / Velī ey ḳaşı ya cāna geçer peykānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 6). [peykānuñı, -uñı ] 

Cefā-yı ġamze cāna geçdi peykānı dil uzatmaz / Ṣorup ḥālüm aġız açar bu zaḫm-ı cān-sitān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 5). [peykānı, -ı ] 

 

peymāne: Kadeh. 

Būse-i cānāna cān peymānesin beẕl it diyü / Göz ḳıpar cām içre ben āvāreye her dem ḥabāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 2). [peymānesin, -sin ] 

Ṭālib olan būse-i mey-gūn-ı laʿl-i dil-bere / Meclis-i ʿaşḳ içre cān beẕl eylesün peymāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 3). [peymāne, ] 

Sāḳiyā bezm-i ezel peymānesin nūş eyleyüp / Cām-ı ʿaşḳuñla dilüm ser-mest ü ḥayrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 4). [peymānesin, -sin ] 

Ḫarābāta ḳadem baṣdum Raḥīmī ehl-i dillerle / Göñül peymānesin bir ḫāne-i ḫammāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 7). [peymānesin, -sin ] 

Ḥasret-i laʿlüñle cānā bezm-i ġamda gözlerüm / Döne döne ḳan ṭolup peymāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 2). [peymāne, ] 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [peymānesiyle, -siyle ] 

 

peyvend-i illā: Yalnızlık bağı. 

Ḳaṭʿ it taʿalluḳ riştesin miḳrāż-ı ḥarf-i lā ile / Peyvend-i illāya iriş gör nefʿ u żar kimlerdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 4). [peyvend-i illāya, -ya ] 
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peyveste: Daima, sürekli, her zaman. 

Rā ḳaşuñ peyveste çatma müşterüñe incinüp / Ey ʿuṭārid rā buradur kūşe-i rāḥat baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 2). [peyveste, ] 

Rā ḳaşuñ peyveste çīn itme ḫaṭālu göñlüme / Dāl-i zülfüñle perīşān-ḥāldür gel ḳıl meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 4). [peyveste, ] 

 

pır pır: Yanıp sönerek. 

Bir yaluñ yüzlü ışıḳ meh-rūsıdur pır pır yanar / Şehrde olmış zebān-ı cerr ile cerrār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 3). [pır pır, ] 

 

pīç: Kıvrım, büklüm. 

Zülfinüñ pīçi Budin mülkine ṣalarsa aḳın / Ḳayd-ı bend idüp anı ʿazm-i ferendūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 3). [pīçi, -i ] 

 

pīç-i zülf: Saçın kıvrımı. 

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [pīç-i zülfüñ, -üñ ] 

Pīç-i zülfi küfr-i ḫaṭṭuyla Budin mülkin diler / Ḳır ḳıral alayın ey ṣāḥib-ḳırān alaya ṣal (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 166, Beyit 2). [pīç-i zülfi, -i ] 

 

pinhān: Saklı, gizli. 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [pinhān, ] 

 

pinhān eyle-: Saklamak, gizlemek. 

Göñlümüñ maʿmūresin ey kāş vīrān eylesem / Genc-i ʿaşḳuñ dil-berā içinde pinhān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 1). [pinhān eylesem, -sem ] 

 

pinhān olup ḳal-: Gizli, saklı olup kalmak. 

Benden dehānı cān gibi pinhān olur ḳalur / Esrārum añlayan kişi ḥayrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 1). [pinhān olur ḳalur, ] 

 

pinhān-ı ṭāḳat: Gizli güç. 

ʿAşḳuña ey perī-ruḫ pinhān-ı ṭāḳatüm yoḳ / Sen var selāmet ol ben kendüm melāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 3). [pinhān-ı ṭāḳatüm, -üm ] 
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pīr:  

1.İhtiyar, yaşlı. 

Naẓardan dūr idüp ol pīri luṭf it şermsār itme / Raḥīmī pür-ḫaṭā bendeñdür ey şāh-ı ʿaṭā-baḫşum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 7). [pīri, -i ] 

 

2. Üstat. 

Ey Raḥīmī baş üzere pīrüm olsun dir iseñ / Ol ġubār-ı ḫāk-i pāy-ı reh-güẕār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 12). [pīrüm, -üm ] 

 

pīr ol-:  

1.Üstat olmak. 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [pīr olduġunca, -duġunca ] 

 

2. Yaşlı olmak. 

Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [pīr oldum, -dum ] 

 

pīrāhen: Gömlek. 

Dāmenine irmege her dem ṣabā pīrāhenüñ / Ḳomadı elden yaḳasın dil-berā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 1). [pīrāhenüñ, -üñ ] 

Çekeli pehlūsına gün gibi sen meh-çihreyi / Çerḫveş gögsin gerer ṣubḥ u mesā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 2). [pīrāhenüñ, -üñ ] 

Gül gibi pākīze dāmensin sen ey Yūsuf-liḳā / Dest-i nā-ḥaḳdan ne ġam ger çāk ola pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 3). [pīrāhenüñ, -üñ ] 

Ben senüñ Yaʿḳūbuñum ey Yūsuf-ı gül-pīrehen / Nükhet-i cān-baḫş olur būyı baña pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 4). [pīrāhenüñ, -üñ ] 

Bī-ḳarār ʿāşıḳ gibi üstüñe dir dir titreyüp / Baġrı ġamdan pāre pāre dāʾimā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 5). [pīrāhenüñ, -üñ ] 

Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi / Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 6). [pīrāhenüñ, -üñ ] 

Ḥāʾil olur vaḳt-i vuṣlatda Raḥīmī bendeñe / Oda yansun itdügin aña bula pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 7). [pīrāhenüñ, -üñ ] 

Gördi pīrāhenüñi titreyüp üstüme düşer / Çāk çāk itdi bu ġayretle girībānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 4). [pīrāhenüñi, -üñi ] 
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pīrāye-i ḫayr-ı ḫalef: Hayırlı evladın süsü. 

Selef ser-māyesi pīrāye-i ḫayr-ı ḫalefsin sen / Aṣıl sen ferʿ-i ʿālīsin saʿādet saña erzānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 335, Beyit 6). [pīrāye-i ḫayr-ı ḫalefsin, -sin ] 

 

pīrehende: Gömlek. 

Miyānuñ yādına cism-i nizārum / Görenler rişte ṣanur pīrehende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
3). [pīrehende, ] 

 

pīre-zen dehr: Kocakarı dünya. 

Pīre-zen dehre Raḥīmī ẕerrece mihr itmedi / Ehl-i cürʾet böyle ḳullanmaḳ gerek merdāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 5). [pīre-zen dehre, -e ] 

Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [pīre-zen dehrüñ, -üñ ] 

 

pīr-i ʿaşḳ: Aşk ustası. 

Döne döne pīr-i ʿaşḳuñ pendi budur kendüme / Bāda eyle ḥāṣılı ġam ḫırmenin ber-bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 4). [pīr-i ʿaşḳuñ, -uñ ] 

 

pīr-i kenʿān: Kenan'ın piri. ||. Hz. Yakup. 

ʿĀrıżında ẓāhir olmış lemʿa-i nūr-ı Nebī / Ḥüsn içinde beñzemiş çoḳ pīr-i Kenʿān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 3). [pīr-i kenʿān, ] 

 

pīr-i kerāmāt: Kerametler üstadı. 

Mürüvvet ḫatm olup ṣāḥīb-kerem ṭayy-ı mekān itmiş / Cüvānā ben de bir pīr-i kerāmāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 3). [pīr-i kerāmāt, ] 

 

pīr-i mey-fürūş: İhtiyar meyhaneci. 

Mürīd-i her mürāyı olma ḥāl-i bī-riyā kesb it / Bu ben oñara pendi böyle pīr-i mey-fürūş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 2). [pīr-i mey-fürūş, ] 

Bir neşʾeñ ile başına Cemşīd olur gedā / Ey pīr-i mey-fürūş ayaġuñ destgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 6). [pīr-i mey-fürūş, ] 

 

pīr-i meygede: Meyhanenin piri, yaşlısı. 
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Ey pīr-i meygede beni mest eyle ḥürmet it / Ṣāfi-keşān ü ṣūfiveşān delḳ-pūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 3). [pīr-i meygede, ] 

 

pīrlik: Yaşlılık, ihtiyarlık. 

Ḳaddümi bükdükce zülfüñ laʿlüñi ḳıldum ṭaleb / Pīrlikde başladum çenberde cān-bāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 3). [pīrlikde, -de ] 

 

pister: Yatak, döşek. 

Tenaʿʿum birle ṣıḥḥat pisterinde ḫ˅āb-ı nāzıyla / Ḥużūr-ı pür-sürūrıyla ḳılup ḫoş-istirāḥatler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 2). [pisterinde, -inde ] 

 

pister-i dībā: İpekli döşek. 

Ḳapuñda pister-i dībā gerekmez ḫāk-i der yegdür / Seg-i kūyuñ sifāli cāmdan ey pür-hüner yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 1). [pister-i dībā, ] 

 

pister-i zer-beft-i ʿāri: Tertemiz altın dokumalı döşek. 

Raḥīmī pister-i zer-beft-i ʿāriden muʿarrāyum / Muḳīm-i būriyāyum ḫayli demdür bī-riyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 7). [pister-i zer-beft-i ʿāriden, -den ] 

 

piyāde:  

1Yaya, ayağıyla yürüyerek giden. 

Piyāde seyr iderken maḳdem-i şāha yüzin sürmiş / Müsellem ʿasker-i ezhāra oldı tācver lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 4). [piyāde, ] 

 

2. Satranç oyunundaki taşlardan biri. (piyon). 

Māt eyler idi at ṣalup üstüme şāh-ı ġam / Bir luʿb ile piyāde olaldan müsellemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 3). [piyāde, ] 

 

piyādevār: Piyon gibi. 

Naṭʿ-ı şitāda ruḫ sürer idüñ piyādevār / Māt olur ol şehā ḳonacaḳ ḫāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 7). [piyādevār, ] 

 

piyāle: Kadeh. 

Nūş itmeyince cām-ı lebini piyālenüñ / Batmaya ḳala cānda ġam-ı zaḫmı nālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 1). [piyālenüñ, -nüñ ] 



1371 
 

Gönder Raḥīmī sende pey-ā-pey piyāleyi / Ṭolsun diyār-ı ġuṣṣaya ḫayl ü sipāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 7). [piyāleyi, -yi ] 

 

pul: İşlemelerde kullanılan parlak, ortası delik, küçük, çok ince maden, jelatin veya sedeften levhacık. 

Seyr-i dīdāruña ṣu gibi revān olsam diyü / Göz açup gözler Raḥīmī sūy-ı kūyuñ pul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 7). [pul, ] 

 

puṣu: Gizli, görünmeyecek yer. 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [puṣudan, -dan ] 

 

pūte-i çerḫ: Dünya potası. 

İder āhı oḳına pūte-i çerḫi nişān ḫasta / İñiledür duruş ḳaddin büküp eyler kemān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 1). [pūte-i çerḫi, -i ] 

 

pūte-i ġuṣsa: Gam potası. 

Pūte-i ġuṣsaya ḳoyup bu Raḥīmīyi felek / Sızṭurup āteş-i ġayretle ʿaceb ḳāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 4). [pūte-i ġuṣsaya, -ya ] 

 

pül: Köprü. 

Ḳudūmüñden feraḥ-efzā olaldan sīne-i ṣaḥrā / Gözüm yaşı gül oldı ey yüzi gül ṣan boyum bir pül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 3). [pül, ] 

 

pür: Dolu. 

Dendān-ı fürḳati aḳıdur gözlerüm yaşın / Pürdür Raḥīmī ʿıḳd-ı leʾāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 7). [pürdür, -dür ] 

 

pür eyle-: Doldurmak. 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [pür eyle, ] 

 

pür it-: Doldurmak. 

Düşelden ayru nā-geh sen ruḫ-ı gül-berg-i zībādan / Pür itdi ṣaḥn-ı bāġı ḳanlu yaşum laʿl-i ḥamrādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 1). [pür itdi, -di ] 
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Pür itmiş bāde-i gül-rengi nūş-ā-nūş remz eyler / Ṣafā bezminde ehl-i ʿişrete sāġar ṣunar lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 2). [pür itmiş, -miş ] 

Yüzüm deff şīvenüm nāyum fiġān u nāle ʿūdumdur / Pür itdüm naʿra-i ʿaşḳuñla şimdi bezm-i ʿuşşāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 2). [pür itdüm, -düm ] 

 

pür-āb ol-: Su ile dolmak (gözyaşı dökmek bağlamında). 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [pür-āb ola, -a ] 

 

pür-āteş eyle-: Ateş dolu, yakıcı olmak. 

Ser-ā-ser Tire ʿālem iden olmış nūr-ı ḥüsninden / Pür-āteş eylemiş tāb-ı ruhıyla mülk-i Ṣaruḫan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 4). [pür-āteş eylemiş, -miş ] 

 

pürçemlü: Perçemi olan, kâküllü. 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [pürçemlü, ] 

 

pür-cūş it-: Coşkulu hale getirmek, coşturmak. 

Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi / Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 5). [pür-cūş idüp, -üp ] 

 

pür-derd-i rūz: Dert, keder dolu gündüz. 

Lebüñ devrinde ben pür-derd-i rūz u şām-ı hicrānam / Şarāb-ı cām-ı vaṣluñ ile sürer kişi devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 3). [pür-derd-i rūz, ] 

 

pür-ġam: Üzüntü dolu. 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [pür-ġam, ] 

 

pür-ġaraż: Kin dolu. 

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [pür-ġaraż, ] 

 

pür-ġavġā: Kavga dolu. 
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Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [pür-ġavġā, ] 

 

pür-ḥaḳīḳat-bīn: Tamamıyla hakikati, doğruyu gören. 

Ḥaḳīḳat-dān ola hem pür-ḥaḳīḳat-bīn ü ḥaḳ-perver / Senüñ gibi saʿādet kānı şāh-ı kāmkār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 2). [pür-ḥaḳīḳat-bīn, ] 

 

pür-ḫār: Diken dolu. 

Vuṣlatuñ olmaz müyesser ġuṣṣa-i aġyārsuz / Gülşen-i ʿālemde ey gül gibi pür-ḫārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 6). [pür-ḫārum, -um ] 

 

pür-ḥarāret: Aşrı sıcak, yakıcı sıcaklık dolu. 

Raḥīmī pür-ḥarāretdür senüñ bu ıżṭırābuñdan / Meger vaṣluñ şarābı defʿ ide ey şāh-ı şekker leb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 7). [pür-ḥarāretdür, -dür ] 

Pür-ḥarāretdür Raḥīmīnüñ zebānı nārveş / Ḥālet-i sūz u güdāẕ ile ider eşʿār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 7). [pür-ḥarāretdür, -dür ] 

Turş-rūyından raḳībüñ münḥarif oldı mizāc / Tāb-ı ġamdan pür-ḥarāretdür ḫoş-āb ister göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 2). [pür-ḥarāretdür, -dür ] 

 

pür-ḫaṭā: Hata, kusur dolu. 

Naẓardan dūr idüp ol pīri luṭf it şermsār itme / Raḥīmī pür-ḫaṭā bendeñdür ey şāh-ı ʿaṭā-baḫşum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 7). [pür-ḫaṭā, ] 

 

pür-ḫūn: Kanlı, kan dolu. 

Raḥīmī ḥasret-i mey-gūn-ı laʿl-i yār ile dāʾim / Ciger pür-ḫūn cān bir sāġar-ı devvāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 8). [pür-ḫūn, ] 

 

pür-ḫūn ol-: Kan içinde kalmak. 

Lebüñsüz cām-ı cān pür-ḫūn olupdur / Ruḫuñsuz göz yaşı gül-gūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
45, Beyit 1). [pür-ḫūn olupdur, -updur ] 

 

pür-hüner: Yetenekli, becerikli || Sevgili. 

Ḳapuñda pister-i dībā gerekmez ḫāk-i der yegdür / Seg-i kūyuñ sifāli cāmdan ey pür-hüner yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 1). [pür-hüner, ] 
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pür-ıżṭırāb: Acı, keder dolu. 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [pür-ıżṭırāb, ] 

 

pür-melāl: Gamlı, kederli, sıkıntılı, üzüntülü. 

Ḫayli muġber ḫāṭıruz ḫaṭṭ-ı ġubār-ı yārdan / Bilseñ esrārum eger ḥayrān ḳalurduñ pür-melāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 6). [pür-melāl, ] 

 

pür-mevc-i māʾ: Suyun coşkun dalgaları. 

Deñiz deryāya ol pür-mevc-i māʾ kemhāsını giysin / İrişdi rūzgār-ı vuṣlatı niçün donanmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 2). [pür-mevc-i māʾ, ] 

 

pür-nāle: İniltili, inilti dolu. 

Düşmenlerüñüñ ura donanması ḳaraya / Pür-nāle ḳodı nāy ile zindāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 6). [pür-nāle, ] 

 

pür-necm ol-: Yıldız dolu olmak. 

Şerār-ı sūz-ı şevḳümden semā pür-necm olur her şeb / Ruḫuñ mihriyle sīnem içre deff ü nāya ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 3). [pür-necm olur, -ur ] 

 

pür-nuḳūş: Nakışlarla dolu || İnsan. 

Maʿnā gözüyle seyr iderin ṣūret ʿālemin / Naḳḳāş-ı levḥ-ı pür-ʿıberüñ pür-nuḳūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 2). [pür-nuḳūşıyam, -ıyam ] 

 

pür-nūr-ı cā eyle-: Yeryüzünü çok aydınlık hale getirmek. 

Ṭañ mıdur pür-nūr-ı cā eylerse ṭabʿumdan güneş / Ṭoludur gün gibi şevḳüñle içüm ṭaşum benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 3). [pür-nūr-ı cā eylerse, -rse ] 

 

pür-şekl ol-: Şekillerle dolu hale gelmek. 

Nev-cüvān iken cihān oldı Raḥīmī pür-şekl / Ḥasb-i ḥālüñden nişān virdi diyār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 9). [pür-şekl oldı, -dı ] 

 

pür-şevḳ ol-: Neşe ile dolmak. 

Ṭañ mıdur gögsin görüp pür-şevḳ olursa āsmān / Gice pehlūsındadur bir māh-ı tābān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 3). [pür-şevḳ olursa, -ursa ] 
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pür-şīven: Matem dolu, yaslı; inleyen. 

Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm / Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 3). [pür-şīven, ] 

 

pür-sūz: Çok yanık, çok yakıcı. 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [pür-sūz, ] 

 

pür-tāb: Ateşli, hararetli. 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [pür-tāb, ] 

 

pür-tāb-ı dil: Hararet dolu gönül. 

Gerdenümde her gice āvāze-i zencīr-i şevḳ / Şemʿveş pür-tāb-ı dil eksük degüldür sūz u sāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 6). [pür-tāb-ı dil, ] 

 

pür-vādi: Vadi dolu. 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [pür-vādi, ] 

 

R 
rā:  

1.Arap alfabesinde “ra” harfinin adı. || Sevgilinin kaşı. 

Rā ḳaşuñ peyveste çatma müşterüñe incinüp / Ey ʿuṭārid rā buradur kūşe-i rāḥat baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 2). [rā, ] 

Rā ḳaşına dil-berüñ cān virmege neẕr eyledüñ / Ey Raḥīmī rāyı rācıḥ eyledüñ bu rāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 7). [rāyı, -yı ] 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [rāsında, -sında ] 

 

2. Ra harfi, eğri. 

Medḥ it dehānı mīmini hem dāl zülfini / Ḫoşdur Raḥīmī ol ḳaşı rāya bu rā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 7). [rā, ] 
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rā eyle-: Ra harfi gibi eğri hale getirmek. 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [rā eyler, -r ] 

 

rā ḳaş: Sevgilinin ra harfine benzeyen kaşları. 

Rā ḳaşuñ peyveste çīn itme ḫaṭālu göñlüme / Dāl-i zülfüñle perīşān-ḥāldür gel ḳıl meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 4). [rā ḳaşuñ, -uñ ] 

Rā ḳaşına dil-berüñ cān virmege neẕr eyledüñ / Ey Raḥīmī rāyı rācıḥ eyledüñ bu rāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 7). [rā ḳaşına, -ına ] 

 

rab: Allah. 

Rıḥlet deminde cürmini ʿafv it Raḥīmīnüñ / Bār-ı girānla eyleme yā Rab bār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 7). [rab, ] 

Ġarḳ itdi baḥr-i fürḳat fülk-i vücūdı yā Rab / Olmadı ḳaṭre ʿavni sen Ḫıżr-ı dīdebānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 6). [rab, ] 

Ṣoñ dem āsān it Raḥīmīye şehādet lafẓını / Yā Rab īmānıyla Kurʾānı aña hem-rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 5). [rab, ] 

Nice deryā-yı ḳudret ḳaṭresidür bilmezem yā Rab / Ne ḥikmet mevcinüñ seyl-āb-ı bī-pāyānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 6). [rab, ] 

Ey Raḥīmī şāyiʿ itdi mā-cerā-yı eşkümi / Baña kerīm yā Rab ez-īn dīde-i ḫūn-bār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 7). [rab, ] 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [rab, ] 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [rab, ] 

Raḥīmī yem-i ümmīd bu selīmü’l-bāl olup dāʾim / Murādum ḳapusın fażluñla yā Rab fetḥ-i bāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 7). [rab, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [rab, ] 

Ḥarīm-i ḥüsn içinde ḥāṣılı cūy-ı sirişkümdür / Özin ḳıl yaşını yā Rab k’o serv-i ser-firāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 3). [rab, ] 

 

rabb: Allah. 

Ġarīb ü bī-kes ü dermānde ḳaldum / Meded yā Rabb baña bir yār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
23, Beyit 4). [rabb, ] 

İşidüp raḥm eylemez nālişlerin bī-dillerüñ / Bilmezüz kim n’eylerüz yā Rabb dil-i nālānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 4). [rabb, ] 
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Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [rabb, ] 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [rabb, ] 

Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [rabb, ] 

Kārbān-ı ʿaşḳuña bir gün ola menzil ola / Göñlümi yā Rabb ḥaḳīḳat şehrine bir rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 2). [rabb, ] 

Kibriyā kūhında yā Rabb ḳılma gürg-i tīz-ceng / Rāzıyam ben meskenet rāhında bir rūbāh ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 175, Beyit 3). [rabb, ] 

Vücūd-ı nāzük-i cānānı yā Rabb ṣaḳla āfetden / Raḥīmī ḫasta-i zārum budur vird-i seḥergāhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 5). [rabb, ] 

Ḳanḳı gün yā Rabb gelür ol mihr-i raḫşānum yine / Ḳanḳı şeb aḫşamlaya ol māh-ı tābānum yine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 1). [rabb, ] 

 

rāciḥ: Tercih edilen, müreccah. 

Buradan gitmeden ey ḳaşı rā ölmek baña rāciḥ / Elif-ḳaddümi derdüñle büküp dāl idüp ad itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 2). [rāciḥ, ] 

 

rāciḥ eyle-: Tercih etmek. 

Rā ḳaşına dil-berüñ cān virmege neẕr eyledüñ / Ey Raḥīmī rāyı rāciḥ eyledüñ bu rāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 7). [rācıḥ eyledüñ, -düñ ] 

 

rād: Üstün, değerli. 

Rā ḳaşına dil-berüñ cān virmege neẕr eyledüñ / Ey Raḥīmī rāyı rācıḥ eyledüñ bu rāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 7). [rāda, -a ] 

 

raġbet:  

1.Değer, kıymet. 

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri / Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 6, Beyit 4). [raġbet, ] 

Dirhem ü dīnāradur raġbet hünerde yoḳ revāc / Naḳd-i ʿömrüñ vir olup cehle ḫarīdār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 3). [raġbet, ] 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni / Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 3). [raġbetüm, -üm ] 
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Liyāḳat yoḳ ġulām-ı dergehüñden dimege bende / Yiter bu ulu raġbet uşda ser-ḫayl-i sükkānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 4). [raġbet, ] 

 

2. İstek, arzu, ilgi. 

Dilden iderse n’ola ġam-ı zülf-i yār göc / Raġbet mi var itmese miskīn-Tatār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 8). [raġbet, ] 

 

raġbet bul-: İlgi görmek. 

Şimdi kuḥl oldı gözüm nūrı baṣīret ehline / Ḫāk-i pāyuñdan bulup raġbet ġubār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 7). [raġbet bulup, -up ] 

 

raġbet ol-: İstek ve alâka gösterilmek, beğenilip istenilmek. 

İşigüñde gözüm yaşına baḳmaz / ʿAḳīḳa raġbet olmazmış ʿAdende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
4). [raġbet olmazmış, -mazmış ] 

 

raġm: İnadına, zıddına davranma. 

Raḳībüñ raġmına ey çeşm-i nergis / Naẓar ḳıl mestüñüm geh gāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
189, Beyit 6). [raġmına, -ına ] 

 

rāh: Yol, tarik. 

Menzilüm gün gibi dirseñ ola farḳ-ı farḳadān / Ol rıżā rāhında her dem ḫāksār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 7). [rāhında, -ında ] 

Bir ser-i mevce ʿadem rāhında gümrāh olmadı / Mīm aġzuñ dāl zülfeynüñden umanlar meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 2). [rāhında, -ında ] 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [rāh, ] 

Maḳṣad-ı maḳṣūdmend-i bāb-ı himmetdür kilīd / Eftaḥullāh bī-tekellüf ṭālibe hīç rāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 7). [rāh, ] 

Kārbān-ı ʿaşḳuña bir gün ola menzil ola / Göñlümi yā Rabb ḥaḳīḳat şehrine bir rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 2). [rāh, ] 

Kibriyā kūhında yā Rabb ḳılma gürg-i tīz-ceng / Rāzıyam ben meskenet rāhında bir rūbāh ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 175, Beyit 3). [rāhında, -ında ] 

 

rāh-ı ʿaşḳ: Aşk yolu. 

Ḥıfẓ eyle dilde ḫūn-ı ġamı rāh-ı ʿaşḳda / Yoḳdur Raḥīmī yolda zebānī nevālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 5). [rāh-ı ʿaşḳda, -da ] 
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Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Rāh-ı ʿaşḳuñda bular olmadı yoldaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 2). [rāh-ı ʿaşḳuñda, -uñda ] 

Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [rāh-ı ʿaşḳ, ] 

Rāh-ı ʿaşḳuñda ṣabāāsā yiler göñlüm gibi / Rūzgāra tābiʿ olmış ber-hevāyı görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 217, Beyit 6). [rāh-ı ʿaşḳuñda, -uñda ] 

 

rāh-ı ḍalālet: Sapıklık yolu. 

Yā İlāhī sen beni benden bu gün āgāh ḳıl / Ḳıl ʿaṭā rāh-ı ḍalāletde yeter gümrāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 1). [rāh-ı ḍalāletde, -de ] 

 

rāh-ı ḥaḳ: Allah yolu. 

Cāhı çāha menṣūbı menṣūbeye döndürdiler / Rāh-ı Ḥaḳda her biri ṣorsañ yine gümrāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 5). [rāh-ı ḥaḳda, -da ] 

 

rāh-ı ḥaḳīḳat: Doğruluk yolu. 

Ṣūretā didüm zebān-ı kibriyādan bir ġazel / Maʿnīde rāh-ı ḥaḳīḳatde özüm ḫāk iderüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 7). [rāh-ı ḥaḳīḳatde, -de ] 

 

rāḥ-ı rūḥ-efzā: Ruha ferahlık veren şarap. 

Āh kim sāġar ṣunarsın mest olup her sifleye / Laʿl-i nābuñ beẕl idersin rāḥ-ı rūḥ-efzā gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 2). [rāḥ-ı rūḥ-efzā, ] 

 

rāh-ı rūşen: Aydınlık yol. 

Bir ṭoġrı rāh-ı rūşen ḳadd ü ḫaduñ ḫayāli / Ey şāh-ı ehl-i dil dil ḳıble-nümāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 5). [rāh-ı rūşen, ] 

 

rāh-ı rüsvā: Rezilin yolu. 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [rāh-ı rüsvāyı, -yı ] 

 

raḥīmī: 16. yy da yaşamış divan şairi. Kütahyalı Rahîmî. 

Raḥīmī tāc-ı sulṭāna ġubārdur dergehüñ virmez / Gedāyı ʿaşḳuñ itmez pādişāhum derd-i ser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 7). [raḥīmī,  

Ḫayāl-i laʿl-i mey-gūnuñla cānā bezm-i fürḳatde / Raḥīmī mest olup dāʾim ider ḫūn-ı ciger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 7). [raḥīmī, ] 
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Ey Raḥīmī başuma ter düşdi deryā acıdı / Düşeli dildār ile mā-beynüme bu mā-cerā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 3, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ben Raḥīmīyem ʿaṭā ʿaynıyla raḥm it vaḳtidür / Ḳıl kerem ey şāh-ı ʿālem himmet it himmet baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 6). [raḥīmīyem, -yem ] 

Raḥīmī gerçi bī-pür-şīşe bir ʿaṣfūr-ı bī-ferdür / Ḳılupdur āsitānuñda hümāyūn āşiyān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 5). [raḥīmī, -em ] 

Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Dāġ-ı ġam şol deñlü zeyn itdi Raḥīmī cismümi / Şüphenüñ ḫilʿat geyürdi gūyiyā şeh-zād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥm ile ṣāfi naẓar eyle Raḥīmī bendeñe / Ṭabʿınuñ mirʾātıdur anuñ medār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 11). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī baş üzere pīrüm olsun dir iseñ / Ol ġubār-ı ḫāk-i pāy-ı reh-güẕār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 12). [raḥīmī, ] 

Luṭf ile yap yap Raḥīmīnüñ yıḳıḳ göñlin hemān / Bir velāyet ẓāhir it ey kām-kār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 13). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Raḥīmī pür-ḥarāretdür senüñ bu ıżṭırābuñdan / Meger vaṣluñ şarābı defʿ ide ey şāh-ı şekker leb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Vaṣf-ı ḳaddüñle Raḥīmī rast u mevzūn-ṭabʿdur / Luṭf-ı güftāruñla aġzından yaġar dürr-i ḫoş-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Sen Raḥīmī beẕl-i cān it yolına umma ʿivaż / Ol kerīmü’ş-şāndur iḥsāndan itmez ictināb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Bezm-i ġamda ey Raḥīmī ḥālüme raḥm eyleyüp / Ḳanlar aġladı ḳadeḥler nāleler toldı rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī el götür baş aç yüzüñ dergāha ṭut / Ḳıl duʿāyı devlet-i sulṭān Selīm Ḫāna şitāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Fehm olunmazdı femüñ keyfi nedür ḥayrān idük / Ey Raḥīmī olmasa ger kāşif-i esrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī utanur yaşum görüp rez-duḫteri / Yüzine her dem ṭutar vālā-yı gül-gūndan niḳāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ḳuluña emr eyle olsun sākin-i kūyuñ / ʿAzīzüm ol gedāyı bir söz ile Mıṣra sulṭān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī dostum bī-gāne ṣanma āşinālıḳ ḳıl / Ḳadīmī cān nisāruñ bende-i fermānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 7). [raḥīmī, ] 
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Ey Raḥīmī ʿaşḳuña dil şol zemān vīrān iken / Daḫi maḫfīdi bu çār ʿunṣurda genc-i şeş cihāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Der-i cānāna yüz sürdüm ḳoyup başum ayāġına / Bi-ḥamdillāh Raḥīmī baña el virdi yine devlet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ṣayd itdi Raḥīmī dilini bir gözi ḫūn-rīz / Şāhāne hücūm eyledi şehbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bendeñüñ ḥālin ṣorarsañ / Esīr-i bend-i miḥnetdār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Her dem sürerdi başını itün ayaġına / Bāri ġubār olaydı Raḥīmī yoluñda kāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bendeñi gibi vefā zencīri bend itmiş / Ṭapuña boynı baġlu çākerüñdür bī-gümān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

ʿAzmüñ Raḥīmī merḥale-i rāh-ı ʿaşk ise / Eyle sefer yaraġını ḳıl iḫtiyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
26, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

İltifātını Raḥīmī mūruñuñ eyle ziyād / Vāris-i mülk-i Süleymānı sezā-yı taḫt u tāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Rıḥlet deminde cürmini ʿafv it Raḥīmīnüñ / Bār-ı girānla eyleme yā Rab bār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 7). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Yār derdiyle Raḥīmī bu dilinmiş dilimüñ / Göricek yārelerin yār ile düşmedi sūrāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Çihrem Raḥīmī ḳıṣṣa-i ġuṣṣam beyān ider / Her bāb bir kitāb gözüm aña bāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Cennet ü ṭūbāya virmez ḳāmet ü dīdāruñı / Himmeti şāhum Raḥīmī bendeñüñ ġāyet bülend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Medḥ it dehānı mīmini hem dāl zülfini / Ḫoşdur Raḥīmī ol ḳaşı rāya bu rā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Midḥatüñ gülzārınuñ bir bülbül-i ḫoş-ṭabʿıdur / Bu Raḥīmī çākerüñ ey gülşen-i ʿirfān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 9). [raḥīmī, ] 

Secde ḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ḳalbüm Raḥīmī ġayrıya / Kaʿbe dergāhuña ḳılmışdur ṣafā ile sened (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī baḫt-ı hümāyūn bu ṭāliʿi Ferruḫ / Esīr-i zülf ü ruḫ itdi seni mübārek bād (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 36, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ṣoḥbet-i şeyḫe niçün gelmez diyü ṭaʿn eyleme / Ṣūfiyā dervīş Raḥīmī ʿaşḳa olmışdur mürīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Şād it Raḥīmī ḳuluñı bir merḥabā ile / Olsun ḳabūl-i luṭfuñ ile kām-kār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 8). [raḥīmī, ] 
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Merve ḥaḳḳı Kaʿbe kūyuñda Raḥīmī serverā / Biñ Ṣafāyıla ḳılupdur cānını ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 12). [raḥīmī, ] 

Yād-ı laʿlüñdür Raḥīmī mürdeye viren ḥayāṭ / Ḳālib-i fersūdedür ey ʿḬsā-dem cānsuz cesed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ser-güẕeştem n’ola olursa selefden muʿteber / Ey Raḥīmī bu ḥaḳīḳat ḥāl olur efsānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 41, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Yolumda sāyeveş ḫāk ol dimişsin / Raḥīmī nā-tüvān mūr emre meʾmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Cānā Raḥīmī laʿlüñe bulmazsa dest-res / Sāġar gibi derūnı ṭolu ḳan olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 43, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī vaṣlın umma ol gözi mestüñ müdām / Bir ḫayāl-i ḫūb ol bir devlet-i nā-yābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ġamze ḳıldı ḳalb-i meftūn / Lebiçün cān ġama merhūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā / Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 7). [raḥīmīyi, -yi ] 

Ehl-i ʿaşḳa Raḥīmī cevr-i ʿitāb / Ḫūb-rūlarda bir güzel-ḫūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 10). 
[raḥīmī, ] 

Zer-i ḫāliṣ gibi günden güne zerd olmada çihreñ / Raḥīmī ḳanlu yaşuñ var ise kibrit-i aḥmerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ümīd-i vuṣlat-ı cānān ile cān virmek āsāndur / Raḥīmī ara yirde böyle hicrān olmadan yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ruḫ-ı zerdiyle her gün muntaẓırdur şāh-rāhuñda / Raḥīmī bir ḫazān yapraġıdur yollara düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ṭālib-i nūr-ı tecellīdür Raḥīmī şevḳ ile / Vādī-i ʿaşḳ içre ḳılmış bir gice dīdār seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 54, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum / Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

N’ola virse Raḥīmī yoluña cān / Saña şāhum gedā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 7). 
[raḥīmī, ] 

Dehenüñ fikri ile şimdi Raḥīmī şiʿri / Şüphe yoḳ ʿālem-i ġaybdan ayırur mülhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Anuñ içün ruḫ sürer şāhum Raḥīmī ḳapuña / Naṭʿ-ı ḥüsnüñde vefā şaṭrancınuñ leclācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī bildi bes şāh-ı hümāyūn menzilet / Būm-ı nekbetdür anuñçün āşiyānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 7). [raḥīmī, ] 
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Ey Raḥīmī ḳadd ü zülf-i yār ise sevdā-yı cān / Ṣubḥa dek yılduz ṣayup her gice ol bī-dār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Āşināyāne Raḥīmīye naẓar ḳıl dostum / Şāyed ol kem-ḳaṭrenüñ bir dem yaşı deryā olur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 63, Beyit 5). [raḥīmīye, -ye ] 

Raḥīmī himmeti ʿālī umar şānı bülendüñden / Ḳapuñda pādişāhum gerçi bir ednādan ednādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Pīre-zen dehre Raḥīmī ẕerrece mihr itmedi / Ehl-i cürʾet böyle ḳullanmaḳ gerek merdāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmīyem yoluñda ẕerreveş ḫākiyle yeksānem / Güneş gibi velī mihrüñle ey meh iştihārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 5). [raḥīmīyem, -yem ] 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Unutma añ Raḥīmī ḳuluñı düşnām-ı laʿlüñden / Benem ol ey mürüvvet kānı vird-i müstecābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ḥālüñi ʿarż it der-i şāh-ı süḫan-dāna / Maʿārif şehrinüñ şāhı feṣāḥat nükte-gūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül / Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bendeñi mülk-i süḫanda Ḫusrev eyledüm / Ḫayāl-i vaṣf-ı laʿlüñ ʿāḳıbet Şīrīn-kelām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī işidüp nālemi ol ġonca dimiş / Ṣad hezār ancılayın bülbül-i pür-zārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Şitā faṣlından āfetdür cemāl-i yārsuz nev-rūz / Raḥīmī gülşenüm bāġ u bahārum ḫadd-i yārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī gerçi ḫāk oldı ümīd-i pāy-ı būseñle / Görüp bir gün dimezsin raḥm idüp bir ḫāksārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī şād ṭut göñlüñ seni sulṭān-ı ʿaşḳ / ʿĀḳıbet cünd-i ġama ser-ʿasker ü serdār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Dimāġ-ı cāna irdi ṣubḥ-dem bir nükhet-i cān-baḫş / Raḥīmī ol muʿaṭṭar zülf-i ʿanber varsa būdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 4). [raḥīmī, ] 

Ḫāl-i ruḫuñ firāḳı ile nār-ı ḥasretüñ / Yaḳdı Raḥīmī sīnesine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 80, Beyit 5). [raḥīmī, ] 
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Raḥīmīnüñ budur dārü’ş-şifā-yı ġaybdan derdi / Vücūduña irüp ṣıḥḥat tenüñde gide zaḥmetler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 5). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Laʿl-i ḳanduñ ẕikr ider dāʾim Raḥīmī Ḫusrevā / Penc Şīrīn ṭabʿ olur vaṣf-ı lebüñ tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī sāʾilüñdür eşk-i çeşm-i rūy-ı zerd ile / Müferraḥdur taraḥ defʿine sīr-i sīm ü zer yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Teraḥḥum ḳıl Raḥīmī cürʿaveş pāy-māl-i devrāndur / Senüñ ey sāḳī-i gül-ruḫ elüñden bir ayāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmīnüñ ne ṭañ tār olsa başına cihān mülki / Benüm ol ey meh ü ḫūrşīd-i ʿāriż baḫt-ı dūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 4). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Menʿ itme ṣūfī dil-ber ü meyden Raḥīmī / Ḳo ʿīş ü ʿişret itsün anı şimdi çaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 4). [raḥīmī, ] 

Ḳuluyuz ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı / Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Cānın eyler Raḥīmī saña fidā / Göre sulṭānum ol gedā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 11). 
[raḥīmī, ] 

Ḥālet-i laʿlüñ Raḥīmī cām-ı sāġardan ṣorar / Ol meẕāḳ-ı cām-ı cānı kām-yābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī muʿciz-i ʿḬsāya beñzer bir kerāmetdür / Dil-i bīmārını ben derdmendüñ ol ki ḫoş eyler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Dün ü gün budur Raḥīmīnüñ murādı Ḥaḳḳ bilür / Her şebüñ ola şeb esrār-ı ḥaḳı şebhā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 6). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Öge öge göge çıḳardı Raḥīmī ḳapuñı / Himmetini ol gedānuñ gör nice şāhānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Baş üzre yir idindi Raḥīmī ġazelleri / Sen şāhuñ ayaġına olalı güher-nisār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Maḥbūb ile Raḥīmī şarāb-ı nihānı gör / Nāşīnuñ ehl-i ʿaşḳa be-ġāyet yasaġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 9). [raḥīmī, ] 

Ġam-ı Leylā-yı zülfüñle Raḥīmī olalı meftūn / Gezüp Mecnūn-ı ser-gerdānı bī-sāmāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Rikābuñdan Raḥīmī sāye gibi bir gün ayrılmaz / Vefā yolında ol sābit-ḳadem bir ḫāksāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 9). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ṣu gibi aġlar ṣabāveş āh idüp her dem / Niç’itsün görmedi ḫāk-i cenābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 4). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmīyem benem ʿālemde senden ġayrı kimsem yoḳ / Olaruñ niçe şāh-ı bī-şümārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 9). [raḥīmīyem, -yem ] 
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Raḥīmī ḥasret-i mey-gūn-ı laʿl-i yār ile dāʾim / Ciger pür-ḫūn cān bir sāġar-ı devvāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 8). [raḥīmī, ] 

Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā / Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 5). [raḥīmīyi, -yi ] 

Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī yaşuñı sen de revān it yolına / Raḥm ide bir gün ola şāyed o dürr-i şehvār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Raḥm ḳıl miskīn Raḥīmī bend-i zülfüñde şehā / Nice demlerdür perīşān-rūzgār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī dü cihāna dergehüñ virmez benüm ḫānum / Anı vallāhi ṣanma bir daḫi dār u diyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Bir degül biñ cān fidā eyler Raḥīmī yoluña / Līk ḫūra geçmez ey ebrū kemān ḳurbānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

N’ola Raḥīmī būse isterse leblerüñden / Cānā leẕīẕ ü terdür ekser ġıdā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bendeñüñ telḫ itdi Şīrīn zindegānısın / Bu kār-ı bī-meẕāḳ ey Ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ʿāşıḳa / Ṭālib-i Ḥaḳḳ olmuşuz her yirde ṭāʿāṭ ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī ẕerreveş pā-māl ü ser-gerdānıyam / Bir’ki gündür ol meh-i nā-mihribānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī göge aġsa ṭañ mı ṭopum gün gibi / Bir mehüñ eflākveş şehr ü ḥiṣārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / Yād-ı ʿummān istemez deryā diyārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Ḥāl-i erkāna vuḳūfı var Raḥīmī bendeñüñ / Gāh paşayı gehi ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 8). [raḥīmī, ] 
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Raḥīmī ḫasta dil-beste şikeste-ḥāl-i bendeñdür / Anuñ derdin ġam-ı hecrüñle bīmār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ne ḳanlar yutduġın her dem Raḥīmī dest-i hicrāndan / Anı sāġar gibi baġrı ṭolu ḳan olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Yine beg virdi Raḥīmī ḫālüñe dil-murġını / Himmetüñ gibi bülend olur hücūm-ı şāh-bāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Añ Raḥīmīyi itüm de uş budur / Senden ey çeşm-i ġazālüm mültemes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 9). [raḥīmīyi, -yi ] 

Şāʿir-i bī-meze eşʿārımuza ḫarf çoġ olur / Sen Raḥīmī gibi bir ṭabʿ-ı güher-bāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ayaġuña yüz sürer her gün Raḥīmī sāyeveş / Şükr-i lillāh kim şehā başında devlet var imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Laʿl-i yār üzre Raḥīmī ṣanma ḫāl / Dāġ-ı cānuñdur ki teʾsīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Cihān bāġında ey ġonca cemāl-i vaṣf-ı ruḫsāruñ / Raḥīmī Şeyḫ Saʿdīye bedel bir gülsitān itmiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ḳaḥbe-zen dünyāda her nā-merde dil virme / Ṭuz etmek bilmeyenden ara zaḥmet ara zaḫm 
irmiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Bulupdur ey yüzi gül her kesi maḳṣūdı būstānın / Ḳapuñda bī-merām ancaḳ Raḥīmī nā-tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī yana gör ḫadd-ı firāḳ-ı yār ile / İrgürür pervāne-i nūr-ı viṣāle nār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Pür-ḥarāretdür Raḥīmīnüñ zebānı nārveş / Ḥālet-i sūz u güdāẕ ile ider eşʿār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 7). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Bī-tekellüf seyr ide her ḫār-ı bāġ-ı ḥüsnüñi / Ben Raḥīmī ʿandelibüñe niçün ola yasaġ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 130, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Laʿlüñe cān beẕl ider cānā Raḥīmī şüphesüz / Daʿvī-i lāf itmez ʿāşıḳ ʿaşḳ hem olmaz güẕāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ḫaṭṭı geldi būsesin al dün ġarībüñdür diyü / Ey Raḥīmī lāyıḫ oldı cāna dün esrār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Dendān-ı fürḳati aḳıdur gözlerüm yaşın / Pürdür Raḥīmī ʿıḳd-ı leʾāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī geşte-i ʿaşḳum vücūdum ġarḳ-ı ḫūn / Olmaya dem-ber-dem ammā lāyıḳ-ı fitrāk ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ḳanına girme Raḥīmī ḳuluñuñ nā-ḥaḳ yire / Bir dem ola diyesin ey āṣaf-ı devrān ḥayf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 135, Beyit 5). [raḥīmī, ] 
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Gūşına gül-bāng-i āhum girmedi ol ġoncanuñ / Ey Raḥīmī bülbülāsā ṭoldı efġān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

ʿArż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe ey serv-ḳad / Yollar üzre muntaẓırdur çeşm-i giryān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Fetḥ-i bāb olsun Raḥīmī dir iseñ bāb-ı murād / Ḥalḳa gibi aç gözüñ gel bu der-i ʿulyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ehl-i ʿirfānuñ alayı begidür şimdi şehā / Āsitānuñda Raḥīmī n’ola çekse sancaḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 138, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Göñlüñüñ āyīnesi kesb eylesün dirseñ ṣafā / Ḳo Raḥīmī ṣūret-i aġyārı vech-i yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 139, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Laʿl ü ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ ḫayāliyle müdām / Geh şarāb içer Raḥīmī ey gül-i ter geh ʿaraḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

İʿtibārın Ḫusrevā eyle Raḥīmīnüñ ziyād / Ehl-i naẓma tā ḳıla Şeyḫī gibi üstādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 141, Beyit 5). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Raḥīmīyem işigüñde ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Duʿā-yı devletüñ itmekden artuḳ daḫi kārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 6). [raḥīmīyem, -yem ] 

Ey Raḥīmī seyr-i dīdār ise dāʾim ārzū / Maʾil olma her yaña ṣu gibi sūy-ı yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 143, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Nālesi āhestedür ġamdan Raḥīmī ḫastanuñ / Żaʿf-ı ġālibdür anuñçündür mecāl-i āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 9). [raḥīmī, ] 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablumdur ʿalem āhum / Raḥīmī mālik-i mülk-i ġam oldum ḳaldırup sancaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

ʿAşḳıyla ezelden ḫod kāruñ çü melāmetdür / Nāmūsı Raḥīmī ḳo bu ʿāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Leb-i bezminden ayru ey felek çeşmin Raḥīmīnüñ / Dem-ā-dem döne döne sāġar-ı mercāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 5). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Raḥīmī tevbe-şiken olsa ṭañ degül ey meh / Hilāl-i ʿīd u dem-i sāġar-ı bahārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ol mehe ʿarż itme mihrüñ / Ki zīrā sen gedā ol şāh-ı evreng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [raḥīmī, ] 

Ḥıfẓ eyle dilde ḫūn-ı ġamı rāh-ı ʿaşḳda / Yoḳdur Raḥīmī yolda zebānī nevālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ṭılısmāt-ı vücūduñda maḥabbet gencini ḥıfẓ it / Raḥīmī olıgör yap yap hemān vīrānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 5). [raḥīmī, ] 
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Güneş gibi ḳılurdı ʿālemi envāra müstaġraḳ / Ṭulūʿ itse Raḥīmī ẕerrece bir pāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Şimdi Raḥīmī egmez gerdūn-ı dūna başı / Kemter ḳulı olupdur bir yüce āşinānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥm it Raḥīmīye gel ey ġonca dimesünler / Zār içre ʿandelībi ḳalmış bu gülsitānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 7). [raḥīmīye, -ye ] 

Ḥāʾil olur vaḳt-i vuṣlatda Raḥīmī bendeñe / Oda yansun itdügin aña bula pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Bilmezem senden Raḥīmī kime yansun ḥālini / Dād elüñden ey felek feryād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Zülfüñ ucından Raḥīmīnüñ perīşān ḳıṣṣasın / Biñde birini anuñ mümkin midür ʿömrüm dimek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 7). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Raḥīmī ḳul olalıdan efendi saña şākirdür / Ki aña sebḳat itmişdür ḥuḳūḳ-ı niʿmet ü nānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ḫaṭṭ-ı cān ise Raḥīmī kāmrānlıḳdan murād / Var özüñ bir Ḫusrev [ü] Şīrīn lebe Ferhād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī nār-ı ʿaşḳa ben delīl oldum çerāġumdur / Benüm bu tef-i tābumdan bulupdur rūşenā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 8). [raḥīmī, ] 

Dem-i vaṣluñ Raḥīmī añsa bir dem / Hemān dem cūş ider deryā gibi dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Gün bu gündür ʿarż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe / Gel yeter ol derdmendi vaʿde-i ferdāya ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Rāżıyam kes başumı kesme elümden etegüñ / Başdan eyler mi Raḥīmī ġam-ı ser-pā heves el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Her zemān dilden olur şāhid-i cān çihre-nümā / Ey Raḥīmī gözüñ aç özge temāşādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī genc-i ʿaşḳ-ı yāra cāy olsun diyü / Göñlümüñ maʿmūresin dāʾim ḫarāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Manṣıba manṣūbadur dehrüñ Raḥīmī cāyı çāh / Cāhile baş egmezem ben bu recādan çekdüm el 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī āferīn aḥsente şiʿr-i pāküñe / Yāra işʿār itdi ḥüsn-i vech ile ḥüsn-i maḳāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Rā ḳaşına dil-berüñ cān virmege neẕr eyledüñ / Ey Raḥīmī rāyı rācıḥ eyledüñ bu rāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 7). [raḥīmī, ] 
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Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ṣoñ dem āsān it Raḥīmīye şehādet lafẓını / Yā Rab īmānıyla Kurʾānı aña hem-rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 5). [raḥīmīye, -ye ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Hemīşe bāġ-ı ʿālemde şehā sen ḫurrem ü şād ol / Raḥīmī bülbülāsā aġlasun sen ġonca gibi gül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Sürdügünce yüz rikābuña Raḥīmī sāyeveş / İtme ʿār ey meh irişmez ẕerreden mihre zevāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ġuṣṣa-i hecrüñ Raḥīmī göñlini ġamnāk ider / Vuṣlatuñla luṭf idüp şād it feraḥnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ṣıdḳ ile gel sen ḫavāṣa meşġul ol / Yolında ölmege yārüñ ṣalā-yı ʿām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Yād-ı laʿlüñle Raḥīmī ḫūn-ı dil içer müdām / Gelmedi cānā bu devre bir ayaḳdaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ben ey Raḥīmī bir yüzi gül çeşmi nergisüñ / Her kūşe cüst u cū idici çeşm ü gūşıyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Vīrāneñüm ḫayāl-i ʿaşḳuñla didüm ey dost / Didi Raḥīmī anı yap yap ʿimāret itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī reh-güẕārında eger çi sāyeveş düşdi / Ḳomaz ser-keşligin ol serv-ḳadd āh anca āh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī seyr-i ṣubḥ-ı ʿīd-i aḍḥā eyleme / Gün yüzüme didi ḳıl rūşen naẓar dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī cürʿaveş devrān ayaġa düşürür bir gün / Ṭutalum bezm-i dünyāda nice dem cām-ı cem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī baġrumuñ başında buldum yaşumuñ başın / Ṣubaşı idüp ol demde sipāh-ı ʿaşḳa baş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ḳuluña ey şāh-ı ʿālem / İşigüñdür saʿādetgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 7). 
[raḥīmī, ] 

Ḳapuñdan ġayra baş egmez Raḥīmī / Teraḥḥum ḳıl aña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Āşinā oldı bize ol güher-i ḳulzüm-i cūd / Ey Raḥīmī demidür baḥr-ṣıfat cūş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī āh kim oldum yolında ḫāk-i pāy / Meyli yoḳ ednāya bir ʿālī-cenābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 7). [raḥīmī, ] 
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Raḥīmī ḳomadı ser-keşligin ol serv-ḳad hergiz / Ayaġına düşüp berg-i ḫazānveş ḫāk-i pā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ṭālib-i Ḥaḳḳa / Ḥużūr-ı ḳalb ile her yirde ṭāʿāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Tekye-i dehrüñ beḳā derdüm Raḥīmī Ḥaḳḳ bilür / Bir senüñ tek ʿāşıḳ-ı fānī gedāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ḳoma ʿārifseñ kenār-ı āteşi elden / Ṣafā hengāmıdur nūş it şarāb-ı erġuvān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī baña bu şādī yeterdi dünyede / Ġuṣṣa-i ʿaşḳı göñül şehrine mihmān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bāġ-ı ʿālemde naṣībüñ bildüm ayvadır / Anuñçün reng-i ruḫsāruñ bu gün līmūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ne ġam çek şām-ı hecr içün ne şād ol rūz-ı vaṣl içün / Raḥīmī her viṣālüñ āḫiri hicrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Oldum Raḥīmī şimdi nöker bir beg oġlına / Eyyām-ı devletinde bu gün şāh-ı ʿālemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī yoḳ durur eksükligüm mihrinde ol māhuñ / Velīkin ḳıldı tekmīl olmadı ḥayfā ki noḳṣānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bendeñüñ düşmen sözüyle ḫāṭırın yıḳma / Ḫalīlüm Kaʿbe ḥaḳḳı ḳıble-i Raḥmānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Vücūd-ı nāzük-i cānānı yā Rabb ṣaḳla āfetden / Raḥīmī ḫasta-i zārum budur vird-i seḥergāhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ṣūfiye ḳarşu Raḥīmī içeyüm bāde-i ṣāf / Mest-i dād-kār olayın ʿāşıḳ-ı bī-bāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ben Raḥīmīye ṣaçuñ bendini bend itmeyesin / ʿĀşıḳ-ı dil-şude Mecnūn-ı dil-i āzāduñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 7). [raḥīmīye, -ye ] 

Bir emeldür cennet ü ṭūbā ġamı ṭūl u dırāz / Kūy-ı ḳadd-i yāre irmekdür Raḥīmī himmetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī olalı ġavvāṣ-ı baḥr-i maʿrifet / ʿAḳl ṣarrāfını denk itdi kelām-ı cevherüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī şāyiʿ itdi mā-cerā-yı eşkümi / Baña kerīm yā Rab ez-īn dīde-i ḫūn-bār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī yügrigi oldum vefā meydānınuñ / Ögdül alursam n’ola ḫıdmet semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmīyem oldum firāḳuñla yār / Viṣālüñi ṭālib emekdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 7). 
[raḥīmīyem, -yem ] 
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Raḥīmī ḫāk-i pāyuñda anuñçün başı ser-keşdi / Görüp taḥsīn idüp şāhum hemān sābāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī āsitānuñda gedālıḳ iḫtiyār itdi / Anuñdur pādişāhum devletüñde devlet-i ʿālem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 213, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ṭabʿ-ı güher-feşān ile ben ol Raḥīmīyem / Sen şāh ayaġına nice dürler döker miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 7). [raḥīmīyem, -yem ] 

Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile / Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Gönder Raḥīmī sende pey-ā-pey piyāleyi / Ṭolsun diyār-ı ġuṣṣaya ḫayl ü sipāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Yıḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ʿaşḳ u maḥabbet dirler adına / Raḥīmīnüñ dilinde bir binā-yı muḥkemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 7). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Raḥīmī gün gibi tenhā gezer āh ol gözi āhū / Niçün benden ḳaçarsın ṭālib-i āvīz-i fitrāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Ḫarābāta ḳadem baṣdum Raḥīmī ehl-i dillerle / Göñül peymānesin bir ḫāne-i ḫammāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Çekdügüm cevri Raḥīmī āh diyü aġyārdan / Ol perīnüñ daʿvetin ḫalvet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī murġ-i cāna ol hümā bildüm şikār olmaz / ʿAceb vaḥşet idüp yüksek uçar ol kebg-i kuhsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Yārüñ esrār-ı ḫayāl-i leb-i mey-gūnı ile / Ey Raḥīmī gehi mest ü gehi ḥayrānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bir gedādur dergeh-i devlet-penāhuñda / Unutduñ çoḳ zemāndur sen anı sulṭānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Baş egüp tīġüñ gibi bekler kesilmez yanuñı / Çalışur bir kes Raḥīmī gibi yoḳ ḳaṭʿā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Mihr eylemedi māha Raḥīmī ruḫuñ özler / Göz göre çıḳarsın mı o nūrı baṣarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmīnüñ dilinde genc-i ʿaşḳun mesken itmişdür / Unutduñ pāy-mālüñdür sen ol vīrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 7). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Raḥīmī āferīn fehmüñe ḥüsn-i ẕihnüñe ḥüsndür / O şāhuñ vaṣf-ı ḥüsnini ḥasenden aḥsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 7). [raḥīmī, ] 
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Gülüñ ḳulaġına girmez Raḥīmī zār-ı hezār / Neye degin bu fiġānı bu zārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Āsitānuñda Raḥīmīye gedālıḳ virdüñ / Ḳula devlet virici ḥażret-i sulṭānumsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 232, Beyit 7). [raḥīmīye, -ye ] 

Derd-i serdür tācı terk it şāhuñ ayaġına düş / Ey Raḥīmī baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳ ol bir zemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ḥüsn-i ẓann ile selīmü’l-bāl ile şimdi / Maḥabbet-ḫānedān-ı şeh Selīm Ḫān-ı zemānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Binüp nefs atına terk it Raḥīmī ʿörf-i maʿrūfı / Licām-ı şerʿi urup ḳāḍıdan ḳullan hevā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Būy-ı luṭfuñla Raḥīmī ḳıldı ḳapuñda ḳarār / Bu hevā ile anuñçün eyledi terk-i vaṭan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 236, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Kerbelā-yı ġamda cān virdi Raḥīmī teşne-leb / Her ḫavāric ḳandı āb-ı vaṣluña ḥayfā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī pister-i zer-beft-i ʿāriden muʿarrāyum / Muḳīm-i būriyāyum ḫayli demdür bī-riyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī ġam yime ġamzına her nā-ḳābilüñ / Sen cenāb-ı devletinde bende-i maḳbūlsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ḳomaz Raḥīmī başını ġayruñ ayaġına / Üftādeñ oldı ṭut elin ey şāh-ı ehl-i dīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Şeh-süvārum kişver-i göñlüm semend-i nāz ile / Pāy-māl itdi Raḥīmī kime varam dād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Āh kim bir gün büker ḳavs-i ḳuzaḥveş ḳaddüñi / Merḥamet umma Raḥīmī çerḫ-i kec-reftārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bāl-i himmetle hümāyūn vaṣluña irdi / Benüm şeh-bāzum almaz bu şikārı böyle her şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmīnüñ budur dār-ı şifā-yı ġaybdan derdi / Hemān şāhum senüñle Ḥażret-i ḫünkār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 7). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Yıldan artuḳ oldı gerçi kim bu gün bir haftadur / Ey Raḥīmi görmeyelden ol meh-i raʿnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 7). [raḥīmi, ] 

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger / Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Süḫan ṣarrāfı ḳatında Raḥīmī laʿli n’eylerler / Leb-i dil-berde lafẓ-ı gevher-i kem-yāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ḫoş medḥ itdüñ Raḥīmī gül yüzin ol ġoncanuñ / Āferīn ey ẕihn-i pāk-i bülbül-i rengīn-süḫan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 5). [raḥīmī, ] 
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Ḫarābāta ayaḳ baṣdı Raḥīmī pāk-dillerle / Maḳām-ı ehl-i zerḳ olmaġın el çekdi muṣallādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Budur ümmīdi Raḥīmī ḳuluñuñ devlet-i Ḥaḳ / Ġayrıya müşkil idüp ẕātuña āsān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī ben maʿārif baḥrinüñ ġavvāṣıyam / Dehr ṣarrāfına ṣatam n’ola ʿirfān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Biñ cān ile cān cevherini itdi revāna / Ḳapuñda Raḥīmīyi ḳo yek-dāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 5). [raḥīmīyi, -yi ] 

Ḳapuñda Raḥīmī diseñ sī ye dime tek / Çār-mıḫa dönüp derdüñe her ana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 14). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī sen ümīdüñ Ḳāsımü’l- ezrāḳa ṭut / Seg-nihād olan ṭamaʿ ehli ḳo çeksün nān ġamı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī ḫ˅ān-ı Ḥaḳdan ḫod nevāleñ baḫşıdur / Bī-nevāyāne ṭamaʿ itme yime dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Benüm gül yüzlü ġoncam ḫande-rūlıḳla işigüñde / Raḥīmī virdi cānın itmedi ihmāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ḳuluñuñ virdi budur kim dāʾimā ʿömrüñ / Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i bāġ-ı cihān olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Āferīn aḥsente aḥsent ey Raḥīmī ṭabʿuña / Vaṣf-ı ḥüsn-i şāmı ḳılduñ ẕātı gibi ʿālī-şān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 9). [raḥīmī, ] 

Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi / Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 5). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Raḥīmī rāz-ı ʿaşḳuñ ġoncaveş ṣaḳlardı sen anı / Açup gül gibi bülbüllerle gūyā eyleyen sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Gül yüzüñ hecriyle feryādın Raḥīmī bendeñüñ / Ṣubḥ-dem işitdi bülbül fāriġ oldı zārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmī bir gedā-yı ġam-güsāruñdur / Anı luṭfuñla şād eyle gel ey şāh-ı kerem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Nev-cüvān iken cihān oldı Raḥīmī pür-şekl / Ḥasb-i ḥālüñden nişān virdi diyār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 9). [raḥīmī, ] 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

İtdügüñ cevri Raḥīmī ḳuluña / Saña ḳalursa nigārā var ögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, Beyit 5). 
[raḥīmī, ] 

Ben Raḥīmī pāk-meşreb māsivādan fāriġam / Bir Ḥüseynī-meẕhebüm olsa ne ġam yārum Ḥasan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ṭapuñ dervīşi dergāh-ı Süleymān-ı zemān ise / Raḥīmī de ḳapu dervīşidür dervīşe dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 5). [raḥīmī, ] 
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Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [raḥīmī, ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Gözi yaşlu Raḥīmīyi demidür ber-murād eyle / Revān olsun yanuñca ey sehī-ḳad ṣu gibi her sū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 7). [raḥīmīyi, -yi ] 

Bāġa varup serviler seyrān iderse ṭañ degül / Bu Raḥīmī şīve-i reftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ṣubaşıdur Raḥīmī eşkiyle şimdi ammā / Şāh-ı melāmet oldı nāmūs u ʿāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ṭolular nūş it Raḥīmī bir leb-i mey-gūn ile / Olmadan bezm-i ezelden kāse-i ʿömrüñ ṭolu (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ṣubḥ-ı vaṣluñla müşerref ḳıl Raḥīmī bendeñi / Leyl-i fürḳatde yiter geçdi güni ey yüzi māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Bu gün ʿuryān-ı ʿaşḳ oldı Raḥīmī / İdinmez ölicek belki kefende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
5). [raḥīmī, ] 

Naẓardan dūr idüp ol pīri luṭf it şermsār itme / Raḥīmī pür-ḫaṭā bendeñdür ey şāh-ı ʿaṭā-baḫşum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

ʿĀşıḳ-ı pāk-dilüz ṭālib-i dünyā degülüz / Sen Raḥīmī bizi beñzetme o bed-nāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Geh ġam-ı hecr Raḥīmī vü geh ümmīd-i viṣāl / Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bezm-i ġamda cām-ı ḥasret nūş ider dāʾim / Görelden ʿaks-i laʿl-i cān-fezāñı sāġar-ı mülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Sen bu ṭabʿ ile Raḥīmī ṭutalum Firdevssin / İltifāt-ı şeh gerek eşʿār-ı mümtāz olmaġa (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 283, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde şehā şiʿri Raḥīmī bendeñüñ / Mihr-i ʿālem-tāb gibi çavı ṭoldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 286, Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Nālesi hecr-i ʿiẕāruñla Raḥīmīnüñ şehā / Cennet-i ʿadlüñ gibi āvāze ṣaldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 286, Beyit 7). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Ḳapuña gelüp ḳalb-i selīm ile Raḥīmī / Himmet demidür eyle ʿināyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 7). [raḥīmī, ] 
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Ey Raḥīmi āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / ʿAynına bir ḳaṭre gelmez girse deryā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 7). [raḥīmi, ] 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde Raḥīmī bendeñüñ her bir sözi / Ḥaḳḳ budur ḳıymetde birdür gevher-i vālāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmīyem vefā cemʿinde bir tābende şemʿum ben / Çerāġın şuʿle-i sūz-ı derūnumdan yaḳar lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 7). [raḥīmīyem, -yem ] 

Raḥīmī ṣanma şāhum şād olup bir ġayra yār oldı / Vefā bendinde bendeñdür muḳayyeddür melālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Bir şehüñ şimdi Raḥīmī ḳulıdur ḥalḳa biliş / ʿAyn-ı aʿṭāf bu ḥalḳa siper iḥsānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Ḫaṭṭ gelince ḫadd-i yāre gün mi gösterdi baña / Ey Raḥīmī bu perīşān ṭāliʿ ü baḫt-ı siyāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Alnına yazmış meger kim kātib-i ḳudret ezel / Ey Raḥīmī gelmegi bunca belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Gel görin iẓhār-ı dīdār it Raḥīmī ʿāşıḳa / Ey viṣāl-i bāġ-ı cennet rūy-ı rıḍvānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Mey yirine Raḥīmī anuñ ḳanın içesin / ʿḬş ide sāḳī bir gözi mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
297, Beyit 8). [raḥīmī, ] 

Cānā Raḥīmī cām-ı lebüñ mestidür müdām / Eşʿār-ı ṣāfisi nice mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 9). [raḥīmī, ] 

Gāh gāh emr eyle yüz sürsün rikābuña şehā / Ḫāk-i rāhuñdur Raḥīmī ḫod senüñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī yem-i ümmīd bu selīmü’l-bāl olup dāʾim / Murādum ḳapusın fażluñla yā Rab fetḥ-i bāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Egmez Raḥīmī başını ṭūbā-yı sidreye / Ṭoġrusı söz budur ḳad-i mevzūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Nazmı Nizâmî-tâb‘ hasen zâtı Sa‘dîdür / Şāhum Raḥīmī gibi süḫan-dānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī pādişāhum dergehüñde ber-murād iken / Anı şimdi murādından ayırup nā-murād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ʿāḳıbet aydınlıġına bir işāretdür / Çıḳup Aydın ol ay yüzlüyle geldüñ Aḳşehre (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 304, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [raḥīmī, ] 
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İtdügi ẓulmi Raḥīmī mūra luṭf it āṣafā / Bāri bir gün ʿarż ḳıl sulṭān Süleymān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Meh-i sipihr-i leṭāfet şehi diyār-ı ḥüsn / Raḥīmī sūduñuñ ol bī-bedel güzeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ṭolaşaldan bir perīşānuñ ṣaçı zencīrine / Ey Raḥīmī dil yine dīvāne şeklin baġladı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 308, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Döne döne yaşını itdüñ Raḥīmīnüñ revān / Bir bahār-ı ḥüsne ḳarşu cūy-bār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 5). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Ḳomadı ḳılca Raḥīmī dil-i miskīnde ḳarār / Ṭolaşaldan o mehüñ kākül-i ʿanber-fāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bend-i ʿaşḳıyla giriftār olduġum gördi / Anuñ içün ṭolaşur baña o ḳara zülfinüñ aġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ṭaş işigüñ Raḥīmī gibi baṣdı baġruma / Şimdi açıldı ḥalḳa gibi ḫātemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 312, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Cām-ı lebüñ ġamı ile cānā Raḥīmīnüñ / Ḫūn-ı cigerle ṭoldı gözinüñ ḳabacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 5). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Yārüñ Raḥīmī öpmek içün laʿlini müdām / Mey cām-ı ġamda göñlümi āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Leb-i cānāneye biñ cān ile sen cānı teslīm it / Raḥīmī çıḳ aradan yiter olduñ ortada nāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Yüz çevirdi Raḥīmī ġayrıdan / Sen şeh-i kām-kāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 7). 
[raḥīmī, ] 

Bahāristān-ı luṭfuña Raḥīmī ölmeden girse / Oḳumaz idi Saʿdīye cenābuñda Gülistānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 320, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī tekye-i ʿālemde bir abdāl-ı ʿaşḳ olup / Diyār-ı ġamda şāhum dār-ı ġurbet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Pūte-i ġuṣsaya ḳoyup bu Raḥīmīyi felek / Sızṭurup āteş-i ġayretle ʿaceb ḳāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 4). [raḥīmīyi, -yi ] 

Āşinālıḳ ḳıl Raḥīmī bendeñi ey kān-ı cūd / Ṭopṭoludur gevher-i ʿirfān ile deryā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī yār-ı ʿaşḳ olan ġam-ı cān u cihān itmez / Muḥāl endīşedür ʿuşşāḳa ol fikr-i ser-encāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 5). [raḥīmī, ] 
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Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ẓuhūr-ı ṭabʿ-ı şerīfüñ güherlerin gördi / Raḥīmī bildi nedür muḳteżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Didi biñ kez Raḥīmī vallāhi / Sen şeh-i kām-yāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 5). 
[raḥīmī, ] 

Secde mi ḳılur benüm ḳıblem Raḥīmī ġayrıya / Ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīmüñ alnına yazu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bir mürüvvetlü kerīmü’ş-şāna ḳul oldı / Yime ġam devletinde ʿālemüñ sulṭānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bendesi olalı ol şāh-ı süḫan-dānuñ / Sözi gevherlerin ṣandūḳa-i ʿirfāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Gerd-i güẕergehüñde sürdi Raḥīmī cebhe / Ey Kaʿbe-i ḥaḳīḳat Saʿy u Ṣafāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī hecr-i kūyuñla beden mülkin ḫarāb itdi / Felek burcını yıḳmaġa döküpdür ṭop-ı efġānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Seyr-i dīdāruña ṣu gibi revān olsam diyü / Göz açup gözler Raḥīmī sūy-ı kūyuñ pul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Dü ʿālemde hemān şāhum ḳabūl-i dāġ-ı derdüñdür / Raḥīmī inzivā-yı genc-i şifā n’itsün o vīrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī gülşen-i ʿālemde ṣavt-ı zāġlar yegdür / N’iderler ʿandelīb āyīn pāk olan ḫoş-elḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Naḳd-i cān vire idüm rūz-ı viṣāline bedel / Bir gice girse Raḥīmī ele ʿuryān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Güler düşmen Raḥīmī zār u maḥzūn / Esirge pādişāhum cānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 5). [raḥīmī, ] 

ʿAṭā vü luṭf güni mevsim-i ʿināyetdür / Şehā Raḥīmīye şefḳat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 5). [raḥīmīye, -ye ] 

Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [raḥīmī, ] 

Sipāh-ı eşk-i ḥasretden şehā ġarḳ itdi dünyāyı / Raḥīmīnüñ gözi yaşına raḥm it eyle Ṣubaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 5). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Raḥīmī her ḫasīse iḥtiyāc ʿarż itme ʿālemde / Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı kerem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī rūy-ı zerdiyle egerçi sikke-ṣūretdür / Velī bir aḳçesi yoḳ eşk-i sīm-efşāndan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 5). [raḥīmī, ] 
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Bilmedüm vuṣlatına ḫasta Raḥīmī çāre / İntiẓār-ı ġam-ı hicrān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

İki ḳat itmiş Raḥīmī tīr-i ḳaddüñ bār-ı cevr / Bu fenā bāzārı içre yaya beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Ġam-ı zülf ü firāḳ-ı ʿārıżuñla ey meh-i nā-mihr / Raḥīmī rūz u şeb aġlar görülmez ḳarası aḳı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

İtdügüñ ẓulmi Raḥīmī ḳuluña bir gün ola / Diyeler şāh-ı cihāndāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Cülūs itdi göñül taḫtına yārüñ pertev-i ḥüsni / Raḥīmī yine şehre bir şeh-i çāker-nevāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 6). [raḥīmī, ] 

Raḥīmīnüñ şu deñlü şöhreti var mihr-i ḫaddüñle / Ṭutupdur gün gibi āfāḳı ey meh şiʿr-i ġarrāsı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 5). [raḥīmīnüñ, -nüñ ] 

Ḥüsn-i ḳabūl-i yār ile maḳṣūd-ı dil hemān / Dūr olma ey Raḥīmī naẓardan naẓargehi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī ḫāṭır-ı ġamnāküñe ur ṣayḳal-ı cāmı / Götürmez key ṣaḳın mirʾāt-ı ṣāfuñ bir nefes jengi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

Raḥīmī bir cefākāruñ elinden çekdügüm cevri / Kime diyem bilür yoḳ ḥālümi Allāhdan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 5). [raḥīmī, ] 

 

raḥīmīvār: Rahîmî gibi. 

Ṭabʿ-ı pür-envār ile rūşen çerāġuñdur senüñ / Ey gözüm nūrı işigüñde Raḥīmīvār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 127, Beyit 7). [raḥīmīvār, ] 

 

raḥīmīveş: Rahîmî gibi. 

İstiḳāmet eyleyüp düşme seḳāmet semtine / Key ṣaḳın olma Raḥīmīveş günehkār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 5). [raḥīmīveş, ] 

 

raḥīmīyā: Ey Rahîmî. 

Maʿnā-yı dil-peẕīr ile şiʿrüm Raḥīmīyā / Bir sāde-rū güzel gibidür şūḫ u şīvekār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 8). [raḥīmīyā, ] 

Sulṭān-ı mülk-i maʿrifetüm ben Raḥīmiyā / Ammā Selīm-i şāh-ı süḫan-dāna bendeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 7). [raḥīmiyā, ] 

 

raḥm: Merhamet. 

Raḥm ile ṣāfi naẓar eyle Raḥīmī bendeñe / Ṭabʿınuñ mirʾātıdur anuñ medār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 11). [raḥm, ] 
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raḥm eyle-: Merhamet etmek, acımak. 

Bezm-i ġamda ey Raḥīmī ḥālüme raḥm eyleyüp / Ḳanlar aġladı ḳadeḥler nāleler toldı rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 5). [raḥm eyleyüp, -yüp ] 

İşidüp raḥm eylemez nālişlerin bī-dillerüñ / Bilmezüz kim n’eylerüz yā Rabb dil-i nālānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 4). [raḥm eylemez, -mez ] 

Ol kerem kānı işitmiş āhuma raḥm eylemiş / Ben hevā-ḫ˅āhuñ muḫālif rūzgārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 6). [raḥm eylemiş, -miş ] 

Ḳadüm yā itdi dil-ber cevr eliyle / Baña raḥm eyle yā Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
2). [raḥm eyle, ] 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [raḥm eylemez, -mez ] 

Esīr-i bend-i zülfüñdür dil-i şūrīde raḥm eyle / Güzellik ḫod bilürsin kimseye ʿömrüm degül bāḳī 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 3). [raḥm eyle, ] 

 

raḥm it-: Acımak, merhamet göstermek. 

Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi / Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 3). [raḥm itmez, -mez ] 

N’ola insāniyyet itseñ ey melek-ṭalʿat baña / Bir perīşān-ḫāṭırum raḥm it ḳılup şefḳat baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 1). [raḥm it, ] 

Ben Raḥīmīyem ʿaṭā ʿaynıyla raḥm it vaḳtidür / Ḳıl kerem ey şāh-ı ʿālem himmet it himmet baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 6). [raḥm it, ] 

Ey şeker-güftār acırsañ baña raḥm it acı kim / Ṭatlu cānumdan uṣandurdı beni efgār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 6). [raḥm it, ] 

Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [raḥm ide, -e ] 

Raḥīmī gerçi ḫāk oldı ümīd-i pāy-ı būseñle / Görüp bir gün dimezsin raḥm idüp bir ḫāksārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 5). [raḥm idüp, -üp ] 

Ey Raḥīmī yaşuñı sen de revān it yolına / Raḥm ide bir gün ola şāyed o dürr-i şehvār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 5). [raḥm ide, -e ] 

Nālesine raḥm idüp ben bülbül-i āşüftenüñ / Açılup gül gibi ol ġonca-dehānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 2). [raḥm idüp, -üp ] 

Gör ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle ne keyfiyyetde ben / Ḥālüme raḥm it beni ḥayrān iden esrāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 4). [raḥm it, ] 

Raḥm it Raḥīmīye gel ey ġonca dimesünler / Zār içre ʿandelībi ḳalmış bu gülsitānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 7). [raḥm it, ] 
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Sipāh-ı eşk-i ḥasretden şehā ġarḳ itdi dünyāyı / Raḥīmīnüñ gözi yaşına raḥm it eyle Ṣubaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 5). [raḥm it, ] 

 

raḥm ḳıl-: Merhamet etmek, acımak. 

Raḥm ḳıl miskīn Raḥīmī bend-i zülfüñde şehā / Nice demlerdür perīşān-rūzgār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 7). [raḥm ḳıl, ] 

 

raḥmet-i raḥmān: Allah’ın merhameti, acıma ve esirgemesi. 

Kūyuñda fedā olanuñ oldı yiri cennet / Merḥūm oluban raḥmet-i Raḥmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 336, Beyit 5). [raḥmet-i raḥmāna, -a ] 

 

raḫş: At. 

Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına / Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 4). [raḫşına, -ına ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [raḫşın, -ın ] 

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [raḫşın, -ın ] 

Segirdüp al murāduñ ögdilin meydān-ı devletde / Saña ḳoşdum erenler ḥaḳḳı himmetle duʿā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 3). [raḫşın, -ın ] 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz yeldirür ṣubḥ u mesā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [raḫşın, -ın ] 

Ḳoşılsa eblaḳ-ı āfāḳa ṭañ mı āh-ı şeb-rengüm / Ḳoyup yollarda geçdi ḫayli dem bād-ı ṣabā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 5). [raḫşın, -ın ] 

Dili bir bend ile göz göre ḳoşdum ʿaşḳ-ı dildāra / Yine yıllarla meʾnūs eyledüm bir āşinā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 6). [raḫşın, -ın ] 

Binüp nefs atına terk it Raḥīmī ʿörf-i maʿrūfı / Licām-ı şerʿi urup ḳāḍıdan ḳullan hevā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 7). [raḫşın, -ın ] 

 

rā-ḳaş: Ra harfi gibi kavisli kaş. 

Derd-i hecrüñle elif-ḳaddüm ḫam-ender-ḫam iken / Rā-ḳaşuñla dāl-zülfüñ hīç revā mı ide redd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 3). [rā-ḳaşuñla, -uñla ] 

Rā-ḳaşlaruñ ḫayāli gehi zülfüñüñ ġamı / Miskīn-göñül burada perīşān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 3). [rā-ḳaşlaruñ, -laruñ ] 
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raḳīb: Şiirde sevgiliyi âşık kadar sevmediği halde ona yani sevgiliye sözünü geçiren ve onu âşıktan soğutmaya 
çalışan kimse. 

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri / Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 6, Beyit 4). [raḳībi, -i ] 

Kendi kūyuñda benümle hem-dem olmadı raḳīb / Bülbül-i ḫoş-naġme ile imtizāc itmez ġurāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 6). [raḳīb, ] 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [raḳīb, ] 

Gel raḳībüñden ıraġ ol didüm ol ġonca didi / Var mıdur bir gül cihān bāġında terk-i ḫār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 4). [raḳībüñden, -üñden ] 

Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [raḳībüñüñ, -üñüñ ] 

Zülfi zencīrine ḳarşu aṣılup ṭurma rakīb / Baña bend itdi anı sen resen-i dāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 4). [rakīb, ] 

Turş-rūyından raḳībüñ münḥarif oldı mizāc / Tāb-ı ġamdan pür-ḥarāretdür ḫoş-āb ister göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 2). [raḳībüñ, -üñ ] 

Raḳībüñ raġmına ey çeşm-i nergis / Naẓar ḳıl mestüñüm geh gāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
189, Beyit 6). [raḳībüñ, -üñ ] 

Raḳibe ṣoḥbetüm gerçi şitā faṣlından āfetdür / Göz aç nergis gibi gör bir bahār-ı dil-güşā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 6). [raḳibe, -e ] 

Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [raḳībe, -e ] 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [raḳīb, ] 

Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb / Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 6). [raḳīb, ] 

Ḫāric ez-defterde yoḳ idüñ görildi ey raḳīb / Āsitān-ı yārdan ifrāz bu bir maḥlūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 3). [raḳīb, ] 

Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür / Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 5). [raḳībe, -e ] 

Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [raḳībi, -i ] 

Beni ḳoyup raḳībe yüz virdi / Ol güli gör ki ḫāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 4). 
[raḳībe, -e ] 

Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [raḳīb, ] 

Yaşum raḳībi geçid virmez idi ḳapuñdan / Kef-i ʿaṭāñ ile bulmış beḳā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 6). [raḳībi, -i ] 
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Zülfüñe dolanmış işitdüm raḳībi dün gice / Eksük olmaz baña bir sevdā ḳara ḳaygu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 328, Beyit 6). [raḳībi, -i ] 

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [raḳībe, -e ] 

 

raḳībā: Ey rakip! 

Raḳībā żaʿf iden cism-i nizāruñ reşk-i mihrümdür / Ḥased ʿālemde ey miskīn seni āḫir cüdām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 4). [raḳībā, ] 

Zülfi pāyına düşüp utma lebinden tiryāḳ / Gel bu sevdāyı raḳībā ḳo ser-i māra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 5). [raḳībā, ] 

Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ / Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 13). [raḳībā, ] 

Raḳībā baḳamazsın sen ṣafāyıla ruḫ-ı yāre / Baḳarsañ gösterür şekl-i ḳabīḥuñ saña āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 5). [raḳībā, ] 

 

raḳīb-i rū siyāh: Kara yüzlü rakip. 

Raḳīb-i rū-siyāh ile beni bir görme ḫıdmetde / Bir olmaz zāġ-ı nā-cins ile ey ṣāḥib-hüner şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 6). [raḳīb-i rū-siyāh, ] 

Raḳīb-i rū siyāhuñdan kesil ey āfitābum gel / Bilürsin görmedi kimse melek ḳatında sulṭānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 6). [raḳīb-i rū siyāhuñdan, -uñdan ] 

 

raḳīb-i seg-nihād: Köpek mizaçlı rakip. 

Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl / Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 2). [raḳīb-i seg-nihāduñ, -uñ ] 

 

raḳīb-i zāġ-ṭabʿ: Karga tabiatlı rakip. 

Öte dur dir baña ḳapuñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Āh ol bu murġ-zāruñ murġ-ı zārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 4). [raḳīb-i zāġ-ṭabʿ, ] 

Öte ṭursun bāġ-ı vaṣluñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Bülbül oldı çāre yoḳ mı ḳış gidüp yaz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 2). [raḳīb-i zāġ-ṭabʿ, ] 

 

raḳīb-i zişt-i ṣūret: Çirkin yüzlü rakip. 

Vefā resmin recā itme raḳīb-i zişt-i ṣūretden / İdüpdür sīreti şeklin be-vech-i kilk-i fıṭrat naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 6). [raḳīb-i zişt-i ṣūretden, -den ] 

 

raḳḳāṣ-ı bezm: Meclisin dansçısı. 
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Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [raḳḳāṣ-ı bezmüñ, -üñ ] 

 

raḳṣ ur-: Dansetmek, oynamak. 

Laʿl-i mey-gūnuñ görüp bir neşʾe taḥṣīl eylemiş / Raḳṣ urur cāna meger gelmiş zebānuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 5). [raḳṣ urur, -ur ] 

 

raḳṣa gir-: Dans etmek. || raks bağlamında "dönerek yapılan bir dansa dahil olmak.". 

Ṣubḥ-dem çāk eylesem gül gibi ʿiṣmet cāmesin / Raḳṣa girsem gün gibi mihrüñle devrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 2). [raḳṣa girsem, -sem ] 

 

rām: Boyun eğmek. 

İki gözüm felek sürme iderdi ḫāk-i rāhumdan / Eger bir gün düşerse sen mehüñ dergāhına rāmum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 3). [rāmum, -um ] 

 

raʿnā: Güzel, hoş, latif. 

Ṣalınur ol boyı servüm yine raʿnālıġı var / Gül gibi ġanc ider ol ġonca ne zībālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 1). [raʿnālıġı, -lıġı ] 

 

rāst:  

1.Doğru, eğri olmayan, müstakim. 

Ḳāmetüñ rāst serv-i dil-cūdur / Ṣu gibi göñlüm aḳıdan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 2). 
[rāst, ] 

 

2.Mûsikîmizde rast beşlisi ve rast dörtlüsünün birleşmesinden meydana gelen, rast (sol) perdesinde karar kılan en 
eski ve basit makamlardan biri. 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [rāst, ] 

Būselik ʿarż iderek ʿuşşāḳa ol şeh nāz ider / Nālemüzden rāst bildi ki maḳāmāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 6). [rāst, ] 

 

3. Gerçekten, kesinlikle, doğrusu || Türk musikisindeki eski makamlardan birisi. 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [rāst, ] 

Pencgehüñde ḳıble ḳapuñ şol ki idindi maḳām / Rāst her maḳṣūda irdi oldı maḳżiyyü’l-merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 1). [rāst, ] 
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4. Doğru, gerçek. 

Bī-ḳarār olur Ḳaraman başına tozlar ḳopar / Rāst tā sen serv-ḳadd ḳılduñ ḳarār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 4). [rāst, ] 

 

rāst gel-: Tesadüf etmek, karşılaşmak, rastlamak. 

Yār ile seyr-i çemenzāra heves ḳılma göñül / Hem-reh olmaḳ rāst gelmez serv ile şāḫ-ı giyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 6). [rāst gelmez, -mez ] 

Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum / Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 5). [rāst gelmez, -mez ] 

 

rāst nevā: Rast makamındaki nağme. 

Fehm eyler iseñ rāst nevāyı yine ṣūfī / Pencgehde maḳāmuñ ola şehnāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 2). [rāst nevāyı, -yı ] 

 

rāst ol-: Doğru olmak. 

İligimüñ ḳuruduġı bu ki her çeb ola rāst / Cāme-i vaṣluña irüp süre devrānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 3). [rāst ola, -a ] 

 

rāstī: Doğrusu. 

Göñlümi ḳaddüñ hevāsından ayırmam bir nefes / Rāstī bir ṭoġrı yoldur itdügüm irşād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 4). [rāstī, ] 

Ol nihāl-i tāzenüñ iġmāż u nāz u şīvesin / Şimdi bildüm rāstī ben sāyesinden ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 78, Beyit 3). [rāstī, ] 

Rāstī bir tāze revnaḳ virdi cism-i ʿāleme / Ḫılʿat-i şāhı şehā sen ḳāmeti bālāyıla (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 290, Beyit 2). [rāstī, ] 

 

Rast u mevzūn-ṭabʿ: Doğru ve düzgün karakterli. 

Vaṣf-ı ḳaddüñle Raḥīmī rast u mevzūn-ṭabʿdur / Luṭf-ı güftāruñla aġzından yaġar dürr-i ḫoş-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 7). [rāst-ı mevzūn-ṭabʿdur, -dur ] 

 

ravża: Bahçe. 

Ey ravża-i pāküñden eser ravża-i cennet / Ravżañdan eser ravża-i rāḥat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 2). [ravżañdan, -ñdan ] 
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ravża-i cennet: Cennet bahçesi. 

Ey ravża-i pāküñden eser ravża-i cennet / Ravżañdan eser ravża-i rāḥat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 2). [ravża-i cennet, ] 

 

ravża-i ḫuld-ı berīn: Kutsal cennet bahçesi. 

Cihān bāġı degül ger ravża-i ḫuld-ı berīn olsa / Göñül meyl itmez ol eṭrāfa seyr-i kūy-ı yār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 2). [ravża-i ḫuld-ı berīn, ] 

 

ravża-i pāk: Temiz bahçe. 

Ey ravża-i pāküñden eser ravża-i cennet / Ravżañdan eser ravża-i rāḥat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 2). [ravża-i pāküñden, -üñden ] 

 

ravża-i rāḥat: Huzur bahçesi. 

Ey ravża-i pāküñden eser ravża-i cennet / Ravżañdan eser ravża-i rāḥat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 2). [ravża-i rāḥat, ] 

 

ravża-i rıḍvān-ı ġılmān-ı ḳamer-ṭalʿat: Ay yüzlü cennet hizmetlilerinin kapıcısının cenneti. 

Gerekmez ravża-i rıḍvān-ı ġılmān-ı ḳamer-ṭalʿat / Saña erzānı ey ṣūfī benüm ol yāredür meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 2). [ravża-i rıḍvān-ı ġılmān-ı ḳamer-ṭalʿat, ] 

 

rāz: Sır, giz. 

Ẕerre deñlü mihrüñ ey meh dilde bes peydā olur / Ṣubḥ-ı rūşen gibi rāzı ʿāleme ifşā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 1). [rāzı, -ı ] 

Mecāzı maḥv idüp rāz içdük esrār-ı ḥaḳīḳatden / Ṭarīḳatda şerīʿat gibi bir bürhānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 2). [rāz, ] 

Dehānuñla miyānuñ rāzını keşf itme aġyāra / Bunı her sırr-ı maḫfīden ḫaberdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 5). [rāzını, -ını ] 

Nice keşf ideyin ey ġonca rāzum / Bu dil dem-beste ḫār arada ḥāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, 
Beyit 3). [rāzum, -um ] 

Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū / Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 1). [rāzını, -ını ] 

 

rāżı: Rıza gösteren, boyun eğen. 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [rāżıyum, -yum ] 
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Dile derdüñ yeter devā n’eyler / Cevrüñe rāżıyam vefā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 1). 
[rāżıyam, -yam ] 

Rāżıyam her kime eylerseñ vefā / Cevrüñ ey bī-mihr yanam baña bes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 2). [rāżıyam, -yam ] 

Ḫūn iderseñ baġrumı sāġar gibi ben rāżıyam / Yār olup aġyār ile çifte ṭolular içme tek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 160, Beyit 5). [rāżıyam, -yam ] 

Rāżıyam kes başumı kesme elümden etegüñ / Başdan eyler mi Raḥīmī ġam-ı ser-pā heves el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 5). [rāżıyam, -yam ] 

Kibriyā kūhında yā Rabb ḳılma gürg-i tīz-ceng / Rāzıyam ben meskenet rāhında bir rūbāh ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 175, Beyit 3). [rāzıyam, -yam ] 

Sürmedüm yüzümi gül-dāmenüñe sebze-misāl / Rāżıyam bāri bu yolda ḫas u ḫāşāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 2). [rāżıyam, -yam ] 

Ḳanumı dök cānumı al rāżıyam tek ṣun lebüñ / Ṣoñra ṭuyup ġamzeñ öldürürse ola ḳana ḳan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 2). [rāżıyam, -yam ] 

Elif-ḳaddümi lām it cevr ile ey mīm-fem ammā / Ne ḳılsañ rāżıyam çekdürme aʿdādan elem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 3). [rāżıyam, -yam ] 

Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür / Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 5). [rāżıyam, -yam ] 

Budin mülkini yıḳmaḳ hīç zülf-i yāre āyīndür / Velī ey şāh-ı İslām olma rāżısın nev-ayına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 6). [rāżısın, -sın ] 

 

rāz-ı ʿaşḳ: Aşkın sırrı. 

Raḥīmī rāz-ı ʿaşḳuñ ġoncaveş ṣaḳlardı sen anı / Açup gül gibi bülbüllerle gūyā eyleyen sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 7). [rāz-ı ʿaşḳuñ, -uñ ] 

 

rāz-ı dehān: Ağzın remzi, sırrı. 

Ẕerreveş rāz-ı dehānuñ geh nihān itsem dirin / Gün gibi geh mihrüñi ey meh ʿıyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 1). [rāz-ı dehānuñ, -uñ ] 

 

rāz-ı maḥabbet: Sevgi, aşk sırrı. 

Neyden ṣoragör n’eydügin āvāz-ı maḥabbet / Bī-perde saña keşf ola tā rāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 1). [rāz-ı maḥabbet, ] 

 

rāz-ı nihān: Gizli sır. 

Beni āniden anıñ ḥüsni anuñçün helāk itdi / Be-şarṭ-ı ān ki hīç olmaya bu rāz-ı nihān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 3). [rāz-ı nihān, ] 
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rebāb: Kemençeye benzer eski bir saz. 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [rebāb, ] 

Bezm-i ġamda ey Raḥīmī ḥālüme raḥm eyleyüp / Ḳanlar aġladı ḳadeḥler nāleler toldı rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 5). [rebāb, -dı ] 

Bezm gülşen ġonca leb bir yār-ı cānumdur şarāb / Serv ḳadd sāḳī ṣurāḥi naġme-i bülbül rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 1). [rebāb, ] 

Bir fenā ābdālıyam ben tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ / Nāle vü feryāddan nāy u rebābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 6). [rebābum, -um ] 

 

rebīʿ-i mekrümet: Cömertliğin baharı. 

Ey rebīʿ-i mekrümet dest-i zer-efşānuñ görüp / Çihresin zerd itdi gülşen ḫor u zār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 4). [rebīʿ-i mekrümet, ] 

 

recā: Ümit, umut. 

Ārzū-yı gül ḳılup gülşen recāsın itmezüz / Gül gibi bir ḫande-rū ferḫunde-dīdār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 5). [recāsın, -sın ] 

Manṣıba manṣūbadur dehrüñ Raḥīmī cāyı çāh / Cāhile baş egmezem ben bu recādan çekdüm el 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 5). [recādan, -dan ] 

Ümīd-i vuṣlatuñ mihrüñ recāsı gitmedi dilden / Bu māl-ḫülyā-yı ʿaşḳıyla muḥālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 4). [recāsı, -sı ] 

 

recā it-: Ümit etmek, ummak. 

Cān lebüñden em recā itdükce ġamzeñ ḫışm ider / Ben niyāz u nāzdan oldum meded ey çāre-sāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 4). [recā itdükce, -dükce ] 

Vefā resmin recā itme raḳīb-i zişt-i ṣūretden / İdüpdür sīreti şeklin be-vech-i kilk-i fıṭrat naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 6). [recā itme, -me ] 

 

recā-yı cām-ı cem it-: Cem'in kadehini istemek. 

Seg-i kūyuñla bir dem hem-sifāl olsam deger şāhum / Cihān bezminde itmezem recā-yı cām-ı Cem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 5). [recā-yı cām-ı cem itmezem, -mezem ] 

 

recā-yı ravża-i cennet: Cennet bahçesine ümit. 

Ḳaçan seyr-i ser-i kūyına yārüñ eylesem niyet / Gider vallāhi ḫāṭırdan recā-yı ravża-i cennet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 1). [recā-yı ravża-i cennet, ] 
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recā-yı vaṣl-ı yār it-: Sevgiliye kavuşmayı ümit etmek. 

Şerār-ı hecre yanmadın recā-yı vaṣl-ı yār itmiş / Görüñ şol zāhid-i nā-puḫteyi sevdā-yı ḫām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 3). [recā-yı vaṣl-ı yār itmiş, -miş ] 

 

redd it-: Reddetmek, geri çevirmek. 

Derd-i hecrüñle elif-ḳaddüm ḫam-ender-ḫam iken / Rā-ḳaşuñla dāl-zülfüñ hīç revā mı ide redd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 3). [redd ide, -e ] 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni / Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 3). [redd itdüñ, -düñ ] 

 

refʿ it-: Kaldırmak. 

Niḳāb-ı zülfüñi refʿ it ruḫuñdan ey büt-i raʿnā / Ki tā ʿaşḳuñ zebūrı ola deyr-i ʿāleme ifşā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 1). [refʿ it, ] 

Gir maḳām-ı ʿaşḳa ey dil ney gibi feryāda gel / Perdeyi refʿ it ḥicābuñ ḳalmasun arada gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 1). [refʿ it, ] 

 

refʿ ol-: Sona ermek, bitmek. 

Ruṭūbet refʿ olup tende ḥarāretden yubūset var / Gözümden cūy olup her dem dökilen yaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 3). [refʿ olup, -up ] 

 

reftār eyle-: Yürümek. 

Sen eger bu ḳadd-i raʿnā ile reftār eyleseñ / Sebzeveş serv-i revān yoluñda ḫāk-i pā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 4). [reftār eyleseñ, -señ ] 

 

reftār-ı yār: Sevgilinin yürüyüşü. 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [reftār-ı yāra, -a ] 

 

reh-ber ol-: Kılavuzluk etmek, doğru yolu göstermek. 

Reh-berüñ oldı duʿā-yı evvelīn ü āḫirīn / Yāverüñ olalıdan perverdigār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 9, Beyit 6). [reh-berüñ oldı, -üñ, -dı ] 

Gice seyrümde gördüm dāl-i zülfüñ reh-berüm olmış / Şehā ḫayr ola dūş-ı devlet-i cāvide dūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 3). [reh-berüm olmış, -üm, -mış ] 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [reh-berüm olup, -üm, -up ] 
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Reh-ber olalı himmeti asḥāb-ı ʿıẓāmuñ / Aʿyāna ʿavn-ı nāṣıruñ iḥsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 4). [reh-ber olalı, -alı ] 

 

reh-güẕār: Geçilen yol, geçit. 

Maḥabbet reh-güẕārında ḥaẕer ḳıl seng-i hicrāndan / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳ müşkildür niçe reh-vāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 3). [reh-güẕārında, -ında ] 

Raḥīmī reh-güẕārında eger çi sāyeveş düşdi / Ḳomaz ser-keşligin ol serv-ḳadd āh anca āh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 5). [reh-güẕārında, -ında ] 

Reh-güẕārında şehā mūr-ı şikeste-ḥālem / Sen bu ḫoş-ṭabʿ-ı Selīm ile Süleymānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 6). [reh-güẕārında, -ında ] 

Reh-güẕāruñ pāk idüp sildi süpürdi ṣanuldı / Kirpigin cārūb idüp bu çeşm-i giryānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 5). [reh-güẕāruñ, -uñ ] 

 

reh-güẕār-ı intiẓār: Bekleme yolu. 

Sālik-i hicrāna ṣor şehr-i viṣālüñ menzilin / Bār-ı ʿaşḳıyla olupdur reh-güẕār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 2). [reh-güẕār-ı intiẓār, ] 

 

reh-güẕār-ı yār: Sevgilinin geçeceği yol. 

Ṣabāyā āhdan ġayrı bu dem benden eser umma / Vücūdum ḫākini ben reh-güẕār-ı yāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 5). [reh-güẕār-ı yāra, -a ] 

 

reh-güẕer: Geçit, yol. 

Gözüm Yūsuf-cemālüñ ḥasretiyle şāh-rāhuñda / Züleyḫā gibi eyler ʿāḳıbet bir reh-güẕer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 3). [reh-güẕer, ] 

 

reh-i hecr: Ayrılık yolu. 

Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [reh-i hecrüñde, -üñde ] 

Elif ḳaddüñ ile lām zülf ü hem mīm-i dehānuñçün / Reh-i hecrüñde ancaḳ ben bilürüm ne elem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 3). [reh-i hecrüñde, -üñde ] 

 

reh-i kūy: Sevgilinin yaşadığı semtin yolu. 

Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [reh-i kūyına, -ına ] 

Dizin dizin reh-i kūyında dizilüp ʿuşşāḳ / Gürūh gürūh görinen ḫor ḫāksārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 4). [reh-i kūyında, -ında ] 
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reh-i ṭāʿat: Takva yolu. 

Reh-i ṭāʿatde iḫlāṣ ile dökmezseñ yaşuñ ṣūfī / Ḳabūl olmaz niyāzuñ sübḥañ olursa süreyyādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 6). [reh-i ṭāʿatde, -de ] 

 

rehn it-: Bir mal vb. rehin olarak bırakmak, rehine koymak. 

Leblerüñde bilse bu deñlü kerāmet n’eydügin / Rehn iderdi ḫırḳasın cām-ı meye Beg Bāyezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 7). [rehn iderdi, -erdi ] 

Şarāba rehn iderdüñ cübbe vü destārı ey ṣūfī / Ṣafā-yı ḳalb ile olsañ eger āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 4). [rehn iderdüñ, -erdüñ ] 

 

reh-nümā: Yol gösteren, rehber. 

Zebānum şemʿveş ḳaṭʿ eyledüm miḳrāż-ı ṣamṭıyla / Ṣafā ehline bir Rūşen-delīl ü reh-nümā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 4). [reh-nümā, ] 

 

reh-nümā ol-: Yol gösterici olmak, rehber olmak. 

Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [reh-nümā olur, -ur ] 

 

reh-vār: Yürüyüş. 

Maḥabbet reh-güẕārında ḥaẕer ḳıl seng-i hicrāndan / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳ müşkildür niçe reh-vāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 3). [reh-vāra, -a ] 

 

remed: Göz ağrısı. 

Yoluña nem var ise ser-cümle īsār eyledüm / Varlıġumda dilde ġam ḳalmış durur gözde remed 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 4). [remed, ] 

 

remz: Gizli işaret, sembol; ima. 

Ġoncalar cānā dehānuñla aġız bir ideli / ʿĀlem-i ġaybuñ ider remzin ṭurup iẓhār leb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 15, Beyit 3). [remzin, -in ] 

 

remz eyle-: İşaret etmek. 

Pür itmiş bāde-i gül-rengi nūş-ā-nūş remz eyler / Ṣafā bezminde ehl-i ʿişrete sāġar ṣunar lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 2). [remz eyler, -r ] 
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renc: Zahmet, eziyet, ıztırap, dert. 

Saña emn ü emān ṣıḥḥat yaraşur dāʾimā ammā / Marīż u rencden ḳurtulmasın aġyār-ı bed-ḫ˅āhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 4). [rencden, -den ] 

Vücūd-ı nāzüküñde ṣıḥḥat ü emn ü emān olsun / Marīż u renc ü bīmārı naṣīb-i düşmenān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 1). [renc, ] 

 

rencīde-ḫāṭır: Gönlü kırık, incinmiş. 

Cefā-yı ḫārdan cān bülbüli rencīde-ḫāṭırdur / Gül ü gülzārdan yoḳ ḥaẓẓı seyr-i gül-ʿiẕār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 3). [rencīde-ḫāṭırdur, -dur ] 

 

reng: Renk. 

Ḫoş-ābuñ ḫoş-müşābihdür leb-i cānāna ey vişne / Meẕāḳ-ı mey-ḫoşuñ rengīn tesellī cāna ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 1). [rengīn, -īn ] 

 

reng al-: Değişik ve yeni bir renk kazanmak; yeniden canlanmak; niteliği değişmek. 

Ṣaḳın gül-gūn yaşuñdan reng aluram dem revān itme / Baṣīret üzre ol ey dīde ol gül-berg-i ter terdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 4). [reng aluram, -uram ] 

Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem / Görüp ānide reng aldum gülinden 
sünbülinden hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 1). [reng aldum, -dum ] 

Lebin öpmekde āl it ter düşer nāzük-ṭabīʿatdur / Ṣaḳın reng almasun ol ġonca-leb mestāne ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 5). [reng almasun, -masun ] 

 

reng-i ḫākister: Kül rengi. 

Gül yüzüñ ḫaṭṭuñ ġamıyla geşt-i gülzār eylesem / Reng-i ḫākister görinür gözüme berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 2). [reng-i ḫākister, ] 

 

reng-i ruḫsār: Yanağının rengi. 

Raḥīmī bāġ-ı ʿālemde naṣībüñ bildüm ayvadır / Anuñçün reng-i ruḫsāruñ bu gün līmūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 5). [reng-i ruḫsāruñ, -uñ ] 

 

rengīn: Renkli, hoş, güzel. 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [rengīn, ] 

Mihr bir sūret döner ālıyla rengīn naḳş ider / Cevr-i resminde felek cānāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 3). [rengīn, ] 
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rengīn-mül: Renkli şarap. 

Dem-i ġamda çeker gūşum kebāb eksük degül dilde / Gözümde ḫūn-ı dil-perver ü bir rengīn-mülüm 
vardur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 2). [rengīn-mülüm, -üm ] 

 

resen: İp, urgan, halat. 

Zülfüñ resenin ḳoyup olan ġayra giriftār / Tizcek göreyin ben anı urġana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 5). [resenin, -in ] 

 

resen-i dār: Darağacının ipi. 

Zülfi zencīrine ḳarşu aṣılup ṭurma rakīb / Baña bend itdi anı sen resen-i dāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 4). [resen-i dāra, -a ] 

 

reşk: Kıskançlık. 

Laʿl-i sīr-ābuñla ġonca gördi hem-meşreb müdām / Reşkden mi ḳan yudar terdür ḥarāretden gül-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 3). [reşkden, -den ] 

Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı müraṣṣaʿ tāca reşküm yoḳ / Elüñden başuma yara iren seng ü meder yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 4). [reşküm, -üm ] 

 

reşk it-: Kıskanmak. 

Beglige reşk itme birdür kān-ı luṭf ʿilmüñ muḥīṭ / Baḥr-i ḳudretde vücūduñ cevheri bir dānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 4). [reşk itme, -me ] 

Reşk idüp sen şeh-süvāruñ sümm-i raḫş-ı naʿline / Ḫam ḳılur ḳaddin anuñçün ġurre-i ġarrā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 3). [reşk idüp, -üp ] 

 

reşk-i ebruvān: Kaşların kıskançlığı. 

Bu gün ḳadd-i hilāl-i ʿīd reşk-i ebruvānuñdur / Leṭāfet bāġına revnaḳ viren mevzūn nihālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 2). [reşk-i ebruvānuñdur, -uñdur ] 

 

reşk-i firdevs: Firdevsi kıskandıracak nitelikte olan. 

Hem-dem olalı cihān şāhum bahār-ı vaṣluña / Reşk-i firdevs yirin olaydı hemān dem bāġ u rāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 6). [reşk-i firdevs, ] 

 

reşk-i mihr: Sevgiyi kıskanmak. 

Raḳībā żaʿf iden cism-i nizāruñ reşk-i mihrümdür / Ḥased ʿālemde ey miskīn seni āḫir cüdām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 4). [reşk-i mihrümdür, -ümdür ] 



1413 
 

 

reşk-i reng: Renginin kıskanılacak niteliği. 

Dāġ ṣanma reşk-i rengi sen ruḫ-ı gül-fām içün / Ḳapḳara yaḳmış derūnın lālenüñ nār-ı ḥased (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 3). [reşk-i rengi, -i ] 

 

resm:  

1.Usul, adet. 

Olıgelmiş resmdür ʿuşşāḳa istiġnā-yı nāz / Şāh-ı ʿālī-şān olan lābüdd gedādan ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 3). [resmdür, -dür ] 

 

2. Suret. 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [resm, ] 

 

3. İz, nişan. 

Vefā resmin recā itme raḳīb-i zişt-i ṣūretden / İdüpdür sīreti şeklin be-vech-i kilk-i fıṭrat naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 6). [resmin, -in ] 

 

resm eyle-: Çizmek. 

Müjem resm eyler iken gözde şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ / Ḳalem levḥ üzre taḥrīr itmemişdi daḫi ṣūret naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 5). [resm eyler, -r ] 

 

resm-i iḫlāṣ: Samimiyet üslubu. 

Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [resm-i iḫlāṣ, ] 

 

revā: Layık, uygun, yaraşır. 

Rikābuñdan cüdā olmaḳ revā mı çihre-i ḫāküm / Güneş yüzlüm senüñ mihrüñde ḫod ben ẕerreveş 
ḫāküm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 1). [revā, ] 

Ṭutalum kim muḳteżā-yı ḥüsn imiş cevr ü cefā / ʿĀşıḳa ḳıymaḳ revā mı bunca istiġnāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 4). [revā, ] 

Ter düşersin sūy-ı kūyuñda yaşum seyl-ābına / Ḫāk-i pāyuña revā mıdur yol ırmaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 3). [revā, ] 

 

revā gör-: Uygun görmek, layık görmek. 
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Kerem ü luṭfuñ ile ḫurrem idüp ġayrıları / Beni ḳahruñla revā görme ki ġamnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 3). [revā görme, -me ] 

 

revā mı: Uygun mu, yaraşır mı?. 

Ḳafes olmaḳ revā mı bülbül-i cāna cihān bāġı / Giriftāruñdur ol āşüfte-i āzār ḫār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 6). [revā mı, ] 

 

revāc ḳal-: Talep etme, ihtiyacı olma. 

Luṭf ile güftāra gel bī-ḳıymet olsun laʿl ü dür / Leblerüñ depret nebāt-ı Mıṣra ḳalmasun revāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 3). [revāc ḳalmasun, -masun ] 

 

revāc yoḳ: İtibar, değer, kıymet yok. 

Dirhem ü dīnāradur raġbet hünerde yoḳ revāc / Naḳd-i ʿömrüñ vir olup cehle ḫarīdār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 3). [revāc yoḳ, ] 

 

revān:  

1.Hemen, derhal. 

Bu ʿömr-i bī-ḳarāruñ māverāsından revān söyler / İşit semʿ-i ḳabūliyle ṣular her demde gūyādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 4). [revān, ] 

 

2. Süzülen, yükselen, giden. 

Ḫāk olduġı ayaḳda bu cism-i nā-tüvānuñ / Ümmīd-i vuṣlatıdur sen ḳāmeti revānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 1). [revānuñ, -uñ ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla cānā āşinālıḳ kesb iden / Baḥrveş her sū revān itsün revān cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 4). [revān, ] 

 

3. Yürüyen, giden. 

ʿAceb ḳanda revāndur ey ʿaceb ol serv-i reftārum / ʿAceb kimlerle ḫurremdür ʿaceb ol tāze gülzārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 1). [revāndur, -dur ] 

 

4.Akıp giden. 

Mā-cerā-yı eşk-i çeşmüm bilmek isterseñ eger / Ey perī-rū ʿaynıdur her dem revān enhāra baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 2). [revān, ] 

Meyl ider yaşum nişān-ı naʿlçeñi görüp revān / Sāʾilüñ olur dem-ā-dem menzil-i ṣaf-ı niʿāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 5). [revān, ] 
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Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir dem irem diyü / Gözümüñ ey boyı servi revān her sū aḳar yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 4). [revān, ] 

 

5. Can, ruh. 

Nār-ı ḳahrıyla ḳızılbaşuñ revānın yaḳdılar / Naḫcüvānın yaḳdılar gūyā ki cānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 1). [revānın, -ın ] 

 

revān eyle-: Akıtmak. 

Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [revān eyle, ] 

 

revān it-: Akıtmak. 

1.Dökmek, akıtmak. 

Ṣaḳın gül-gūn yaşuñdan reng aluram dem revān itme / Baṣīret üzre ol ey dīde ol gül-berg-i ter terdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 4). [revān itme, -me ] 

Ey Raḥīmī yaşuñı sen de revān it yolına / Raḥm ide bir gün ola şāyed o dürr-i şehvār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 5). [revān it, ] 

Hevā-yı ḳadd-i dildāra hevādār olmış ol servüm / Gözüm yaşı yaşın yaşın benüm rūḥum revān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 2). [revān itmiş, -miş ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla cānā āşinālıḳ kesb iden / Baḥrveş her sū revān itsün revān cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 4). [revān itsün, -sün ] 

Ṭoġrulın meclise cān nuḳlin ider anı revān / Serv-ḳadd beste dehen gözleri bādāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 3). [revān ider, -er ] 

Döne döne yaşını itdüñ Raḥīmīnüñ revān / Bir bahār-ı ḥüsne ḳarşu cūy-bār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 5). [revān itdüñ, -düñ ] 

 

2.Akıtmak.|| Feda etmek. 

Görüp laʿlüñe rūḥum itdüm revān / Göre nice cāndan ḫırīdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 4). [revān itdüm, -düm ] 

Biñ cān ile cān cevherini itdi revāna / Ḳapuñda Raḥīmīyi ḳo yek-dāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 5). [revāna itdi, -a, -di ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [revān itsem, -sem ] 

 

revān ol-: Akıp gitmek. 
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Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum / Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 5). [revān oldı, -dı ] 

Ḳarār itmez dil ü cān tende ey rūḥ-ı revān sensüz / Olur ṣular gibi gözüm yaşı her sū revān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 1). [revān olur, -ur ] 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [revān olma, -ma ] 

Ḫudāvendā cihān bāġında ber-ḫūrdār-ı ʿömr idüp / Murādum taḫt-ı şāhide şeh-i fermān revān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 6). [revān olsun, -sun ] 

Gözi yaşlu Raḥīmīyi demidür ber-murād eyle / Revān olsun yanuñca ey sehī-ḳad ṣu gibi her sū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 7). [revān olsun, -sun ] 

Revān oldı yine ol serv seyr-i sūy-ı deryāya / Beşer ey dīdesinde meyli yoḳ ḳurı temāşāya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 1). [revān oldı, -dı ] 

Seyr-i dīdāruña ṣu gibi revān olsam diyü / Göz açup gözler Raḥīmī sūy-ı kūyuñ pul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 7). [revān olsam, -sam ] 

 

revġan-ı ʿizzet: Ululuğun yağı. 

Şemʿ-i ḳadrin revġan-ı ʿizzet fürūzān eylesün / Nitekim ḳandīl uyarduḳca sipīhre māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 8). [revġan-ı ʿizzet, ] 

 

reviş-i āh: Ahın gidişi. 

Ne bilür āh-ı derūnum eserin ehl-i hevā / Reviş-i āh yine hem-nefesi āh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 5). [reviş-i āh, -in ] 

 

revnaḳ: Parlaklık. 

Rāstī bir tāze revnaḳ virdi cism-i ʿāleme / Ḫılʿat-i şāhı şehā sen ḳāmeti bālāyıla (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 290, Beyit 2). [revnaḳ, ] 

 

revnaḳ vir-: Parlaklık, canlılık vermek. 

Bu gün ḳadd-i hilāl-i ʿīd reşk-i ebruvānuñdur / Leṭāfet bāġına revnaḳ viren mevzūn nihālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 2). [revnaḳ viren, -en ] 

Bu baḫtı ḳaranuñ yaşını ırmaġ itme kūyuñdan / Bu şehre şehriyāra Aḳca ṣu virmiş durur revnaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 4). [revnaḳ virmiş, -miş ] 

 

rez-duḫter: Üzümün kızı, şarap. 

Ey Raḥīmī utanur yaşum görüp rez-duḫteri / Yüzine her dem ṭutar vālā-yı gül-gūndan niḳāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 5). [rez-duḫteri, -i ] 
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rezm: Savaş. 

Zāl-i zemāne rezmine ṭāḳat getürmedi / Eñ pehlüvān-ı ʿālem olan didi Rüstemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 4). [rezmine, -ine ] 

 

rıḥlet: Ölüm. 

Rıḥlet deminde cürmini ʿafv it Raḥīmīnüñ / Bār-ı girānla eyleme yā Rab bār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 7). [rıḥlet, ] 

 

rıżā: Allah'ın rızası. 

Menzilüm gün gibi dirseñ ola farḳ-ı farḳadān / Ol rıżā rāhında her dem ḫāksār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 7). [rıżā, ] 

 

rıżā-yı nev-rūz: Yeni günün isteği. 

Bir servi çek kenāra gülşende ʿālem eyle / Ey pādişāh-ı ʿālem budur rıżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 6). [rıżā-yı nev-rūz, ] 

 

riʿāyet eyle-: Saymak, saygı, itibar göstermek. 

ʿAzīz ol ḥażret-i Yūsuf gibi Mıṣr-ı saʿādetde / Riʿāyet eylesün ʿizzetle ḫoş gördüñ bu mihmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 2). [riʿāyet eylesün, -sün ] 

 

rikāb: Üzengi. 

Gözüm yüzüm sürince o māhuñ rikābına / Dökdüm şu deñlü aḳçaya vir bī-ḥisāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 5). [rikābına, -ına ] 

Rikābuñdan Raḥīmī sāye gibi bir gün ayrılmaz / Vefā yolında ol sābit-ḳadem bir ḫāksāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 9). [rikābuñdan, -uñdan ] 

Ġam-ı ferdāyı añma dem bu demdür ḫurrem ol diyüp / Sözi gūşumda yir eyler rikābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 3). [rikābuñ, -uñ ] 

Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā / Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 5). [rikābuñdan, -uñdan ] 

Sürdügünce yüz rikābuña Raḥīmī sāyeveş / İtme ʿār ey meh irişmez ẕerreden mihre zevāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 7). [rikābuña, -uña ] 

Ruḫ-ı zerdüm rikābuñ tā başından tābdār itdüm / Görüp gün müşteri oldı ser-ā-ser bir ḳumāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 3). [rikābuñ, -uñ ] 

Rikābuñdan cüdā olmaḳ revā mı çihre-i ḫāküm / Güneş yüzlüm senüñ mihrüñde ḫod ben ẕerreveş 
ḫāküm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 1). [rikābuñdan, -uñdan ] 
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Ṭañ degül meh dikse göz her gün rikābuñ ʿaynına / Ḫāk-pāyuñ tūtiyādur āfitābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 1). [rikābuñ, -uñ ] 

Gāh gāh emr eyle yüz sürsün rikābuña şehā / Ḫāk-i rāhuñdur Raḥīmī ḫod senüñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 7). [rikābuña, -uña ] 

 

rind: Gönül ehli, ârif. 

Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [rind, ] 

 

rind-i mey-āşām: Şarap içen, şarap düşkünü rint. 

Lebüñde tāb-ı tebden görünen tebḫāleler cānā / Ṣanasın rind-i mey-āşām ile Ḫıżr oldı hem-meşreb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 3). [rind-i mey-āşām, ] 

 

rişte:  

1.İp. 

Miyānuñ yādına cism-i nizārum / Görenler rişte ṣanur pīrehende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
3). [rişte, ] 

 

2. Bağ. 

Ḳaṭʿ it taʿalluḳ riştesin miḳrāż-ı ḥarf-i lā ile / Peyvend-i illāya iriş gör nefʿ u żar kimlerdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 4). [riştesin, -sin ] 

 

riyā: Iki yüzlülük. 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [riyānuñ, -nuñ ] 

Bu riyādur zāhidā cismüñde naḳş bu riyā / Bī-riyā bir ʿāşıḳam ben bu riyādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 3). [riyādur, -dur; riya; riyādan, -dan ] 

 

rubāh: Tilki. 

Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [rubāhinüñ, -inüñ ] 

Kibriyā kūhında yā Rabb ḳılma gürg-i tīz-ceng / Rāzıyam ben meskenet rāhında bir rūbāh ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 175, Beyit 3). [rūbāh, ] 

 

rūbāh-ı dehr: Dünya tilkisi. 
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Yire urmasın dir iseñ arḳañı rūbāh-ı dehre / Şīr-i merd ol olıgör ḳurdum bir arslan sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 4). [rūbāh-ı dehre, -e ] 

 

rubʿ-ı meskūn: “Oturulan dörtte bir kısım” Eski coğrafyacılara göre dünyânın, üzerinde hayat bulunan 
oturulmaya elverişli karalarla kaplı kısmı. 

Rubʿ-ı meskūn içre şāhum şāh-ı heft iḳlīm ol / Kām-kār ol kām-baḫş ol kām-bīn ol kām-yāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 9). [rubʿ-ı meskūn, ] 

 

ruḫ: Yanak. 

Niḳāb-ı zülfüñi refʿ it ruḫuñdan ey büt-i raʿnā / Ki tā ʿaşḳuñ zebūrı ola deyr-i ʿāleme ifşā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 1). [ruḫuñdan, -uñdan ] 

Güzelsin bī-bedelsin müntehāsın sidre ḥaḳḳıçün / Ruḫuñ cennet lebüñ kevser dişüñ lüʾlüʾ ḳadüñ ṭūbā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 6). [ruḫuñ, -uñ ] 

Lebüñsüz cām-ı cān pür-ḫūn olupdur / Ruḫuñsuz göz yaşı gül-gūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 45, Beyit 1). [ruḫuñsuz, -uñsuz ] 

Ruḫuñ vaṣfında cānā şiʿr-i rengīnümde her noḳṭa / Ṣanasın ʿārıż-ı dünyāda naḳş-ı ḫāl-i Hindūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 5). [ruḫuñ, -uñ ] 

Heves ḳılmaz behiştāsā bahār-ı bāġ-ı dünyāya / Ruḫuñsuz ey gül-i ter ṣanma seyr-i bāġ u rāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 2). [ruḫuñsuz, -uñsuz ] 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [ruḫuñ, -uñ ] 

Zülfüñ ḫayāli ruḫlaruñ alı ṭaraf ṭaraf / Ben ḳula itdi bend ile alı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
133, Beyit 1). [ruḫlaruñ, -laruñ ] 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [ruḫ, ] 

Ruḫuñ māhın gözetmekden bu çeşmüñ eşḳ-i pervīnin / Görür her gice yılduz ṣayduġum ḳaldı ṭaña 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 2). [ruḫuñ, -uñ ] 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [ruḫın, -ın ] 

Çehre-i maḳṣūda yüz gösterse rūḥ olsa ḥicāb / Bī-vesīle ʿārıż-ı cānāna seyrān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 3). [rūḥ, ] 

Gül gül itmiş ruḫını tāb-ı şarāb-ı gül-fām / Didi gögsin açuban gör ne gülistānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 3). [ruḫını, -ını ] 

Mihr eylemedi māha Raḥīmī ruḫuñ özler / Göz göre çıḳarsın mı o nūrı baṣarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 7). [ruḫuñ, -uñ ] 

Şerār-ı sūz-ı şevḳümden semā pür-necm olur her şeb / Ruḫuñ mihriyle sīnem içre deff ü nāya ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 3). [ruḫuñ, -uñ ] 
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Ruḫuñ seyr iden ey ġonca çemende / Baṣīret yoḳ durur gül isteyende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, 
Beyit 1). [ruḫuñ, -uñ ] 

Bezm-i bahār olursa şitādan eşedd olur / Bir ġonca sāḳī ruḫları gül-gūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 4). [ruḫları, -ları ] 

Lebine al ruḫı āl-i peyem-ber geçinür / Ṣoralum ālıla cāndan gele bu peyġāmı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 310, Beyit 5). [ruḫı, -ı ] 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [ruḫuña, -uña ] 

Bilmezem ol ruḫı alum baña ne āl itdi / Ḳanlu yaşumla ṣarı çihremi hep al itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 1). [ruḫı, -ı ] 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [ruḫ, ] 

Ruḫuñ mirʾātını ḳoyup olanlar ġayrıya nāẓır / Gözüne gire hūn-āşām-ı ḫançer gibi müjgānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 3). [ruḫuñ, -uñ ] 

Ruḫuñsuz almam ey meh ẕerreye ḫūrşīd-i raḫşānı / Yire geçsün neme yarar lebiñsüz āb-ı ḥayvānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 1). [ruḫuñsuz, -uñsuz ] 

Cān virürken ruḫuña ḫaṭṭuña dūş oldı gözüm / Ṣoñ dem īmān ile Ḳurʾān ile öldüm gitdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 345, Beyit 4). [ruḫuña, -uña ] 

 

ruḫ: Can. 

Bir ruḫı şemʿuñ inandum ḫandesine germ olup / Külli eczāmı kül itdi yandurup pervāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 4). [ruḫı, -ı ] 

Hevā-yı ḳadd-i dildāra hevādār olmış ol servüm / Gözüm yaşı yaşın yaşın benüm rūḥum revān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 2). [rūḥum, -um ] 

Görüp laʿlüñe rūḥum itdüm revān / Göre nice cāndan ḫırīdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 4). [rūḥum, -um ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [rūḥum, -um ] 

 

ruḫ sür-: Satrançtaki kaleyi ileriye doğru hareket ettirmek. 

Naṭʿ-ı şitāda ruḫ sürer idüñ piyādevār / Māt olur ol şehā ḳonacaḳ ḫāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 7). [ruḫ sürer, -er ] 

 

rūḥ-efzā ol-: Cana can katan olmak. 

Mürde-cisme cān virür laʿl u leb-i güftār-ı yār / Bu ne iʿcāz-ı Mesīḥādur ne rūḥ-efzā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 3). [rūḥ-efzā olur, -ur ] 
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ruḫ-ı al: Al yanak. 

Yaşum al itdi göñlüm āl ile aldı ruḫ-ı aluñ / Dönüp taġyīr-i ṣūret itdi şimdi al bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 2). [ruḫ-ı aluñ, -uñ ] 

 

ruḫ-ı dil-cū: Gönlü cezbeden yanak. 

Göremez pāk-naẓarla ruḫ-ı dil-cūñı ḥasūd / Nice meʾvā ide mā dīde-i nā-bīnāda (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 280, Beyit 4). [ruḫ-ı dil-cūñı, -ñı ] 

 

ruḫ-ı dildār: Sevgilinin yüzü. 

Göñlüñ āyīnesini ṣāf it ruḫ-ı dildāra baḳ / Gör ne ṣūret gösterür ol maẓhar-ı envāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 1). [ruḫ-ı dildāra, -a ] 

 

ruḫ-ı gül-berg-i zībā: Süslü gül yaprağı yanak. 

Düşelden ayru nā-geh sen ruḫ-ı gül-berg-i zībādan / Pür itdi ṣaḥn-ı bāġı ḳanlu yaşum laʿl-i ḥamrādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 1). [ruḫ-ı gül-berg-i zībādan, -dan ] 

 

ruḫ-ı gül-fām: Gül renkli yanak. 

Dāġ ṣanma reşk-i rengi sen ruḫ-ı gül-fām içün / Ḳapḳara yaḳmış derūnın lālenüñ nār-ı ḥased (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 3). [ruḫ-ı gül-fām, ] 

 

ruḫı gül-nār: Nar çiçeği renginde, pembeleşmiş yanakları olan. 

Göñül pervānesin ben sen ruḫı gül-nāra yandurdum / Benümle kimse ṭutuşmaz meger ya şemʿ ya 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 6). [ruḫı gül-nāra, -a ] 

 

ruḫ-ı ḫāl: Benli yanak. 

Ḥasret-i ferr ü ruḫ-ı ḫālüñle ey gülzār-ı ḥüsn / Ḳanlu yaşumdan kenārum lālezār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 2). [ruḫ-ı ḫālüñle, -üñle ] 

 

rūḥ-ı ḳudsī: Kutsal ruh. 

Leblerüñ vaṣfında cān-baḫş olsa eşʿārum n’ola / Almışam ey Ḫıżr-leb ben Rūḥ-ı ḳudsīden sebaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 6). [rūḥ-ı ḳudsīden, -den ] 

 

rūḥ-ı revān: (Yürüyen latif bir ruha benzetilen) sevgili, güzel. 

Bāġ-ı ḥüsne ʿārıżuñ gül mīve-i cān leblerüñ / Sensin ey rūḥ-ı revān var ise berg ü bār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 3). [rūḥ-ı revān, ] 
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Ḳarār itmez dil ü cān tende ey rūḥ-ı revān sensüz / Olur ṣular gibi gözüm yaşı her sū revān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 1). [rūḥ-ı revān, ] 

Söyleşür aġyār ile ḳarşumda ol şīrīn-zebān / Cānum acıtdı benüm rūḥ-ı revānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 3). [rūḥ-ı revānum, -um ] 

Būse-i laʿl-i lebüñe cān virüp meʾnūs olan / Bir nefes çekmez benüm rūḥ-ı revānum cān ġamın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 2). [rūḥ-ı revānum, -um ] 

 

ruḫ-ı verd: Gül gibi yanak. 

Ruḫ-ı verdüñle virdüm Sūre-i Nūr / Ḳaşuñ fikr ile ẕikrüm nūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 3). [ruḫ-ı verdüñle, -üñle ] 

 

ruḫ-ı yār: Sevgilinin yanağı. 

Ruḫ-ı yāre naẓar ḳıl bāġ-ı ʿadni ʿaynuña alma / Ne seyrān ḳayısı ayva hemān ḫaṭṭ şimdi naruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 2). [ruḫ-ı yāre, -e ] 

Raḳībā baḳamazsın sen ṣafāyıla ruḫ-ı yāre / Baḳarsañ gösterür şekl-i ḳabīḥuñ saña āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 5). [ruḫ-ı yāre, -e ] 

 

ruḫ-ı zerd: Sararmış, solgun yüz. 

Ruḫ-ı zerdiyle her gün muntaẓırdur şāh-rāhuñda / Raḥīmī bir ḫazān yapraġıdur yollara düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 7). [ruḫ-ı zerdiyle, -iyle ] 

Ruḫ-ı zerdüm rikābuñ tā başından tābdār itdüm / Görüp gün müşteri oldı ser-ā-ser bir ḳumāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 3). [ruḫ-ı zerdüm, -üm ] 

Ḳana ġarḳ itdi ruḫ-ı zerdüm sirişk-i lāle-gūn / Vechi var dilerse şāhum baña mīr-i ʿāşıḳān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 6). [ruḫ-ı zerdüm, -üm ] 

 

ruḫ-ı zībā: Güzel yüz. 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ṣūfī ruḫ-ı zībāya baḳ / Gör ne şekl iẓhār ider ol ṣūret-i maʿnāya baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 137, Beyit 1). [ruḫ-ı zībāya, -ya ] 

 

ruḫsār: Yanak, yüz. 

Ġam-ı zülfüñle ruḫsāruñ firāḳından aḳan yaşum / Gözümüñ şīşesinde ṣaḳlarum miskīn gül-ābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 3). [ruḫsāruñ, -uñ ] 

Ruḫsār u kākülüñüz şimdi berāber oldı / Yanumda ey yüzi gül ṣubḥ u mesā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 5). [ruḫsār, ] 

Görmeyelden ey ṣanem ruḫsār u zülfüñ ġuṣṣadan / ʿĀlemüñ bir nice gün aġ u ḳarasın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 3). [ruḫsār, ] 
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ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīz: Ter döken/terleyen yanak. 

Laʿl ü ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ ḫayāliyle müdām / Geh şarāb içer Raḥīmī ey gül-i ter geh ʿaraḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 7). [ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ, -üñ ] 

 

ruḫṣat bul-: İzin almak. 

Şerḥa şerḥa sīnemüñ zaḫmını hem dil yarasın / Ḫancerüñle dilleşüp ruḫṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 2). [ruḫṣat bulursam, -ursam ] 

 

ruḫuñçün: Yanağın için. 

Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [ruḫuñçün, ] 

 

rūm: Rum || Beyazlık. 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [rūm, ] 

 

rumūz-ı ʿaşḳ: Aşk remizleri, işaretleri. 

Rumūz-ı ʿaşḳı nā-dān eylemez fehm / Nice kez ey dil-i āgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 3). [rumūz-ı ʿaşḳı, -ı ] 

 

rumūz-ı mihr: Sevginin sembolü. 

Ṭutuşdum āteş-i mihrüñle mihr it yoḳsa ṣubḥāsā / Rumūz-ı mihrüñi gün gibi ey meh işde fāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 4). [rumūz-ı mihrüñi, -üñi ] 

 

rū-siyeh: Karayüz, karayüzlü. 

Bāġ-ı ḥüsnüñ ben ıraḳdan seyr idem nergis-misāl / Bī-tekellüf geşt ide her rū-siyeh kākül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 3). [rū-siyeh, ] 

 

rūstāyı: Köylü. 

Faṣl-ı ḥüsnüñ baña keşf it rūstāyı añlamaz / Gülsitānuñ bābını yine kitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 6). [rūstāyı, ] 

 

rūşen:  

1.Aydın, parlak. 
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Bir ṣafā kesb eyledüm mirʾāt-ı ʿaşḳ-ı yārdan / Gün gibi rūşen müşāhid gözüme cümle ṣıfāṭ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 5). [rūşen, ] 

Temāşā-yı ruḫuñ hem ʿīd-i Ferruḫ / Ne rūşen rūz olur nūrʿalā nūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
4). [rūşen, ] 

Ṭabʿ-ı pür-envār ile rūşen çerāġuñdur senüñ / Ey gözüm nūrı işigüñde Raḥīmīvār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 127, Beyit 7). [rūşen, ] 

Ey Raḥīmī seyr-i ṣubḥ-ı ʿīd-i aḍḥā eyleme / Gün yüzüme didi ḳıl rūşen naẓar dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 7). [rūşen, ] 

Rūşen budur ki çeşm-i çerāġ-ı dü kevn senin / Ey nūr-ı Ḥaḳḳ senüñle görür ʿālemüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 4). [rūşen, ] 

 

2. Âşikâr, meydanda. 

Şevḳ-ı cemʿ-i ʿömrüñ iḳbālini bildüm lā-beḳā / Ehl-i ḥāle bes yiter rūşen delīl āsār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 3). [rūşen, ] 

Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [rūşendür, -dür ] 

 

rūşen it-: Aydınlatmak. 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [rūşen it, ] 

 

rūşen ol-: Aşikar olmak, açığa çıkmak. 

Gül yüzüñçün dilde yüz dāġ-ı vefā yaḳduḳ yine / Rūşen oldı mihrüñ ile gün gibi ʿunvānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 5). [rūşen oldı, -dı ] 

 

rūşenā: Parlak, ışıklı. 

Nice demdür gözüm yaşıyla deryā āşinālardı / Velīkin āteş-i āhumla şimdi rūşenā meşʿal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 7). [rūşenā, ] 

Raḥīmī nār-ı ʿaşḳa ben delīl oldum çerāġumdur / Benüm bu tef-i tābumdan bulupdur rūşenā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 8). [rūşenā, ] 

 

rūşen-çerāġ: Parlayan kandil. 

Şemsveş devrüñde bir rūşen-çerāġ eyle beni / Meh gibi her kūşede yaḳduñ kevākibvār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 4). [rūşen-çerāġ, ] 

 

rūşen-delīl: Aşikar kanıt. 
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Zebānum şemʿveş ḳaṭʿ eyledüm miḳrāż-ı ṣamṭıyla / Ṣafā ehline bir Rūşen-delīl ü reh-nümā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 4). [rūşen-delīl, ] 

Ḳapuñda bir ışıḳ olduġına rūşen-delīlüm var / Yüzüñe beñzedürdüm şemʿi istidlāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 5). [rūşen-delīlüm, -üm ] 

 

rūşen-dil: Gönlü aydınlık. 

ʿĀşıḳa rūşen-dil oldur şemʿ gibi yanmadan / Başını ḳaṭʿ itseler döndürmeye aṣlā yüzin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 246, Beyit 4). [rūşen-dil, ] 

 

rūşen-liḳā: Parlak yüz. 

Ḳalbümi jeng-i taʿalluḳdan muṣaffā eyleyüp / Geydüm ey rūşen-liḳā āyīne gibi bir nemed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 6). [rūşen-liḳā, ] 

 

rūşen-żamīr: Varlığı nurlu || Sevgili. 

ʿĀrıżuñ ben ẕerreye ʿarż eyle ey rūşen-żamīr / Lemʿa-i āsār-ı mihri āfitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 4). [rūşen-żamīr, ] 

Ṣāfdur āyīneveş ṭabʿum eyā rūşen-żamīr / Ṭūṭī-i cāna ġıdādur lafẓ-ı şehd ü şekkerüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 4). [rūşen-żamīr, ] 

 

ruṭūbet: Nem, yaşlık. 

Ruṭūbet refʿ olup tende ḥarāretden yubūset var / Gözümden cūy olup her dem dökilen yaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 3). [ruṭūbet, ] 

 

rūy-ı cihān: Yeryüzü. 

Yine faṣl-ı bahār-ı berf ile rūy-ı cihān ḫurrem / Açılmış yāsemen gül gūyiyā her gülsitān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 1). [rūy-ı cihān, ] 

 

rūy-ı ḫāk-ālūde: Toprağa bulaşmış yüz. 

Şeh-süvārum gel ayaḳ baṣ rūy-ı ḫāk-ālūdeme / Ḥāżır itdi gözlerüm īsār içün dürr-i semen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 3). [rūy-ı ḫāk-ālūdeme, -me ] 

 

rūy-ı kūy-ı yār: Sevgilinin mahallesinin yüzü. 

Rūy-ı kūy-ı yārsuz ben bülbüle / Gül diken gülzār olur oddan ḳafes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 5). [rūy-ı kūy-ı yārsuz, -suz ] 
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rūy-ı rıḍvān: Cennetin yüzü. 

Gel görin iẓhār-ı dīdār it Raḥīmī ʿāşıḳa / Ey viṣāl-i bāġ-ı cennet rūy-ı rıḍvānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 7). [rūy-ı rıḍvānum, -um ] 

 

rūy-ı zemīn: Yeryüzü. 

Yaḳam rūy-ı zemīni nār-ı fürḳat böyle ḳalursa / Virem ġarḳ-āba ṭūfān yaşum ile sūy-ı ʿummānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 6). [rūy-ı zemīni, -i ] 

 

rūy-ı zerd: Sararmış yüz. 

Rūy-ı zerdümdür ṣanasın sebzede berg-i ḫazān / Yaz müreddefveş üzere zer-nisār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 3). [rūy-ı zerdümdür, -ümdür ] 

Rūy-ı zerdüm ḳana ġarḳ itsem şafaḳ gibi n’ola / Zaḫm-ı tīġüñden güzeller şāhı ʿunvān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 5). [rūy-ı zerdüm, -üm ] 

Ṣanma bir müflis gedāyam ʿaşḳ-ı istiġnā yeter / Sīmdür eşk-i revānum rūy-ı zerdümdür zerüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 3). [rūy-ı zerdümdür, -ümdür ] 

Raḥīmī rūy-ı zerdiyle egerçi sikke-ṣūretdür / Velī bir aḳçesi yoḳ eşk-i sīm-efşāndan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 5). [rūy-ı zerdiyle, -iyle ] 

 

rūz: Gün, gündüz. 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [rūzum, -um ] 

Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [rūz, ] 

Temāşā-yı ruḫuñ hem ʿīd-i Ferruḫ / Ne rūşen rūz olur nūrʿalā nūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
4). [rūz, ] 

Ḫaduñsuz ʿīd Muṣḥaf ḥaḳḳı içün rūz u ʿīd olur / Ḫuceste-fāl hem āyāt-ı raḥmet ḫaṭṭ u ḫālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 3). [rūz, ] 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [rūzum, -um ] 

 

rūz u şeb: Gündüz ve gece. 

Ḫasta göñlüm yidügi ḫūn-ı cigerdür rūz u şeb / ʿİşret ü ʿīşi müdām olsun ṭarabnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 3). [rūz u şeb, ] 

Ġam-ı zülf ü firāḳ-ı ʿārıżuñla ey meh-i nā-mihr / Raḥīmī rūz u şeb aġlar görülmez ḳarası aḳı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 5). [rūz u şeb, ] 
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rūze: Oruç. 

Hecr olmasaydı ḳadrü mi olurdı vaṣluñuñ / Bulmazdı rūze olmasa hīç iʿtibār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 6). [rūze, ] 

Rūzemüz rūz-ı ezelde rūze-i ġamdur bizüm / Ḥamdülillāh ḳāniʿüz bu ṣavm-ı ʿīdāsāyıla (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 290, Beyit 5). [rūzemüz, -müz ] 

 

rūze-i ġam: Gam orucu. 

Rūze-i ġamda bu dil her rūz iderken iʿtikāf / ʿḬd-ı vaṣluñçün hilāl ʿarż itdi menşūr-ı muʿāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 1). [rūze-i ġamda, -da ] 

Rūzemüz rūz-ı ezelde rūze-i ġamdur bizüm / Ḥamdülillāh ḳāniʿüz bu ṣavm-ı ʿīdāsāyıla (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 290, Beyit 5). [rūze-i ġamdur, -dur ] 

 

rūzgār:  

1.Devir, zaman, vakit. 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [rūzgārum, -um ] 

Çoḳ rūzgār baḥr ü berüñ seyrin eyledük / Ey dil demidür eyleyelüm ʿazm-i kūy-ı yār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 5). [rūzgār, ] 

Yile virür ʿāḳıbet evrāḳ-ı ʿömri rūzgār / Ṣafḥa-i ʿālemde aduñ ṭut ki defterdār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 4). [rūzgār, ] 

Geh aġladur beni gāh iñledür bu āh meded / Ne demlere ḳodı n’eyler bu rūzgārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 2). [rūzgārı, -ı ] 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [rūzgār, ] 

Ne ḫoşdur rūzgār ola muvāfıḳ ey şeh-i ʿādil / Ḳapuñdan cānibe ʿazm eyleyem ben ʿāşıḳ-ı bī-dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 1). [rūzgār, ] 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [rūzgār, ] 

 

2. Esinti, yel. 

Ḫayāl-i ḳaddine yeltendüñ ol serv-i hevā-baḫşuñ / Ṣabāveş gel göñül yil ṭurma her dem rūzgāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 7). [rūzgāruñdur, -uñdur ] 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [rūzgār, ] 

Cūş iderdi dil hevā-yı ʿaşḳ ile deryā gibi / Ey melāḥat kānı ammā rūzgārın gözlerüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 113, Beyit 3). [rūzgārın, -ın ] 
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Ol kerem kānı işitmiş āhuma raḥm eylemiş / Ben hevā-ḫ˅āhuñ muḫālif rūzgārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 6). [rūzgārın, -ın ] 

Rāh-ı ʿaşḳuñda ṣabāāsā yiler göñlüm gibi / Rūzgāra tābiʿ olmış ber-hevāyı görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 217, Beyit 6). [rūzgāra, -a ] 

Kenār-ı vaṣluña dil āşināsı ṭālibdür / Biḥār-ı hecre ṣalın rūzgārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 7). [rūzgārı, -ı ] 

Būy-ı zülfinsiz ṣabāveş yoḳ ḳarārı dem-be-dem / Ṭaġıdup ʿaḳlum perīşān rūzgār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 2). [rūzgār, ] 

Yine göñlüm hevāya yiltendi / Āh kim rūzgāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 3). 
[rūzgāra, -a ] 

 

rūzgār-ı ʿīd: Bayram zamanı. 

Ḫoş-dem nesīm-i luṭfuñ ile rūzgār-ı ʿīd / Ḫurrem fürūġ-ı ʿārıżuñ ile nehār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 1). [rūzgār-ı ʿīd, ] 

 

rūzgār-ı vuṣlat: Kavuşma rüzgarı. 

Deñiz deryāya ol pür-mevc-i māʾ kemhāsını giysin / İrişdi rūzgār-ı vuṣlatı niçün donanmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 2). [rūzgār-ı vuṣlatı, -ı ] 

 

rūz-ı ezel: Ezel günü, ruhların yaratılıp da herkesin kısmetinin tayin edildiği gün. 

Rūzemüz rūz-ı ezelde rūze-i ġamdur bizüm / Ḥamdülillāh ḳāniʿüz bu ṣavm-ı ʿīdāsāyıla (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 290, Beyit 5). [rūz-ı ezelde, -de ] 

 

rūz-ı ʿīd: Bayram günü. 

ʿĀşıḳa ṣubḥ-ı viṣālüñdür Ḫalīlüm rūz-ı ʿīd / Kaʿbe-i kūyuñ Ṣafā ehline miḥrāb-ı ümīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 1). [rūz-ı ʿīd, ] 

 

rūz-ı maḥşer: Mahşer günü. 

Ölürsem āsitānuñda ümīd-i merḥabāñ ile / Muḳarrer rūz-ı maḥşer Ḥaḳḳ yirüm Dārü’s-selām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 2). [rūz-ı maḥşer, ] 

 

rūz-ı maṣāf: Savaş günü. 

Pehlevānıdur bu meydānuñ ṣurāḥı ser-firāz / Bir ayaġıyla baṣar biñ Rüstemi rūz-ı maṣāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 3). [rūz-ı maṣāf, ] 

 

rūz-ı vaṣl: Vuslat günü. 
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Ne ġam çek şām-ı hecr içün ne şād ol rūz-ı vaṣl içün / Raḥīmī her viṣālüñ āḫiri hicrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 7). [rūz-ı vaṣl, ] 

 

rūz-ı viṣāl: Kavuşma günü. 

Naḳd-i cān vire idüm rūz-ı viṣāline bedel / Bir gice girse Raḥīmī ele ʿuryān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 5). [rūz-ı viṣāline, -ine ] 

 

rūz-ı viṣāl-i yār: Sevgiliye kavuşma günü. 

Ḫurrem olmaz ḫāṭırı rūz-ı viṣāl-i yār ile / Çekmeyen ey āfitābum ẓulmet-i hicrān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 4). [rūz-ı viṣāl-i yār, ] 

 

rüstem: Ünlü İran şairi Firdevsi'nin Şehname'sinde adı geçen İran'ın ünlü pehlivan ve savaşçısı. 

Pehlevānıdur bu meydānuñ ṣurāḥı ser-firāz / Bir ayaġıyla baṣar biñ Rüstemi rūz-ı maṣāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 3). [rüstemi, -i ] 

Zāl-i zemāne rezmine ṭāḳat getürmedi / Eñ pehlüvān-ı ʿālem olan didi Rüstemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 4). [rüstemem, -em ] 

 

rüstem-i devrān: Zamanın Rüstem'i. 

Dil alur dil virür şimdi menem cünd-i maḥabbetde / Anuñçün Zāl-i ʿādil Rüstem-i devrāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 4). [rüstem-i devrāna, -a ] 

 

rüstem-rezm: Savaşta Rüstem kadar cesur. 

Sen şehā ol Ḫusrev ü Cem-bezm ü Rüstem-rezmsin / Dergehüñ derbānlıġın ister Ḳubādvār dīvān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 3). [rüstem-rezmsin, -sin ] 

 

rüsvā: Rezil, itibarsız, haysiyetsiz. 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [rüsvā, ] 

 

rüsvālıġ: Rezillik, kepazelik. 

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [rüsvālıġı, -ı ] 

 

rüsvā eyle-: Rezil etmek. 
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Esīr-i zülfüñ olduġumı rüsvā eyledi ḫalḳa / Baña bu bendi geçmeklik yine ol nābe-kāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 8). [rüsvā eyledi, -di ] 

 

rüsvā it-: Rezil etmek, dosta düşmana güldürmek. 

Müdām ʿaşḳuñ şarābıyla beni şeydā iden sensin / Ḫarābāt ehline ser-dār idüp rüsvā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 1). [rüsvā iden, ] 

 

S 
saʿādet: Mutluluk, bahtiyarlık. 

Senüñ olsun saʿādetle ʿazīzüm mülket-i dünyā / Baña ḳapuñda ḳulluḳ Mıṣra sulṭān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 3). [saʿādetle, -le ] 

Vücūd-ı nāzüküñe yaraşur her laḥẓa ṣıḥḥatler / Saʿādetlü serüñden eksük olmasun saʿādetler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 1). [saʿādetler, -ler ] 

Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [saʿādet, ] 

Ḥaḳīḳat-dān ola hem pür-ḥaḳīḳat-bīn ü ḥaḳ-perver / Senüñ gibi saʿādet kānı şāh-ı kāmkār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 2). [saʿādet, ] 

Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına / Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 4). [saʿādet, ] 

Ne ġam dīv-i ʿadūdan vāris-i taḫt-ı Süleymānsın / Selīm ol sen saʿādetle Sikender mülket-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 4). [saʿādetle, -le ] 

Selef ser-māyesi pīrāye-i ḫayr-ı ḫalefsin sen / Aṣıl sen ferʿ-i ʿālīsin saʿādet saña erzānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 335, Beyit 6). [saʿādet, ] 

 

saʿādetlü: Saadet sahibi, mutlu. 

Vücūd-ı nāzüküñe yaraşur her laḥẓa ṣıḥḥatler / Saʿādetlü serüñden eksük olmasun saʿādetler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 1). [saʿādetlü, ] 

Saʿādetlü serüñüñ ṣıdḳı içün pāy-ı taḫtuñdan / Selīmü’l-bāl ben mūrı Süleymān ḫāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 4). [saʿādetlü, ] 

 

saʿādetgāh: Mutluluk, bahtiyarlık yeri. 

Raḥīmī ḳuluña ey şāh-ı ʿālem / İşigüñdür saʿādetgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 7). 
[saʿādetgāh, ] 

 

saʿādet-ḫ˅āh: Mutluluk isteyen. 
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Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [saʿādet-ḫ˅āh, ] 

 

ṣabā: Sabaha doğru kuzeydoğudan hafif hafif esen serin, hoş,latif bahar rüzgarı, tan yeli. 

Ṣabāya çīn-i zülfüñ ideli her çın seḥer peydā / İder tā Çīn ü Māçīne varınca müşgter peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 1). [ṣabāya, -ya ] 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [ṣabāyıla, -yıla ] 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [ṣabā, ] 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [ṣabā, -dür ] 

Çāk çāk itdi yaḳasın ṣubḥ-dem gülşende gül / Ġanc-ı laʿlüñden meger ḳılmış ṣabā bir keşf-i rāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 5). [ṣabā, ] 

Dāmenine irmege her dem ṣabā pīrāhenüñ / Ḳomadı elden yaḳasın dil-berā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 1). [ṣabā, ] 

Yilüp yildürmege ʿaşḳuñ yolında / Ṣabā olmaz baña hem-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 5). [ṣabā, ] 

Vücūdum ḫākini bir dem iletmez kūy-ı cānāna / Ṣabāya yalvarup çoḳ cān-feşān geldüm yolından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 4). [ṣabāya, -ya ] 

ʿĀrıż u zülfüñ ġamından bī-ḳarār olmış ṣabā / Gāhi geşt-i gülşen eyler gāh ider ʿazm-i Ḫoten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 4). [ṣabā, ] 

Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū / Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 1). [ṣabādan, -dan ] 

Yaşumla āhuma ṣor gör hevā-yı ʿummānı / Gezer ṣabāyıla her dem feżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 1). [ṣabāyıla, -yıla ] 

Ḫ˅ābda gördüm ṣaçuñ bendine baġlanmış ṣabā / Ṣubḥ-dem kūyuñda gördükde didüm uşbu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 4). [ṣabā, ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [ṣabā, ] 

Esen ḳal ey ṣabā gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ şimdi / Gözüm saḳḳā yüzüm cārūb āhum oldı ferrāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 4). [ṣabā, ] 

 

ṣabā yeli: Kuzey doğudan esen serin ve hoş sabah rüzgarı. 

Sevdā-yı zülf ü şevḳ-i ʿiẕāruñla ay u gün / Eyler ṣabā yeli gibi leyl ü nehār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 3). [ṣabā yeli, ] 
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ṣabāāsā: Sabah rüzgarı gibi. 

Rāh-ı ʿaşḳuñda ṣabāāsā yiler göñlüm gibi / Rūzgāra tābiʿ olmış ber-hevāyı görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 217, Beyit 6). [ṣabāāsā, ] 

 

sābāş: Takdir ve beğenme ifâde eder; âferin, bravo. 

Raḥīmī ḫāk-i pāyuñda anuñçün başı ser-keşdi / Görüp taḥsīn idüp şāhum hemān sābāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 5). [sābāşa, -a ] 

 

ṣabāveş: Saba rüzgarı gibi. 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [ṣabāveş, ] 

Ḫayāl-i ḳaddine yeltendüñ ol serv-i hevā-baḫşuñ / Ṣabāveş gel göñül yil ṭurma her dem rūzgāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 7). [ṣabāveş, ] 

Raḥīmī ṣu gibi aġlar ṣabāveş āh idüp her dem / Niç’itsün görmedi ḫāk-i cenābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 4). [ṣabāveş, ] 

Ṣabāveş cū-be-cū kendüm dolandum ḫırmen-i dehri / Bulınmaz ḫālüñüñ bekdaşı ḫod bir dāne fülfülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 4). [ṣabāveş, ] 

Būy-ı zülfinsiz ṣabāveş yoḳ ḳarārı dem-be-dem / Ṭaġıdup ʿaḳlum perīşān rūzgār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 2). [ṣabāveş, ] 

 

ṣabāyā: Ey sabah rüzgarı. 

Ṣabāyā āhdan ġayrı bu dem benden eser umma / Vücūdum ḫākini ben reh-güẕār-ı yāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 5). [ṣabāyā, ] 

Ṣabāyā ʿayn-ı māl olursa çekmem minnetin kuḥluñ / Görünmez gözüme nesne bu ḫāk-i rāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 3). [ṣabāyā, ] 

 

sābıḳan: Bundan önce, evvelce. 

Yine yap yap yapagör ḥāliyā vīrānedür gönlüm / Anı maʿmūr idüpdüñ sābıḳan genc-i viṣālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 6). [sābıḳan, ] 

 

sābit-ḳadem: Kararlı, sebat eden. 

Rikābuñdan Raḥīmī sāye gibi bir gün ayrılmaz / Vefā yolında ol sābit-ḳadem bir ḫāksāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 9). [sābit-ḳadem, ] 

 

sābit-ḳadem ol-: Durmak, ayrılmamak || Kararlı olmak, sebat etmek. 
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Hevā-ḫ˅āhuñ olup her gūşede sābit-ḳadem olur / Bulunmaz şāh-bāzum bir benümle şāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 4). [sābit-ḳadem olur, -ur ] 

 

ṣabr: Sabır, dayanma, katlanma. 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [ṣabr, ] 

Ne dilde ṣabra ṭāḳat ne elümde iḫtiyārum var / Ten-i bī-cāna döndüm ṣanma kim sensiz ḳarārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 1). [ṣabra, -a ] 

Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [ṣabr, ] 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [ṣabr, ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Rāh-ı ʿaşḳuñda bular olmadı yoldaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 2). [ṣabr, ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [ṣabr, ] 

El ḳaraldan ḳomadı zülfi bu miskinde ḳarār / Virdi hem ṣabrı dil-ārāmı dil-ārāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 4). [ṣabrı, -ı ] 

Ṣabrına ṣad āferīn ol merd-i ṣāḥib-ʿiṣmetüñ / Virmedi ḳoynını zindānuñ Zelīḥā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 5). [ṣabrına, -ına ] 

Yile virmiş varını ṣabr u ḳarārı ḳalmamış / Ḫānḳāh-ı ʿālem içre nāba beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 4). [ṣabr, ] 

 

ṣabr eyle-: Sabretmek, dayanmak. 

Kendi düşen aġlamaz ṣabr eyle pervāne-dil / Bir dem ola üstüñe pertev ṣala envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 6). [ṣabr eyle, ] 

 

ṣabr it-: Sabretmek, tahammül etmek. 

Vaʿde-i vaṣl-ı leb ü zülfüñ ḫayāliyle bu cān / Ṣabr iderdi fürḳate ṣabr itse bir miḳdār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 4). [ṣabr iderdi, -erdi ] 

Vaʿde-i vaṣl-ı leb ü zülfüñ ḫayāliyle bu cān / Ṣabr iderdi fürḳate ṣabr itse bir miḳdār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 4). [ṣabr itse, -se ] 

Derd-i hicrāna şimdi ṣabr idelüm / Görelüm ḥikmet-i Ḫudā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
10). [ṣabr idelüm, -elüm ] 

Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it / Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 6). [ṣabr it, ] 
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Derdüñi dime göñül ġayra bu derde ṣabr it / Tā şifā-sāz-ı ġarībān saña dermān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 2). [ṣabr it, ] 

 

ṣabr-ı bī-ḥadd: Sınırsız sabır. 

Yār yār aġyār u ʿāşıḳ zār u miḥnet bī-şümār / Vaṣl-ı mesned ṣabr-ı bī-ḥadd dār-ı hicrān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 2). [ṣabr-ı bī-ḥadd, ] 

 

ṣabr-ı firāvān vir-: Çok sabır vermek. 

Ḥaḳdan ümmīd iderem cevrüñe pāyān virsün / Yaḫu ben çākerüñe ṣabr-ı firāvān virsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 251, Beyit 1). [ṣabr-ı firāvān virsün, -sün ] 

 

ṣaç: Başı kaplayan kıllar. 

Ey ṣaçı ẓulmet nedür laʿlüñde ḫaṭṭ ṣordum didi / Ḫıżr-ı ḫoş-demdür delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 3). [ṣaçı, -ı ] 

Aḳşehre döndi Aydın olup ay yüzüñle dehr / Gördi ṣaçuñı virdi Ḳaraman hemān ḫarāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 2). [ṣaçuñı, -uñı ] 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [ṣaçuñ, -uñ ] 

Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [ṣaçuñ, -uñ ] 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [ṣaçuñ, -uñ ] 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [ṣaçuñ, -uñ ] 

Her şeb ṣaçuñ ġamıyla ṭūl-i emel ḳılardum / Olmasa ger fenāsı bu ʿömr-i bī-beḳānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 4). [ṣaçuñ, -uñ ] 

Ben Raḥīmīye ṣaçuñ bendini bend itmeyesin / ʿĀşıḳ-ı dil-şude Mecnūn-ı dil-i āzāduñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 7). [ṣaçuñ, -uñ ] 

Ḫ˅ābda gördüm ṣaçuñ bendine baġlanmış ṣabā / Ṣubḥ-dem kūyuñda gördükde didüm uşbu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 4). [ṣaçuñ, -uñ ] 

 

ṣaçı çīni: Saçının kıvrımı. 

Bir ḫaṭāyla ṣaçı çīnine dolaşdı bu göñül / Kerem ü ʿafv-ı gedāyı yine ol şāh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 3). [ṣaçı çīnine,-ne ] 

 

ṣaçı leylī: Leyla'nın saçı gibi siyah olan saç. 
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İmtiḥān itsem ġam-ı ʿaşḳı eger Mecnūn ile / Ey ṣaçı Leylī benüm efzūn geleydi ḥayretüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 2). [ṣaçı leylī, ] 

 

ṣaçı zencīri: Zincire benzeyen saç. 

Ṭolaşaldan bir perīşānuñ ṣaçı zencīrine / Ey Raḥīmī dil yine dīvāne şeklin baġladı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 308, Beyit 5). [ṣaçı zencīrine, -ne ] 

 

ṣaçuñ bendi: Saçın bağı. 

Ṣaçuñ bendiyle bend olmış esīr-i ḳayd-ı bend olmış / Dil-i āşüfte dirler bir ġarīb ü ḫor u zārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 3). [ṣaçuñ bendiyle, -yle ] 

 

ṣaçuñçün: Saçın için. 

Ṣaçuñçün maṭlaʿ-ı şiʿrüm eyā ḥūr / Ṣafā-keş Kaʿbe gibi beyt-i maʿmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 1). [ṣaçuñçün, ] 

 

şād: Yüzlerce; pek çok. 

Ey Raḥīmī işidüp nālemi ol ġonca dimiş / Ṣad hezār ancılayın bülbül-i pür-zārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 5). [ṣad, ] 

Sīnemi gül gibi ṣad çāk itdi ḫār-ı intiẓār / Lāle gibi cisme dāġ urdı bu nār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 1). [ṣad, ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i āfet yol baṣar / Ḳayd-ı rāh-ı zāhide ṣad sāledür zünnār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 3). [ṣad, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [ṣad, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [ṣad, ] 

Ḫayāl-i çeşm-i ṣād u dāl-i zülfüñ iftirāḳından / Şikeste beste ṣad endūh-ı ġamla nā-tüvān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 8). [ṣad, ] 

Ṣabrına ṣad āferīn ol merd-i ṣāḥib-ʿiṣmetüñ / Virmedi ḳoynını zindānuñ Zelīḥā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 5). [ṣad, ] 

Ġam-ı hicrān-ı çeşm-i ṣāduñ ile dāl-i zülfüñle / Beni ṣıḥḥatde ṣanma ṣayruyam bu ṣad ḫayālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 1). [ṣad, ] 

 

ṣad çāk it-: Yüz parça etmek. 

Bilümi bükdi derd-i yār-ı ġurbet / Dilüm ṣad çāk itdi ḫār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, Beyit 
1). [ṣad çāk itdi, -di ] 
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ṣad hezārān: Yüz binlerce, pek çok. 

Yoḳ yire her ġoncaya dil virme bilinmez diyü / Ṣad hezārān bülbül-i şūrīdesi var ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 2). [ṣad hezārān, ] 

 

ṣadā: Ses. 

Dāġdan kim nā-gehān ḳopar derūnī bir ṣadā / Dāġ-ı hicrānum görüp gögsin geçirür dāʾimā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 1). [ṣadā, ] 

Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile / Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 2). [ṣadā, ] 

 

saʿd-ābād: Mutluluğu çok olan yer. 

Ṭāliʿ-i naḫsı ḫarāba virdi Saʿd-ābādını / Başa tozlar ḳoparuban Iṣfahānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 3). [saʿd-ābādını, -ını ] 

 

ṣadaḳa: Karşılık beklenmeden sadece Allah rızası için fakirlere verilen para, mal vb. 

Genc-i ḥüsnüñ ṣadaḳası būsedür bir ümmīd / Müstaḥaḳḳum ben faḳīrüñden dirīġ itme zekāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 2). [ṣadaḳası, -sı ] 

 

ṣadāḳat: Dostluk, içten bağlılık, doğruluk, vefalılık. 

Ṣubḥ-ı devlet olmaġa ḳapuñ ṣadāḳat ehline / Ḳıldı Ḥaḳ cevlāngehüñ cānı civār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 3). [ṣadāḳat, ] 

Ṣıdḳıyla muhibbüñ durur ol şāh-ı şerīʿat / Göster umaruz sende ṣadāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 4). [ṣadāḳat, ] 

 

ṣadāḳat ehli: Sadakatli, vefalı kişiler. 

Maḥabbet ḳulların bir görme aġyār ile ḳapuñda / Ṣadāḳat ehlini ʿaddeyleme ey dost aʿdādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 5). [ṣadāḳat ehlini, -ini ] 

 

ṣadāḳat-ḫane: Doğruluk evi. 

Ḳulluġını ḳapuñuñ Ḥaḳḳ ḫāyına itmez naṣīb / Bu ḥaḳīḳat destgāhıdur ṣadāḳat-ḫanedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 2). [ṣadāḳat-ḫanedür, -dür ] 

 

sāde:  

1.Basit, süsten arınmış. 
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Mücellā ideli cān ṣūretini maʿni-i ʿaşḳuñ / Cemālüñ ḥaḳḳı ṣāf u sāde dil āyīneveş pāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 2). [sāde, ] 

Gözgüde bir gün o meh ḥüsnini görmiş sāde / Şimdi Yūsuf gibi kendin ṣatar istiġnāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 1). [sāde, ] 

Sāde vü ṣāf-dil olmasa yoluñda ey meh / Pertev-i mihrüñe olmaz idi erzāni zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 5). [sāde, ] 

 

2. Saf, temiz. 

Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [sāde, ] 

 

ṣadef: Midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuklarının iç tarafında teşekkül eden ve süslemelerde, süs 
eşyalarında kullanılan beyaz menevişli, çok sert, parlak madde. 

Yād-ı laʿlüñle aḳan yaşumdur ey deryā-yı cūd / Saḫt iden her dem ṣadef içinde nisyān cevherin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 3). [ṣadef, ] 

 

ṣadefveş: Sadef gibi, inci gibi. 

Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā / Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 4). [ṣadefveş, ] 

 

sāde-rū: Sade yüzlü. 

Maʿnā-yı dil-peẕīr ile şiʿrüm Raḥīmīyā / Bir sāde-rū güzel gibidür şūḫ u şīvekār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 8). [sāde-rū, ] 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz yeldirür ṣubḥ u mesā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [sāde-rū, ] 

Sāde-rūdur serd olur germiyyete ḳābil degül / Dil-keş ü dem-keşdür āb u rūzgār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 5). [sāde-rūdur, -dur ] 

 

saʿḍī: Şeyh Sadi-i Şirazi, Fars şâir ve İslam âlimi. 

Nazmı Nizâmî-tâb‘ hasen zâtı Sa‘dîdür / Şāhum Raḥīmī gibi süḫan-dānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 5). [saʿḍīdür, -dür ] 

Bahāristān-ı luṭfuña Raḥīmī ölmeden girse / Oḳumaz idi Saʿdīye cenābuñda Gülistānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 320, Beyit 5). [saʿdīye, -ye ] 

 

saʿdī-i vaḳt: Zamanın Sadi'si. 
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Maʿārif Būstānında bu gün Saʿdī-i vaḳtem ben / Yüzüme güle baḳ ben de idüm bir Gülsitān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 4). [saʿdī-i vaḳtem, -em ] 

 

ṣādıḳ:  

1.Doğru, gerçek, hakikî. 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [ṣādıḳ, ] 

 

2. Sadık, içten bağlı. 

Güneş yüzlüm beni mihrüñde ṣādıḳ belki sīnemde / Görinen dāġ-ı daʿvā-yı maḥabbetde güvāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 4). [ṣādıḳ, ] 

 

ṣadr: Meclisin önü ve en muteber yeri. 

Geh olup ṣavmaʿa küncinde geh mey-ḫāne ṣadrında / Derūn-ı ḫalvet-i ḫāṭırda meʾvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 4). [ṣadrında, -ında ] 

 

ṣadranc-ı ġuṣsa: Gam satrancı. 

Ṣadranc-ı ġuṣsa at ṣalup māt iderdi ger / Şāhuñ ʿaṭāsı baydaḳı ferzāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 6). [ṣadranc-ı ġuṣsa, ] 

 

ṣāf: Temiz, saf. 

Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [ṣāf, ] 

Ṣāfdur āyīneveş ṭabʿum eyā rūşen-żamīr / Ṭūṭī-i cāna ġıdādur lafẓ-ı şehd ü şekkerüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 4). [ṣāfdur, -dur ] 

Mücellā ideli cān ṣūretini maʿni-i ʿaşḳuñ / Cemālüñ ḥaḳḳı ṣāf u sāde dil āyīneveş pāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 2). [ṣāf, ] 

 

ṣāf eyle-: Saflaştırmak, saf hâle getirmek, arındırmak. 

Ġayrı vechinden göñül mirʾātını ṣāf eyledüm / Şāhid-i ḥüsnüñ niçün ʿarż eylemez ṣūret baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 3). [ṣāf eyledüm, -düm ] 

Ṣūfiyā sāf eyle gel jeng-i ʿalāyıḳdan dilüñ / Ṣūret-i maʿnā görinmez olmasa āyīne ṣāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 6). [sāf eyle, ] 

 

ṣāf it-: Arındırmak, temizlemek. 
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Göñlüñ āyīnesini ṣāf it ruḫ-ı dildāra baḳ / Gör ne ṣūret gösterür ol maẓhar-ı envāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 1). [ṣāf it, ] 

 

ṣāf ḳıl-: Saflaştırmak, temizlemek. 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ḳıl ʿārıż-ı dildārı seyr / Vechi yoḳdur ey göñül ḳılma ṣaḳın aġyārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 1). [ṣāf ḳıl, ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ṣūfī ruḫ-ı zībāya baḳ / Gör ne şekl iẓhār ider ol ṣūret-i maʿnāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 1). [ṣāf ḳıl, ] 

 

ṣāf ol-: Temiz, pak olmak. 

Ṣu gibi ṣāf ol derūnuñda küdūret ḳalmasun / Bir dem ola ṣu gibi tā ḳılasın dīdārı seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 55, Beyit 4). [ṣāf ol, ] 

Ṣūfiyā sāf eyle gel jeng-i ʿalāyıḳdan dilüñ / Ṣūret-i maʿnā görinmez olmasa āyīne ṣāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 6). [ṣāf olmasa, -masa ] 

 

ṣafā:  

1.Gönül huzuru/şenliği. 

Mevlevī olduḳ semāʿ itdük ṣafā kesb eyledük / Tekye-i ʿaşḳ içre olduḳ iḫtiyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 10). [ṣafā, ] 

Secde ḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ḳalbüm Raḥīmī ġayrıya / Kaʿbe dergāhuña ḳılmışdur ṣafā ile sened (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 7). [ṣafā, ] 

Vuṣlat-ı dildāra mānend olalı evān-ı ʿīd / Kaʿbe ḥaḳḳı ḫoş ṣafāyıla geçer devrān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 1). [ṣafāyıla, -yıla ] 

Ṣafāyıla nice gün Kaʿbe dergāhuñda Saʿy itdüm / Bulup ḳıblem naʿalçeñ şeklin āḫir secdegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 3). [ṣafāyıla, -yıla ] 

Vaḥşet-ābād-ı ġamuñla olalı dil āşinā / Dostlar yād oldı ol benden ṣafāsın görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 195, Beyit 4). [ṣafāsın, -sın ] 

Raḥīmī ḳoma ʿārifseñ kenār-ı āteşi elden / Ṣafā hengāmıdur nūş it şarāb-ı erġuvān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 5). [ṣafā, ] 

Ṣūfi kūyuñda cemālüñden ṣafā kesb idemez / Nūr görmez Kaʿbede her çeşm-i nā-bīnā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 4). [ṣafā, ] 

Ṣayḳal-ı ʿaşḳıyla şol dil kim mücellā olmadı / Ol ṣafā kesb itmedi āyīneveş dīdārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 4). [ṣafā, ] 

Göñül mirʾātınuñ ḥāli mükedder jeng-i fürḳatle / Ṣafā himmetle baḳ anı mücellā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 6). [ṣafā, ] 

Pür itmiş bāde-i gül-rengi nūş-ā-nūş remz eyler / Ṣafā bezminde ehl-i ʿişrete sāġar ṣunar lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 2). [ṣafā, ] 
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Raḳībā baḳamazsın sen ṣafāyıla ruḫ-ı yāre / Baḳarsañ gösterür şekl-i ḳabīḥuñ saña āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 5). [ṣafāyıla, -yıla ] 

Ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānından benüm ḳıblem / Emīrü’l-müʾminīn ḳāṭıʿu’l-bürhāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 3). [ṣafā, ] 

Ṣafā gitdi göñül āyīnesinde jeng-i ġam ḳaldı / Gül-i şādī açılmaz sīnede ḫār-ı elem ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 343, Beyit 1). [ṣafā, ] 

 

2. Neşe, mutluluk, zevk. 

Kaʿbe ḳapuña şol ki Ṣafāyıla sürer yüz / Ey ḫ˅āce anı bir yaña ṣanma sefer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 3). [ṣafāyıla, -yıla ] 

Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [ṣafā, ] 

Göñlüñüñ āyīnesi kesb eylesün dirseñ ṣafā / Ḳo Raḥīmī ṣūret-i aġyārı vech-i yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 139, Beyit 5). [ṣafā, ] 

Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [ṣafā, ] 

 

3. Saflık, berraklık. 

Benüm ḳalbüm ṣafā himmetle Kaʿbe āsitānuñdan / Emīrü’l-müʾminisin ḳāṭıʿu’l-burhāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 2). [ṣafā, ] 

 

ṣafā: Mekke dolaylarında hac ibadetinin yapıldığı yerlerden biri olup hacıların burası ile Merve adı verilen yer 
arasında Hz. Hacer'in o dönemde yapmış olduğu gidiş ve geliş hareketini dört gidiş, üç geliş olarak aynen 
uygulanan yer. 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [ṣafāyıyla, -yıyla ] 

ʿĀşıḳa ṣubḥ-ı viṣālüñdür Ḫalīlüm rūz-ı ʿīd / Kaʿbe-i kūyuñ Ṣafā ehline miḥrāb-ı ümīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 1). [ṣafā, ] 

Gerd-i güẕergehüñde sürdi Raḥīmī cebhe / Ey Kaʿbe-i ḥaḳīḳat Saʿy u Ṣafāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 7). [ṣafāya, -ya ] 

 

ṣafā ehli:  

1.Saflık sahipleri. || Safî kalpli kimseler. 

Ḳamu eşyāda her vechile vechü’llāhı seyr eyle / Ṣafā ehline ey ṣūfī bu mirʾāt-ı muṣaffādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 2). [ṣafā ehline, -ne ] 
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2. Eğlence, sohbet erbabı. 

Zebānum şemʿveş ḳaṭʿ eyledüm miḳrāż-ı ṣamṭıyla / Ṣafā ehline bir Rūşen-delīl ü reh-nümā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 4). [ṣafā ehline, -ne ] 

 

ṣafā kesb eyle-: Gönül şenliği bulmak. 

Bir ṣafā kesb eyledüm mirʾāt-ı ʿaşḳ-ı yārdan / Gün gibi rūşen müşāhid gözüme cümle ṣıfāṭ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 5). [ṣafā kesb eyledüm, -düm ] 

 

ṣafā sür-: Vaktini zevkli, huzurlu, eğlenceli geçirmek. 

Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi / Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 6). [ṣafā sürüp, -üp ] 

 

ṣafā-keş: Gönül huzuru çeken. 

Ṣaçuñçün maṭlaʿ-ı şiʿrüm eyā ḥūr / Ṣafā-keş Kaʿbe gibi beyt-i maʿmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 1). [ṣafā-keş, ] 

 

ṣafā-yı ʿaşḳ: Aşkın verdiği gönül huzuru. 

Ṣafā-yı ʿaşḳ ile göñlüm iletdüm kūy-ı dildāra / Maḥabbet cāmiʿine yine ʿarż itdüm bir āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 4). [ṣafā-yı ʿaşḳ, ] 

 

ṣafā-yı ʿişret it-: İçki eğlencesi yapmak. 

Giceyi gündüze ḳatup irişdi yine bahar / Ṣafā-yı ʿişreti biz daḫi ṣubḥ u şām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 6). [ṣafā-yı ʿişreti idelüm, -i, -elüm ] 

 

ṣafā-yı ḳalb: Kalp huzuru. 

Şarāba rehn iderdüñ cübbe vü destārı ey ṣūfī / Ṣafā-yı ḳalb ile olsañ eger āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 4). [ṣafā-yı ḳalb, ] 

Ḳapuña baş egmeyen ḳalbüm Ṣafā-yı ḳalb ile / Görmesün ol Merve ḥaḳḳı Kaʿbe-i ʿulyā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 6). [ṣafā-yı ḳalb, ] 

 

ṣafā-yı ṭavf-ı ḥicāz: Hicaz'ın tavafının huzuru. 

Ṣafā-yı ṭavf-ı Ḥicāz u hevā-yı Saʿy semāʿ / Ne yol maḳām-ı ḳabūle varursa varı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 6). [ṣafā-yı ṭavf-ı ḥicāz, ] 

 

ṣāf-dil: Gönlü saf. 
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Biz muḳīm-i kūy-ı rüsvāyuz ḫarābāt ehliyüz / Ṣāf-dil pākīze-meşreb vecd ü ḥālāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 1). [ṣāf-dil, ] 

Sāde vü ṣāf-dil olmasa yoluñda ey meh / Pertev-i mihrüñe olmaz idi erzāni zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 5). [ṣāf-dil, ] 

 

ṣafḥa:  

1.Sayfa, levha. 

Dāstān-ı ġuṣṣamuñ her faṣl u bābın yazmaġa / Ḳanlu yaşum sürḫ çihrem ṣafḥadur çeşmüm devāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 6). [ṣafḥadur, -dur ] 

 

2. Yüz. 

Geh bozar gāh düzer ṣafḥasını bedr-i münīr / Viremez defter-i ḥüsnüñe beyāż üzere nāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 6). [ṣafḥasını, -sını ] 

 

ṣafḥa-i ʿālem: Alem sayfası. 

Yile virür ʿāḳıbet evrāḳ-ı ʿömri rūzgār / Ṣafḥa-i ʿālemde aduñ ṭut ki defterdār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 4). [ṣafḥa-i ʿālemde, -de ] 

 

ṣafḥa-i eşcār: Yaratılıştaki aşamalar. 

Ne yazmış ṣafḥa-i eşcāra gör kim ḫāme-i ḳudret / Sebaḳ al bāb-ı ḥikmetdür ʿaceb dīvānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 4). [ṣafḥa-i eşcāra, -a ] 

 

ṣafḥa-i ḫad: Yanağının sayfası. 

Ḫaṭṭ geldi ṣafḥa-i ḫaduña didügüm içün / Āyīneñ üzre māh gibi ḳonmasun ġubār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 3). [ṣafḥa-i ḫaduña, -uña ] 

 

ṣafḥa-i nūr: Nur sayfası. 

Kātib-i ḳudret duhān-ı ḫaṭṭuñı / Ṣafḥa-i nūr üzre taḥrīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, Beyit 
4). [ṣafḥa-i nūr, ] 

 

ṣāfi: Saf, halis. 

Raḥm ile ṣāfi naẓar eyle Raḥīmī bendeñe / Ṭabʿınuñ mirʾātıdur anuñ medār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 11). [ṣāfi, ] 

 

ṣāfi-keşān: Saf şarap içenler. 
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Ey pīr-i meygede beni mest eyle ḥürmet it / Ṣāfi-keşān ü ṣūfiveşān delḳ-pūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 3). [ṣāfi-keşān, ] 

 

ṣāfi-nihād: Saf yaratılışlı. 

Bāġ-ı ḥüsnüñsüz cinān bāġına dil dil baġlamaz / Ṣu gibi ṣāfi-nihāduz seyr-i dīdār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 3). [ṣāfi-nihāduz, -uz ] 

 

ṣāfi-zer eyle-: Saf altın yapmak. 

Ḫāk-i rehi sen cevher-i iksīr-i naẓīrüñ / Mis cismümi āḫir umaram ṣāfi-zer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 5). [ṣāfi-zer eyler, -r ] 

 

ṣaġ: Sağlıklı, sağlam. 

Ḫastanuñ ḥālin ne bilsün ṣaġlar göñlüm benüm / Ol sebepden nergis-i bīmāruñ eyler ārzū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 273, Beyit 4). [ṣaġlar, -lar ] 

 

ṣaġ eyle-: İyileştirmek, hayatta kalmasını sağlamak. 

Ne öldürür dil-i bīmārumı ġamzeñ ne ṣaġ eyler / Benüm ḥaḳḳumda cānā ḳopmadı laʿlüñ gibi emli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 3). [ṣaġ eyler, -r ] 

 

ṣaġ ol-:  

1.Hali vakti yerinde olmak; "çok yaşa" anlamında bir tabir. 

Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [ṣaġ ol, ] 

 

2. Sağ olsun, yaşasın!. 

Hezār-ı ʿāşıḳ olursa ġam degül dildār ṣaġ olsun / Ḳayırma bülbüli ey bāġbān gülzār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 1). [ṣaġ olsun, -sun ] 

Yaḳılsun nāreven şimşād u ʿarʿar yirlere geçsün / Cihān bāġında tek server-i ḫoş-reftār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 2). [ṣaġ olsun, -sun ] 

Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [ṣaġ olsun, -sun ] 

Ṭabībā zaḥmete girüp benümçün hīç ʿilāc itme / Ben oldum olacaġum ol gözi bīmār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 4). [ṣaġ olsun, -sun ] 

Göñül maʿmūresin vīrān iderse yāre incinme / Meseldür bu girü yıḳan yapar miʿmār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 5). [ṣaġ olsun, -sun ] 
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Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it / Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 6). [ṣaġ olsun, -sun ] 

Raḥīmīnüñ budur dār-ı şifā-yı ġaybdan derdi / Hemān şāhum senüñle Ḥażret-i ḫünkār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 7). [ṣaġ olsun, -sun ] 

 

sāġar: Kadeh. 

Cānā Raḥīmī laʿlüñe bulmazsa dest-res / Sāġar gibi derūnı ṭolu ḳan olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 43, Beyit 7). [sāġar, ] 

Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler / Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 1). [sāġar, ] 

Ḳadeḥ mey-gūn lebüñ öpdükce cānum çigzinür durmaz / Niçe demdür ki sāġar gibi ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 7). [sāġar, ] 

Ne ḳanlar yutduġın her dem Raḥīmī dest-i hicrāndan / Anı sāġar gibi baġrı ṭolu ḳan olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 7). [sāġar, ] 

Ḫūn iderseñ baġrumı sāġar gibi ben rāżıyam / Yār olup aġyār ile çifte ṭolular içme tek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 160, Beyit 5). [sāġar, ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [sāġar, ] 

Pür itmiş bāde-i gül-rengi nūş-ā-nūş remz eyler / Ṣafā bezminde ehl-i ʿişrete sāġar ṣunar lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 2). [sāġar, ] 

Āh kim sāġar ṣunarsın mest olup her sifleye / Laʿl-i nābuñ beẕl idersin rāḥ-ı rūḥ-efzā gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 2). [sāġar, ] 

 

sāġar-ı çeşm: Göz kadehi || göz çukuru. 

Bu çeşm-i cürʿaveş pāy-māl-i devrān itseñ incinmem / Lebüñsüz sāġar-ı çeşmüm ṭolu ḳan olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 2). [sāġar-ı çeşmüm, -üm ] 

Bezminde gerçi sāġar-ı çeşmüm ṭolar müdām / Niçün bu ḳan olasıya itmez nigāh-ı Cem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 216, Beyit 3). [sāġar-ı çeşmüm, -üm ] 

 

sāġar-ı devvār: Dönen kadeh || elden ele dolaşan. 

Raḥīmī ḥasret-i mey-gūn-ı laʿl-i yār ile dāʾim / Ciger pür-ḫūn cān bir sāġar-ı devvāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 8). [sāġar-ı devvāra, -a ] 

 

sāġar-ı mercān: Mercan kadeh. 

Leb-i bezminden ayru ey felek çeşmin Raḥīmīnüñ / Dem-ā-dem döne döne sāġar-ı mercāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 5). [sāġar-ı mercāna, -a ] 
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sāġar-ı mül: Şarap kadehi. 

Raḥīmī bezm-i ġamda cām-ı ḥasret nūş ider dāʾim / Görelden ʿaks-i laʿl-i cān-fezāñı sāġar-ı mülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 5). [sāġar-ı mülde, -de ] 

 

sāġar-ı revāḳ: Kubbe şeklindeki kadeh. 

Bezm-i ṣafāda sāḳī ṣun sāġar-ı revāḳı / Gitsün bu dem nifāḳı devr-i ġam-ı zamānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 2). [sāġar-ı revāḳı, -ı ] 

 

sāġar-ṣıfat: Kadeh misali. 

Seng-i hecrüñle göñül sāġar-ṣıfat oldı şikest / Cürʿaveş pāy-māl olup ḳan oldı baġrum mül gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 6). [sāġar-ṣıfat, ] 

 

şāhā: Meydan, alan. 

Semend-i ṭabʿuma yügrük geçenler hem-ʿinān olmaz / Maʿārif sāḥasında ögdül almış bād-pāyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 4). [sāḥasında, -sında ] 

 

sāḥa-i fażl u fünūn: Fazilet ve marifet sahası. 

Sāḥa-i fażl u fünūnuñ şeh-süvārısın bu gün / Ey ḥabāb-ı maʿrifet v’ey ḫażret-i sulṭān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 7). [sāḥa-i fażl u fünūnuñ, -uñ ] 

 

ṣāḥib-esrār ol-: Sır sahibi olmak. 

Niçe fehm eylesün nā-dān ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ / Gören ḥayrāndur anı ṣāḥib-esrār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 4). [ṣāḥib-esrār olmayan, -mayan ] 

 

ṣāḥib-ġınā: Zenginlik, bolluk sahibi. 

Faḳīrem gerçi kim ednādan ednā bir gedāyam ben / Ḳanāʿat ehli dervīşem şehā ṣāḥib-ġınāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 1). [ṣāḥib-ġınāyam, -yam ] 

 

ṣāḥib-hüner: Hüner sahibi, maharetli. 

Raḳīb-i rū-siyāh ile beni bir görme ḫıdmetde / Bir olmaz zāġ-ı nā-cins ile ey ṣāḥib-hüner şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 6). [ṣāḥib-hüner, ] 

 

ṣāḥib-ḳadr: Değer sahibi. 
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Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [ṣāḥib-ḳadr, ] 

 

ṣāḥīb-kerem: İyilik ve bağış sahibi. 

Mürüvvet ḫatm olup ṣāḥīb-kerem ṭayy-ı mekān itmiş / Cüvānā ben de bir pīr-i kerāmāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 3). [ṣāḥīb-kerem, ] 

 

ṣāḥib-ḳırān: Her zaman muvaffak olan ve üstünlük kazanan, talihli, mesut, parlak. 

Pīç-i zülfi küfr-i ḫaṭṭuyla Budin mülkin diler / Ḳır ḳıral alayın ey ṣāḥib-ḳırān alaya ṣal (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 166, Beyit 2). [ṣāḥib-ḳırān, ] 

 

ṣāḥib-ḳırān ol-: Talihli olmak, şanslı olmak. 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [ṣāḥib-ḳırān olsun, -sun ] 

 

ṣāḥib-naẓar: Görüşü kuvvetli. 

Kuḥl eyledüm gözüme görince izüñ tozın / Görince ben ḳuluñ hele ṣāḥib-naẓar mıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 2). [ṣāḥib-naẓar, ] 

 

ṣāḥīb-ṣafā: Huzur sahibi. 

İşigüñ ehl-i diller Kaʿbesi ṣāḥīb-Ṣafā ẕātuñ / Anuñçün ben de yüzüm sürmege Saʿy eylerüm anuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 4). [ṣāḥīb-ṣafā, ] 

 

ṣāḥib-serīr ol-: Taht sahibi olmak. 

Mıṣr-ı ʿizzetde ʿazīzüm olımaz ṣāḥib-serīr / Çekmeyince bir zemān Yūsuf gibi zindān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 3). [ṣāḥib-serīr olımaz, -ımaz ] 

 

ṣaḥn-ı bāġ: Bahçenin yüzeyi. 

Düşelden ayru nā-geh sen ruḫ-ı gül-berg-i zībādan / Pür itdi ṣaḥn-ı bāġı ḳanlu yaşum laʿl-i ḥamrādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 1). [ṣaḥn-ı bāġı, -ı ] 

 

ṣaḥrā: Çöl. 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [ṣaḥrāya, -ya ] 
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Beni ṣaḥrāya ṣalan ṣu gibi ḫadduñ ḫayālidür / Vefā ṭaġında ser-mest eyleyen çeşm-i ġazālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 5). [ṣaḥrāya, -ya ] 

Ṣaḥrāda lāle ṣanma gül-gūn meyiyle ṣunmış / ʿAyyāş-ı nev-bahāra cām-ı ṣafā-yı nev-rūz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 108, Beyit 3). [ṣaḥrāda, -da ] 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [ṣaḥrāya, -ya ] 

 

ṣaḥrā yüzi: Sahranın yüzeyi. 

Lāle ṣanma çeşm-i ʿāşıḳdan dökilmiş ḳaṭredür / Ey gül-i ter uşbu dem zeyn eyleyen ṣaḥrā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 3). [ṣaḥrā yüzin, -n ] 

 

ṣaḥrā-yı ʿālem: Dünya çölü. 

Çeküp dāmānını kuhsārveş ṣaḥrā-yı ʿālemde / Ferāġat yaḳasından dil deñiz gibi kenār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 4). [ṣaḥrā-yı ʿālemde, -de ] 

 

saḫt it-: Katılaştırmak. 

Yād-ı laʿlüñle aḳan yaşumdur ey deryā-yı cūd / Saḫt iden her dem ṣadef içinde nisyān cevherin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 3). [saḫt iden, -en ] 

 

saḫt-ı dil ol-: Gönlü katı olmak. 

Bir dem ṣu gibi irmedi dīdār seyrine / Şol tünd-revi saḫt-ı dil olan ḥacer gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 4). [saḫt-ı dil olan, -an ] 

 

sāʿid: Kutlu, mübarek. 

Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [sāʿid, ] 

 

sāʾil:  

1.Dilenci. 

İşigüñ sāʾillerine her dem ey kān-ı seḫā / Eşk-i rūyum sīm ile zerdür yeter iḥsān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 13). [sāʾillerine, -lerine ] 

Raḥīmī sāʾilüñdür eşk-i çeşm-i rūy-ı zerd ile / Müferraḥdur taraḥ defʿine sīr-i sīm ü zer yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 5). [sāʾilüñdür, -üñdür ] 

 

2. Akan, cereyan eden, akıcı. 
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Meyl ider yaşum nişān-ı naʿlçeñi görüp revān / Sāʾilüñ olur dem-ā-dem menzil-i ṣaf-ı niʿāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 5). [sāʾilüñ, -üñ ] 

 

sāḳ: Baldır, incik. || Ayak. 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde olan şiʿrümi Cibrīl-i emīn / Çıḳarup ʿarş-ı ʿalā sāḳına ḫālḫāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 5). [sāḳına, -ına ] 

 

ṣaḳal ağart-: Sakalını beyazlatmak. 

Ḳara baġrum un idüp devrān aġartdı ṣaḳalum / Vuṣlata nevbet degirmendür kenār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 8). [ṣaḳalum aġartdı, -um, -dı ] 

 

saḳf-ı bülend: Yüksek çatı. 

Ey ḳamer envāra ḥüsn-i yāra mihrüñ ḳılma pest / Ṣāf dil ol gün gibi saḳf-ı bülende sāde gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 5). [saḳf-ı bülende, -e ] 

 

sāḳī: Mecliste içki dağıtan, kadehlere içki koyan kimse. 

Bezm gülşen ġonca leb bir yār-ı cānumdur şarāb / Serv ḳadd sāḳī ṣurāḥi naġme-i bülbül rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 1). [sāḳī, ] 

Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi / Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 2). [sāḳi, ] 

Bezm-i ṣafāda sāḳī ṣun sāġar-ı revāḳı / Gitsün bu dem nifāḳı devr-i ġam-ı zamānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 2). [sāḳī, ] 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [sāḳī, ] 

Götürdüm bezm-i kesretden ayaġı lāleveş sāḳī / Baña vaḥdet meyinden cürʿa ṣun dildāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 3). [sāḳī, ] 

Daḫi bilmezdi nāyuñ n’eydügin ʿuşşāḳ ey sāḳī / Maḥabbet meclisinde nāle ḳılmış bī-nevāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 6). [sāḳī, ] 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun / Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 2). [sāḳī, ] 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [sāḳī, ] 

Mey yirine Raḥīmī anuñ ḳanın içesin / ʿḬş ide sāḳī bir gözi mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
297, Beyit 8). [sāḳī, ] 

Bezm-i bahār olursa şitādan eşedd olur / Bir ġonca sāḳī ruḫları gül-gūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 4). [sāḳī, ] 
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Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [sāḳī, ] 

Niçe bir olalum sāḳi ġubār-ı ġuṣṣadan bengi / Pey-ā-pey ʿaşḳuñı nūş idelüm ṣun cām-ı gül-rengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 1). [sāḳi, ] 

 

sāḳī-i gül-ruḫ: Gül yanaklı saki. 

Teraḥḥum ḳıl Raḥīmī cürʿaveş pāy-māl-i devrāndur / Senüñ ey sāḳī-i gül-ruḫ elüñden bir ayāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 5). [sāḳī-i gül-ruḫ, ] 

Çemende sāḳī-i gül-ruḫ elinden ḳadeḥ nūş it / Nigārā meclis-i Cemden saña evreng yiter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 6). [sāḳī-i gül-ruḫ, ] 

 

ṣaḳın:  

1.Bir davranışın yapılmaması, bir şeyin düşünülmemesi gereken durumlarda söylenen uyarı sözü. 

Ṣaḳın gül-gūn yaşuñdan reng aluram dem revān itme / Baṣīret üzre ol ey dīde ol gül-berg-i ter terdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 4). [ṣaḳın, ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ḳıl ʿārıż-ı dildārı seyr / Vechi yoḳdur ey göñül ḳılma ṣaḳın aġyārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 1). [ṣaḳın, ] 

Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [ṣaḳın, ] 

Leṭāfet gülşeninde gülşen ol gül gibi ey ġonca / Ġamından incinüp ḫāruñ ṣaḳın çekme melāletler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 4). [ṣaḳın, ] 

Dest-i cevr ile Ḫalīlüm ḥaẕer it yaḳma ṣaḳın / Ḳıble-i ehl-i Ṣafā Kaʿbe-i ʿulyādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 6). [ṣaḳın, ] 

İstiḳāmet eyleyüp düşme seḳāmet semtine / Key ṣaḳın olma Raḥīmīveş günehkār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 5). [ṣaḳın, ] 

Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl / Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 2). [ṣaḳın, ] 

Lebin öpmekde āl it ter düşer nāzük-ṭabīʿatdur / Ṣaḳın reng almasun ol ġonca-leb mestāne ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 5). [ṣaḳın, ] 

Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [ṣaḳın, ] 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [ṣaḳın, ] 

 

2. Olacağından korkulan, şüphelenilen bir şey karşısında söylenir. 

Ṣaḳın ey ġonca-leb bülbüllerüñüñ / Seḥerde nāle vü efġānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 4). [ṣaḳın, ] 
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3. Dikkat et, tedbirli ol. 

Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [ṣaḳın, ] 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [ṣaḳın, ] 

Raḥīmī ḫāṭır-ı ġamnāküñe ur ṣayḳal-ı cāmı / Götürmez key ṣaḳın mirʾāt-ı ṣāfuñ bir nefes jengi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 5). [ṣaḳın, ] 

 

sākin-i künc-i rıżā ol-: Rıza köşesinin sakini olmak. 

Geçüp ġavġālarından ʿālemüñ ṣulḥından el çekdüm / Ferāġat menzilinde sākin-i künc-i rıżā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 5). [sākin-i künc-i rıżā oldum, -dum ] 

 

sākin-i kūy: Köyünün, mahallenin sakini. 

Raḥīmī ḳuluña emr eyle olsun sākin-i kūyuñ / ʿAzīzüm ol gedāyı bir söz ile Mıṣra sulṭān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 7). [sākin-i kūyuñ, -uñ ] 

 

sākin-i kūy-ı ḫarābāt: Meyhane köşesinin sakini. 

Olmışam cām-ı şarāb-ı ʿaşḳ ile mestāne ṭavr / Sākin-i kūy-ı ḫarābātem yine dīvāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 65, Beyit 1). [sākin-i kūy-ı ḫarābātem, -em ] 

 

sākin-i ṣadr-ı ṣadāret: Sadrazamlığın en parlak zamanının sakini. 

Menzil-i ṣaf-ı niʿāl oldı maʿārif ehlinüñ / Sākin-i ṣadr-ı ṣadāret oldı nā-dān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 2). [sākin-i ṣadr-ı ṣadāret, ] 

 

sākin-i ṣaḥrā it-: Çölde ikamet etmek. 

Gehi ʿaşḳuñ beni Ferhādveş ṭaġlara düşürdi / Gezüp Mecnūn gibi geh sākin-i ṣaḥrā iden sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 2). [sākin-i ṣaḥrā iden, -en ] 

 

sāḳiyā: Ey saki. 

Ḫayāl-i laʿl-i cānānumla mestem sāḳiyā ṣunma / Benem ḫod baña yetmişdür ne lāzım bāde-i ḥamrā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 3). [sāḳiyā, ] 

Cürʿa-i cām-ı lebüñsüz ṣunma billāh sāḳiyā / Acıdupdur cānumı keyfiyyet-i cām-ı şarāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 4). [sāḳiyā, ] 

Sāḳiyā min-baʿd ṣunma būsesüz cām-ı şarāb / Ārzū-yı cān u dil laʿl-i leb-i dildār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 4). [sāḳiyā, ] 
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Nice bir laʿl-i nāb-ı ḫamla dil teng / Demidür sāḳiyā ṣun cām-ı gül-reng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
149, Beyit 1). [sāḳiyā, ] 

Ṭolı ṣanma sāḳiyā billāhi artuḳ būsesüz / Acıdupdur cānımı bu ẓulm-i bī-dāduñ senüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 162, Beyit 2). [sāḳiyā, ] 

Sāḳiyā bize lebüñ cāmını ṣun nūş idelüm / Bāde-i ʿaşḳ ile cān u dili ser-ḫoş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 1). [sāḳiyā, ] 

Sāḳiyā bezm-i ezel peymānesin nūş eyleyüp / Cām-ı ʿaşḳuñla dilüm ser-mest ü ḥayrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 4). [sāḳiyā,  

Yār hem-dem bezm-i ḫurrem mevsim-i ʿıyş u ṭarab / Sāḳiyā mey ṣun ele girmez bu demler her zemān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 3). [sāḳiyā, ] 

Ḳan uġud oldum ġubār-ı ġuṣṣadan / Sāḳiyā cām-ı lebüñden bāde ṣun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 3). [sāḳiyā, ] 

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [sāḳiyā, ] 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [sāḳiyā, ] 

 

saḳḳā: Su taşıyan. 

Esen ḳal ey ṣabā gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ şimdi / Gözüm saḳḳā yüzüm cārūb āhum oldı ferrāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 4). [saḳḳā, ] 

 

saḳḳā it-: Su getiren yapmak. 

Ḳapuñda şeh-süvārum dem-be-dem saḳḳā idüp yaşum / Yüzüm yoluñda cārūb eyleyen ferrāşa 
ḥayrānem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 2). [saḳḳā idüp, -üp ] 

 

ṣaḳla-:  

1.Gizlemek. 

Perde-i nāmūs-ı dīni ṣaḳladuñ pencgāhda / Bir maḳām-ı rāstdur ḳılduñ ḳarār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 4). [ṣaḳladuñ, -duñ ] 

Raḥīmī rāz-ı ʿaşḳuñ ġoncaveş ṣaḳlardı sen anı / Açup gül gibi bülbüllerle gūyā eyleyen sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 7). [ṣaḳlardı, -rdı ] 

 

2. Korumak, muhafaza etmek. 

Ġam-ı zülfüñle ruḫsāruñ firāḳından aḳan yaşum / Gözümüñ şīşesinde ṣaḳlarum miskīn gül-ābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 3). [ṣaḳlarum, -rum ] 
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Ṣaḳlasun kāḫ-ı vücūdını ḫalelden Bārī / Dil-i vīrānemi bir yapıcı miʿmārum var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 73, Beyit 4). [ṣaḳlasun, -sun ] 

Murādum bu şu gerçekler ḥaḳı yalancı dünyāda / Ḫaṭardan ṣaḳla dergāhından artuḳ bir murādum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 7). [ṣaḳla, ] 

Vücūd-ı nāzük-i cānānı yā Rabb ṣaḳla āfetden / Raḥīmī ḫasta-i zārum budur vird-i seḥergāhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 5). [ṣaḳla, ] 

Ḫavf it güzelüm ehl-i ġamuñ eşk-i terinden / Ḫaṭṭuñ bitirür ṣaḳlasun Allāh beterinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 1). [ṣaḳlasun, -sun ] 

Ḥıfẓ ide ol şeh-i merdānı ḫaṭardan Ḥālıḳ / Ṣaḳladuġunca ten-i ʿasker-i Osmānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 7). [ṣaḳladuġunca, -duġunca ] 

 

ṣal-: 

1.Koyvermek, salıvermek. 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [ṣal, ] 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [ṣal, ] 

Şu dem ʿaşḳuñ hevāsın ben dil-i pür-zāra ṭabşurdum / Yaşum deryāya ṣaldum āhumı kuhsāra 
ṭabşurdum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 1). [ṣaldum, -dum ] 

Kenār-ı vaṣluña dil āşināsı ṭālibdür / Biḥār-ı hecre ṣalın rūzgārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 7). [ṣalın, -ın ] 

Ḳoluñdan ṣalma yabana diyü devletlü başuñçün / Ayaġuña düşüp yalvaruban destüñ öper şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 3). [ṣalma, -ma ] 

 

2. Salmak, göndermek. 

Beni ṣaḥrāya ṣalan ṣu gibi ḫadduñ ḫayālidür / Vefā ṭaġında ser-mest eyleyen çeşm-i ġazālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 5). [ṣalan, -an ] 

Gün yüzüñden çöz kemend-i ebr-i zülfüñ aya ṣal / Ẓıll-i Ḥaḳḳın ẕerrece mihr itme gel sāye ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 1). [ṣal, ] 

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [ṣal, ] 

Egnine ṣalupdur beni bu ṭabʿ-ı güher-bār / Şimden girü sen şāh-ı ḫıżır-şāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 15). [ṣalupdur, -updur ] 

Sikender gibi ṣalsun ṣıyt-ı ʿadlüñ gūş-ı gerdūna / Naṣībüñ Ḫıżrveş dünyāda ʿömr-i cāvidān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 4). [ṣalsun, -sun ] 

Nālesi hecr-i ʿiẕāruñla Raḥīmīnüñ şehā / Cennet-i ʿadlüñ gibi āvāze ṣaldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 286, Beyit 7). [ṣaldı, -dı ] 
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3. Sallamak. 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [ṣalup, -up ] 

 

4. Atmak. 

Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend / Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 2). [ṣalaldan, -aldan ] 

 

5. Koymak, bırakmak, atmak. 

Ḳaṣr-ı ḥüsni yüce ḳılmışdur ṣalın bünyād aña / Ey göñül irmez kemend-i nāle vü feryād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 1). [ṣalın, -ın ] 

Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [ṣalar, -ar ] 

 

ṣalābet: Katılık, peklik; metanet, kuvvet, dayanma. 

Sensin ṣalābetiyle zemānuñ Sikenderi / ʿAzm eyle her diyāra yüri Ḫıżrvār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 6). [ṣalābetiyle, -iyle ] 

 

sāle: Sene, yıl. 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i āfet yol baṣar / Ḳayd-ı rāh-ı zāhide ṣad sāledür zünnār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 3). [sāledür, -dür ] 

 

sālik-i hicrān: Ayrılık yoluna giren. 

Sālik-i hicrāna ṣor şehr-i viṣālüñ menzilin / Bār-ı ʿaşḳıyla olupdur reh-güẕār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 2). [sālik-i hicrāna, -a ] 

 

ṣalın-:  

1.Gönderilmek, yollanmak. 

Ḳaddüñi ḳo ben ḫāke ḫırāmāna ṣalınsun / Hecr āteşine niceyedek yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 1). [ṣalınsun, -sun ] 

Dem geldi dem-i şādī dil ü cāna ṣalınsun / Ġam fırḳatası cānib-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 1). [ṣalınsun, -sun ] 

Emr it bu dem ey dürr-i girān-māye demidür / Ġavvāṣ-ı ṭaleb lücce-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 2). [ṣalınsun, -sun ] 
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Āsāndur egerçi ḳaradan ālet oñarmaḳ / Deryā-yı ġamuñ ġavṭaları cāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 9). [ṣalınsun, -sun ] 

Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ / Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 13). [ṣalınsun, -sun ] 

Egnine ṣalupdur beni bu ṭabʿ-ı güher-bār / Şimden girü sen şāh-ı ḫıżır-şāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 15). [ṣalınsun, -sun ] 

 

2. Salınmak, sallanmak. 

Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [ṣalınsun, -sun ] 

Çoḳ furtına ṣavurdı hevā-yı ġam-ı zülfüñ / Lenger bıraġup ḳomadı bir yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 10). [ṣalınsun, -sun ] 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [ṣalınsun, -sun ] 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [ṣalınma, -ma ] 

Yüz virme ḫāra ṣalınup ey gül budacıġı / Baṣ çihrem üzre pāyuñ odur ḫod ṭuracıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 1). [ṣalınup, -up ] 

 

3. Naz ve eda ile yürümek. 

Dāmen-keşān ṣalınsa o serv-i ḫoş-ḫırām / Güller çemende çāk-i girībān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 4). [ṣalınsa, -sa ] 

Ṣalınur ol boyı servüm yine raʿnālıġı var / Gül gibi ġanc ider ol ġonca ne zībālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 1). [ṣalınur, -ur ] 

Ṣalınma her pelīd ile benüm serv-i ḫırāmānum / Açılma virme yüz her ḫāra ey gül-berg-i ḫandānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 1). [ṣalınma, -ma ] 

Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm / Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 3). [ṣalın, ] 

Açılmaz ol gül-i ġoncam bahārı n’eyleyeyin / Ṣalınmaz ol boyı servüm kenārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 1). [ṣalınmaz, -maz ] 

Ḳaddüñi ḳo ben ḫāke ḫırāmāna ṣalınsun / Hecr āteşine niceyedek yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 1). [ṣalınsun, -sun ] 

Serv-i bālā gibi ṣalınur ḳıyāmetler ḳopar / Şehr-i Kütāhiyyede çoḳ şīve-kār-ı Germiyān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 265, Beyit 6). [ṣalınur, -ur ] 

Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [ṣalınur, -ur ] 
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4. Sallandırmak || asmak, idam etmek. 

Zülfüñ resenin ḳoyup olan ġayra giriftār / Tizcek göreyin ben anı urġana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 5). [ṣalınsun, -sun ] 

 

5. Koyulmak, bırakılmak, atılmak. 

Zindān-ı ġam-ı hecre beni eyleme maḥbūs / Cān Yūsufın emr eyle zeneḫdāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 2). [ṣalınsun, -sun ] 

Düşmenlerüñüñ ura donanması ḳaraya / Pür-nāle ḳodı nāy ile zindāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 6). [ṣalınsun, -sun ] 

Aġyāra alarġa deñiz ey kān-ı melāḥat / Gird-āba düşüp varṭa-i hicrāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 7). [ṣalınsun, -sun ] 

Ḫoş gör bu demi ḫurrem ol ey şāh gemide / Girmez ele demde ġam-ı ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 8). [ṣalınsun, -sun ] 

 

6. Gezmek, dolaşmak. 

Şevḳ-ı leb ü zülfüñle bu ben ʿāşıḳı cānā / Mey-ḫāne-i mihrüñde ḳo mestāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 3). [ṣalınsun, -sun ] 

Meyl eylemeyen bu ser-i zülf-i zen-i dehre / Serdār-ı ricālüm diyü merdāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 4). [ṣalınsun, -sun ] 

Biñ cān ile cān cevherini itdi revāna / Ḳapuñda Raḥīmīyi ḳo yek-dāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 5). [ṣalınsun, -sun ] 

 

7. Verilmek. 

Gel ṭoġrudalum biz dümeni baḥr-i ʿaṭāya / Almaḳ bizüm ü virmek o sulṭāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 3). [ṣalınsun, -sun ] 

 

8. Yönelmek, meyletmek. 

Yelkenüñi ḳullanma eyā serv ṭorudan / Ben ḫāk-i hevā-ḫ˅āha ḫırāmāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 11). [ṣalınsun, -sun ] 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [ṣalınma, -ma ] 

 

9. Yayılmak. 

Ḳapuñda Raḥīmī diseñ sī ye dime tek / Çār-mıḫa dönüp derdüñe her ana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 14). [ṣalınsun, -sun ] 
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sammūr: Samurun postundan yapılan kürk. 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [sammūrdan, -dan ] 

 

ṣan: Sanki, güya. 

Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [ṣan, ] 

Dīdeden bir dem degül ḫālī ḫayāli ḥüsnüñüñ / Ṣan deñiz yüzinde eyler ḥażret-i ḫünkār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 2). [ṣan, ] 

Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur / Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 1). [ṣan, ] 

Tenüm ḳanlu yaşumla āl fānūs-ı ḫayāl oldı / İçinde dil yanar ṣan şemʿ-i pür-envāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 2). [ṣan, ] 

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [ṣan, ] 

Ḫusrevā ṣan tāze berg üstinde sebz-cāmedür / Ter-i teb Ferhāda beñzer bīşe-i kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 3). [ṣan, ] 

Ḳudūmüñden feraḥ-efzā olaldan sīne-i ṣaḥrā / Gözüm yaşı gül oldı ey yüzi gül ṣan boyum bir pül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 3). [ṣan, ] 

 

ṣan-: Zannetmek. 

Bāda ṭabşırdum hevāñ ile vücūdum ḫırmenin / Ṣanma ʿömrüm ḥāṣılı ʿömrüm benüm bād-ı hevā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 4). [ṣanma, -ma ] 

Meger bir mihr-i ʿālem-tāba ey meh müşteri olduñ / Düşersin titreyüp üstine ṣanurlar ki dutdı teb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 2). [ṣanurlar, -urlar ] 

Cānuma bir būse iḳrār eyledi o laʿl-i nāb / Māʾil oldı ṣandı ṣudur teşne-dil gördi serāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 12, Beyit 1). [ṣandı, -dı ] 

Raḥīmī dostum bī-gāne ṣanma āşinālıḳ ḳıl / Ḳadīmī cān nisāruñ bende-i fermānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 7). [ṣanma, -ma ] 

Gün gördi gün yüzüñ ḳızarup oldı şermsār / Ṣanmañ şafaḳ yüzine dutar bir niḳāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 3). [ṣanmañ, -mañ ] 

Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [ṣanma, -ma ] 

Dāġ ṣanma reşk-i rengi sen ruḫ-ı gül-fām içün / Ḳapḳara yaḳmış derūnın lālenüñ nār-ı ḥased (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 3). [ṣanma, -ma ] 

Yalmanur teşne-dil görüp laʿlüñ / Ḫastadur ṣandı bir içüm ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
3). [ṣandı, -dı ] 
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Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [ṣanma, -ma ] 

Ḳoyup gülzār-ı kūyuñ ṣanma dil gülzāra düşmişdür / Hezār efġān ile ol ḫasta ey gülzāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 1). [ṣanma, -ma ] 

Ṣanma yārüñ şerbet-i derd ü ġamı cān acıdur / Baña ānsız ṭatlu dirilmek ṭabībā acıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 1). [ṣanma, -ma ] 

Kaʿbe ḳapuña şol ki Ṣafāyıla sürer yüz / Ey ḫ˅āce anı bir yaña ṣanma sefer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 3). [ṣanma, -ma ] 

Bāda virdi ḫırmen-i ʿömrüm hevā-yı zülf-i yār / Bilmezem bād-ı hevā mı ṣanur ol dildār-ı ʿömr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 5). [ṣanur, -ur ] 

Ne dilde ṣabra ṭāḳat ne elümde iḫtiyārum var / Ten-i bī-cāna döndüm ṣanma kim sensiz ḳarārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 1). [ṣanma, -ma ] 

Eyledüm daʿvī-i ʿaşḳına ezelde iḳrār / Yār-ı sābit-ḳademüm ṣanma ki inkārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 3). [ṣanma, -ma ] 

Şafaḳ ṣanmañ görinen zaḫm urupdur nāvek-i āhum / Ġazāl-i çerḫ ey ebrū kemān oḳlu şikārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 2). [ṣanmañ, -mañ ] 

Dil ü cān cürʿa-i bezm-i elestüñ mestidür ṣūfī / Görüp ṭaʿn itme ol o kāra ṣanma iḫtiyārumdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 4). [ṣanma, -ma ] 

Ruḫuñ vaṣfında cānā şiʿr-i rengīnümde her noḳṭa / Ṣanasın ʿārıż-ı dünyāda naḳş-ı ḫāl-i Hindūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 5). [ṣanasın, -asın ] 

Heves ḳılmaz behiştāsā bahār-ı bāġ-ı dünyāya / Ruḫuñsuz ey gül-i ter ṣanma seyr-i bāġ u rāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 2). [ṣanma, -ma ] 

Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [ṣanma, -ma ] 

Dilüm miḳrāż-ı cevrüñ pāre pāre eyledi ḳat ḳat / Çevürmedi yüzin ṣanma ki ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 6). [ṣanma, -ma ] 

Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [ṣanma, -ma ] 

Rūy-ı zerdümdür ṣanasın sebzede berg-i ḫazān / Yaz müreddefveş üzere zer-nisār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 3). [ṣanasın, -asın ] 

Yoluñda cān virendür başa altın ṣanʿat-ı ʿaşḳuñ / Vefā ehlini şāhum ṣanma ḳayd-ı kār-bār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 4). [ṣanma, -ma ] 

Raḥīmī dü cihāna dergehüñ virmez benüm ḫānum / Anı vallāhi ṣanma bir daḫi dār u diyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 7). [ṣanma, -ma ] 

Ṣaḥrāda lāle ṣanma gül-gūn meyiyle ṣunmış / ʿAyyāş-ı nev-bahāra cām-ı ṣafā-yı nev-rūz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 108, Beyit 3). [ṣanma, -ma ] 

Nergisāsā göz açup sen gül-ʿiẕārın gözlerüz / ʿĀlemüñ ṣanma bizi faṣl-ı bahārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 1). [ṣanma, -ma ] 



1458 
 

Mihr ider her gün döner ṣandum murādum üstine / Bilmedüm bir ṣūret ile ol beni aldar imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 3). [ṣandum, -dum ] 

Mest ü şeydā eyleyen ʿaşḳuñ şarābıdur beni / Ṣanma sen keyfiyyetüm afyon u ya esrār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 6). [ṣanma, -ma ] 

Laʿl-i yār üzre Raḥīmī ṣanma ḫāl / Dāġ-ı cānuñdur ki teʾsīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 5). [ṣanma, -ma ] 

Ṭolı ṣanma sāḳiyā billāhi artuḳ būsesüz / Acıdupdur cānımı bu ẓulm-i bī-dāduñ senüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 162, Beyit 2). [ṣanma, -ma ] 

Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür / Ṣanma idrāke ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 5). [ṣanma, -ma ] 

Eger zīr-i nigīnüm olsa biñ mülk-i Süleymānı / Dehānuñdan nihān bir kez aña ṣanma nigāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 4). [ṣanma, -ma ] 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [ṣandılar, -dılar ] 

Nergis-i mestüñ ḫayālidür beni bī-ḫod iden / Ḥayret olmışdur özüm ṣanma ki ḫ˅ābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 4). [ṣanma, -ma ] 

İşigüñde seg-i kūyuñla hem-dem bir gedā oldum / Ulu ʿizzet bulup gūyā ki ṣandum pādişā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 1). [ṣandum, -dum ] 

Ṣanasın şemʿ-i kāfūrī durur eşcār-ı gülşende / Ki ṭolmış sīmden pervānelerle būstān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 2). [ṣanasın, -asın ] 

Ṣanma bir müflis gedāyam ʿaşḳ-ı istiġnā yeter / Sīmdür eşk-i revānum rūy-ı zerdümdür zerüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 3). [ṣanma, -ma ] 

Ḫusrevā gül-gūn-ı eşküm āh-ı şeb-rengüm yeter / Āb u bāda ṣanma kim minnet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 3). [ṣanma, -ma ] 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [ṣanma, -ma ] 

Gördügüñ ẓıll-i ṣanavber ṣanmaġıl kuhsārda / Ḫusrevā naḫl-i siyehdür mātem-i Ferhād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 2). [ṣanmaġıl, -maġıl ] 

İncinür ṣanma beni cevr ü cefā-yı yārdan / Ṣandı dil āyīnesi senüñ ġam-ı aġyārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 1). [ṣanma, -ma; ṣandı, -dı ] 

Gün yüzüñsüz gözüme Aḳşehr ey meh Tiredür / Kākülüñsüz ṣanma Aydındur Ḳaraman illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 3). [ṣanma, -ma ] 

Lāle ṣanma çeşm-i ʿāşıḳdan dökilmiş ḳaṭredür / Ey gül-i ter uşbu dem zeyn eyleyen ṣaḥrā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 3). [ṣanma, -ma ] 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [ṣandı, -dı ] 

Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā ḳılsañ / Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben usanam 
bir gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 4). [ṣanma, -ma ] 
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Maḳdemüñden ḫurrem olmışdur bahār-ı Germiyān / Berf ṣanma yüzin aġartdı diyār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 1). [ṣanma, -ma ] 

Ṭabībā başuñ aġrıtma ʿilāc olmaz aña şerbet / Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ṣanma nūş ider dārū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 4). [ṣanma, -ma ] 

Görinen ḳavs-i felekde māh-ı nev ṣanmañ felek / Degdi āhum oḳına ḳarşu nişān bir şeb-külāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 3). [ṣanmañ, -mañ ] 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [ṣandum, -dum ] 

Miyānuñ yādına cism-i nizārum / Görenler rişte ṣanur pīrehende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
3). [ṣanur, -ur ] 

Yine Ferhād-ı ġam-fersāya peydā oldı ṣandılar / Leb-i Şīrīnüñ añdum āh idüp dün kūhsār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 6). [ṣandılar, -dılar ] 

Etegüñ ṣanmış sifālin dem olur mı ḫ˅ār-ı ʿaşḳ / Dökseler ger ḳanını virmez anı cām-ı Ceme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 3). [ṣanmış, -mış ] 

Ġam-ı hicrān-ı çeşm-i ṣāduñ ile dāl-i zülfüñle / Beni ṣıḥḥatde ṣanma ṣayruyam bu ṣad ḫayālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 1). [ṣanma, -ma ] 

Raḥīmī ṣanma şāhum şād olup bir ġayra yār oldı / Vefā bendinde bendeñdür muḳayyeddür melālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 7). [ṣanma, -ma ] 

Reh-güẕāruñ pāk idüp sildi süpürdi ṣanuldı / Kirpigin cārūb idüp bu çeşm-i giryānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 5). [ṣanuldı, -uldı ] 

Göñül Nīş ḳalʿasıdur ṣan ḫarāb olmış içi ṭaşı / Başum ṭāġ-ı ʿinā ʿaynıyla çeşmümdür bıñarbaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 1). [ṣan, ] 

Dil-i maḥzūnı ṣanma itdi ʿazm-i kūy ol ġamlı / Ḳarārı yoḳ nedür kūyuñdan āḫir kūy ol ġamlı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 1). [ṣanma, -ma ] 

 

saña: İkinci tekil şahıs zamirinin yönelme hal eki almış biçimi. 

Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [saña, ] 

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [saña, ] 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [saña, ] 

Neyden ṣoragör n’eydügin āvāz-ı maḥabbet / Bī-perde saña keşf ola tā rāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 1). [saña, ] 

Ey dil ġubār-ı pāyını şāh itdi saña tāc / Devlet kelāmı ḳondı başuña gözüñi ac (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 1). [saña, ] 

Lebi kālāsını ser-māye-i cānıyla meded / Baña ey ḫ˅āce alı vir saña ḥelvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 46, Beyit 3). [saña, ] 
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N’ola virse Raḥīmī yoluña cān / Saña şāhum gedā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 7). 
[saña, ] 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [saña, ] 

Müşkil iken ḥālet-i mevti saña āsān ider / Ey ġarīb-i ʿāşıḳ-ı dil-ḫasta zār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 3). [saña, ] 

Şehā bir ṭulb-i dervīşüz bu tende cānımuz vardur / Muḳīm-i tekye-i ʿaşḳuz saña ḳurbānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 1). [saña, ] 

Cānın eyler Raḥīmī saña fidā / Göre sulṭānum ol gedā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 11). 
[saña, ] 

Seni bir yaña devletle ḳosañ bir yaña dünyāyı / Mübārek ola saña dil seni bī-iḫtiyār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 3). [saña, ] 

Saña kim bildürür ben ʿāşıḳ-ı miskīnüñ aḥvālin / Benüm sevdāmı zülfüñle perīşān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 2). [saña, ] 

Ḥüsn-i yāra ḳıl naẓar mihr itme ʿālem mihrine / Dimezem māhum saña var bir ṭolınġın aya baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 2). [saña, ] 

Devleti Ḥaḳḳ umarum saña vire sulṭānum / Ẕāt-ı pāküñde vücūhāt ile var istiḥḳāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 6). [saña, ] 

Ey nāṣıḥ-ı ecel gel minber saña serümdür / Bu üstüḫ˅āñ-ı sīnem olduḳça nerdübānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 3). [saña, ] 

Raḥīmī ḳul olalıdan efendi saña şākirdür / Ki aña sebḳat itmişdür ḥuḳūḳ-ı niʿmet ü nānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 7). [saña, ] 

Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña / Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 4). [saña, ] 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [saña, ] 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [saña, ] 

Elif ḳaddüñ görüp hem cirm-i ḫālüñ / Anuñçün saña ḳarşu āh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 4). [saña, ] 

Gerekmez ravża-i rıḍvān-ı ġılmān-ı ḳamer-ṭalʿat / Saña erzānı ey ṣūfī benüm ol yāredür meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 2). [saña, ] 

Saña emn ü emān ṣıḥḥat yaraşur dāʾimā ammā / Marīż u rencden ḳurtulmasın aġyār-ı bed-ḫ˅āhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 4). [saña, ] 

ʿAdūdan döndi devlet ṭapuña vālihe yüz ṭutdı / Saña biñ kez didüm üstüñe düşdi ġayret-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 3). [saña, ] 

Bükdüñ bu ḫalḳa ḳarşu bilümi kemer miyem / Ey serv saña ṭoġrulıḳ itdüm kem-er miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 1). [saña, ] 
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Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [saña, ] 

Segirdüp al murāduñ ögdilin meydān-ı devletde / Saña ḳoşdum erenler ḥaḳḳı himmetle duʿā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 3). [saña, ] 

Derdüñi dime göñül ġayra bu derde ṣabr it / Tā şifā-sāz-ı ġarībān saña dermān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 2). [saña, ] 

Almazam ḥabbeye ṭūbāsını bāġ-ı ḫuldüñ / Hüner oldur saña bir serv-i ḫırāmān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 3). [saña, ] 

Saña āvāze-i ṭanbūra her dem dem bu dem durur / Dem it kim arayup bulunmaya şāyed bu dem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 6). [saña, ] 

İtdügüñ cevri Raḥīmī ḳuluña / Saña ḳalursa nigārā var ögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, Beyit 5). 
[saña, ] 

Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [saña, ] 

Çü kişi-zādesin işüñ ḫayırdur niyyetüñ ḫayra / Saña bed-ḫᵛāh olanlardur ḳamu bed-ḫūy bed-kīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 3). [saña, ] 

Mürīdüñ olmayan ḥaḳḳā senüñ merdūd-ı ʿālemdür / Muḥibb ü muḫliṣ olmışdur saña bī-gāne vü ḫ˅īşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 4). [saña, ] 

Çemende sāḳī-i gül-ruḫ elinden ḳadeḥ nūş it / Nigārā meclis-i Cemden saña evreng yiter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 6). [saña, ] 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [saña, ] 

Raḳībā baḳamazsın sen ṣafāyıla ruḫ-ı yāre / Baḳarsañ gösterür şekl-i ḳabīḥuñ saña āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 5). [saña, ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [saña, ] 

Selef ser-māyesi pīrāye-i ḫayr-ı ḫalefsin sen / Aṣıl sen ferʿ-i ʿālīsin saʿādet saña erzānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 335, Beyit 6). [saña, ] 

İnanmaz saña gerçek er olan ey ḳaḥbe-zen dünyā / Bu gün mesrūr-ı rūşen itmedüñ mihrüñle bir ferdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 5). [saña, ] 

 

ṣanasın: Sanırsın ki. 

Lebüñde tāb-ı tebden görünen tebḫāleler cānā / Ṣanasın rind-i mey-āşām ile Ḫıżr oldı hem-meşreb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 3). [ṣanasın, ] 

 

ṣanʿat: Marifet, hüner. 
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Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [ṣanʿatuñ, -uñ ] 

 

ṣanʿat-ı ʿaşḳ: 'Aşk ustalığı ‖ gerçek 'âşıkların sâhip oldukları mârifet. 

Yoluñda cān virendür başa altın ṣanʿat-ı ʿaşḳuñ / Vefā ehlini şāhum ṣanma ḳayd-ı kār-bār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 4). [ṣanʿat-ı ʿaşḳuñ, -uñ ] 

 

sancaġ: Bayrak. 

Tire oldı zülf ü ḳaddüñsüz Ḳarasi sancaġı / Ay yüzüñsüz Aydın olmış bir arayı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 2). [sancaġı, -ı ] 

Cān virürsem ḥasret-i laʿlüñle ger ey māh-rū / Düze her sancaġını ḫāk-i mezārumda sebū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 1). [sancaġını, -ını ] 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [sancaġı, -ı ] 

 

sancaḳ: Bayrak, liva. 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablumdur ʿalem āhum / Raḥīmī mālik-i mülk-i ġam oldum ḳaldırup sancaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 5). [sancaḳ, ] 

 

sancaḳ çek-: Bayrak çekmek. 

Ehl-i ʿirfānuñ alayı begidür şimdi şehā / Āsitānuñda Raḥīmī n’ola çekse sancaḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 138, Beyit 7). [sancaḳ çekse, -se ] 

 

sancı: Keskin ağrı. 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [sancı, ] 

 

ṣandūḳa-i ʿirfān: Kültür sandığı. 

Raḥīmī bendesi olalı ol şāh-ı süḫan-dānuñ / Sözi gevherlerin ṣandūḳa-i ʿirfāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 6). [ṣandūḳa-i ʿirfāna, -a ] 

 

ṣanem: Put gibi güzel olan sevgili. 

Bir ṣanemde ṣūretā naḳşuñ nażīrin görmedüm / Gerçi ḳıldum deyr-i dünyāda der ü dīvārı seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 3). [ṣanemde, -de ] 

Müʾmin-i ṣad-ṣâle görse zülfüñüñ zünnārını / Ey ṣanem sevdā-yı İslāmı ḳoyup tersā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 2). [ṣanem, ] 
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Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [ṣanem, ] 

Görmeyelden ey ṣanem ruḫsār u zülfüñ ġuṣṣadan / ʿĀlemüñ bir nice gün aġ u ḳarasın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 3). [ṣanem, ] 

Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā ḳılsañ / Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben usanam 
bir gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 4). [ṣanem, ] 

 

ṣanem-sīmā: Put gibi güzel yüzlü. 

Laʿl-i cān-baḫşuñla gören sen ṣanem-sīmāyı dir / Gökden indi yir yüzine var ise ʿḬsā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 4). [ṣanem-sīmāyı, -yı ] 

 

ṣanki: Sanki, güya. 

Eşk-i ḥasret ḳana ġarḳ itdi gözüm merdümlerin / Ṣanki laʿlīn-cāmelerle zeyn olur ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 11). [ṣanki, ] 

Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā / Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 5). [ṣanki, ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñda laʿl-i ʿanberīn / Ṣanki ḳonmış ḳanda bir miskīn-meges (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
119, Beyit 7). [ṣanki, ] 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [ṣanki, ] 

 

ṣar-:  

1.Kolları ile kuşatmak, kucaklamak. 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [ṣarsın, -sın ] 

 

2. Sarmak, dolamak. 

Geydi nūrānī libāsın şemsi dülbendin ṣarup / Ḳarşu çıḳdı gün sürüp pāyuña yüz mānend-i āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 2). [ṣarup, -up ] 

 

3. Hoşuna gidip onu etkisi altına almak. 

Yūsufāsā ḫ˅āce-i dehri ṣarasın ḳul gibi / Olmadı şāh u gedā bendeñden āzād ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 150, Beyit 2). [ṣarasın, -asın ] 

 

ṣarar-: Yüzünün rengi solmak. 
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Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [ṣarardı, -dı ] 

Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [ṣararmış, -mış ] 

 

ṣarḫan: Saruhanoğulları Beyliği. 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [ṣarḫanuñ, -uñ ] 

Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [ṣarḫan, ] 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [ṣarḫān, ] 

 

ṣarı: Sararmış. 

Bilmezem ol ruḫı alum baña ne āl itdi / Ḳanlu yaşumla ṣarı çihremi hep al itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 1). [ṣarı, ] 

 

ṣarrāf:  

1.Altın, mâdenî ve kâğıt paraları birbiriyle değiştirmeyi, bozmayı, tahvil alış verişi yapmayı meslek edinmiş kimse. 

Ey Raḥīmī ben maʿārif baḥrinüñ ġavvāṣıyam / Dehr ṣarrāfına ṣatam n’ola ʿirfān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 7). [ṣarrāfına, -ına ] 

 

2. Bir şeyden iyi anlayan, o şeyin ehli olan kimse. 

Ey Raḥīmī olalı ġavvāṣ-ı baḥr-i maʿrifet / ʿAḳl ṣarrāfını denk itdi kelām-ı cevherüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 6). [ṣarrāfını, -ını ] 

Süḫan ṣarrāfı ḳatında Raḥīmī laʿli n’eylerler / Leb-i dil-berde lafẓ-ı gevher-i kem-yāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 5). [ṣarrāfı, -ı ] 

 

ṣarrāf-ı ʿālem: Dünya sarrafı. 

Vücūdum dürrinüñ ṣarrāf-ı ʿālem ḳıymetin bilmez / Cihānuñ cevherin virseñ behā ne bī-behāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 2). [ṣarrāf-ı ʿālem, ] 

 

ṣat-: Bir malı veya mülkü para karşılığı elden çıkarmak. 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [ṣatduñ, -duñ ] 
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Çihreñe olalı ḳızġun müşteri ey yār şemʿ / Mihr-i ʿālem-tāba germiyyet ṣatar her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 1). [ṣatar, -ar ] 

Ḫ˅āce-i dehri mezād idüp ṣatarsın ḳul gibi / Olmadı bir kimsene āzād elüñden ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 159, Beyit 6). [ṣatarsın, -arsın ] 

Ey Raḥīmī ben maʿārif baḥrinüñ ġavvāṣıyam / Dehr ṣarrāfına ṣatam n’ola ʿirfān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 7). [ṣatam, -am ] 

Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [ṣatar, -ar ] 

Çaġırup ġayrılara ṣatdı metāʿ-ı vaṣlı / Āh kim ḫ˅āce-i hicrān beni dellāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
322, Beyit 3). [ṣatdı, -dı ] 

 

şaṭranc: Satranç oyunu. 

Anuñ içün ruḫ sürer şāhum Raḥīmī ḳapuña / Naṭʿ-ı ḥüsnüñde vefā şaṭrancınuñ leclācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 7). [şaṭrancınuñ, -ınuñ ] 

 

ṣavlecān: Çevgân, cirit oynanılan eğri sopa. 

Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [ṣavlecān, ] 

 

ṣavmaʿa: Tekke, zaviye. 

Geh olup ṣavmaʿa küncinde geh mey-ḫāne ṣadrında / Derūn-ı ḫalvet-i ḫāṭırda meʾvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 4). [ṣavmaʿa, ] 

 

ṣavm-ı ʿīdāsā: Bayram gibi oruç. 

Rūzemüz rūz-ı ezelde rūze-i ġamdur bizüm / Ḥamdülillāh ḳāniʿüz bu ṣavm-ı ʿīdāsāyıla (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 290, Beyit 5). [ṣavm-ı ʿīdāsāyıla, -yıla ] 

 

ṣavm-ı nuḥūset: Uğursuzluk orucu. 

Ḫalāṣ eyle dil-i bī-ṭāliʿi ṣavm-ı nuḥūsetden / Şeref vir ey hilāl-ebrū baña ʿīd-i cemālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 5). [ṣavm-ı nuḥūsetden, -den ] 

 

ṣavt-ı nevā-yı nev-rūz: Yeni günün nağmesinin sesi. 

Şeh nāza başlıyaldan feryād u āh-ı ʿuşşāḳ / Ṭoldurdı her maḳāmı ṣavt-ı nevā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 4). [ṣavt-ı nevā-yı nev-rūz, ] 

 

ṣavt-ı zāġ: Karga sesi. 
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Raḥīmī gülşen-i ʿālemde ṣavt-ı zāġlar yegdür / N’iderler ʿandelīb āyīn pāk olan ḫoş-elḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 7). [ṣavt-ı zāġlar, -lar ] 

 

ṣavur-: Bir yerden başka bir yere sürükleme. 

Çoḳ furtına ṣavurdı hevā-yı ġam-ı zülfüñ / Lenger bıraġup ḳomadı bir yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 10). [ṣavurdı, -dı ] 

 

saʿy: Koşma, yürüme, Haccın şartlarından olarak Safa ve Merve tepeleri arasında hızlı yürüme. 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [saʿy, ] 

Gerd-i güẕergehüñde sürdi Raḥīmī cebhe / Ey Kaʿbe-i ḥaḳīḳat Saʿy u Ṣafāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 7). [saʿy, ] 

 

ṣay-: Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak.  

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [ṣayar, -ar ] 

Ey Raḥīmī ḳadd ü zülf-i yār ise sevdā-yı cān / Ṣubḥa dek yılduz ṣayup her gice ol bī-dār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 7). [ṣayup, -up ] 

Ṣubḥa dek yılduz ṣayar yıllar geçer göz yummazuz / Ayda bir gün görinür āh ol meh-i tābānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 2). [ṣayar, -ar ] 

Ruḫuñ māhın gözetmekden bu çeşmüñ eşḳ-i pervīnin / Görür her gice yılduz ṣayduġum ḳaldı ṭaña 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 2). [ṣayduġum, -duġum ] 

 

saʿy eyle-:  

1.Çalışmak, çabalamak. 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Daḫi nem var yanuma saʿy eylerem arada ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 3). [saʿy eylerem, -rem ] 

 

2. Çalışmak, çabalamak, gayret etmek || Safa ile Merve arasını süratle gelip gitmek. 

İşigüñ ehl-i diller Kaʿbesi ṣāḥīb-Ṣafā ẕātuñ / Anuñçün ben de yüzüm sürmege Saʿy eylerüm anuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 4). [saʿy eylerüm, -rüm ] 

 

saʿy it-: Hacda Safâ ile Merve arasında süratle gidip gelme. || Çalışmak, çabalamak. 

Ṣafāyıla nice gün Kaʿbe dergāhuñda Saʿy itdüm / Bulup ḳıblem naʿalçeñ şeklin āḫir secdegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 3). [saʿy itdüm, -düm ] 
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ṣayd: Av. 

Bī-tekellüf öpdügiçün laʿl-i mey-gūnuñ şarāb / Ṭaşa çaldı ṣaydı günden ḳatı ter düşdi zücāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 4). [ṣaydı, -ı ] 

 

ṣayd it-: Avlamak. 

Ṣayd itdi Raḥīmī dilini bir gözi ḫūn-rīz / Şāhāne hücūm eyledi şehbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 7). [ṣayd itdi, -di ] 

Hümā pervāz ʿālī seyr laçin-i saʿādetdür / Tezervi ʿālemi ṣayd itmege bir şāh-bāz irdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 349, Beyit 5). [ṣayd itmege, -mege ] 

 

ṣayd ol-: Av olmak. 

Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [ṣayd olma, -ma ] 

Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl / Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 2). [ṣayd olma, -ma ] 

Yüksek uçar iremez seyrine şeh-bāz-ı ʿuḳūl / Kimseye ṣayd olmaz ol kebg-i ḫırāmān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 2). [ṣayd olmaz, -maz ] 

 

ṣaydgāh: Avlanma yeri. 

Fidā-yı cān idüp şīrāne ġamzeñ ṣaydgāhında / Elümle başumı āvīze-i fitrāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 3). [ṣaydgāhında, -ında ] 

 

ṣaydgeh: Avlanma yeri. 

İşitdüm ṣaydgehde kebge hem pervāz imiş ʿanḳā / Ḫaber uçurdı aña dest-i ʿadlüñden meger şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 4). [ṣaydgehde, -de ] 

 

sāye: Gölge. 

Hevādāruñ olanı ey boyı serv / Yeter sāye gibi yirden yire ur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 5). 
[sāye, ] 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [sāye, ] 

Sāyeñüm ẕerrece baña mihr it / Āfitāba żiyā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 5). 
[sāyeñüm, -ñüm ] 

Ol nihāl-i tāzenüñ iġmāż u nāz u şīvesin / Şimdi bildüm rāstī ben sāyesinden ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 78, Beyit 3). [sāyesinden, -sinden ] 
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Rikābuñdan Raḥīmī sāye gibi bir gün ayrılmaz / Vefā yolında ol sābit-ḳadem bir ḫāksāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 9). [sāye, ] 

Hevādār olma her bir sāyesinden ʿār iden serve / Cihān bāġında besdür ʿārif iseñ seyr-i şimşāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 3). [sāyesinden, -sinden ] 

Ey boyı servi bu ben sāyeden ʿār itme neden / Ṭoġrusı sāye gibi ʿāşıḳ-ı bī-ʿāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 2). [sāye, ] 

Ey boyı servi bu ben sāyeden ʿār itme neden / Ṭoġrusı sāye gibi ʿāşıḳ-ı bī-ʿāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 2). [sāyeden, -den ] 

Eyleme ṭoġrı hevādāruñı yanuñdan ıraḳ / Ben senüñ sāyeñü sen serv-i ḫırāmānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 5). [sāyeñü, -ñü ] 

Pertev-i mihrüñle şol vech ile oldum ḫāk-i rāh / Kimse farḳ itmez vücūdum sāyesin dīvārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 3). [sāyesin, -sin ] 

Hevādārı olanı ḳāmetüñüñ istiḳāmetle / Meẕellet yollarında sāye gibi ḫāksār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 3). [sāye, ] 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [sāye, ] 

 

sāye ṣal-: Gölge yapmak, gölgelendirmek. 

Āfitābum yücedür gerçi felekden menzilüñ / Sāye ṣal ben ẕerre-i nāçīz ü bī-miḳdāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 4). [sāye ṣal, ] 

Gün yüzüñden çöz kemend-i ebr-i zülfüñ aya ṣal / Ẓıll-i Ḥaḳḳın ẕerrece mihr itme gel sāye ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 1). [sāye ṣal, ] 

Sāye ṣalalı kākül-i dil-ber gibi tūġuñ / Ṭuġrā-yı ẓafer Hinde vü Kāşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 3). [sāye ṣalalı, -alı ] 

Nigāruñ sāye ṣalaldan berü zülf-i semen-sāsı / Başumdan eksük olmadı cihānuñ şūr u ġavġāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 1). [sāye ṣalaldan, -aldan ] 

 

sāyebān: Gölgelik. 

Ḥarāret irmesün tāb-ı güneşden deyü ol māha / Duḫān-ı āh-ı dilden eyledüm bir sāyebān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 2). [sāyebān, ] 

Görinen dāġlar yir yir ḳurılmış şāh-ı serviçün / Ḫıyām-ı sīmdür ya nūrdan bir sāyebān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 3). [sāyebān, ] 

Dūd-ı āhum sāyebān yir yir şerārum şemmesi / Şeh-süvār-ı mülk-i ʿaşḳ oldum Ḫudādur yāverüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 2). [sāyebān, ] 

 

sāyebān ol-: Gölgelik olmak (Bulutun Hz. Muhammed'e gölge olması bağlamında). 
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Ḫırāmān ḳanda nīk ẓıllin düşürmez ḫāke ḥıfẓ eyler / Misāl-i ebr-i Aḥmeddür ki olmış sāyebān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 2). [sāyebān olmış, -mış ] 

 

sāyebān-ı devlet: Saltanatının gölgesi, devletinin çadırı. 

Sāyebān-ı devletüñden ayru ey ʿālī-cenāb / Ḫayme-i gerdūn dūn oldı başuma teng-tār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 71, Beyit 4). [sāyebān-ı devletüñden, -üñden ] 

 

sāye-i devlet-fezā ol-: Mutluluğu artıran gölge olmak. 

Ḳanāʿat ḳāfınuñ seyrinde ʿanḳā hem-cenāḥumdur / Hümā-yı evc-i himmet sāye-i devlet-fezā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 3). [sāye-i devlet-fezā oldum, -dum ] 

 

sāye-i serv ü çenār: Çınar ve servi (ağaçlarının) gölgesi. 

Ṭoġrı ḳul olan efendi sen boyı āzādeye / Her kenāruñ sāye-i serv ü çenārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 5). [sāye-i serv ü çenārın, -ın ] 

 

sāye-i tuġ-ı vücūd: Varlığının tuğunun gölgesi. 

Cihān āsūde oldı sāye-i tuġ-ı vücūduñla / Ṣoḳunmasun şehā sen var iken her pehlevān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 4). [sāye-i tuġ-ı vücūduñla, -uñla ] 

 

sāyeveş: Gölge gibi. 

Yolumda sāyeveş ḫāk ol dimişsin / Raḥīmī nā-tüvān mūr emre meʾmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 7). [sāyeveş, ] 

Ayaġuña yüz sürer her gün Raḥīmī sāyeveş / Şükr-i lillāh kim şehā başında devlet var imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 7). [sāyeveş, ] 

Sürdügünce yüz rikābuña Raḥīmī sāyeveş / İtme ʿār ey meh irişmez ẕerreden mihre zevāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 7). [sāyeveş, ] 

Raḥīmī reh-güẕārında eger çi sāyeveş düşdi / Ḳomaz ser-keşligin ol serv-ḳadd āh anca āh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 5). [sāyeveş, ] 

Geçdi ʿömrüm āh kim zülf-i dü-tāsın görmedüm / Sāyeveş ḫāk oldum ol devlet hümāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 1). [sāyeveş, ] 

Ey felek ol mehden ayru bī-ḳarār itdüñ beni / Ḫāke urduñ sāyeveş bī-iʿtibār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 1). [sāyeveş, ] 

 

ṣayḳal-ı ʿaşḳ: Aşk cilası. 

Ṣayḳal-ı ʿaşḳıyla şol dil kim mücellā olmadı / Ol ṣafā kesb itmedi āyīneveş dīdārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 4). [ṣayḳal-ı ʿaşḳıyla, -ıyla ] 
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ṣayḳal-ı cām: Kadehin cilası. 

Raḥīmī ḫāṭır-ı ġamnāküñe ur ṣayḳal-ı cāmı / Götürmez key ṣaḳın mirʾāt-ı ṣāfuñ bir nefes jengi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 5). [ṣayḳal-ı cāmı, -ı ] 

 

ṣayru: Hasta. 

Ġam-ı hicrān-ı çeşm-i ṣāduñ ile dāl-i zülfüñle / Beni ṣıḥḥatde ṣanma ṣayruyam bu ṣad ḫayālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 1). [ṣayruyam, -yam ] 

 

ṣayyād: Avcı. 

Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [ṣayyādı, -ı ] 

 

sāz: Her çeşit mûsikî âletine verilen isim, çalgı. 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [sāza, -a; sāz, ] 

Bezm-i ġamda āh kim beñzüm çalındı derd ile / Ney gibi baġrum delindi başladum sāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 4). [sāz, ] 

 

sebaḳ al-: Ders çıkarmak, ibret almak. 

Leblerüñ vaṣfında cān-baḫş olsa eşʿārum n’ola / Almışam ey Ḫıżr-leb ben Rūḥ-ı ḳudsīden sebaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 6). [sebaḳ almışam, -mışam ] 

Ne yazmış ṣafḥa-i eşcāra gör kim ḫāme-i ḳudret / Sebaḳ al bāb-ı ḥikmetdür ʿaceb dīvānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 4). [sebaḳ al, ] 

Gülistān-ı ezelde Şeyḫ Saʿdīden sebaḳ aldum / Bu gün Būstān-ı ʿaşḳa bülbül-i dāstān-serāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 3). [sebaḳ aldum, -dum ] 

 

sebāt: Bir noktada kımıldamadan durma, olduğu yerde karar kılma. Kararından ve sözünden dönmeme. 

Sebātuñ yoġ imiş mihr ü vefā ḳılmaḳda ey meh-rū / Hemān cevr eylemekde gerdiş-i gerdūna 
beñzetdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 4). [sebātuñ, -uñ ] 

Murāduñ üzre dönmişken döner ʿaksine devr eyler / Sebātı yoḳ bu çerḫüñ sen bu kec-gerdānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 2). [sebātı, -ı ] 

 

sebeb: Bir olayın meydana gelmesine neden olan şey, neden. 

Cān idi borcumuz lebüñe eyledük edā / Ġamzeñ sebeb ne vire eline ḥavālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 3). [sebeb, ] 
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sebḳat it-: Geçmek. 

Raḥīmī ḳul olalıdan efendi saña şākirdür / Ki aña sebḳat itmişdür ḥuḳūḳ-ı niʿmet ü nānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 7). [sebḳat itmişdür, -mişdür ] 

 

sebū: Şarap kabı, desti, ibrik. 

Cān virürsem ḥasret-i laʿlüñle ger ey māh-rū / Düze her sancaġını ḫāk-i mezārumda sebū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 1). [sebū, ] 

 

sebz-cāme: Yeşil elbise. 

Ḫusrevā ṣan tāze berg üstinde sebz-cāmedür / Ter-i teb Ferhāda beñzer bīşe-i kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 3). [sebz-cāmedür, -dür ] 

 

sebze: Çimen, yeşillik. 

Rūy-ı zerdümdür ṣanasın sebzede berg-i ḫazān / Yaz müreddefveş üzere zer-nisār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 3). [sebzede, -de ] 

Aḳıtdum yaşumı ṣu gibi ey ḳadd-i revān her sū / Maḥabbet sebzesin şād-āb idüp bir seyrgāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 2). [sebzesin, -sin ] 

Gül yüzüñ hecriyle sūzum od bıraḳdı ʿāleme / Sebzeler pejmürde oldı yandı hep gül-nārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 2). [sebzeler, -ler ] 

 

sebze-i bāġ-ı leṭāfet: Güzellik bahçesinin yeşilliği. 

Ḳāmetüñ serv ü lebüñ ġonca yañaġuñ berg-i gül / Sebze-i bāġ-ı leṭāfetdür ḫaṭuñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 3). [sebze-i bāġ-ı leṭāfetdür, -dür ] 

 

sebze-misāl: Yeşillik gibi. 

Sürmedüm yüzümi gül-dāmenüñe sebze-misāl / Rāżıyam bāri bu yolda ḫas u ḫāşāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 2). [sebze-misāl, ] 

 

sebzeveş: Yeşillik gibi. 

Sen eger bu ḳadd-i raʿnā ile reftār eyleseñ / Sebzeveş serv-i revān yoluñda ḫāk-i pā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 4). [sebzeveş, ] 

 

sebzezār-ı ʿālem: Dünyanın yeşilliği. 
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Girmesün dirseñ vücūduñ bāġına bād-ı ḫazān / Sebzezār-ı ʿāleme servi gibi āzāde gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 3). [sebzezār-ı ʿāleme, -e ] 

 

seccāde: Yere serilip üzerinde namaz kılmaya yarayan eşya. 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [seccāde, ] 

 

secde: Namazda eğilip alnını yere koymak. 

Secde vācibdür baña gördüm ḳaşuñ miḥrābını / Ḳāmetüñ göstermege ṭoġrul ki farż oldı namāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 3). [secde, ] 

Secde mi ḳılur benüm ḳıblem Raḥīmī ġayrıya / Ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīmüñ alnına yazu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 7). [secde, ] 

Baña vācib olupdur secde gördüm ḳāmet-i yāri / Uzatma vāʿiẓā gel ḳıṣṣayı vaḳt-i namāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 4). [secde, ] 

 

secde ḳıl-: Secde etmek. 

Secde ḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ḳalbüm Raḥīmī ġayrıya / Kaʿbe dergāhuña ḳılmışdur ṣafā ile sened (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 7). [secde ḳılmaz, -maz ] 

 

secdegāh it-: Secde edilecek yer yapmak. 

Ṣafāyıla nice gün Kaʿbe dergāhuñda Saʿy itdüm / Bulup ḳıblem naʿalçeñ şeklin āḫir secdegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 3). [secdegāh itdüm, -düm ] 

 

secdegāh-ı cem: Cem'in secde yeri. 

Ey meh hilālüñ eyleyeli secdegāh-ı Cem / Ḫūrşīde hem-ser oldı felekde külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 1). [secdegāh-ı cem, ] 

 

secde-i miḥrāba it-: Mihraba secde etmek. 

Ḳaşlaruñ ḳoyup idelden secde-i miḥrāba baş / Cürm-bārından dü-tā oldı iki ḳaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 4). [secde-i miḥrāba idelden, -a-elden ] 

 

sed çek-: Set çekmek, kapatmak, engel olmak. 

Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün / Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 2). [sed çekdi, -di ] 
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sefer eyle-: Yolculuğa çıkmak. 

ʿAzmüñ Raḥīmī merḥale-i rāh-ı ʿaşk ise / Eyle sefer yaraġını ḳıl iḫtiyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
26, Beyit 7). [sefer eyle, ] 

Kaʿbe ḳapuña şol ki Ṣafāyıla sürer yüz / Ey ḫ˅āce anı bir yaña ṣanma sefer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 3). [sefer eyler, -r ] 

 

sefer it-: Yolculuk etmek. 

Ḳor kār-bārı ṣoñ ucı yektā ider sefer / N’eyler tecemmülātı iden iḫtiṣār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 6). [sefer ider, -er ] 

 

sefīh: Zevk ve eğlenceye düşkün, parasını pulunu israf eden akılsız. 

Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [sefīh, ] 

 

seg: Köpek || Rakip. 

Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb / Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 5). [seg, ] 

 

seg-i cānān: Sevgilinin köpeği. 

Dutar dāmānumı ḳarşu gelür kūyına varduḳca / Bu gün bir mihribānum yoḳ seg-i cānāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 3). [seg-i cānāndan, -dan ] 

 

seg-i kūy: Mahallenin köpeği. 

Ḳapuñda pister-i dībā gerekmez ḫāk-i der yegdür / Seg-i kūyuñ sifāli cāmdan ey pür-hüner yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 1). [seg-i kūyuñ, -uñ ] 

İşigüñde seg-i kūyuñla hem-dem bir gedā oldum / Ulu ʿizzet bulup gūyā ki ṣandum pādişā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 1). [seg-i kūyuñla, -uñla ] 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [seg-i kūyuñ, -uñ ] 

Seg-i kūyuñla bir dem hem-sifāl olsam deger şāhum / Cihān bezminde itmezem recā-yı cām-ı Cem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 5). [seg-i kūyuñla, -uñla ] 

Uluyup iftiḫār itsem ʿaceb mi iʿtibār idüp / Seg-i kūyına beñzetmiş beni ol gözleri āhū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 272, Beyit 6). [seg-i kūyına, -ına ] 

 

segirt-: Koşmak. 
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Segirdüp al murāduñ ögdilin meydān-ı devletde / Saña ḳoşdum erenler ḥaḳḳı himmetle duʿā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 3). [segirdüp, -üp ] 

 

seg-nihād: Köpek mizaçlı. 

Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb / Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 5). [seg-nihāda, -a ] 

 

seg-nihād ol-: Köpek tabiatlı olmak. 

Ey Raḥīmī sen ümīdüñ Ḳāsımü’l- ezrāḳa ṭut / Seg-nihād olan ṭamaʿ ehli ḳo çeksün nān ġamı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 5). [seg-nihād olan, -an ] 

 

sehā: Cömertlik. 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [seḫā, ] 

 

seḥāb: Bulut. 

Güneş ẓulmet seḥābında ḳalup olmasa nūrānī / Ḳılardı pertev-i şevḳ-i ruḫuñ ānide nūr ānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 1). [seḥābında, -ında ] 

 

seḥāb-ı hecr: Ayrılık bulutu. 

Ḳaçan bir māha mihr itsem seḥāb-ı hecr olur ḥāʾil / ʿAceb ser-geşte baḫtum ṭāliʿ-i nā-sāzkārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 2). [seḥāb-ı hecr, ] 

Viṣālüñ māhına gördüm seḥāb-ı hecr olur māʾil / Hemān dem bād-ı āhum günbed-i devvāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 4). [seḥāb-ı hecr, ] 

 

seḫāvet: Cömertlik, el açıklığı. 

Vücūdum bir seḫāvet kesb idüpdür żaʿf-ı fürḳatle / Ḥarāret ġālib olup cānda ne tāb u tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 4). [seḫāvet, ] 

 

seḥer: Sabah vakti. 

Bir cevāb irdi seḥer dārü’ş-şifā-yı ġaybdan / Derdmend olsun devā isterse ger bir derdmend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 5). [seḥer, ] 

Zülfüñ añsam çın seḥer olur dimāġum müşg-bār / Leblerüñ ẕikr itsem elfāẓum olur gevher-nisār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 1). [seḥer, ] 

Āh kim şu deñlü āh itdüm seḥer / Āh bir dem bulmadum feryād-res (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 6). [seḥer, ] 
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Ṣaḳın ey ġonca-leb bülbüllerüñüñ / Seḥerde nāle vü efġānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 4). [seḥerde, -de ] 

 

seḥḥār: Sihirbaz. 

Şimdi bildüm nev-ʿarūs-ı dehr bir seḥḥār imiş / Niçe erden arta ḳalmış bir zen-i bāzār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 1). [seḥḥār, ] 

 

sehī-ḳad: Fidan boylu. 

Gözi yaşlu Raḥīmīyi demidür ber-murād eyle / Revān olsun yanuñca ey sehī-ḳad ṣu gibi her sū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 7). [sehī-ḳad, ] 

 

sehm-i sinān: Okun temreni. 

Āblar sehm-i sinānuñdan zırıh-pūş oldılar / Tāb-ı tīġüñden ṣalupdur āteşüñ baġrına tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 4). [sehm-i sinānuñdan, -uñdan ] 

 

sehm-i sitem: Eziyet oku. 

Sīnemdeki elifler sehm-i sitemdür ey dost / Bu ḳaldı yādgārı her bir ḳaşı kemānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 5). [sehm-i sitemdür, -dür ] 

 

seḳāmet: Yanlışlık, bozukluk, sakatlık. 

İstiḳāmet eyleyüp düşme seḳāmet semtine / Key ṣaḳın olma Raḥīmīveş günehkār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 5). [seḳāmet, ] 

 

selām it-: Selam vermek. 

Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [selām idelüm, -elüm ] 

 

selām olsun: "Saygım, esenlik dileklerim ona ulaşsın" anlamında bir iyi dilek sözü. 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun / Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 2). [selām olsun, ] 

 

selāmet: Esenliğe kavuşma, huzura erme. 

Benüm dīvāne göñlüm genc-i ʿuzlet iḫtiyār itdi / Selāmet kūşesin ḳoyup melāmet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 1). [selāmet, ] 
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Selāmet semtine luṭf eyle taḥrīk itme ey ṣūfi / Ḫarābāt ehliyem nūş eyledüm ben cām-ı bed-nāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 3). [selāmet, ] 

 

selāmet ol-: Kötülüklerden ve fenalıklardan uzak olmak, bir temenni ifadesidir. 

ʿAşḳuña ey perī-ruḫ pinhān-ı ṭāḳatüm yoḳ / Sen var selāmet ol ben kendüm melāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 3). [selāmet ol, ] 

 

selef: Eskiler, atalar, ecdâd. 

Ser-güẕeştem n’ola olursa selefden muʿteber / Ey Raḥīmī bu ḥaḳīḳat ḥāl olur efsānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 41, Beyit 7). [selefden, -den ] 

Selef ser-māyesi pīrāye-i ḫayr-ı ḫalefsin sen / Aṣıl sen ferʿ-i ʿālīsin saʿādet saña erzānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 335, Beyit 6). [selef, ] 

 

selīm ḫān: Sultan II. Selim. 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [selīm ḫān, ] 

 

selīm ḫān-ı zemān: Zamanın Selim Han'ı || II. Selim. 

Raḥīmī ḥüsn-i ẓann ile selīmü’l-bāl ile şimdi / Maḥabbet-ḫānedān-ı şeh Selīm Ḫān-ı zemānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 7). [selīm ḫān-ı zemānum, -um ] 

 

selīm ol-: İyi olmak, sağlam olmak, düzelmek. 

Ne ġam dīv-i ʿadūdan vāris-i taḫt-ı Süleymānsın / Selīm ol sen saʿādetle Sikender mülket-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 4). [selīm ol, ] 

 

selīmāsā: Selim gibi || II. Selim. 

Ḫuceste ḫaṣlet ü ferḫunde sīretsin Selīmāsā / Süleymān gibi hem sulṭānısın iḳlīm-i ʿirfānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 3). [selīmāsā, ] 

 

selīm-i şāh-ı süḫan-dān: Söz söylemeyi bilen padişah Selim || II.Selim. 

Sulṭān-ı mülk-i maʿrifetüm ben Raḥīmiyā / Ammā Selīm-i şāh-ı süḫan-dāna bendeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 7). [selīm-i şāh-ı süḫan-dāna, -a ] 

 

selīmü’l-bāl: Temiz kalpli. 
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Saʿādetlü serüñüñ ṣıdḳı içün pāy-ı taḫtuñdan / Selīmü’l-bāl ben mūrı Süleymān ḫāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 4). [selīmü’l-bāl, ] 

Raḥīmī ḥüsn-i ẓann ile selīmü’l-bāl ile şimdi / Maḥabbet-ḫānedān-ı şeh Selīm Ḫān-ı zemānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 7). [selīmü’l-bāl, ] 

Raḥīmī yem-i ümmīd bu selīmü’l-bāl olup dāʾim / Murādum ḳapusın fażluñla yā Rab fetḥ-i bāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 7). [selīmü’l-bāl, ] 

Yolum var devlete irsem n’ola ey şāh-ı kişver-gīr / Selīmü’l-bāl ile bāb-ı şeref derbānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 4). [selīmü’l-bāl, ] 

 

selīmü’l-bāl-i mūr: Temiz kalpli karınca. 

Serīr-i devletüñe pādişāhum pāy-ı taḫtından / Selīmü’l-bāl-i mūrın sen Süleymān Ḫāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 2). [selīmü’l-bāl-i mūrın, -ın ] 

 

selmān: Selmân-ı Sâveci: İran şairidir. Özel öğrenim görerek yetişti. Hemen her nazım şekliyle şiirler yazdı. 
Şiirlerinde anlamdan çok söz oyunları ve sanatlara yer verdi. Divan şirinde şiire yatkınlığı ve yeteneği ile anılan bir 
şairdir. 

İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [selmān, ] 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [selmān, ] 

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger / Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 5). [selmān, ] 

 

semā: Gökyüzü. 

Cihān mülkini ġarḳ-āb eyleyen bu eşk--i ḫūnumdur / Semāyı oda uran her gice sūz-ı derūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 1). [semāyı, -yı ] 

Ṣafā-yı ṭavf-ı Ḥicāz u hevā-yı Saʿy semāʿ / Ne yol maḳām-ı ḳabūle varursa varı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 6). [semāʿ, ] 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [semādan, -dan ] 

Şerār-ı sūz-ı şevḳümden semā pür-necm olur her şeb / Ruḫuñ mihriyle sīnem içre deff ü nāya ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 3). [semā, ] 

 

semāʿ: Mevlevî dervişlerinin ney, kudüm, rebap gibi çalgılar ve okunan ilâhîler eşliğinde tennûre denen bir kıyâfet 
giyerek belli bir usûle göre ayakta ve kolları iki yana açılmış vaziyette dönmeleri ve bu sûretle icrâ ettikleri âyin. 

Bu neyde bu nāleyi bu ẕevḳ u semāʿ yine / ʿUşşāḳa bu eṭvār-ı vefā-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 3). [semāʿ, ] 
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semāʿ eyle-: Sema yapmak, dönmek. 

Yanup pervāneveş dil Mevlevī gibi semāʿ eyler / Senüñ şevḳüñle ara nāra yanmış ara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 4). [semāʿ eyler, -r ] 

 

semāʿ it-: Semâ etmek, dönmek. 

Mevlevī olduḳ semāʿ itdük ṣafā kesb eyledük / Tekye-i ʿaşḳ içre olduḳ iḫtiyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 10). [semāʿ itdük, -dük ] 

Semāʿ it istimāʿ it bāng-i nāyı gūş-ı hūşıyla / Maḳām-ı naġme-i ʿuşşāḳı nālān olmayan bilmez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 6). [semāʿ it, ] 

 

semek: Balık. 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [semek, ] 

 

semen: Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç. 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [semen, ] 

Aġlamaḳdan dehr gülmezdi açılmazdı bahār / Şimdi görür gözi nergis her semen çeşm ü çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 5). [semen, ] 

 

semend: At, kula at. 

Menzilüñde ben senüñ himmet semendin ḳoşmışam / Hem-ʿinānuñ olmaġa devlet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 1). [semendin, -in ] 

Başumı iltür vefā meydānına nāḳıṣ ḳadem / Ben erenlerle bu gün ġayret semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 2). [semendin, -in ] 

Ḫusrevā gül-gūn-ı eşküm āh-ı şeb-rengüm yeter / Āb u bāda ṣanma kim minnet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 3). [semendin, -in ] 

Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına / Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 4). [semendin, -in ] 

Ey Raḥīmī yügrigi oldum vefā meydānınuñ / Ögdül alursam n’ola ḫıdmet semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 5). [semendin, -in ] 

 

semenderveş: Semender gibi.  

Yaḳup eczāmı külli kül idüp nār-ı firāḳuñla / Semenderveş yataġum ey yüzi gül-nār nār itme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 2). [semenderveş, ] 
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semend-i nāz: Naz atı. 

Şeh-süvārum kişver-i göñlüm semend-i nāz ile / Pāy-māl itdi Raḥīmī kime varam dād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 5). [semend-i nāz, ] 

 

semend-i ṭabʿ: Şairlik tabiatı. 

Semend-i ṭabʿuma yügrük geçenler hem-ʿinān olmaz / Maʿārif sāḥasında ögdül almış bād-pāyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 4). [semend-i ṭabʿuma, -uma ] 

 

semer: Meyve. 

Sen ol ẓıll-i Ḫudāsın ey nihāl-i devḥa-i devlet / Özüñ gibi idemez bāġ-ı cennet bir semer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 3). [semer, ] 

 

şemʿ: Kulak. 

İrişmez semʿine feryād u āhum Lala Paşanuñ / O cevr-i ġoncadan ʿayyūḳa irgürdüm ben efġānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 5). [semʿine, -ine ] 

 

semʿ-i ḳabūl: Tasdik kulağı. 

Bu ʿömr-i bī-ḳarāruñ māverāsından revān söyler / İşit semʿ-i ḳabūliyle ṣular her demde gūyādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 4). [semʿ-i ḳabūliyle, -iyle ] 

İşidüp semʿ-i ḳabūliyle neyüñ nālesini / Mevlevī-ḫāne-i ʿaşḳ içre ṭarabnāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 6). [semʿ-i ḳabūliyle, -iyle ] 

 

semʿine iriş-: Kulağına erişmek, duymak. 

Görünmez ey göñül sen bir gül-i raʿnāya ʿāşıḳsın / İrişmez semʿine anuñ hezār āvāze-i bülbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 6). [semʿine irişmez, -mez ] 

 

semt: Taraf, yön, yol. 

Var iken luṭf u kerem ḳılma sitem semtine ʿazm / Eyleme imsāke meyli var iken imkān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 4). [semtine, -ine ] 

İstiḳāmet eyleyüp düşme seḳāmet semtine / Key ṣaḳın olma Raḥīmīveş günehkār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 5). [semtine, -ine ] 

Selāmet semtine luṭf eyle taḥrīk itme ey ṣūfi / Ḫarābāt ehliyem nūş eyledüm ben cām-ı bed-nāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 3). [semtine, -ine ] 
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sen: İkinci tekil şahıs zamiri. (Sevgili) 

Sen ol ẓıll-i Ḫudāsın ey nihāl-i devḥa-i devlet / Özüñ gibi idemez bāġ-ı cennet bir semer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 3). [sen, ] 

Murāda irdi Aydın Tirenüñ başına gün ṭoġdı / Şehirde olalı sen devlet-i devr-i ḳamer peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 4). [sen, ] 

Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [senden, -den ] 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārumdur / Duḫān-ı āh sünbül dāġ-ı dil lāle ider peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 5). [sen, ] 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [senüñ, -üñ ] 

Bī-sütūn-ı ʿaşḳda sen yār-ı Şīrīn-laʿl içün / Çekdügüm endūh-ı hecri Ḫusrev ü Ferhād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 3). [sen, ] 

Devlet-i dostdārın elyaḳ gördi ḳıldı Ḥaḳḳ seni / Uşbu şehr-i evliyāda şehriyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 2). [seni, -i ] 

Raḥīmī pür-ḥarāretdür senüñ bu ıżṭırābuñdan / Meger vaṣluñ şarābı defʿ ide ey şāh-ı şekker leb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 7). [senüñ, -üñ ] 

Nār-ı şevḳüñle senüñ ben şemʿveş sūzān iken / Daḫi nā-peydā idi ḳandīl-i nūr-ı māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Sen Raḥīmī beẕl-i cān it yolına umma ʿivaż / Ol kerīmü’ş-şāndur iḥsāndan itmez ictināb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 7). [sen, ] 

Sen ḳadem baṣduḳca ḫāke ben sürüp yüz yirdeyüz / Günde yüz biñ kez dirüm yā leytenī künti türāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 5). [sen, ] 

Sende ey meh olalı bu ḥüsn-i bī-hem-tā ġarīb / Eyledi ʿālemlere ʿaşḳuñ beni rüsvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 1). [sende, -de ] 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [sen, ] 

Ḥüsn-i ḫaṭṭ ḫaddüñde ḫaṭṭ ṭuġrā-yı ġarrādur ḳaşuñ / Ḫūblıḳ mülkine sensin şeh müsellem ol berāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 4). [sensin, -sin ] 

Cihān āsūde oldı sāye-i tuġ-ı vücūduñla / Ṣoḳunmasun şehā sen var iken her pehlevān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 4). [sen, ] 

ʿÖmrüm öñüñde ölmege cān virürüm senüñ / Zīrā doyunca seyr iderüm ḳanda var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 4). [senüñ, -üñ ] 

Sensin ṣalābetiyle zemānuñ Sikenderi / ʿAzm eyle her diyāra yüri Ḫıżrvār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 6). [sensin, -sin ] 

Fehm it fiġān kösi ki derisine sen dögüp / Nevbet Sikender eyleme bir laḥẓa var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 4). [sen, ] 
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Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ / Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 1). [sen, ] 

Ben senüñ çoḳdan giriftārum müselsel zülfüñe / Yoluña cānum fidā lāzım degül ḳayd u kemend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 6). [senüñ, -üñ ] 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [senüñ, -üñ ] 

Dāġ ṣanma reşk-i rengi sen ruḫ-ı gül-fām içün / Ḳapḳara yaḳmış derūnın lālenüñ nār-ı ḥased (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 3). [sen, ] 

Ḳul oldı sen boyı servi görüp dil-i āzād / Hevā-yı ʿaşḳa düşüp didi her çi bād-ā-bād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 1). [sen, ] 

Raḥīmī baḫt-ı hümāyūn bu ṭāliʿi Ferruḫ / Esīr-i zülf ü ruḫ itdi seni mübārek bād (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 36, Beyit 5). [seni, -i ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Arada nem ḳaldı senden ġayrı ey ḫūrşīd-ḫad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 5). [senden, -den ] 

Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [sen, ] 

Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Ḫār-ı ġam-ı hicrāndan olur bülbül-i dilzār / Ey ġonca ḳo sen söyleyeni söyledeni gör (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 52, Beyit 3). [sen, ] 

Māhiyyeti maʿlūm ola tā ṣūret-i ḥüsnüñ / Yūsuf gibi āyīnede gel sen de seni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 4). [sen; seni, -i ] 

Ey feraḥ gelme senüñle bu dil ülfet idemez / Yār-i dirīnesi bu cān-ı ḥazīnüñ ġamdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 4). [senüñle, -üñle ] 

Ḫāk-i rehi sen cevher-i iksīr-i naẓīrüñ / Mis cismümi āḫir umaram ṣāfi-zer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 5). [sen,  

Bāġ-ı ḥüsne ʿārıżuñ gül mīve-i cān leblerüñ / Sensin ey rūḥ-ı revān var ise berg ü bār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 3). [sensin, -sin ] 

Sen eger bu ḳadd-i raʿnā ile reftār eyleseñ / Sebzeveş serv-i revān yoluñda ḫāk-i pā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 4). [sen, ] 

Sen leb-i mey-gūn ġamdan cān virürsem ḳurbuñ / Eylesün bennā bināsı vażʿını mey-ḫāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 2). [sen, ] 

Ne dilde ṣabra ṭāḳat ne elümde iḫtiyārum var / Ten-i bī-cāna döndüm ṣanma kim sensiz ḳarārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 1). [sensiz, -siz ] 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [sen, ] 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [sen, ] 
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Senüñ devrüñde ṭañ mı başuma gün ṭoġsa ey meh-rū / Zevāl irmez göñülde mihr-i ḫadduñ āfitābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Raḳībā żaʿf iden cism-i nizāruñ reşk-i mihrümdür / Ḥased ʿālemde ey miskīn seni āḫir cüdām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 4). [seni, -i ] 

Ey Raḥīmī şād ṭut göñlüñ seni sulṭān-ı ʿaşḳ / ʿĀḳıbet cünd-i ġama ser-ʿasker ü serdār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 5). [seni, -i ] 

Her gice ḫār-ı ġamından ṣubḥa dek sen ġoncanuñ / ʿAndelībāsā göñül pes nā-gehānī zār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 2). [sen, ] 

Bi-ḥamdillāh bu gün sen Ḫüsrev-i mülk-i meʿānīsin / Yoluñda düşmenüñ Ferhādveş bī-pā u ser yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 3). [sen, ] 

Teraḥḥum ḳıl Raḥīmī cürʿaveş pāy-māl-i devrāndur / Senüñ ey sāḳī-i gül-ruḫ elüñden bir ayāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Sürdüm yüzümi yirlere dökdüm gözüm yaşın / Sen gül yañaḳlu servi velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 93, Beyit 3). [sen, ] 

Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [sen, ] 

Baş üzre yir idindi Raḥīmī ġazelleri / Sen şāhuñ ayaġına olalı güher-nisār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 7). [sen, ] 

Gice sen şemʿa ḳarşu ṭutuşurken nār-ı fürḳatde / Görüp üstüme şevḳıyla hemān pervāne dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 4). [sen, ] 

İdüpdür top-ı çerḫi himmetüñ çevgānı ser-gerdān / Erenler ḥaḳḳıçün meydān bu gün sen 
şehriyāruñdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 5). [sen, ] 

Benüm ʿīd-i hümāyūnum senüñ seyr-i cemālüñdür / Gözüme ġurre ey meh-rū iki ġarrā hilālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Ḳapuñsuz ġayrınuñ ġayrı diyārı var benüm yoḳdur / Olaruñ senden özge özge yārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 1). [senden, -den ] 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [sen, ] 

Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [sen, ] 

Raḥīmīyem benem ʿālemde senden ġayrı kimsem yoḳ / Olaruñ niçe şāh-ı bī-şümārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 9). [senden, -den ] 

Yanup pervāneveş dil Mevlevī gibi semāʿ eyler / Senüñ şevḳüñle ara nāra yanmış ara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 4). [senüñ, -üñ ] 

Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā / Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 5). [sen, ] 

Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [sen; sende, -de; senden, -den ] 
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Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni / Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 2). [sen; seni, -i ] 

Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [sensin, -sin ] 

Sen boyı servi kenār itmek içün leyl ü nehār / Yetmiş iki dereden ṣu getürür ḳırḳ bıñar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 1). [sen, ] 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [senden, -den ] 

Bir senüñ gibi benüm ġonca-dehānum yoḳdur / Var senüñ gülşen-i ʿālemde benüm gibi hezār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 4). [senüñ, -üñ ] 

Ey Raḥīmī yaşuñı sen de revān it yolına / Raḥm ide bir gün ola şāyed o dürr-i şehvār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 5). [sen, ] 

Sen cism-i dehrüñ cānısın sen cāna ṣıḥḥat yaraşur / Sen ʿālemüñ sulṭānısın sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 1). [sen, ] 

Mihr-i ruḫuñ bu dīde-i Yaʿḳūb-ı devrüñ nūrıdur / Sen Yūsuf-ı Mıṣr-ı kerem sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 3). [sen, ] 

Bu laʿl-i cān īsār ile bu nergis-i bīmār ile / Cānā sen ādem cānısın insāna ṣıḥḥat yaraşur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 6). [sen, ] 

Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [sensüz, -süz ] 

Ḥaḳīḳat-dān ola hem pür-ḥaḳīḳat-bīn ü ḥaḳ-perver / Senüñ gibi saʿādet kānı şāh-ı kāmkār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Seni bir yaña devletle ḳosañ bir yaña dünyāyı / Mübārek ola saña dil seni bī-iḫtiyār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 3). [seni, -i ] 

Bülbül-i ḫoş-naġmesiyüz gülsitān-ı ʿaşḳuñuñ / Açılup sen ġoncaya ḳarşu bu dem zār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 2). [sen, ] 

Sen ḳaçan nāz eyler iseñ baş u cān oynar göñül / Cāna ḳılmaz öyle ser-bāzuñdur ol cān-bāz nāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 4). [sen, ] 

Ḳarār itmez dil ü cān tende ey rūḥ-ı revān sensüz / Olur ṣular gibi gözüm yaşı her sū revān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 1). [sensüz, -süz ] 

Ṣaçuñ ʿömrüm lebüñ cānum ruḫuñ rūzum başum hecrüñ / N’ider bu ʿömr ü cān dü cihānı ʿāşıḳān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 2). [sensüz, -süz ] 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [sen; sensüz, -süz] 

Ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı gülşen-i kūyuñsuz ey ḥūrī / Görinür dūzaḫāsā gözüme bāġ u cinān sensüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 4). [sensüz, -süz ] 

Cihānuñ pādişāhum ben gedāya begligin virseñ / Ḳabūl eylersem anı kāfer olayın bir ān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 5). [sensüz, -süz ] 
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Metāʿ-ı vaṣluña ger dest-res bulmazsa ey ḫ˅āce / Muḥaṣṣal ḫarc-ı zāyiddür bu tende naḳd-i cān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 6). [sensüz, -süz ] 

Raḥīmī bendeñüñ telḫ itdi Şīrīn zindegānısın / Bu kār-ı bī-meẕāḳ ey Ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 7). [sensüz, -süz ] 

Nergisāsā göz açup sen gül-ʿiẕārın gözlerüz / ʿĀlemüñ ṣanma bizi faṣl-ı bahārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 1). [sen, ] 

Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [sen, ] 

Ṭoġrı ḳul olan efendi sen boyı āzādeye / Her kenāruñ sāye-i serv ü çenārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 5). [sen, ] 

Gelseñ ey bülbül senüñle yāri söyleşsek birez / Ġonca gibi ol gül-i gülzārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 1). [senüñle, -üñle ] 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [sensin, -sin; sen, ] 

Ḳapusında ḳul olmaḳ ḳadrini sen Yūsuf-ı ḥüsnüñ / ʿAzīzüm mülket-i Mıṣr içre sulṭān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 5). [sen, ] 

Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz / Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Añ Raḥīmīyi itüm de uş budur / Senden ey çeşm-i ġazālüm mültemes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 9). [senden, -den ] 

Zülfi zencīrine ḳarşu aṣılup ṭurma rakīb / Baña bend itdi anı sen resen-i dāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 4). [sen, ] 

Şāʿir-i bī-meze eşʿārımuza ḫarf çoġ olur / Sen Raḥīmī gibi bir ṭabʿ-ı güher-bāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 7). [sen, ] 

Sen dür-i yek-dāneye çoḳdan bulurdum ittiṣāl / Arada māniʿ olan ol seng-i dil aġyār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 5). [sen, ] 

Mest ü şeydā eyleyen ʿaşḳuñ şarābıdur beni / Ṣanma sen keyfiyyetüm afyon u ya esrār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 6). [sen, ] 

Gören dībāce-i ebrūña dir senüñ berātında / Budur var ise ol ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [senüñdür, -üñdür ] 

Gözde naḳḳāş-ı müjem şekl-i lebüñ / Cāmda sen cānı taṣvīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 2). [sen, ] 

Nār-ı ġam sen şehden ayru leẕẕetin telḫ eylemiş / Zerd ü zār olup benüm gibi ṭurup aġlar şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 4). [sen, ] 

Ṭabʿ-ı pür-envār ile rūşen çerāġuñdur senüñ / Ey gözüm nūrı işigüñde Raḥīmīvār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 127, Beyit 7). [senüñ, -üñ ] 
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Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [sen, ] 

Sūsen-i sālüse deg gülşende zāhidlenme sen / Destesi destinde ṭolu yir yoḳ inkārum ḳonaġ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 2). [sen, ] 

Olmadı bir laḥẓa sen ṭāvūs-ı ḥüsne cilvegāh / Ġayrı naḳşından göñül mirʾātın itdüm pāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 2). [sen, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [sen, ] 

Virmez isem başumı şevḳüñ hevāsıyla senüñ / Küll-i eczāmı kül it ey şemʿ-i rūşen oda yaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [sen, ] 

Baña sen māh-rū eksüklügin göstermesin Mevlā / Senüñ ḳapuñdan artıḳ bir daḫi şehr ü diyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 5). [sen, ] 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Senüñ gülzār-ı ʿālemde benüm gibi hezāruñ var / Senüñ gibi benüm ey ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 3). [senüñ, -üñ ] 

Baña sen māh-rū eksüklügin göstermesin Mevlā / Senüñ ḳapuñdan artıḳ bir daḫi şehr ü diyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Göñül senden olupdur āteş-i ʿaşḳa beni çaḳmaḳ / Baş açup yanayın senden şeh-i devrāna ḥālüm çaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 1). [senden, -den ] 

Yanar dil ten döner żaʿfıyla fānūs-ı ḫayāl oldı / Beni sen şemʿuña pervāne-i sūzāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 2). [sen, ] 

Raḥīmī ol mehe ʿarż itme mihrüñ / Ki zīrā sen gedā ol şāh-ı evreng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 5). [sen, ] 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [senden, -den ] 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [senüñ, -üñ ] 

Tekye-i ʿālemde n’eyler bir kişi āh eyleyüp / Gūşuña girmez senüñ efġān u feryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [sen, ] 

Ḫāk olduġı ayaḳda bu cism-i nā-tüvānuñ / Ümmīd-i vuṣlatıdur sen ḳāmeti revānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 1). [sen, ] 
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Ġarḳ itdi baḥr-i fürḳat fülk-i vücūdı yā Rab / Olmadı ḳaṭre ʿavni sen Ḫıżr-ı dīdebānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 6). [sen, ] 

Çekeli pehlūsına gün gibi sen meh-çihreyi / Çerḫveş gögsin gerer ṣubḥ u mesā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 2). [sen, ] 

Gül gibi pākīze dāmensin sen ey Yūsuf-liḳā / Dest-i nā-ḥaḳdan ne ġam ger çāk ola pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 3). [sen, ] 

Ben senüñ Yaʿḳūbuñum ey Yūsuf-ı gül-pīrehen / Nükhet-i cān-baḫş olur būyı baña pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 4). [senüñ, -üñ ] 

Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi / Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 6). [seni, -i ] 

Bilmezem senden Raḥīmī kime yansun ḥālini / Dād elüñden ey felek feryād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 7). [senden, -den ] 

Bī-güneh ḳanlar döker bu çeşm-i cellāduñ senüñ / Ḳanḳı ẓālimdür bu fende bilsem üstāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Ṭolı ṣanma sāḳiyā billāhi artuḳ būsesüz / Acıdupdur cānımı bu ẓulm-i bī-dāduñ senüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 162, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Niçe miskīni çeküpdür bende müşkīn-sünbülüñ / Bende itmişdür cihānı serv-i āzāduñ senüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 3). [senüñ, -üñ ] 

Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña / Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 4). [senüñ, -üñ ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [sen, ] 

Göñül pervānesin ben sen ruḫı gül-nāra yandurdum / Benümle kimse ṭutuşmaz meger ya şemʿ ya 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 6). [sen, ] 

Olup dil ṣu gibi sen serve māʾil / Velī yoḳ bāġ-ı vaṣla yol ne ḥāṣıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 
1). [sen, ] 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [sen, ] 

Bende olmaz degme sulṭāna denāʾet ʿarż idüp / Bir senüñ gibi şeh-i ʿālī-cenāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 4). [senüñ, -üñ ] 

İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [sen, ] 

Meşḳ-i ʿaşḳuñ ḳaralarken ben senüñ daḫi ḳalem / Levḥa yazmamış idi Leylā vü Mecnūndan misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 3). [senüñ, -üñ ] 

Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş / Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 6). [senüñ, -üñ ] 



1487 
 

Yā İlāhī sen beni benden bu gün āgāh ḳıl / Ḳıl ʿaṭā rāh-ı ḍalāletde yeter gümrāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 1). [sen, ] 

Görünmez ey göñül sen bir gül-i raʿnāya ʿāşıḳsın / İrişmez semʿine anuñ hezār āvāze-i bülbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 6). [sen, ] 

Hemīşe bāġ-ı ʿālemde şehā sen ḫurrem ü şād ol / Raḥīmī bülbülāsā aġlasun sen ġonca gibi gül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 7). [sen, ] 

Raḥīmī ṣıdḳ ile gel sen ḫavāṣa meşġul ol / Yolında ölmege yārüñ ṣalā-yı ʿām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 7). [sen, ] 

Pervāne gibi bir şeb şevḳum ḥikāyet itsem / Sen şemʿa yana yana sūzum şikāyet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 1). [sen, ] 

ʿAşḳuña ey perī-ruḫ pinhān-ı ṭāḳatüm yoḳ / Sen var selāmet ol ben kendüm melāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 3). [sen, ] 

Didi seyr itdükce ben sen gözlerüñden dem-be-dem / Pāyuma dāmenle īsār it güher dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 2). [sen, ] 

Vefālar görmişem sen nīk-i ḫaṣlet şāh-ı ḫurremden / Velī aġyār-ı bed girdārdan çoḳ cevr ü ġam çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 4). [sen, ] 

Girince sen boyı servi revānuñ ḳatı göñline / Döşendüm ṭopraġı yaṣduġumı ṣu gibi ṭaş itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 6). [sen, ] 

Tekye-i dehrüñ beḳā derdüm Raḥīmī Ḥaḳḳ bilür / Bir senüñ tek ʿāşıḳ-ı fānī gedāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Seni gördüm görelden ey göñül Mecnūna beñzetdüm / Ġam-ı sevdā-yı zülf-i yār ile meftūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 1). [seni, -i ] 

Kerem ḳıl ṭoġrı söyle ḳanḳı gülzāruñ nihālisin / Seni ey serv billāh bir ḳad-i mevzūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 3). [seni, -i ] 

İki gözüm felek sürme iderdi ḫāk-i rāhumdan / Eger bir gün düşerse sen mehüñ dergāhına rāmum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 3). [sen, ] 

Ben senüñ bende-i ser-bāz u ṭaleb-kāruñ olam / Serv-ḳaddüñe hevā-ḫ˅āh u hevādāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Şol ḳadar çekdi cefāñuñ yükini cān u göñül / Ben senüñ cān u göñül birle emekdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına / Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 4). [sen, ] 

Menzilüñde ben senüñ himmet semendin ḳoşmışam / Hem-ʿinānuñ olmaġa devlet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Seni gözleyen özlemez ġayrıyı / Dil ü cān göziyle ṭaleb-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
5). [seni, -i ] 

Efendi seni sevdügümdür ṣuçum / Bu cürmiyle bende güneh-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 6). [seni, -i ] 
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Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [seni, -i ] 

Ne ġam dīv-i ʿadūdan vāris-i taḫt-ı Süleymānsın / Selīm ol sen saʿādetle Sikender mülket-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 4). [sen, ] 

Gedā-yı derd-i ʿaşḳuñı nevālüñden dirīġ itme / Senüñdür ey şeh-i mülk-i kerem hep niʿmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 6). [senüñdür, -üñdür] 

Ṭabʿ-ı güher-feşān ile ben ol Raḥīmīyem / Sen şāh ayaġına nice dürler döker miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 7). [sen, ] 

Gönder Raḥīmī sende pey-ā-pey piyāleyi / Ṭolsun diyār-ı ġuṣṣaya ḫayl ü sipāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 7). [sende, -de ] 

Bir’ki gündür sen meh-i rūşen-liḳāyı görmedüm / Çerḫ-i devlet dergehi ṭāḳ-ı ʿalāyı görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 1). [sen, ] 

İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [sende, -de ] 

Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [senüñ, -üñ ] 

Rikābuñdan cüdā olmaḳ revā mı çihre-i ḫāküm / Güneş yüzlüm senüñ mihrüñde ḫod ben ẕerreveş 
ḫāküm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [senden, -den ] 

Sensizin dirlik dilersem ġamzeñe ḳatlüm ḥalāl / Leblerüñsüz zindegānī cānuma olsun ḥarām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 3). [sensizin, -sizin ] 

Şu gün kim sen mehüñ mihrin dil-i ṣad çāke ṭabşurdum / Yaşum taḫt-ı serāya āhumı eflāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 1). [sen, ] 

Ben senüñle fürḳatüm vuṣlat bulursam söyleşem / Ey gözi bīmār ger ṣıḥḥat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 1). [senüñle, -üñle ] 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi / Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 5). [senüñle, -üñle ] 

Raḥīmī bir gedādur dergeh-i devlet-penāhuñda / Unutduñ çoḳ zemāndur sen anı sulṭānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 5). [sen, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [sen, ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla gören sen ṣanem-sīmāyı dir / Gökden indi yir yüzine var ise ʿḬsā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 4). [sen, ] 

Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb / Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 6). [sen, ] 
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Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr itmedesin anı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [sen, ] 

Murāduñ üzre dönmişken döner ʿaksine devr eyler / Sebātı yoḳ bu çerḫüñ sen bu kec-gerdānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 2). [sen, ] 

Güẕāfın ṣanma āhın her seḥer ben bülbül-i zāruñ / Sen ey gül gülşen ol ḫār-ı ġam-ı hicrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 3). [sen, ] 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ḥaẓẓ itmez müdāvādan / Ne derdüñ var ṭabībüm sen yüri dermānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 4). [sen, ] 

Hemān dem cān virür kim keşf-i esrār itse laʿlüñden / Ne keyfiyyetdedür sen bu dil-i ḥayrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 5). [sen, ] 

Raḥīmīnüñ dilinde genc-i ʿaşḳun mesken itmişdür / Unutduñ pāy-mālüñdür sen ol vīrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 7). [sen, ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [sen, ] 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [sen, ] 

N’ola öldürmege ḳaṣd eyler ise ġamzelerüñ / Sen benüm laʿl-i revān-baḫşuñ ile cānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 4). [sen, ] 

Eyleme ṭoġrı hevādāruñı yanuñdan ıraḳ / Ben senüñ sāyeñü sen serv-i ḫırāmānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 5). [sen, ] 

Reh-güẕārında şehā mūr-ı şikeste-ḥālem / Sen bu ḫoş-ṭabʿ-ı Selīm ile Süleymānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 6). [sen, ] 

Dīdemüñ nūrı vü sīnemde sürūrum sensin / Cānumuñ cānı vü hem-derdüme dermānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 2). [sensin, -sin ] 

Eyleme ṭoġrı hevādāruñı yanuñdan ıraḳ / Ben senüñ sāyeñü sen serv-i ḫırāmānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Sen şehā ol Ḫusrev ü Cem-bezm ü Rüstem-rezmsin / Dergehüñ derbānlıġın ister Ḳubādvār dīvān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 3). [sen, ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [sen, ] 

Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Reşk idüp sen şeh-süvāruñ sümm-i raḫş-ı naʿline / Ḫam ḳılur ḳaddin anuñçün ġurre-i ġarrā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 3). [sen, ] 

Kiştzār-ı dünyede bād-ı hevādur ḥāṣıluñ / Sen göñül ġulāt-ı zecr-i miḥnete meşġūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 2). [sen, ] 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [sen, ] 
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Ey Raḥīmī ġam yime ġamzına her nā-ḳābilüñ / Sen cenāb-ı devletinde bende-i maḳbūlsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 5). [sen, ] 

İncinür ṣanma beni cevr ü cefā-yı yārdan / Ṣandı dil āyīnesi senüñ ġam-ı aġyārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 1). [senüñ, -üñ ] 

Naẓardan degme bir ednānuñ ilḳāsıyla devr itme / Seni gördi gözini açdı ey ʿālī-naẓar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 5). [seni, -i ] 

Raḥīmīnüñ budur dār-ı şifā-yı ġaybdan derdi / Hemān şāhum senüñle Ḥażret-i ḫünkār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 7). [senüñle, -üñle ] 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin / Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 1). [sen, ] 

Düşelden ayru nā-geh sen ruḫ-ı gül-berg-i zībādan / Pür itdi ṣaḥn-ı bāġı ḳanlu yaşum laʿl-i ḥamrādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 1). [sen, ] 

Ṭālib olan sen lebi laʿl ü dişi dür-dāneye / Ḥabbeye almaz ʿAden dürrin Bedaḫşān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 2). [sen, ] 

Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ / Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 13). [sen, ] 

Egnine ṣalupdur beni bu ṭabʿ-ı güher-bār / Şimden girü sen şāh-ı ḫıżır-şāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 15). [sen, ] 

Ey Raḥīmī sen ümīdüñ Ḳāsımü’l- ezrāḳa ṭut / Seg-nihād olan ṭamaʿ ehli ḳo çeksün nān ġamı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 5). [sen, ] 

Bize kūy-ı yār sen çek cennet-i aʿlā ġamın / Zāhidā biz ibn-i vaḳtüz çekmezüz ferdā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 1). [sen, ] 

ʿAşḳuñ hevāsı ile geh aġlar geh iñlerin / Nem var benüm eser senüñ ortada ben neyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 4). [senüñ, -üñ ] 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [sen, ] 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [seni, -i ] 

ʿĀlemi sen şemʿa yanup ḳorḳarum āh itmege / Oda yana cümle varum yile vire ad u ṣan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 4). [sen, ] 

ʿAşḳuñı bir ẕerre dilde ḥıfẓa yoḳdur ṭāḳatüm / Bildiler sen şāha mihrüm gün gibi ḫalḳ-ı cihān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 5). [sen, ] 

Gül gibi sen mey içüp her ḫāra hem-dem olalı / Ġoncaveş ben ḳan yudup bülbül gibi itdüm fiġān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 6). [sen, ] 

Kimse tedbīri ile taḳdīri taġyīr eylemez / Gel göñül sen ṣıdḳ ile Ḥaḳḳa tevekkül ḳıl hemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 7). [sen, ] 

Müdām ʿaşḳuñ şarābıyla beni şeydā iden sensin / Ḫarābāt ehline ser-dār idüp rüsvā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 1). [sensin, -sin ] 
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Gehi ʿaşḳuñ beni Ferhādveş ṭaġlara düşürdi / Gezüp Mecnūn gibi geh sākin-i ṣaḥrā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 2). [sensin, -sin ] 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [sensin, -sin ] 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [sensin, -sin ] 

Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi / Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 5). [sensin, -sin ] 

Raḥīmī rāz-ı ʿaşḳuñ ġoncaveş ṣaḳlardı sen anı / Açup gül gibi bülbüllerle gūyā eyleyen sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 7). [sen, ] 

Beni ʿaşḳuñ meyiyle mest ü şeydā eyleyen sensin / Nihānī sırrumı ifşā vü rüsvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 1). [sensin, -sin ] 

Benüm yanup yaḳılan şemʿ gibi nār-ı ʿaşḳuñla / Yine her encüminde meclis-ārā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 2). [sensin, -sin ] 

Düşüp ṭaġlara geh gül-geşt-i ṣaḥrā eyleyen sensin / ʿAceb dīvāneyem Mecnūn-ṣıfat geh Kūh-ken-āsā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 3). [sensin, -sin ] 

Geh olup ṣavmaʿa küncinde geh mey-ḫāne ṣadrında / Derūn-ı ḫalvet-i ḫāṭırda meʾvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 4). [sensin, -sin ] 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [sensin, -sin ] 

Göñül mirʾātınuñ ḥāli mükedder jeng-i fürḳatle / Ṣafā himmetle baḳ anı mücellā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 6). [sensin, -sin ] 

Raḥīmī rāz-ı ʿaşḳuñ ġoncaveş ṣaḳlardı sen anı / Açup gül gibi bülbüllerle gūyā eyleyen sensin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 7). [sensin, -sin ] 

Ḥasret itdüñ sen beni dildāra ey aʿdā bu gün / Ḥaḳḳ seni dūr ide yarın devlet-i dīdārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 5). [sen; seni, -i] 

Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā ḳılsañ / Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben usanam 
bir gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 4). [senden, -den ] 

Aydın oldı Tire dehr Aḳşehre döndi kāʾināt / Olalı sen meh bu gün menzil-güẕār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 2). [sen, ] 

Bī-ḳarār olur Ḳaraman başına tozlar ḳopar / Rāst tā sen serv-ḳadd ḳılduñ ḳarār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 4). [sen, ] 

Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Mürīdüñ olmayan ḥaḳḳā senüñ merdūd-ı ʿālemdür / Muḥibb ü muḫliṣ olmışdur saña bī-gāne vü ḫ˅īşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 4). [senüñ, -üñ ] 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [sen, ] 
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Beni ḳoyup naẓar ṣalma raḳībe rāżıyam öldür / Senüñ ḳurbānuñ olayum meded ey ġamze-i dil-cū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [sen, ] 

Ten-cāmesi yaḳasın çāk itdi dest-i ġayret / Ey ġonca aça senüñ gül gibi ḫāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

ʿĀşıḳ-ı pāk-dilüz ṭālib-i dünyā degülüz / Sen Raḥīmī bizi beñzetme o bed-nāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 5). [sen, ] 

Seni germ-ābede seyr itmege ḫalvet bulımaz / Gündüzin mihr gice māh gelür cāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 2). [seni, -i ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [sen, ] 

Lebinden dem uraldan sen döker ḳan çeşm-i giryānum / Niçün ḳan üzre ḳan itdüñ girüp meydāna ey 
vişne (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 2). [sen, ] 

Sen bu ṭabʿ ile Raḥīmī ṭutalum Firdevssin / İltifāt-ı şeh gerek eşʿār-ı mümtāz olmaġa (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 283, Beyit 5). [sen, ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [senüñ, -üñ ] 

Ṣıdḳıyla muhibbüñ durur ol şāh-ı şerīʿat / Göster umaruz sende ṣadāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 4). [sende, -de ] 

Sensin şeh-i iḳlīm-i velāyet Baba Ḥamza / Ḳapuñdan olur feyż-i kerāmet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 1). [sensin, -sin ] 

Ne ġam esse vücūdum yelkeninüñ bādı yapraḳdan / Müyesser ola ʿömr-i Nūḥ tek sen verd-i raʿnāya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 6). [sen, ] 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [seni, -i ] 

Rāstī bir tāze revnaḳ virdi cism-i ʿāleme / Ḫılʿat-i şāhı şehā sen ḳāmeti bālāyıla (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 290, Beyit 2). [sen, ] 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārında / Duḫān-ı āh-ı dil sünbül bitürdi çeşm-i ter lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 5). [sen, ] 

Yaralandı yüregi tīr-i ḥasedden siperüñ / Ḳocalı hāle gibi sen meh-i tābānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 2). [sen, ] 

ʿĀrıżında ḫaṭṭ görüp sen lāle-ḫaṭṭuñ itdüm āh / Sūzişümden mihr yandı dāġ urındı gökde māh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 1). [sen,  

Sīnede iki elif ḳolumda iki dāġ-ı ġam / Sen vefāsız serv-ḳadd gül-ruḫ elinden āh āh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 294, Beyit 4). [sen, ] 

Şol dil ki mihr-i ḥüsnüñe bīgāne olmaya / Sen māhı göricek nice dīvāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 1). [sen, ] 
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Gāh gāh emr eyle yüz sürsün rikābuña şehā / Ḫāk-i rāhuñdur Raḥīmī ḫod senüñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 7). [senüñ, -üñ ] 

Bezm-i ġamuñda ney gibi nālān olam senüñ / Cevr eylemek çü ʿāşıḳa ḳānūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 2). [senüñ, -üñ ] 

Raḳībā baḳamazsın sen ṣafāyıla ruḫ-ı yāre / Baḳarsañ gösterür şekl-i ḳabīḥuñ saña āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 5). [sen, ] 

Senüñle yüze yüz daʿvā-yı ḥüsn eylerse ger ḫūrşīd / Göreyin varmasun tiz günde ey meh anı ayına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 2). [senüñle, -üñle ] 

Ḳaraman mülkin Aydın idicek sen şāh-ı meh-çihre / Güneş menzil-be-menzil ḳarşu çıḳdı şehrden şehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 1). [sen, ] 

Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [sen, ] 

Ḫudā ḫ˅ān-ı ezelde sen Süleymānuñ ḳapusından / Muḳadder eylemiş ben mūr-ı bī-miḳdāra bir behre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 3). [sen, ] 

Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [sen, ] 

Başına kebkebīrüñ (?) gün ṭoġarsa ṭañ mı sen māhuñ / Ḳurıldı ebrveş üstine bir jengār otaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 2). [sen, ] 

Rūşen budur ki çeşm-i çerāġ-ı dü kevn senin / Ey nūr-ı Ḥaḳḳ senüñle görür ʿālemüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 4). [senin, -in; senüñle, -üñle  ] 

Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [seni, -i ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [seni, -i ] 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [seni, -i ] 

Meh-ruḫuñ hecriyle seyr eyle yaşum seyyāresin / Hem-ḳadem ḫam gözlemekden ey hilāl-ebrū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 4). [seni, -i ] 

Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [seni, -i ] 

Meh-rūma cānlar virür cām olmaġa germ-ābuña / Tek temāşā itsün ʿuryān bir gün ey meh-rū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 6). [seni, -i ] 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [seni, -i ] 

Leb-i cānāneye biñ cān ile sen cānı teslīm it / Raḥīmī çıḳ aradan yiter olduñ ortada nāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 7). [sen, ] 

Sen şeker-leb içün dil-i Ferhād / Ḫusrevā kūhsāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 2). 
[sen, ] 



1494 
 

Yüz çevirdi Raḥīmī ġayrıdan / Sen şeh-i kām-kāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 7). 
[sen, ] 

Ḥaḳ budur āfitāb-ı çerḫ-i şeref / Sen şeh-i meh-rikāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 
4). [sen, ] 

Didi biñ kez Raḥīmī vallāhi / Sen şeh-i kām-yāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 5). [sen, 
] 

Efendi ben ḳulın sen şāh-ı ʿālī-şāna gönderdi / Gedā-yı āsitānın yaʿni sen sulṭāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 1). [sen, ] 

Serīr-i devletüñe pādişāhum pāy-ı taḫtından / Selīmü’l-bāl-i mūrın sen Süleymān Ḫāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 2). [sen, ] 

Göñlüm ḫazāna sen de maʿmūre-i ḫayālüñ / Bir kār-gīr-i ʿālī şāhī bināya döndi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 331, Beyit 6). [sen, ] 

Binüp keştīye sen meh gün gibi ḳılduḳca seyrānı / Ṭoḳuz ḳat ṭolanur bād-ı fiġānum çerḫ-i gerdānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 1). [sen, ] 

Kenār-ı vaṣlı sen şehvāre dürle olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı deryā baña min-baʿd añmañuz anı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 2). [sen, ] 

Yaşumla baḥr-i dehrüñ şimdi terdür ḳatı mā-beyni / Baṣaldan baġrına kān gibi sen laʿl-i dür-efşānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 4). [sen, ] 

Selef ser-māyesi pīrāye-i ḫayr-ı ḫalefsin sen / Aṣıl sen ferʿ-i ʿālīsin saʿādet saña erzānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 335, Beyit 6). [sen, ] 

Ey şeh şu ki sen şāh-ı ʿalī-şāna irişdi / Devr-i ʿÖmere Ḥażret-i ʿOsmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 1). [sen, ] 

Añladum göyneklerüñ bildüm ne şehden sen cüdā / ʿĀlem içre şemʿ-i bezm-ārāya beñzetdüm seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 3). [sen, ] 

Ey göñül Ferhād-ı ġam-fersāya beñzetdüm seni / ʿĀşıḳ-ı āşüfte vü şeydāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 1). [seni, -i ] 

Dāġ-ı derdüñ sūzişüñden bildüm ey ḫūnīn-ciger / Lālezār-ı dāmen-i ṣaḥrāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 2). [seni, -i ] 

Añladum göyneklerüñ bildüm ne şehden sen cüdā / ʿĀlem içre şemʿ-i bezm-ārāya beñzetdüm seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 3). [seni, -i ] 

Yile virmiş varını ṣabr u ḳarārı ḳalmamış / Ḫānḳāh-ı ʿālem içre nāba beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 4). [seni, -i ] 

İki ḳat itmiş Raḥīmī tīr-i ḳaddüñ bār-ı cevr / Bu fenā bāzārı içre yaya beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 5). [seni, -i ] 

 

senbūse-i şekker: Senbuse tatlısının şekeri. 

Sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ ben faḳīr ü aca ac / Ey lebi senbūse-i şekker yañāġı ter gülāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 1). [senbūse-i şekker, ] 
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sened ḳıl-: Delil kılmak. 

Secde ḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ḳalbüm Raḥīmī ġayrıya / Kaʿbe dergāhuña ḳılmışdur ṣafā ile sened (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 7). [sened ḳılmışdur, -mışdur ] 

 

seng: Taş. 

Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [seng, ] 

 

seng ü meder: Taş ve kerpiç. 

Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı müraṣṣaʿ tāca reşküm yoḳ / Elüñden başuma yara iren seng ü meder yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 4). [seng ü meder, ] 

 

seng-i cefā: Eziyet taşı. 

Başum seng-i cefāyıyla yarup ḳan eyleyüp yaşum / Ḳanı ol demlerüm añ luṭf-ı bī-pāyānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 3). [seng-i cefāyıyla, -yıyla ] 

 

seng-i cevr: Cefâ, eziyet taşı. 

Şikeste-ḫātırum luṭf eyle bir ḳalbi ṣınıḳdan ṣor / Vücūdı seng-i cevriyle zaḫmdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 6). [seng-i cevriyle, -iyle ] 

Seng-i cevrüñ cemʿ idüp sīnemde cānā cān ile / Bir maḥabbet-ḫāne yapdum bu dil-i nā-şād içün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 4). [seng-i cevrüñ, -üñ ] 

 

seng-i dil: Taş kalpli. 

Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile / Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 2). [seng-i dil, ] 

Sen dür-i yek-dāneye çoḳdan bulurdum ittiṣāl / Arada māniʿ olan ol seng-i dil aġyār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 5). [seng-i dil, ] 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [seng-i dil, ] 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni / Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 4). [seng-i dilüñ, -üñ ] 

 

seng-i ġam: Üzüntü taşı. 

Gömgök itdüm seng-i ġamla kendümi / Ḫırmen-i ḫırmānda mānend-i ʿases (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 119, Beyit 8). [seng-i ġamla, -la ] 
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Ṣıdum seng-i ġam ile kāse-i mecnūn-ṣıfat başum / Ḫaṭā ṭaşı irüp tā kim ser-i dildāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 2). [seng-i ġam, ] 

 

seng-i hecr: Ayrılık taşı. 

Seng-i hecrüñle göñül sāġar-ṣıfat oldı şikest / Cürʿaveş pāy-māl olup ḳan oldı baġrum mül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 6). [seng-i hecrüñle, -üñle ] 

 

seng-i hicrān: Ayrılık taşı. 

Maḥabbet reh-güẕārında ḥaẕer ḳıl seng-i hicrāndan / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳ müşkildür niçe reh-vāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 3). [seng-i hicrāndan, -dan ] 

 

seng-i mihnet: Eziyet taşı. 

Ḳıldı cevr-i yār-ı dil maʿmūresin vīrāne ṭavr / Seng-i mihnetle binā ṭarḥ itdi üstādāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 1). [seng-i mihnetle, -le ] 

 

sensizin: Sen olmadan. 

Varlıġum naḳd-i vücūduñladur ey genc-i murād / Yire geçsün sensizin dünyā vü mā-fihā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 2). [sensizin, ] 

 

sensüzin: Sensiz, sen olmaksızın. 

Nev-bahārın neylerem ey ġonca dehrüñ sensüzin / Görünen her gül dikendür gözüme gülzārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 4). [sensüzin, ] 

 

senüñ ol-: Senin olmak: Sana ait olmak, senin tasarrufunda olmak. 

Senüñ olsun saʿādetle ʿazīzüm mülket-i dünyā / Baña ḳapuñda ḳulluḳ Mıṣra sulṭān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 3). [senüñ olsun, -sun ] 

 

se-per: Siper, kalkan. 

Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar ürer ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [se-per, ] 

 

ser:  

1.Baş. 

Gūşişle olmaz tāc u taḫt ol dād-ı Ḥaḳdur dād-ı Ḥaḳ / Ol ne serīr-i zerdedür ne serde ne efserdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 5). [serde, -de ] 
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Ey nāṣıḥ-ı ecel gel minber saña serümdür / Bu üstüḫ˅āñ-ı sīnem olduḳça nerdübānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 3). [serümdür, -ümdür ] 

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [ser, ] 

Şāhum olalı ser ʿalemüñ pertev-i nuṣret / Tīġ-i ẓaferüñ māh-ı dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 2). [ser, ] 

 

2. Kafa, baş || İnsanın zatı, şahsı. 

Vücūd-ı nāzüküñe yaraşur her laḥẓa ṣıḥḥatler / Saʿādetlü serüñden eksük olmasun saʿādetler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 1). [serüñden, -üñden ] 

Saʿādetlü serüñüñ ṣıdḳı içün pāy-ı taḫtuñdan / Selīmü’l-bāl ben mūrı Süleymān ḫāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 4). [serüñüñ, -üñüñ ] 

 

serāb: Çöl, çorak arâzi vb. yerlerde atmosferdeki ışık kırılması ve sıcaklık sebebiyle ortaya çıkan su görüntüsü. 

Cānuma bir būse iḳrār eyledi o laʿl-i nāb / Māʾil oldı ṣandı ṣudur teşne-dil gördi serāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 12, Beyit 1). [serāb, ] 

 

ser-ā-ser: Baştan başa, tamamen. 

Ruḫ-ı zerdüm rikābuñ tā başından tābdār itdüm / Görüp gün müşteri oldı ser-ā-ser bir ḳumāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 3). [ser-ā-ser, ] 

Ser-ā-ser Tire ʿālem iden olmış nūr-ı ḥüsninden / Pür-āteş eylemiş tāb-ı ruhıyla mülk-i Ṣaruḫan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 4). [ser-ā-ser, ] 

 

ser-ʿasker ü serdār it-: Kumandan yapmak. 

Ey Raḥīmī şād ṭut göñlüñ seni sulṭān-ı ʿaşḳ / ʿĀḳıbet cünd-i ġama ser-ʿasker ü serdār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 5). [ser-ʿasker ü serdār ider, -er ] 

 

serāy-ı dil-sitān: Gönül alan saray. 

Ṣu ḳoyup ocaġına her sū yüridi ġāzīler / Nār-ı şevḳıyla serāy-ı dil-sitānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 4). [serāy-ı dil-sitānın, -ın ] 

 

ser-bāz: Cesur, yiğit. 

Sen ḳaçan nāz eyler iseñ baş u cān oynar göñül / Cāna ḳılmaz öyle ser-bāzuñdur ol cān-bāz nāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 4). [ser-bāzuñdur, -uñdur ] 

 

ser-bāz-ı maḥabbet ol-: Korkusuz âşık olmak. 
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Çoġuñ çoġ olur pādişehüm lāf u güzāfı / Biñde biri yoḳdur ola ser-bāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 6). [ser-bāz-ı maḥabbet ola, -a ] 

 

ser-be-ser: Baştan başa, büsbütün. 

Feyż-ı iḥsānuñ göñül bāġını sīr-āb eyledi / Ser-be-ser būstān-ı dehri nitekim bārān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 8). [ser-be-ser, ] 

Gevher-i vaṣluma ṭālibsin didi ol baḥr-i ḥüsn / Ġarḳa vir yaşuñla dehri ser-be-ser dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 6). [ser-be-ser, ] 

Ġarḳa virdi āb-ı çeşmüm sūy-ı baḥri ser-be-ser / Dūd-ı āhum çerḫe irdi şāhidüm māī vü māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 5). [ser-be-ser, ] 

 

ser-cümle: Hepsi, tamamı, bütün. 

Yoluña nem var ise ser-cümle īsār eyledüm / Varlıġumda dilde ġam ḳalmış durur gözde remed 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 4). [ser-cümle, ] 

 

ser-çeşme-i āb-ı ḥayāt: Ölümsüzlük suyunun pınarı, kaynağı. 

Bāġ-ı ḥüsnüñde femüñ ser-çeşme-i āb-ı ḥayāt / Ḫaṭṭ-ı Ḫıżr ābuñla gūyā oldı Ḫıżr-āsār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 4). [ser-çeşme-i āb-ı ḥayāt, ] 

 

serd: Soğuk, sert. 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [serddür, -dür] 

 

serd ol-: Soğuk olmak. 

Sāde-rūdur serd olur germiyyete ḳābil degül / Dil-keş ü dem-keşdür āb u rūzgār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 5). [serd olur, -ur ] 

 

ser-dār it-: Kumandan yapmak. 

Müdām ʿaşḳuñ şarābıyla beni şeydā iden sensin / Ḫarābāt ehline ser-dār idüp rüsvā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 1). [ser dār idüp, ] 

 

serdār-ı ricāl: Erkeklerin baş kumandanı. 

Meyl eylemeyen bu ser-i zülf-i zen-i dehre / Serdār-ı ricālüm diyü merdāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 4). [serdār-ı ricālüm, -üm ] 
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seren: Yelkenli gemilerde üzerine yelken çekilmek üzere direklere haçvâri takılan gönder. 

Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ / Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 13). [serenüñ, -üñ ] 

 

ser eg-: Karşısındakinin üstünlüğünü kabul edip ona boyun eğmek, itâat etmek. 

Ḫūnına her nā-kesüñ olmam meges gibi ṭufeyl / Egmezem her kāseye cānā ṣurāḥiveş serüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 5). [serüm egmezem, -üm , -mezem ] 

 

ser-firāz: Başını kaldıran, yücelere, yükseklere uzanan. 

Pehlevānıdur bu meydānuñ ṣurāḥı ser-firāz / Bir ayaġıyla baṣar biñ Rüstemi rūz-ı maṣāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 3). [ser-firāz, ] 

 

ser-gerdān:  

1.Başı dönmüş, sersem, şaşkın, perişan. 

Sūy-ı kūyuñdan yaşum ırmaġını ırmaġ ile / Kūzenüñ göz ʿaynı ser-gerdān başum dolābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 3). [ser-gerdān, ] 

Ey Raḥīmī ẕerreveş pā-māl ü ser-gerdānıyam / Bir’ki gündür ol meh-i nā-mihribānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 5). [ser-gerdānıyam, -ıyam ] 

Ey dil ne içün her dem bu zāra neden düşdüñ / Başum gibi ser-gerdān āvāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 1). [ser-gerdān, ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [ser-gerdān, ] 

 

2. Şaşkın, perişan ‖ âşık. 

Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [ser-gerdānuñ, -uñ ] 

 

ser-gerdān it-: Perişan etmek, başını döndürmek. 

İdüpdür top-ı çerḫi himmetüñ çevgānı ser-gerdān / Erenler ḥaḳḳıçün meydān bu gün sen 
şehriyāruñdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 5). [ser-gerdān idüpdür, -üpdür ] 

 

ser-gerdān ol-: Perişan, sersem hale gelmek. 

Āh kim oldum ġam-ı ʿaşḳuñla ser-gerdān ḥayf / Ḥayf ey bī-merḥamet bī- ʿahd ü bī-peymān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 1). [ser-gerdān oldum, -dum ] 
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ser-geşte: Perişan. 

Ḳaçan bir māha mihr itsem seḥāb-ı hecr olur ḥāʾil / ʿAceb ser-geşte baḫtum ṭāliʿ-i nā-sāzkārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 2). [ser-geşte, ] 

 

ser-girān ol-: Çok sarhoş olmak. 

Misāl-i ʿāşıḳ-ı āşüfte ditrer üstüñe dir dir / Elin al ḳoma ayaḳda olupdur ser-girān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 3). [ser-girān olupdur, -updur ] 

 

ser-güẕeşt: Macera, baştan geçen haller. 

Ser-güẕeştem n’ola olursa selefden muʿteber / Ey Raḥīmī bu ḥaḳīḳat ḥāl olur efsānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 41, Beyit 7). [ser-güẕeştem, -em ] 

Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker / Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 5). [ser-güẕeştüm, -üm ] 

Zülfi ucından Muṭavvel ser-güẕeştüm Muḫtaṣar / Ger dehān-ı yārdan vüsʿat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 4). [ser-güẕeştüm, -üm ] 

Zaḫm-ı seng-i fürḳatüñ benden suʾāl it ġayrı ḳo / Ser-güẕeştümden ne bilsün başına ṭokınmayan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 4). [ser-güẕeştümden, -ümden ] 

Laʿl-i Şīrīnüñ ġamından yine cān Ferhādınuñ / Ser-güẕeşti Ḫusrevā efsāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 4). [ser-güẕeşti, -i ] 

 

ser-ḫayl-i sükkān: Bir yerde ikamet edenlerin başı. 

Liyāḳat yoḳ ġulām-ı dergehüñden dimege bende / Yiter bu ulu raġbet uşda ser-ḫayl-i sükkānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 4). [ser-ḫayl-i sükkānum, -um ] 

 

ser-ḫoş it-: Sarhoş etmek. 

Sāḳiyā bize lebüñ cāmını ṣun nūş idelüm / Bāde-i ʿaşḳ ile cān u dili ser-ḫoş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 1). [ser-ḫoş idelüm, -elüm ] 

 

ser-i dildār: Sevgilinin başı, kafası. 

Ṣıdum seng-i ġam ile kāse-i mecnūn-ṣıfat başum / Ḫaṭā ṭaşı irüp tā kim ser-i dildāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 2). [ser-i dildāra, -a ] 

 

ser-i kūy: Sokak başı. 

Cemālüñ ḥaḳḳı ey ġonca İrem bāġına yoḳ müslim / Ser-i kūyuñ gibi dünyāda bir ārāmgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 4). [ser-i kūyuñ, -uñ ] 
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Ser-i kūyuñda ḳaddüm üzre zer-çihrem görenler dir / Vefā bāġınuñ öz şāḫında bir berg-i ḫazān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 3). [ser-i kūyuñda, -uñda ] 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [ser-i kūyuñ, -uñ ] 

 

ser-i kūy-ı melāmet: Kınama köyünün başı. 

Biz ser-i kūy-ı melāmetde fenā şālın geyüp / Mülke ṭālib olmazuz hīç çekmezüz dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 2). [ser-i kūy-ı melāmetde, -de ] 

 

ser-i mār: Yılanın başı. 

Zülfi pāyına düşüp utma lebinden tiryāḳ / Gel bu sevdāyı raḳībā ḳo ser-i māra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 5). [ser-i māra, -a ] 

 

ser-i mevc: Dalganın başı. 

Bir ser-i mevce ʿadem rāhında gümrāh olmadı / Mīm aġzuñ dāl zülfeynüñden umanlar meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 2). [ser-i mevce, -e ] 

 

ser-i mū: Kıl ucu, pek az şey. 

Dehānı sırrını ṣordum leb-i laʿl-i şekerhādan / Didi mülk-i ʿademde varı ancaḳ bir ser-i mūdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 3). [ser-i mūdur, -dur ] 

 

ser-i sevdā-yı zülf: Saçın sevdasının başı. 

Dil ser-i sevdā-yı zülfüñle ġubār olmış yatur / Bir şeh-i ṣāḥib-külehdür ḫāksār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 1). [ser-i sevdā-yı zülfüñle, -üñle ] 

 

ser-i zülf: (sevgilinin) saçının ucu. 

Ser-i zülfüñ gibi ayaḳlama gel ben ḳuluña / Bu gün ey Yūsuf-ı gül-çihre ḫırīdāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 6). [ser-i zülfüñ, -üñ ] 

 

ser-i zülf-i zen-i dehr: Dünya kadınının saçının ucu. 

Meyl eylemeyen bu ser-i zülf-i zen-i dehre / Serdār-ı ricālüm diyü merdāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 4). [ser-i zülf-i zen-i dehre, -e ] 

 

serīr-i devlet: Devlet tahtı, devletin yönetildiği makam || Mutluluk makamı. 
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Serīr-i devletüñe pādişāhum pāy-ı taḫtından / Selīmü’l-bāl-i mūrın sen Süleymān Ḫāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 2). [serīr-i devletüñe, -üñe ] 

 

serīr-i iḥtişām: Gösterişin tahtı. 

Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [serīr-i iḥtişām, ] 

 

serīr-i serāy-ı sürūr: Sevinç sarayının tahtı. 

Mesken dutan serīr-i serāy-ı sürūrda / Maḥzūn olup iderse n’ola zār zār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 5). [serīr-i serāy-ı sürūrda, -da ] 

 

serīr-i sūr-ı devlet: Devlet şenliğinin tahtı. 

Bi-ḥamdillāh şehā ben ne ġamuñ ne mātemüñ gördüm / Serīr-i sūr-ı devletde cemāl-i ḫurremüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 1). [serīr-i sūr-ı devletde, -de ] 

 

serīr-i zerd: Altın taht. 

Gūşişle olmaz tāc u taḫt ol dād-ı Ḥaḳdur dād-ı Ḥaḳ / Ol ne serīr-i zerdedür ne serde ne efserdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 5). [serīr-i zerdedür, -dedür ] 

 

ser-keş: Dik başlı, inatçı. 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [ser-keş, ] 

Ṣurāḥi gibi ser-keşler ne bilsün derd ü derdümden / Ayaḳlarda ḳalup cürʿa gibi ḫ˅ār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 2). [ser-keşler, -ler ] 

Raḥīmī ḫāk-i pāyuñda anuñçün başı ser-keşdi / Görüp taḥsīn idüp şāhum hemān sābāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 5). [ser-keşdi, -di ] 

 

ser-keşlen-: Dik başlı olmak. 

Nārveş ser-keşlenürmişsin hevādār olana / Ġaybdur çıḳsa cihān gözden bu dem çoḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 4). [ser-keşlenürmişsin, -ürmişsin ] 

 

ser-keşlig: İnatçılık, dik başlılık. 

Raḥīmī reh-güẕārında eger çi sāyeveş düşdi / Ḳomaz ser-keşligin ol serv-ḳadd āh anca āh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 5). [ser-keşligin, -in ] 

Raḥīmī ḳomadı ser-keşligin ol serv-ḳad hergiz / Ayaġına düşüp berg-i ḫazānveş ḫāk-i pā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 7). [ser-keşligin, -in ] 
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Neşv ü nemā-yı dīde-i giryān iken henüz / Ser-keşligini ḳomaz o būstān budacıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 2). [ser-keşligini, -ini ] 

 

ser-levḥa: Bir yere asılmak üzere yazılmış veya yapılmış yazının veya resmin başı. 

Kāḫ-ı ʿizz ü devletüñ yapduḳda bünyād-ı ezel / Eylemiş ser-levḥasın ṭūbā ile ḥüsn ü meʾāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 3). [ser-levḥasın, -sın ] 

 

ser-māye: Varlık, servet. 

Laʿlüñ benüm idince yaşıyla cānı ṣatdum / Ser-māyeden ziyānum yoḳ yine māya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 4). [ser-māyeden, -den ] 

Selef ser-māyesi pīrāye-i ḫayr-ı ḫalefsin sen / Aṣıl sen ferʿ-i ʿālīsin saʿādet saña erzānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 335, Beyit 6). [ser-māyesi, -si ] 

 

ser-māye-i cān: Can sermayesi. 

Lebi kālāsını ser-māye-i cānıyla meded / Baña ey ḫ˅āce alı vir saña ḥelvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 46, Beyit 3). [ser-māye-i cānıyla, -ıyla ] 

 

ser-menzil: Varılacak nokta,durak. 

Çıḳarsa mūze-i ḳayd-ı ṭarīḳ-ı şehr-i vuṣlatdur / İren ser-menzile ser-pā yaluñ ʿuryānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 3). [ser-menzile, -e ] 

 

ser-menzil-i iḥsān-ı cūd: Cömertlik iyiliğinin durağı. 

Ẕāt-ı bī-mānend ü ʿālī-ḳadr-i vālā-menzilet / Merciʿ-i luṭf u ʿaṭā ser-menzil-i iḥsān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 2). [ser-menzil-i iḥsān-ı cūd, ] 

 

ser-mest: Sarhoş, kendinden geçmiş. 

Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile / Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 5). [ser-mest, ] 

Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [ser-mest, ] 

Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [ser-mest, ] 

 

ser-mest eyle-: Sarhoş etmek. 

Beni ṣaḥrāya ṣalan ṣu gibi ḫadduñ ḫayālidür / Vefā ṭaġında ser-mest eyleyen çeşm-i ġazālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 5). [ser-mest eyleyen, -yen ] 
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ser-mest ḳıl-: Sarhoş etmek. 

Gözlerin ser-mest ḳılmışdur şarāb-ı cām-ı nāz / Anuñ içün ben ayaḳda cürʿaya ḳılmaz nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 5). [ser-mest ḳılmışdur, -mışdur ] 

 

ser-mest ü ḥayrān eyle-: Sarhoş ve hayran etmek. 

Sāḳiyā bezm-i ezel peymānesin nūş eyleyüp / Cām-ı ʿaşḳuñla dilüm ser-mest ü ḥayrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 4). [ser-mest ü ḥayrān eylesem, -sem ] 

 

ser-mest-i mey-āşām: Şarap içen sarhoş. 

Ṣun lebüñ cāmını ser-mest-i mey-āşāmlara / Mürdeyüz cān vire tā bu dil-i nā-kāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 1). [ser-mest-i mey-āşāmlara, -lara ] 

 

ser-pā: Ser-â-pâ vezin nedeniyle ser-pâ biçiminde kullanılmış. Ser-â-pâ: Baştan ayağa kadar. 

Çıḳarsa mūze-i ḳayd-ı ṭarīḳ-ı şehr-i vuṣlatdur / İren ser-menzile ser-pā yaluñ ʿuryānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 3). [ser-pā, ] 

 

serrāc: Saraç. 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz yeldirür ṣubḥ u mesā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [serrācuñ, -uñ ] 

 

ser-rişte: İp ucu. 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [ser-riştesin, -sin ] 

 

ser-rişte-i miyān: Belin ipucu. 

Cānā laṭīf ü nāzük vaṣf-ı leb ü dehānuñ / Fikr-i daḳīḳ ü bārīk ser-rişte-i miyānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 1). [ser-rişte-i miyānuñ, -uñ ] 

 

serv:  

1.Servi ağacı. 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [servi, -i ] 

Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ / Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 1). [servüm, -üm ] 
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Elifler servlerdür dāġlar gül yāreler ġonca / Vücūdum bāġ-ı miḥnet āh eşküm cüst u cūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 2). [servlerdür, -lerdür ] 

Gülşende gözlerüme ḳad ü zülf-i yārsuz / Her serv ejdehā görinür her giyāh mār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 2). [serv, ] 

Hevā-yı ḳadd-i dildāra hevādār olmış ol servüm / Gözüm yaşı yaşın yaşın benüm rūḥum revān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 2). [servüm, -üm ] 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [servüñ, -üñ ] 

Yelkenüñi ḳullanma eyā serv ṭorudan / Ben ḫāk-i hevā-ḫ˅āha ḫırāmāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 11). [serv, ] 

Revān oldı yine ol serv seyr-i sūy-ı deryāya / Beşer ey dīdesinde meyli yoḳ ḳurı temāşāya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 1). [serv, ] 

Ḳāmetüñ serv ü lebüñ ġonca yañaġuñ berg-i gül / Sebze-i bāġ-ı leṭāfetdür ḫaṭuñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 3). [serv, ] 

 

2. Servi ‖ servi boylu güzel. 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārumdur / Duḫān-ı āh sünbül dāġ-ı dil lāle ider peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 5). [servüñ, -üñ ] 

Yār ile seyr-i çemenzāra heves ḳılma göñül / Hem-reh olmaḳ rāst gelmez serv ile şāḫ-ı giyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 6). [serv, ] 

Gülşen-i kūyuñda ol aġyār-ı bī-endāmı sür / Serverā servüñ yanında nā-münāsibdür pelīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 4). [servüñ, -üñ ] 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [servüñ, -üñ ] 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [servüñ, -üñ ] 

Hevādār olma her bir sāyesinden ʿār iden serve / Cihān bāġında besdür ʿārif iseñ seyr-i şimşāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 3). [serve, -e ] 

Olup dil ṣu gibi sen serve māʾil / Velī yoḳ bāġ-ı vaṣla yol ne ḥāṣıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 
1). [serve, -e ] 

Āhum ʿalemleriyle kūyuña ṭoġrı ey serv / ʿAynüm yaşından anda ʿaynüm ʿalāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 2). [serv, ] 

Kerem ḳıl ṭoġrı söyle ḳanḳı gülzāruñ nihālisin / Seni ey serv billāh bir ḳad-i mevzūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 3). [serv, ] 

Bükdüñ bu ḫalḳa ḳarşu bilümi kemer miyem / Ey serv saña ṭoġrulıḳ itdüm kem-er miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 1). [serv, ] 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [serve, -e ] 
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Ḳaddüñe bende olup ṭoġrı hevādāruñ olan / Ḳayd-ı ġamdan olur ol serv gibi āzāde (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 5). [serv, ] 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārında / Duḫān-ı āh-ı dil sünbül bitürdi çeşm-i ter lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 5). [servüñ, -üñ ] 

Der-miyān olmadı dirīġ ol serv / Ḳaçdı benden kenāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
6). [serv, ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [servi, -i ] 

 

serv ḳadd: Servi boy. 

Bezm gülşen ġonca leb bir yār-ı cānumdur şarāb / Serv ḳadd sāḳī ṣurāḥi naġme-i bülbül rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 1). [serv ḳadd, ] 

 

server: Hükümdar. 

Baş ḳoşaldan ġamze-i ḫūn-rīz-i yāre çeşm-i yār / Cān u ser virmek içün gökce nice server yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 4). [server, ] 

 

serverā: Ey hühümdar! Ey Sultan! 

Dün maḥalleñde raḳīb ile Raḥīmī serverā / Ol it ile ḫayli itişmiş idüp ġavġā ġarīb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 16, Beyit 5). [serverā, ] 

Gülşen-i kūyuñda ol aġyār-ı bī-endāmı sür / Serverā servüñ yanında nā-münāsibdür pelīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 4). [serverā, ] 

Merve ḥaḳḳı Kaʿbe kūyuñda Raḥīmī serverā / Biñ Ṣafāyıla ḳılupdur cānını ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 12). [serverā, ] 

 

server-i ḫoş-reftār: Güzel yürüyüşlü hükümdar. 

Yaḳılsun nāreven şimşād u ʿarʿar yirlere geçsün / Cihān bāġında tek server-i ḫoş-reftār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 2). [server-i ḫoş-reftār, ] 

 

server-i ṣāḥib-ḳırān: Hükümdarların reisi. 

Tīr ġamzeñ yā ḳaşuñ ḳaddüñ livā zülfüñ cüyūş / Mülk-i ḥüsne server-i ṣāḥib-ḳırānsın yā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 2). [server-i ṣāḥib-ḳırānsın, -sın ] 

 

server-i vuṣlat-ı dildār: Sevgilinin kavuşma hükümdarı. 

Server-i vuṣlat-ı dildār çün ġam çekmedi bir gün / ʿAceb ʿāḳil imiş Mecnūn ki fürḳat iḫtiyār itdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 6). [server-i vuṣlat-ı dildār, ] 
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servi:  

1.Servi ağacı. 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [servi, ] 

Girmesün dirseñ vücūduñ bāġına bād-ı ḫazān / Sebzezār-ı ʿāleme servi gibi āzāde gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 3). [servi, ] 

Bāġa varup serviler seyrān iderse ṭañ degül / Bu Raḥīmī şīve-i reftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 5). [serviler, -ler ] 

 

2. Servi ‖ servi boylu güzel. 

Sürdüm yüzümi yirlere dökdüm gözüm yaşın / Sen gül yañaḳlu servi velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 93, Beyit 3). [servi, ] 

Bir servi çek kenāra gülşende ʿālem eyle / Ey pādişāh-ı ʿālem budur rıżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 6). [servi, ] 

 

serv-i āzād: “Hür servi” Diğerlerinden daha uzun ve düzgün servi || Boyu, endâmı böyle bir serviyi andıran sevgili. 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [serv-i āzāduñ, -uñ ] 

Niçe miskīni çeküpdür bende müşkīn-sünbülüñ / Bende itmişdür cihānı serv-i āzāduñ senüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 3). [serv-i āzāduñ, -uñ ] 

 

serv-i bāġ-ı nāz: Naz bahçesinin servisi. || Sevgili. 

Ḳaşuñ misāli māʾil ol ey serv-i bāġ-ı nāz / Gökde ḳadin hilālüñ eger ʿaşḳ-ı rāstīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 4). [serv-i bāġ-ı nāz, ] 

 

serv-i bālā: Uzun boylu servi. 

Serv-i bālā gibi ṣalınur ḳıyāmetler ḳopar / Şehr-i Kütāhiyyede çoḳ şīve-kār-ı Germiyān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 265, Beyit 6). [serv-i bālā, ] 

 

serv-i bülend: Yüksek servi ağacı. 

Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [serv-i bülendüñ, -üñ ] 

 

serv-i dil-cū: Gönül çeken servi. 
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Ḳāmetüñ rāst serv-i dil-cūdur / Ṣu gibi göñlüm aḳıdan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 2). 
[serv-i dil-cūdur, -dur ] 

Sevād-ı levḥ-i dīdem içre ʿaks-i kākül ü ḳaddüñ / Leb-i deryā-yı Hind içre hemān bir serv-i dil-cūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 2). [serv-i dil-cūdur, -dur ] 

 

serv-i gül-endām: Teni gül gibi ve (boyu) servi gibi olan (sevgili). 

Hevā-yı ḳadd-i dil-cūsıyla bir serv-i gül-endāmuñ / Kenār-ı cūy-ı çeşmümden aḳan ḫūn-āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 4). [serv-i gül-endāmuñ, -uñ ] 

Raḳīb ile ṣalınur gördüm ol serv-i gül-endāmı / Bir ölü mātem itdi baña devrān kiçi bayrāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 1). [serv-i gül-endāmı, -ı ] 

 

serv-i hevā-baḫş: Arzu, düşkünlük, aşk bağışlayan servi (boylu sevgili). 

Ḫayāl-i ḳaddine yeltendüñ ol serv-i hevā-baḫşuñ / Ṣabāveş gel göñül yil ṭurma her dem rūzgāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 7). [serv-i hevā-baḫşuñ, -uñ ] 

Her serv-i hevā-baḫşa ṣu gibi olup māʾil / Her berg-i ḫazān gibi yollara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 4). [serv-i hevā-baḫşa, -a ] 

 

serv-i ḫırāmān: Salınarak yürüyen servi. 

Ṣalınma her pelīd ile benüm serv-i ḫırāmānum / Açılma virme yüz her ḫāra ey gül-berg-i ḫandānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 1). [serv-i ḫırāmānum, -um ] 

Eyleme ṭoġrı hevādāruñı yanuñdan ıraḳ / Ben senüñ sāyeñü sen serv-i ḫırāmānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 5). [serv-i ḫırāmānumsın, -umsın ] 

Almazam ḥabbeye ṭūbāsını bāġ-ı ḫuldüñ / Hüner oldur saña bir serv-i ḫırāmān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 3). [serv-i ḫırāmān, ] 

Bunca gün āh eylerem kūyına bir kez ṭoġrılup / Gezmedüm bir kez ben ol serv-i ḫırāmān bāġını 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 4). [serv-i ḫırāmān, ] 

Özini gāh olurmış beñzedürmiş ẓıll-i ḳaddüñe / Yıḳılsın görmiyeyin bir daḫi serv-i ḫırāmānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 4). [serv-i ḫırāmānı, -ı ] 

 

serv-i ḫoş-ḫırām: Hoş edalı servi ||  Sevgili. 

Dāmen-keşān ṣalınsa o serv-i ḫoş-ḫırām / Güller çemende çāk-i girībān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 4). [serv-i ḫoş-ḫırām, ] 

Seyl-i sirişküm eyledüm ʿālemde cūybār / Ol serv-i ḫoş-ḫırāmı velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 1). [serv-i ḫoş-ḫırāmı, -ı ] 

 

serv-i ḫoş-reftār: Salına salına yürüyen güzel, sevgili. 
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Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum / Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 5). [serv-i ḫoş-reftārı, -ı ] 

Dāġlar yaḳdı dile bir lāle-ruḫ nāzük-beden / Başumı cū eyledi bir serv-i ḫoş-reftār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 5). [serv-i ḫoş-reftār, ] 

 

serv-i ḳıyāmet: Boyu posu ile, arz-ı endam eylediğinde âşıklar arasında kıyamet gibi fitneye, kargaşaya sebep olan 
sevgili. 

Sözüñ ṭoġrusı budur ḳadd-i mevzūnuñ gibi anı / Yazamaz öyle ḫoş-reftār u bir serv-i ḳıyāmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 3). [serv-i ḳıyāmet, ] 

 

serv-i reftār: Salına salına yürüyen servi. 

Ṣoḳunsa her ḳaçan nāzıyla ol serv-i revān ṣorġuc / İrüp teb tāb-ı ḥayretden olur lerzān hemān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 1). [serv-i revān, ] 

ʿAceb ḳanda revāndur ey ʿaceb ol serv-i reftārum / ʿAceb kimlerle ḫurremdür ʿaceb ol tāze gülzārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 1). [serv-i reftārum, -um ] 

Ḥasret-i ḫālüñle ey serv-i revān / Sīneme çekdüm elif yaḳdum dögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 2). [serv-i revān, ] 

Ey leṭāfet gülşeninde serv-i reftārum Ḥasan / Zülfi sünbül ḳaddi gül ferḫunde dīdārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 1). [serv-i reftārum, -um ] 

 

serv-i revān: Salınan servi. 

Sen eger bu ḳadd-i raʿnā ile reftār eyleseñ / Sebzeveş serv-i revān yoluñda ḫāk-i pā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 4). [serv-i revān, ] 

 

serv-i ser-firāz: Emsalsiz servi boylu sevgili. 

Ḥarīm-i ḥüsn içinde ḥāṣılı cūy-ı sirişkümdür / Özin ḳıl yaşını yā Rab k’o serv-i ser-firāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 3). [serv-i ser-firāz, ] 

 

serv-i sūy-ı kūy: Mahalle tarafının servisi. 

Geşt ider dil ṣu gibi ey serv-i sūy-ı kūyuñı / ʿĀşıḳ-ı āşüftedür dīdāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 273, Beyit 2). [serv-i sūy-ı kūyuñı, -uñı ] 

 

serv-ḳad: Servi boylu. 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh / Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 3). [serv-ḳad, ] 
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ʿArż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe ey serv-ḳad / Yollar üzre muntaẓırdur çeşm-i giryān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 6). [serv-ḳad, ] 

Raḥīmī ḳomadı ser-keşligin ol serv-ḳad hergiz / Ayaġına düşüp berg-i ḫazānveş ḫāk-i pā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 7). [serv-ḳad, ] 

 

serv-ḳadd: Servi boylu. 

Şevḳ-ı ġayra nārveş māyil degül ey serv-ḳadd / Ṭoġruluḳla dergehüñde oldı ḫıdmetkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 2). [serv-ḳadd, ] 

Raḥīmī reh-güẕārında eger çi sāyeveş düşdi / Ḳomaz ser-keşligin ol serv-ḳadd āh anca āh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 5). [serv-ḳadd, ] 

Serv-ḳaddüñ ḥasretinden gözde ābum var benüm / Lāle-ruḫsāruñ ġamıyla dilde tābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 1). [serv-ḳaddüñ, -üñ ] 

Ben senüñ bende-i ser-bāz u ṭaleb-kāruñ olam / Serv-ḳaddüñe hevā-ḫ˅āh u hevādāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 1). [serv-ḳaddüñe, -üñe ] 

Bī-ḳarār olur Ḳaraman başına tozlar ḳopar / Rāst tā sen serv-ḳadd ḳılduñ ḳarār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 4). [serv-ḳadd, ] 

Serv-ḳaddüñ yādına çekdüm elifler sīneme / Lāle-ruḫsāruñ firāḳı arturur nārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 3). [serv-ḳaddüñ, -üñ ] 

Ṭoġrulın meclise cān nuḳlin ider anı revān / Serv-ḳadd beste dehen gözleri bādāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 3). [serv-ḳadd, ] 

Serv-ḳaddüñ cüst u cū itmekde her sū gözlerüm / Beñzer ol seyl-āb aḳar ḫūnīn-ḥabābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 2). [serv-ḳaddüñ, -üñ ] 

Sīnede iki elif ḳolumda iki dāġ-ı ġam / Sen vefāsız serv-ḳadd gül-ruḫ elinden āh āh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 294, Beyit 4). [serv-ḳadd, ] 

 

serv-ḳāmet: Servi boylu. 

Cihān bāġına yoḳ meylüm benüm gülzār-ı ḥüsn içre / Ḳıyāmet serv-ḳāmet ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 4). [serv-ḳāmet, ] 

Pāyuña ey serv-ḳāmet bir dem-i fırṣat bulup / Mā-cerā-yı eşkümi bir bir beyān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 5). [serv-ḳāmet, ] 

 

setreyle-: Gizlemek, örtmek. 

Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [setreyledüm, -düm ] 

 

sev-: (Bir şey veya kimseye) Sevgi duymak, gönlünde (ona karşı) bir muhabbet beslemek. 
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Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [sev, ] 

N’eyleyüm ḳurtulmadı hercāyī dil-ber sevmeden / Vaḳtidür yansun yaḳılsun bu dil-i sūzān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 4). [sevmeden, -meden ] 

Efendi seni sevdügümdür ṣuçum / Bu cürmiyle bende güneh-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 6). [sevdügümdür, -dügümdür ] 

 

sevāb: Allah (c.c.) tarafından mükafatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı. Allah'ın rızasını kazanmaya mahsus 
iyi amel ve hayırlı işler. 

Temennā-yı viṣālüñ eylemekden özge yoḳ cürmüm / Benem ol ey ʿaṭā-baḫşem ḫaṭā-pūşem sevābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 4). [sevābumdur, -umdur ] 

 

sevād-ı levḥ-i dīde: Gözün levhasının karalığı. 

Sevād-ı levḥ-i dīdem içre ʿaks-i kākül ü ḳaddüñ / Leb-i deryā-yı Hind içre hemān bir serv-i dil-cūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 2). [sevād-ı levḥ-i dīdem, -m ] 

 

sevād-ı nāfe-i baḫt-ı siyāh: Kara bahtın miskinin karası. 

Nigār-ı ʿārıżuñda görinen ḫaṭṭ dūd-ı āhumdur / Ya ḫod ey meh sevād-ı nāfe-i baḫt-ı siyāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 1). [sevād-ı nāfe-i baḫt-ı siyāhumdur, -umdur ] 

 

sevdā: Aşk, sevgi. 

Saña kim bildürür ben ʿāşıḳ-ı miskīnüñ aḥvālin / Benüm sevdāmı zülfüñle perīşān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 2). [sevdāmı, -mı ] 

Zülfi pāyına düşüp utma lebinden tiryāḳ / Gel bu sevdāyı raḳībā ḳo ser-i māra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 5). [sevdāyı, -yı ] 

Zülfüñle ġamze bend ider oldı uġrılayın / Miskīn-dilümi ḳıldı bu sevdā ayın bayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 1). [sevdā, ] 

Ḳıl ḳadar bulmadı yol zülf ü miyānına göñül / Yoḳ yire ʿömri telef eyledi bu sevdāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 2). [sevdāda, -da ] 

Eksük olmaz zülf ü ḳaddüñden hevālar başuma / Veh bu sevdādan gelür āhir belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 1). [sevdādan, -dan ] 

Zülfüñe dolanmış işitdüm raḳībi dün gice / Eksük olmaz baña bir sevdā ḳara ḳaygu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 328, Beyit 6). [sevdā, ] 

 

sevdālara ṣal-: Kendisine âşık etmek. 
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Göñlüm alan o çeşm-i dil-cūdur / Velī sevdālara ṣalan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 1). 
[sevdālara ṣalan, -an ] 

 

sevdāyī: Hevâ ve hevesiyle hareket eden, arzularına yenik düşen. ||  Sevdalanmış. 

ʿAceb Mecnūn-ṣıfat sevdāyī düşdüm zülfi ucından / ʿAceb öldürdi ġam Ferhādveş ey şehd-i güftārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 2). [sevdāyī, ] 

 

sevdā-yı cān: Gönlün sevdası. 

Ey Raḥīmī ḳadd ü zülf-i yār ise sevdā-yı cān / Ṣubḥa dek yılduz ṣayup her gice ol bī-dār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 7). [sevdā-yı cān, ] 

 

sevdā-yı ḫām: Çiğ sevda, olgunlaşmamış sevda. 

Şerār-ı hecre yanmadın recā-yı vaṣl-ı yār itmiş / Görüñ şol zāhid-i nā-puḫteyi sevdā-yı ḫām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 3). [sevdā-yı ḫām, ] 

 

sevdā-yı islām: İslam sevdası. 

Müʾmin-i ṣad-ṣâle görse zülfüñüñ zünnārını / Ey ṣanem sevdā-yı İslāmı ḳoyup tersā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 2). [sevdā-yı islāmı, -ı ] 

 

sevdā-yı zülf: Saçın sevdası. 

Sevdā-yı zülf ü şevḳ-i ʿiẕāruñla ay u gün / Eyler ṣabā yeli gibi leyl ü nehār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 3). [sevdā-yı zülf, ] 

Āh kim sevdā-yı zülfüñle bu dil āşüfte-ḥāl / Ḳalmadı ḳılca ḳarārum oldı ten ẓıll-i ḫayāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 178, Beyit 1). [sevdā-yı zülfüñle, -üñle ] 

Her ḳılum cism-i żaʿīfümde zebān-ı ḥāl ile / Dil uzadup şerḥ ider sevdā-yı zülfüñ mū-be-mū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 3). [sevdā-yı zülfüñ, -üñ ] 

Perīşān olduġum sevdā-yı zülfüñle görenler dir / Bu bir dīvānedür Mecnūn-ı ser-gerdāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 4). [sevdā-yı zülfüñle, -üñle ] 

 

sevdā-zede: Aşk vurgunu, sevdalı. 

Dil-i dīvāne Leylāyı ṣaçuñçün / Yürür sevdā-zede Mecnūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, Beyit 
4). [sevdā-zede, ] 

 

sevdük: Sevgi duyulan, muhabbet beslenilen, âşık olunan, gönül verilen kişi. 

Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb / Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 6). [sevdüklerüñe, -lerüñe ] 
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seyl-āb: Sel. 

Serv-ḳaddüñ cüst u cū itmekde her sū gözlerüm / Beñzer ol seyl-āb aḳar ḫūnīn-ḥabābuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 2). [seyl-āb, ] 

Ter düşersin sūy-ı kūyuñda yaşum seyl-ābına / Ḫāk-i pāyuña revā mıdur yol ırmaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 3). [seyl-ābına, -ına ] 

 

seyl-āb-ı bī-pāyān: Sonsuz, tükenmez sel. 

Nice deryā-yı ḳudret ḳaṭresidür bilmezem yā Rab / Ne ḥikmet mevcinüñ seyl-āb-ı bī-pāyānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 6). [seyl-āb-ı bī-pāyānıdur, -ıdur ] 

 

seyl-i sirişk: Gözyaşı seli. 

Seyl-i sirişküm eyledüm ʿālemde cūybār / Ol serv-i ḫoş-ḫırāmı velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 1). [seyl-i sirişküm, -üm ] 

 

seyr:  

1.Temaşa. 

Çoḳ rūzgār baḥr ü berüñ seyrin eyledük / Ey dil demidür eyleyelüm ʿazm-i kūy-ı yār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 5). [seyrin, -in ] 

Ḳanāʿat ḳāfınuñ seyrinde ʿanḳā hem-cenāḥumdur / Hümā-yı evc-i himmet sāye-i devlet-fezā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 3). [seyrinde, -inde ] 

Yüksek uçar iremez seyrine şeh-bāz-ı ʿuḳūl / Kimseye ṣayd olmaz ol kebg-i ḫırāmān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 2). [seyrine, -ine ] 

Bir dem ṣu gibi irmedi dīdār seyrine / Şol tünd-revi saḫt-ı dil olan ḥacer gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 4). [seyrine, -ine ] 

 

2. Gezinti, gezme. 

Gice seyrümde gördüm dāl-i zülfüñ reh-berüm olmış / Şehā ḫayr ola dūş-ı devlet-i cāvide dūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 3). [seyrümde, -ümde ] 

 

3. Bakmak, temaşa etmek. 

Göñül Aḳşehre beñzer gerçi seyrüme cemālüñle / Ḳara bulut gibi ḥāʾil olur gāhi ġam-ı kākül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 4). [seyrüme, -üme ] 

Hümā pervāz ʿālī seyr laçin-i saʿādetdür / Tezervi ʿālemi ṣayd itmege bir şāh-bāz irdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 349, Beyit 5). [seyr, ] 
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seyr eyle-: Bakmak, temaşa etmek. 

Gider Mūsā ile ḫaṭṭuñ ḫadüñ seyr eylesin münkir / Görüp Ḥaḳḳ dīni bāṭıl fikri ḳo sen ʿarż-ı īmān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 6). [seyr eylesin, -sin ] 

İtmedüm bülbül gibi ey yüzi gül gülzār seyr / Baña kūyuñ pes ne lāzım eyleyem tekrār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 1). [seyr eyleyem, -yem ] 

Dīdeden bir dem degül ḫālī ḫayāli ḥüsnüñüñ / Ṣan deñiz yüzinde eyler ḥażret-i ḫünkār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 2). [seyr eyler, -r ] 

Ḳamu eşyāda her vechile vechü’llāhı seyr eyle / Ṣafā ehline ey ṣūfī bu mirʾāt-ı muṣaffādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 2). [seyr eyle, ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [seyr eyle, ] 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [seyr eyle, ] 

Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [seyr eylese, -se ] 

Meh-ruḫuñ hecriyle seyr eyle yaşum seyyāresin / Hem-ḳadem ḫam gözlemekden ey hilāl-ebrū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 4). [seyr eyle, ] 

Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını / Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle sulṭān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 1). [seyr eyle, ] 

 

seyr it-: Bakmak, temaşa etmek, izlemek. 

ʿÖmrüm öñüñde ölmege cān virürüm senüñ / Zīrā doyunca seyr iderüm ḳanda var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 4). [seyr iderüm, -erüm ] 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [seyr ide, -e ] 

İtmedüm bülbül gibi ey yüzi gül gülzār seyr / Baña kūyuñ pes ne lāzım eyleyem tekrār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 1). [seyr itmedüm, -medüm ] 

Söz bir olur beg didüm vāʿiẓ uzatma ḳıṣṣayı / Meyl-i firdevs-i berīn itmez iden dīdār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 4). [seyr iden, -en ] 

Ġonca gibi ḳan yudar bülbül ḥarīm-i bāġda / Bī-tekellüf gülşen-i ḥüsnüñ ider her ḫār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 6). [seyr ider, -er ] 

Gün olur ay yüzüñi seyr idemem bir yıl olur / Göricek göz yaşı māniʿ neme yarar nemdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 58, Beyit 2). [seyr idemem, -emem ] 

Gülşen-i ḥüsnüñ gören dehrüñ bahārın istemez / Seyr iden ḫaddüñ bu deştüñ lālezārın istemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 1). [seyr iden, -en ] 

Bī-tekellüf seyr ide her ḫār-ı bāġ-ı ḥüsnüñi / Ben Raḥīmī ʿandelibüñe niçün ola yasaġ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 130, Beyit 7). [seyr ide, -e ] 
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Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb / Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 5). [seyr iderseñ, -erseñ ] 

Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi / Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 6). [seyr idem, -em ] 

Maʿnā gözüyle seyr iderin ṣūret ʿālemin / Naḳḳāş-ı levḥ-ı pür-ʿıberüñ pür-nuḳūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 2). [seyr iderin, -erin ] 

Didi seyr itdükce ben sen gözlerüñden dem-be-dem / Pāyuma dāmenle īsār it güher dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 2). [seyr itdükce, -dükce ] 

Seyr ider her ḫār-ı ḥüsnüñ gülşenin ben lāleveş / Giñ yaḳadan gözlerüm ya dāmen-i kuhsārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 3). [seyr ider, -er ] 

Ruḫuñ seyr iden ey ġonca çemende / Baṣīret yoḳ durur gül isteyende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, 
Beyit 1). [seyr iden, -en ] 

Seni germ-ābede seyr itmege ḫalvet bulımaz / Gündüzin mihr gice māh gelür cāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 2). [seyr itmege, -mege ] 

Piyāde seyr iderken maḳdem-i şāha yüzin sürmiş / Müsellem ʿasker-i ezhāra oldı tācver lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 4). [seyr iderken, -erken ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñ ben ıraḳdan seyr idem nergis-misāl / Bī-tekellüf geşt ide her rū-siyeh kākül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 3). [seyr idem, -em ] 

 

seyr ḳıl-: Seyretmek, bakmak. 

Ḳaṭre-i eşküm binüp müjgāna her sū yügrişür / Çūbe binmiş ṭıfla beñzer kim ḳılur her bār seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 3). [seyr ḳılur, -ur ] 

Göz ucıyla bir naẓar ḳıl gözle ben dil-ḫastayı / Mūcib-i ṣıḥḥat olur ḳılsa ḳaçan bīmār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 5). [seyr ḳılsa, -sa ] 

Ṭālib-i nūr-ı tecellīdür Raḥīmī şevḳ ile / Vādī-i ʿaşḳ içre ḳılmış bir gice dīdār seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 54, Beyit 7). [seyr ḳılmış, -mış ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ḳıl ʿārıż-ı dildārı seyr / Vechi yoḳdur ey göñül ḳılma ṣaḳın aġyārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 1). [seyr ḳıl; seyr ḳılma, -ma  ] 

Pertev-i ḥüsnüñ gören dir bu dil-i pür-sūzda / Ḫażret-i şeh-zādedür girmiş ḳılur gülzārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 2). [seyr ḳılur, -ur ] 

Bir ṣanemde ṣūretā naḳşuñ nażīrin görmedüm / Gerçi ḳıldum deyr-i dünyāda der ü dīvārı seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 3). [seyr ḳıldum, -dum ] 

Ṣu gibi ṣāf ol derūnuñda küdūret ḳalmasun / Bir dem ola ṣu gibi tā ḳılasın dīdārı seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 55, Beyit 4). [seyr ḳılasın, -asın ] 

Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum / Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 5). [seyr ḳılam, -am ] 
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seyrān: 

1.Bakma, temaşa etme. 

Ruḫ-ı yāre naẓar ḳıl bāġ-ı ʿadni ʿaynuña alma / Ne seyrān ḳayısı ayva hemān ḫaṭṭ şimdi naruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 2). [seyrān, ] 

 

2. Gezme, gezinti. 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [seyrānda, -da ] 

 

seyrān eyle-: İzlemek, temaşa etmek. 

Çehre-i maḳṣūda yüz gösterse rūḥ olsa ḥicāb / Bī-vesīle ʿārıż-ı cānāna seyrān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 3). [seyrān eylesem, -sem ] 

 

seyrān-ı çerāgāh-ı ḫoten it-: Hoten'in çayırlığında gezmek. 

İtmez āhūlarla seyrān-ı çerāgāh-ı Ḫoten / Āsitānuñ atlar ile intisāb ister göñül (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 169, Beyit 3). [seyrān-ı çerāgāh-ı ḫoten itmez, -mez ] 

 

seyrān it-:  

1.Seyretmek, temaşa etmek. 

Bāġa varup serviler seyrān iderse ṭañ degül / Bu Raḥīmī şīve-i reftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 5). [seyrān iderse, -erse ] 

 

2.Gezinti yapmak, gezmek. 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [seyrān it, ] 

 

seyrān ḳıl-: Gezinmek, gezip dolaşmak. 

Binüp keştīye sen meh gün gibi ḳılduḳca seyrānı / Ṭoḳuz ḳat ṭolanur bād-ı fiġānum çerḫ-i gerdānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 1). [seyrānı ḳılduḳca, -ı, -duḳca ] 

 

seyre çıḳ-: Gezintiye çıkmak. 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [seyre çıḳsañ, -sañ ] 

 

seyrgāh it-: Gezinti yeri, seyir yeri haline getirmek. 
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Aḳıtdum yaşumı ṣu gibi ey ḳadd-i revān her sū / Maḥabbet sebzesin şād-āb idüp bir seyrgāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 2). [seyrgāh itdüm, -düm ] 

 

seyr-i bāġ u rāġ: Bağ ve bahçenin seyri. 

Heves ḳılmaz behiştāsā bahār-ı bāġ-ı dünyāya / Ruḫuñsuz ey gül-i ter ṣanma seyr-i bāġ u rāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 2). [seyr-i bāġ u rāġ, ] 

 

seyr-i cemāl: Güzel yüzü seyretme. 

Benüm ʿīd-i hümāyūnum senüñ seyr-i cemālüñdür / Gözüme ġurre ey meh-rū iki ġarrā hilālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 1). [seyr-i cemālüñdür, -üñdür ] 

 

seyr-i çemenzār: Çimenlikte, bahçede gezinti. 

Yār ile seyr-i çemenzāra heves ḳılma göñül / Hem-reh olmaḳ rāst gelmez serv ile şāḫ-ı giyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 6). [seyr-i çemenzāra, -a ] 

 

seyr-i dīdār: Sevgilinin yüzünü seyretme. 

Bāġ-ı ḥüsnüñsüz cinān bāġına dil dil baġlamaz / Ṣu gibi ṣāfi-nihāduz seyr-i dīdār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 3). [seyr-i dīdār, ] 

Ey Raḥīmī seyr-i dīdār ise dāʾim ārzū / Maʾil olma her yaña ṣu gibi sūy-ı yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 143, Beyit 5). [seyr-i dīdār, ] 

Seyr-i dīdāruña ṣu gibi revān olsam diyü / Göz açup gözler Raḥīmī sūy-ı kūyuñ pul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 7). [seyr-i dīdāruña, -uña ] 

 

seyr-i gülistān: Gül bahçesi seyri. 

Bülbül-i şūrīdedür seyr-i gülistān özledi / Dil anuñçün gülşen-i ruḫsāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 3). [seyr-i gülistān, ] 

 

seyr-i gül-ʿiẕār: Gül yanaklıyı (sevgiliyi ) izlemek, seyretmek. 

Cefā-yı ḫārdan cān bülbüli rencīde-ḫāṭırdur / Gül ü gülzārdan yoḳ ḥaẓẓı seyr-i gül-ʿiẕār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 3). [seyr-i gül-ʿiẕār, ] 

 

seyr-i ḥüsn: Güzelliğin seyri. 

Ben mübtelāyı ḥasret iden seyr-i ḥüsnüñe / Eylük yüzini göre misin yavuzın eyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 5). [seyr-i ḥüsnüñe, -üñe ] 
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seyr-i ʿiẕār: Yanağının seyri. 

Ḳaşuñ teferrüci seyr-i ʿiẕāruñ olmayıcaḳ / Hilāl-i ʿīdi meh-i tābdārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 5). [seyr-i ʿiẕāruñ, -uñ ] 

 

seyr-i kūy-ı yār: Sevgilinin mahallesini seyretmek, izlemek. 

Cihān bāġı degül ger ravża-i ḫuld-ı berīn olsa / Göñül meyl itmez ol eṭrāfa seyr-i kūy-ı yār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 2). [seyr-i kūy-ı yār, ] 

 

seyr-i ruḫ: Sevgilinin yüzünün temaşası. 

Ṣūfiyā seyr-i ruḫı baña nigāruñ yürisin / Naḳş-ı bī-cān gibi var ṣūret-i dīvāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 3). [seyr-i ruḫı, -ı ] 

 

seyr-i ser-i kūy: Mahallenin başında gezinmek. 

Ḳaçan seyr-i ser-i kūyına yārüñ eylesem niyet / Gider vallāhi ḫāṭırdan recā-yı ravża-i cennet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 1). [seyr-i ser-i kūyına, -ına ] 

 

seyr-i şimşād: Şimşir ağacının seyri || Sevgilinin uzun boyunun temaşası. 

Hevādār olma her bir sāyesinden ʿār iden serve / Cihān bāġında besdür ʿārif iseñ seyr-i şimşāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 3). [seyr-i şimşāduñ, -uñ ] 

 

seyr-i ṣubḥ-ı ʿīd-i aḍḥā eyle-: Kurbanlara bayram sabahı bakmak. 

Ey Raḥīmī seyr-i ṣubḥ-ı ʿīd-i aḍḥā eyleme / Gün yüzüme didi ḳıl rūşen naẓar dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 7). [seyr-i ṣubḥ-ı ʿīd-i aḍḥā eyleme, -me ] 

 

seyr-i sūy-ı deryā: Deniz tarafının seyri. 

Revān oldı yine ol serv seyr-i sūy-ı deryāya / Beşer ey dīdesinde meyli yoḳ ḳurı temāşāya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 1). [seyr-i sūy-ı deryāya, -ya ] 

 

seyrin it-: İzlemek, bakmak. 

Ol māhuñ alnı ile zenaḫdānı seyrin it / Aḳşehrüñ alma elmasın eyvāna iḥtiyāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 4). [seyrin it, ] 

 

seyyāḥ-ı baḥr: Deniz yolcusu,gezgini. 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [seyyāḥ-ı baḥr, ] 
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seyyāre: Kervan. 

Meh-ruḫuñ hecriyle seyr eyle yaşum seyyāresin / Hem-ḳadem ḫam gözlemekden ey hilāl-ebrū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 4). [seyyāresin, -sin ] 

 

sezā: Yaraşır, uygun, münasip, layık. 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [sezā, ] 

 

sezā-yı taḫt u tāc: Taht ve taca münasip. 

İltifātını Raḥīmī mūruñuñ eyle ziyād / Vāris-i mülk-i Süleymānı sezā-yı taḫt u tāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 5). [sezā-yı taḫt u tāc, ] 

 

ṣı-: Kırmak. 

Ṣıdum seng-i ġam ile kāse-i mecnūn-ṣıfat başum / Ḫaṭā ṭaşı irüp tā kim ser-i dildāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 2). [ṣıdum, -dum ] 

 

ṣıdḳ: İçten bağlılık, sadakat. 

Saʿādetlü serüñüñ ṣıdḳı içün pāy-ı taḫtuñdan / Selīmü’l-bāl ben mūrı Süleymān ḫāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 4). [ṣıdḳı, -ı ] 

Raḥīmī ṣıdḳ ile gel sen ḫavāṣa meşġul ol / Yolında ölmege yārüñ ṣalā-yı ʿām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 7). [ṣıdḳ, ] 

Kimse tedbīri ile taḳdīri taġyīr eylemez / Gel göñül sen ṣıdḳ ile Ḥaḳḳa tevekkül ḳıl hemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 7). [ṣıdḳ, ] 

Ṣıdḳıyla muhibbüñ durur ol şāh-ı şerīʿat / Göster umaruz sende ṣadāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 4). [ṣıdḳıyla, -ıyla ] 

 

ṣıfāhān: İsfahan, İran'da İsfahan Eyaleti'nin yönetim merkezi olan şehir. Aynı zamanda ülkenin üçüncü büyük 
şehridir. Bu şehir Safavi döneminde başkent idi, bu nedenle söz konusu şehirde çok sayıda tarihi eser 
bulunmaktadır. 

Kuḥl-ı ḫāk-i maḳdemüñ irgürdügiçün çeşmüme / Bād-ı ṣubḥa muştılıḳ virdüm Ṣıfāhān illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 2). [ṣıfāhān, ] 

 

ṣıfāṭ: Yüz, çehre. 

Bir ṣafā kesb eyledüm mirʾāt-ı ʿaşḳ-ı yārdan / Gün gibi rūşen müşāhid gözüme cümle ṣıfāṭ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 5). [ṣıfāṭ, ] 
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ṣıġ-: Bir yere bütünüyle girebilmek. 

Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür / Ṣanma idrāke ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 5). [ṣıġar, -ar ] 

 

ṣıḥḥat: Sağlık, afiyet, esenlik. 

Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [ṣıḥḥat, ] 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [ṣıḥḥat, ] 

Vücūd-ı nāzüküñe yaraşur her laḥẓa ṣıḥḥatler / Saʿādetlü serüñden eksük olmasun saʿādetler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 1). [ṣıḥḥatler, -ler ] 

Tenaʿʿum birle ṣıḥḥat pisterinde ḫ˅āb-ı nāzıyla / Ḥużūr-ı pür-sürūrıyla ḳılup ḫoş-istirāḥatler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 2). [ṣıḥḥat, ] 

Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [ṣıḥḥatler, -ler ] 

Sen cism-i dehrüñ cānısın sen cāna ṣıḥḥat yaraşur / Sen ʿālemüñ sulṭānısın sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 1). [ṣıḥḥat, ] 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [ṣıḥḥat, ] 

Mihr-i ruḫuñ bu dīde-i Yaʿḳūb-ı devrüñ nūrıdur / Sen Yūsuf-ı Mıṣr-ı kerem sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 3). [ṣıḥḥat, ] 

Ḫoş gör dem-i bīmārlıġı bīdārlıḳdur ḫurrem ol / Derdi olanuñdur devā dermāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 4). [ṣıḥḥat, ] 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür / Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 5). [ṣıḥḥat, ] 

Bu laʿl-i cān īsār ile bu nergis-i bīmār ile / Cānā sen ādem cānısın insāna ṣıḥḥat yaraşur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 103, Beyit 6). [ṣıḥḥat, ] 

Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [ṣıḥḥat, ] 

Saña emn ü emān ṣıḥḥat yaraşur dāʾimā ammā / Marīż u rencden ḳurtulmasın aġyār-ı bed-ḫ˅āhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 4). [ṣıḥḥat, ] 

Ġam-ı hicrān-ı çeşm-i ṣāduñ ile dāl-i zülfüñle / Beni ṣıḥḥatde ṣanma ṣayruyam bu ṣad ḫayālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 1). [ṣıḥḥatde, -de ] 

 

ṣıḥḥat bul-: Şifa bulmak, iyileşmek. 
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Ben senüñle fürḳatüm vuṣlat bulursam söyleşem / Ey gözi bīmār ger ṣıḥḥat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 1). [ṣıḥḥat bulursam, -ursam ] 

 

ṣıḥḥat ir-: Şifa vermek, sağlığına kavuşturmak. 

Raḥīmīnüñ budur dārü’ş-şifā-yı ġaybdan derdi / Vücūduña irüp ṣıḥḥat tenüñde gide zaḥmetler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 5). [ṣıḥḥat irüp, -üp ] 

 

ṣıḥḥat ü emn ü emān ol-: Sağlık, huzur ve güven olmak/ bulunmak. 

Vücūd-ı nāzüküñde ṣıḥḥat ü emn ü emān olsun / Marīż u renc ü bīmārı naṣīb-i düşmenān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 1). [ṣıḥḥat ü emn ü emān olsun, -sun ] 

 

ṣınıḳ: Kırık. 

Şikeste-ḫātırum luṭf eyle bir ḳalbi ṣınıḳdan ṣor / Vücūdı seng-i cevriyle zaḫmdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 6). [ṣınıḳdan, -dan ] 

 

sırr: Gizli tutulan, saklanan, giz, gizem. 

Dehānı sırrını ṣordum leb-i laʿl-i şekerhādan / Didi mülk-i ʿademde varı ancaḳ bir ser-i mūdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 3). [sırrını, -ını ] 

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [sırra, -a ] 

Beni ʿaşḳuñ meyiyle mest ü şeydā eyleyen sensin / Nihānī sırrumı ifşā vü rüsvā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 1). [sırrumı, -umı ] 

 

sırr-ı maḫfī: Gizli sır. 

Dehānuñla miyānuñ rāzını keşf itme aġyāra / Bunı her sırr-ı maḫfīden ḫaberdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 5). [sırr-ı maḫfīden, -den ] 

 

ṣıyt-ı ʿadl: Adalet sesi. 

Sikender gibi ṣalsun ṣıyt-ı ʿadlüñ gūş-ı gerdūna / Naṣībüñ Ḫıżrveş dünyāda ʿömr-i cāvidān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 4). [ṣıyt-ı ʿadlüñ, -üñ ] 

 

ṣız-: Erimek. 

Kendünüñ yaġıyla ṣızup ḳorlanur her kūşede / Nār-ı ġamdan kimseye ʿacz eylemez iẓhār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 2). [ṣızup, -up ] 
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sızṭur-: Eritip süzmek. 

Pūte-i ġuṣsaya ḳoyup bu Raḥīmīyi felek / Sızṭurup āteş-i ġayretle ʿaceb ḳāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 4). [sızṭurup, -up ] 

 

sīb: Elma || çene. 

Mā-ḥaṣal emrūd ya ḫarbūz u ya bıṭṭīḫ u sīb / Ḳanḳısın iḥsān iderseñ olurum şādān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 8). [sīb, ] 

 

sidre: Hz. Muhammed’in mîraç gecesinde Cebrâil ile birlikte yükseldiği yedinci kat semâda bir makam. 

Göreli ḳadd-i bülendüñ müntehādur himmeti / Sidrede ṭūbāya baş egmez dil ey nāzük-nihāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 3). [sidrede, -de ] 

 

sidre ḥaḳḳıçün: Yedinci kat semadaki sidre makamının hakkı için. 

Güzelsin bī-bedelsin müntehāsın sidre ḥaḳḳıçün / Ruḫuñ cennet lebüñ kevser dişüñ lüʾlüʾ ḳadüñ ṭūbā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 6). [sidre ḥaḳḳıçün, ] 

 

sifāl: Çanak, testi. 

Ḳapuñda pister-i dībā gerekmez ḫāk-i der yegdür / Seg-i kūyuñ sifāli cāmdan ey pür-hüner yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 1). [sifāli, -i ] 

Etegüñ ṣanmış sifālin dem olur mı ḫ˅ār-ı ʿaşḳ / Dökseler ger ḳanını virmez anı cām-ı Ceme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 3). [sifālin, -in ] 

 

sifle: Terbiyesiz, alçak. 

Āh kim sāġar ṣunarsın mest olup her sifleye / Laʿl-i nābuñ beẕl idersin rāḥ-ı rūḥ-efzā gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 2). [sifleye, -ye ] 

 

sifle-perver: Ayak takımına, alçaklara destek olan, onları koruyan ve kullanan. 

Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [sifle-perverüñ, -üñ ] 

 

siḥr-i seher: Sabah sihri. 

Mestāne gözin şīve ile süzdügi yārüñ / Efsūn oḳıyup nergise siḥr-i seher eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 4). [siḥr-i seher, ] 
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sikender: Makedonyalı ünlü Büyük İskender. Üstün zekâsı, cesareti, askerlik dehası dünyaca kabul edilmiş ve 
Anadolu, Suriye, İran ve Hind ülkelerini istila eylemiştir. 

Sensin ṣalābetiyle zemānuñ Sikenderi / ʿAzm eyle her diyāra yüri Ḫıżrvār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 6). [sikenderi, -i ] 

Fehm it fiġān kösi ki derisine sen dögüp / Nevbet Sikender eyleme bir laḥẓa var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 4). [sikender, ] 

Ne ġam dīv-i ʿadūdan vāris-i taḫt-ı Süleymānsın / Selīm ol sen saʿādetle Sikender mülket-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 4). [sikender, ] 

Sikender gibi ṣalsun ṣıyt-ı ʿadlüñ gūş-ı gerdūna / Naṣībüñ Ḫıżrveş dünyāda ʿömr-i cāvidān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 4). [sikender, ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [sikender, ] 

 

sikendervār: İskender gibi. 

Şām-ı maġrib Hind anuñdur ẓulmete varınca tā / ʿĀleme ḥükm itdi şevḳüñle Sikendervār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 3). [sikendervār, ] 

 

sikke-ṣūret: Görünüşü para gibi parlak. 

Raḥīmī rūy-ı zerdiyle egerçi sikke-ṣūretdür / Velī bir aḳçesi yoḳ eşk-i sīm-efşāndan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 5). [sikke-ṣūretdür, -dür ] 

 

sil-: Sürterek bir şeyin üzerindeki tozu, kiri almak, temizlemek. 

Reh-güẕāruñ pāk idüp sildi süpürdi ṣanuldı / Kirpigin cārūb idüp bu çeşm-i giryānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 5). [sildi, -di ] 

 

silm: Barış, sulh, âsâyiş. 

İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [silminüñ, -inüñ ] 

 

sīm: Gümüş. 

Ṣanasın şemʿ-i kāfūrī durur eşcār-ı gülşende / Ki ṭolmış sīmden pervānelerle būstān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 2). [sīmden, -den ] 

Ṣanma bir müflis gedāyam ʿaşḳ-ı istiġnā yeter / Sīmdür eşk-i revānum rūy-ı zerdümdür zerüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 3). [sīmdür, -dür ] 

 

sīm ile zer: Gümüş ve altın. 
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İşigüñ sāʾillerine her dem ey kān-ı seḫā / Eşk-i rūyum sīm ile zerdür yeter iḥsān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 13). [sīm ile zerdür, -dür ] 

 

sīmā: Yüz, çehre, beniz. 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [sīmā, ] 

 

simāṭ-ı keh-keşān: Samanyolunun alâmeti. 

Çün döşendi nüh sipihr üzre simāṭ-ı keh-keşān / Mey şafaḳ encüm nuḳul ḫūrşīd ü mehdür nān-ı ʿīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 2). [simāṭ-ı keh-keşān, ] 

 

sīmīn-beden: Gümüş bedenli, gümüş gibi parlak ve beyaz vücutlu. 

Zer gibi zerd eyledi beñzüm bu gün iksīr-i ʿaşḳ / Bilmez ol sīmīn-beden daḫi dirīġā ḳıymetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 4). [sīmīn-beden, ] 

 

sīne:  

1.Gönül yürek. 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [sīnem, -m ] 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [sīne, ] 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [sīnemi, -mi ] 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [sīnem, -m ] 

Ey ḳaşı yā zaḫm-ı ġamzeñle müşebbek sīnemüz / Menzil-i sehm-i belādur ya vefā umacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 2). [sīnemüz, -müz ] 

Güneş yüzlüm beni mihrüñde ṣādıḳ belki sīnemde / Görinen dāġ-ı daʿvā-yı maḥabbetde güvāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 4). [sīnemde, -mde ] 

Sīnemi gül gibi ṣad çāk itdi ḫār-ı intiẓār / Lāle gibi cisme dāġ urdı bu nār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 1). [sīnemi, -mi ] 

Ḫāl-i ruḫuñ firāḳı ile nār-ı ḥasretüñ / Yaḳdı Raḥīmī sīnesine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 80, Beyit 5). [sīnesine, -sine ] 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh / Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 3). [sīnemde, -mde ] 
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Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [sīneden, -den ] 

Bu māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñ n’ola mesken ṭutsa sīnemde / Niçe vīrāne var içinde genc-i şāyegān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 6). [sīnemde, -mde ] 

Şāyiʿ olur şuʿle-i şemşīr-i āhum sīneden / Berḳ-ı ʿālem-tāba ey meh-rū olur mı hīç ġılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 5). [sīneden, -den ] 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [sīnem, -m ] 

Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa / ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 4). [sīnem, -m ] 

Āh kim gitdi elümden dil ne dil dildār hem / Sīne dāġ-ı ḥasret ile ḫasta vü efgār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 1). [sīne, ] 

Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar ürer ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [sīnem, -m ] 

Dīdemüñ nūrı vü sīnemde sürūrum sensin / Cānumuñ cānı vü hem-derdüme dermānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 2). [sīnemde, -mde ] 

Şerār-ı sūz-ı şevḳümden semā pür-necm olur her şeb / Ruḫuñ mihriyle sīnem içre deff ü nāya ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 3). [sīnem, -m ] 

Ḥasret-i ḫālüñle ey serv-i revān / Sīneme çekdüm elif yaḳdum dögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 2). [sīneme, -me ] 

Serv-ḳaddüñ yādına çekdüm elifler sīneme / Lāle-ruḫsāruñ firāḳı arturur nārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 3). [sīneme, -me ] 

Sīnede iki elif ḳolumda iki dāġ-ı ġam / Sen vefāsız serv-ḳadd gül-ruḫ elinden āh āh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 294, Beyit 4). [sīnede, -de ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [sīnem, -m ] 

Ġam tīri pāre pāre idüp deldi sīnemi / Dil şerḥa şerḥadur teni bī-çāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 3). [sīnemi, -mi ] 

Hecr odı yaḳdı sīnemi baġrum kebāb idüp / Dutdı çevirdi başumı biñ pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 5). [sīnemi, -mi ] 

Ṣafā gitdi göñül āyīnesinde jeng-i ġam ḳaldı / Gül-i şādī açılmaz sīnede ḫār-ı elem ḳaldı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 343, Beyit 1). [sīnede, -de ] 

Dāġ urup sīneme ʿaşḳ odı ile lāle gibi / Düşeyin dāmen-i kuhsāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 2). [sīneme, -me ] 

 

2. Göğüs, bağır. 

Ḫalīlüm ḫāne-i dilde ġam-ı cānānı mihmān it / Tenevvür sīnede ḫūn-ı cigerden aña biryān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 1). [sīnede, -de ] 
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Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablumdur ʿalem āhum / Raḥīmī mālik-i mülk-i ġam oldum ḳaldırup sancaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 5). [sīne, ] 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [sīneñde, -ñde ] 

Sīnemdeki elifler sehm-i sitemdür ey dost / Bu ḳaldı yādgārı her bir ḳaşı kemānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 5). [sīnemdeki, -mdeki ] 

Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi / Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 6). [sīneñi, -ñi ] 

Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [sīne, ] 

Ten ki ḫāk-i rāh-ı cānān olmaya ḫāk olsun ol / Sīne zaḫm-ı tīġüñe cāy olmaya çāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 1). [sīne, ] 

Şerḥa şerḥa sīnemüñ zaḫmını hem dil yarasın / Ḫancerüñle dilleşüp ruḫṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 2). [sīnemüñ, -müñ ] 

Ḫār-ı hecrüñle senüñ ey ġonca baġrum ḫūniken / Sīnemi gül gibi çāk itmek diler her bir diken 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 1). [sīnemi, -mi ] 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablamdur ʿalem āhum / Diyār-ı ġamda şimdi pādişāhum pādişāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 5). [sīne, ] 

Seng-i cevrüñ cemʿ idüp sīnemde cānā cān ile / Bir maḥabbet-ḫāne yapdum bu dil-i nā-şād içün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 4). [sīnemde, -mde ] 

Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [sīnemi, -mi ] 

Dāġ-ı ġam yaḳdı dile bir verd-i ḫandān sīnelü / Ġoncaveş ḫūn itdi baġrum ol gülistān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 1). [sīnelü, -lü ] 

Yüksek uçar iremez seyrine şeh-bāz-ı ʿuḳūl / Kimseye ṣayd olmaz ol kebg-i ḫırāmān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 2). [sīnelü, -lü ] 

Ṭañ mıdur gögsin görüp pür-şevḳ olursa āsmān / Gice pehlūsındadur bir māh-ı tābān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 3). [sīnelü, -lü ] 

Yire urmasın dir iseñ arḳañı rūbāh-ı dehre / Şīr-i merd ol olıgör ḳurdum bir arslan sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 4). [sīnelü, -lü ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [sīnelü, -lü ] 

 

sīne-i ṣaḥrā: Sahranın sinesi || yeryüzü. 

Ḳudūmüñden feraḥ-efzā olaldan sīne-i ṣaḥrā / Gözüm yaşı gül oldı ey yüzi gül ṣan boyum bir pül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 3). [sīne-i ṣaḥrā, ] 
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sīne-i sūzān: Yanan yürek. 

Ġarīb ü bī-kes ü dil ḫastayum bu dār-ı miḥnetde / Uyarmaz kimse şemʿüm sīne-i sūzāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 2). [sīne-i sūzāndan, -dan ] 

 

sipāh: Asker, ordu. 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablumdur ʿalem āhum / Raḥīmī mālik-i mülk-i ġam oldum ḳaldırup sancaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 5). [sipāhum, -um ] 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablamdur ʿalem āhum / Diyār-ı ġamda şimdi pādişāhum pādişāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 5). [sipāhum, -um ] 

 

sipāh-ı ʿaşḳ: Aşk askeri, muhabbet ordusu. 

Raḥīmī baġrumuñ başında buldum yaşumuñ başın / Ṣubaşı idüp ol demde sipāh-ı ʿaşḳa baş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 7). [sipāh-ı ʿaşḳa, -a ] 

 

sipāh-ı eşk-i ḥasret: Özlem gözyaşının ordusu. 

Sipāh-ı eşk-i ḥasretden şehā ġarḳ itdi dünyāyı / Raḥīmīnüñ gözi yaşına raḥm it eyle Ṣubaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 5). [sipāh-ı eşk-i ḥasretden, -den ] 

 

siper: Kalkan, korunmak, gizlenmek maksadıyle arkasına, altına veya içine sığınılacak, saklanılacak şey. 

Bir şehüñ şimdi Raḥīmī ḳulıdur ḥalḳa biliş / ʿAyn-ı aʿṭāf bu ḥalḳa siper iḥsānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 6). [siper, ] 

Yaralandı yüregi tīr-i ḥasedden siperüñ / Ḳocalı hāle gibi sen meh-i tābānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 2). [siperüñ, -üñ ] 

 

sipīhr: Gök, sema. 

Şemʿ-i ḳadrin revġan-ı ʿizzet fürūzān eylesün / Nitekim ḳandīl uyarduḳca sipīhre māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 8). [sipīhre, -e ] 

 

sipihr-i ʿālem: Alemin, dünyanın seması. 

Ey şehen-şāh-ı bülend aḫter sipihr-i ʿāleme / Bedr-i ḥüsnüñle hilāl-ebruñ olur bürhān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 3). [sipihr-i ʿāleme, -e ] 

 

sīr-āb eyle-: Suya doymuş, suya kanmış olmak. 

Feyż-ı iḥsānuñ göñül bāġını sīr-āb eyledi / Ser-be-ser būstān-ı dehri nitekim bārān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 8). [sīr-āb eyledi, -di ] 



1528 
 

 

sīret: Bir kimsenin ahlâkı, seciyesi, karakteri, dışa akseden davranışı. 

Vefā resmin recā itme raḳīb-i zişt-i ṣūretden / İdüpdür sīreti şeklin be-vech-i kilk-i fıṭrat naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 6). [sīreti, -i ] 

Ḫuceste ḫaṣlet ü ferḫunde sīretsin Selīmāsā / Süleymān gibi hem sulṭānısın iḳlīm-i ʿirfānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 3). [sīretsin, -sin ] 

 

sīr-i sīm ü zer: Altın ve gümüşün doymuşu. 

Raḥīmī sāʾilüñdür eşk-i çeşm-i rūy-ı zerd ile / Müferraḥdur taraḥ defʿine sīr-i sīm ü zer yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 5). [sīr-i sīm ü zer, ] 

 

sirişk: Gözyaşı. 

Görmezlenür bu bülbülin iġmāż-ı ʿayn ider / Gül-gūn ider sirişküm o ġonca-femüñ gözi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 312, Beyit 2). [sirişküm, -üm ] 

 

sirişk-i çeşm-i ʿāşıḳ: Aşığın gözünün yaşı. 

Şehā şād-āb iden kūyuñ sirişk-i çeşm-i ʿāşıḳdur / Bilürsin şöhreti Şaṭdur şehā dünyāda Baġdāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 4). [sirişk-i çeşm-i ʿāşıḳdur, -dur ] 

 

sirişk-i lāle-gūn: Lale renkli gözyaşı. 

Ḳana ġarḳ itdi ruḫ-ı zerdüm sirişk-i lāle-gūn / Vechi var dilerse şāhum baña mīr-i ʿāşıḳān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 6). [sirişk-i lāle-gūn, ] 

 

sitem: Zulüm, eza, cefa. 

Var iken luṭf u kerem ḳılma sitem semtine ʿazm / Eyleme imsāke meyli var iken imkān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 4). [sitem, ] 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [sitem, ] 

 

sitem-i ġamze-i fettān: Fitneler koparan gamzelerin cefası, zulmü. 

Leb-i cān-baḫşı virür ḫasta dile gerçi ḥayāt / Sitem-i ġamze-i fettān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 2). [sitem-i ġamze-i fettān, ] 

 

siyāb-ı sürḫ: Kırmızı elbise. 
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Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [siyāb-ı sürḫ, ] 

 

siyeh: Siyah, kara. 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [siyeh, ] 

Nā-müsāʿid ṭāliʿum baḫtum siyeh ḳalbüm ḥazīn / Ṭañ mı ey gül-çihre bülbül gibi eylersem enīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 1). [siyeh, ] 

 

sofra-i ḫūn-ı viṣāl: Kavuşma kanının sofrası. 

Sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ ben faḳīr ü aca ac / Ey lebi senbūse-i şekker yañāġı ter gülāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 1). [sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ, -üñ ] 

 

ṣoḥbet: Muhabbet, konuşma. 

Raḳibe ṣoḥbetüm gerçi şitā faṣlından āfetdür / Göz aç nergis gibi gör bir bahār-ı dil-güşā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 6). [ṣoḥbetüm, -üm ] 

 

ṣoḥbet-i şeyḫ: Şeyhin sohbeti. 

Ṣoḥbet-i şeyḫe niçün gelmez diyü ṭaʿn eyleme / Ṣūfiyā dervīş Raḥīmī ʿaşḳa olmışdur mürīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 5). [ṣoḥbet-i şeyḫe, -e ] 

 

ṣoḳ-: Girmesini sağlamak. 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [ṣoḳsun, -sun ] 

 

ṣoḳun-: Takınmak. 

Ṣoḳunsa her ḳaçan nāzıyla ol serv-i revān ṣorġuc / İrüp teb tāb-ı ḥayretden olur lerzān hemān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 1). [ṣoḳunsa, -sa ] 

Cihān āsūde oldı sāye-i tuġ-ı vücūduñla / Ṣoḳunmasun şehā sen var iken her pehlevān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 4). [ṣoḳunmasun, -masun ] 

 

ṣoñ: Nihayet. 

Vefā ummañ bu dünyā derd-i bī-pāyānımış bildüm / Ṣoñı maʿmūre-i dehrüñ yine vīrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 1). [ṣoñı, -ı ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [ṣoñ, ] 
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ṣoñ dem: Son an, son nefes || hayatın sonu. 

Ṣoñ dem āsān it Raḥīmīye şehādet lafẓını / Yā Rab īmānıyla Kurʾānı aña hem-rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 5). [ṣoñ dem, ] 

Cān virürken ruḫuña ḫaṭṭuña dūş oldı gözüm / Ṣoñ dem īmān ile Ḳurʾān ile öldüm gitdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 345, Beyit 4). [ṣoñ dem, ] 

 

ṣoñ ucı: En sonu, nihayeti. 

Ḳor kār-bārı ṣoñ ucı yektā ider sefer / N’eyler tecemmülātı iden iḫtiṣār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 6). [ṣoñ ucı, ] 

Ḳaṣrınuñ bulduñ ḳuṣūrın çekdirüp şiddetler / Ṣoñ ucı pā-māl olup Şeddād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 4). [ṣoñ ucı, ] 

Nā-ḥaḳḳa teveccüh iden ey şāh-ı ḥaḳīḳat / Ger Ḫusrev ola ṣoñ ucı ḫusrāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 8). [ṣoñ ucı, ] 

Ṭayanma bir’ki gün dönse murāduñ üstine devrān / Ṣoñ ucı nā-murād eyler muḫālif çenberin ḳurdı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 4). [ṣoñ ucı, ] 

 

ṣoñra: Müteakiben, ardından. 

Başum aldum ele meydānuña ṣoñra ḳadem baṣdum / Ḥayātum defteri erḳāmına evvel ḳalem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 2). [ṣoñra, ] 

Ḳanumı dök cānumı al rāżıyam tek ṣun lebüñ / Ṣoñra ṭuyup ġamzeñ öldürürse ola ḳana ḳan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 2). [ṣoñra, ] 

 

ṣor-: Soru yönelterek bilgi istemek, sual etmek. 

Cān baġışlarken dem-ā-dem cānuma ey yār leb / Şol ḳadar ṣordum dehānuñ itmedi iḳrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 1). [ṣordum, -dum ] 

Ey ṣaçı ẓulmet nedür laʿlüñde ḫaṭṭ ṣordum didi / Ḫıżr-ı ḫoş-demdür delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 3). [ṣordum, -dum ] 

Neyden ṣoragör n’eydügin āvāz-ı maḥabbet / Bī-perde saña keşf ola tā rāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 1). [ṣoragör, -agör ] 

Raḥīmī bendeñüñ ḥālin ṣorarsañ / Esīr-i bend-i miḥnetdār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 6). [ṣorarsañ, -arsañ ] 

Ṭayanup ġamzeñe çeşmüñ döker ḳan / Velī ṣorsañ geçer ol mest-i mestūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
42, Beyit 2). [ṣorsañ, -sañ ] 

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [ṣorma, -ma ] 
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Dār-ı zülfin dün gice Manṣūra ṣordum ḫ˅ābda / Dār-ı dehr içre didi ol ʿāşıḳuñ miʿrācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 5). [ṣordum, -dum ] 

Sālik-i hicrāna ṣor şehr-i viṣālüñ menzilin / Bār-ı ʿaşḳıyla olupdur reh-güẕār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 2). [ṣor, ] 

Dehānı sırrını ṣordum leb-i laʿl-i şekerhādan / Didi mülk-i ʿademde varı ancaḳ bir ser-i mūdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 3). [ṣordum, -dum ] 

Ḫasta göñlümi ṣormaduñ bir gün / Derdüm ile o mübtelā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
7). [ṣormaduñ, -maduñ ] 

Ben şikeste-ḥāli ṣorma ḫāṭır-ı maʿmūreden / Dest-i cevriyle yıḳıḳ ḳalb-i ḫarābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 2). [ṣorma, -ma ] 

Ḥālet-i laʿlüñ Raḥīmī cām-ı sāġardan ṣorar / Ol meẕāḳ-ı cām-ı cānı kām-yābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 7). [ṣorar, -ar ] 

Şikeste-ḫātırum luṭf eyle bir ḳalbi ṣınıḳdan ṣor / Vücūdı seng-i cevriyle zaḫmdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 6). [ṣor, ] 

Dostum ḳaṭre gibi gerçi bir ednādur dil / Āşinādan ṣoragör gör nice deryādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 1). [ṣoragör, -agör ] 

Ġamum ṣorma benüm mesrūr dil-i maʿmūra ḫāṭırdan / Yıḳıḳ göñlüm benüm cevriyle vīrān olmayan 
bilmez (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 4). [ṣorma, -ma ] 

Cefā-yı ġamze cāna geçdi peykānı dil uzatmaz / Ṣorup ḥālüm aġız açar bu zaḫm-ı cān-sitān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 5). [ṣorup, -up ] 

Cāhı çāha menṣūbı menṣūbeye döndürdiler / Rāh-ı Ḥaḳda her biri ṣorsañ yine gümrāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 5). [ṣorsañ, -sañ ] 

Ṣordum dehenüñ gevheri bī-ḳıymet ü nā-yāb / Biñ cān virelüm yoḳ dime ammā degerinden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 228, Beyit 2). [ṣordum, -dum ] 

Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle / Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 2). [ṣor, ] 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [ṣorsam, -sam ] 

Hecr ile öldüm meded depret lebüñ ṣor ḥālümi / Zinde eyle bendeñüm bir cām-ı rūḥ-efzāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 3). [ṣor, ] 

Lebine al ruḫı āl-i peyem-ber geçinür / Ṣoralum ālıla cāndan gele bu peyġāmı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 310, Beyit 5). [ṣoralum, -alum ] 

Yaşumla āhuma ṣor gör hevā-yı ʿummānı / Gezer ṣabāyıla her dem feżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 1). [ṣor, ] 

Müşkil-i ʿaşḳı müftiye ṣordum / İtmedi ḥall kitāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 3). 
[ṣordum, -dum ] 

 

ṣorġuc: Eskiden imtiyaz alameti olarak kavuklar üzerine takılan altın, gümüş tellere, uzun kanatlara denir. 
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Ṣoḳunsa her ḳaçan nāzıyla ol serv-i revān ṣorġuc / İrüp teb tāb-ı ḥayretden olur lerzān hemān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 1). [ṣorġuc, ] 

Ḫırāmān ḳanda nīk ẓıllin düşürmez ḫāke ḥıfẓ eyler / Misāl-i ebr-i Aḥmeddür ki olmış sāyebān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 2). [ṣorġuc, ] 

Misāl-i ʿāşıḳ-ı āşüfte ditrer üstüñe dir dir / Elin al ḳoma ayaḳda olupdur ser-girān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 3). [ṣorġuc, ] 

Cihān āsūde oldı sāye-i tuġ-ı vücūduñla / Ṣoḳunmasun şehā sen var iken her pehlevān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 4). [ṣorġuc, ] 

Mükedder yoḳ zemānuñda meger destār-ı āşüfte / Perīşān dil bulunmaz kimse illā nā-tüvāñ ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 5). [ṣorġuc, ] 

Nigehbān itme genc-i ḥüsnüñe ol ṣūret uġrısın / Ḳara zülfüñe el ḳarmaya şāyed nā-gehān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 6). [ṣorġuc, ] 

Raḥīmī bendeñi gibi vefā zencīri bend itmiş / Ṭapuña boynı baġlu çākerüñdür bī-gümān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 7). [ṣorġuc, ] 

 

sög-: Kızmak, azarlamak. 

Acı acı sögdügine ben duʿālar ḳılduġum / Ṭatlu ṭatlu ol şeker-güftārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 2). [sögdügine, -dügine ] 

 

söyle-:  

1.(Anlatmak istediği şeyi) Sözle bildirmek. 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ olan şifā ummaz budur Ḳānūn / Yüri var başuñ aġrıtma yeter söyle ṭabībā ṭabʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 6). [söyle, ] 

Kime söylersin dilüñ bilmez dilegüñ añlamaz / Dād-ı āh ey dādger bir dāver-i dil-ḫ˅āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 2). [söylersin, -rsin ] 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [söyle, ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūdın yandırur yoḳdur / Beni söylerler ey meh bir daḫi şemʿ-i şebistānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 4). [söylerler, -rler ] 

 

2. Konuşmak. 

Açılup gül gibi her ḫāra bülbüller gibi söyler / Bana geldükde aġzın açmaz ol ġonca ḫamūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 4). [söyler, -r ] 

Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [söylemez, -mez ] 

Nālesine raḥm idüp ben bülbül-i āşüftenüñ / Açılup gül gibi ol ġonca-dehānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 2). [söylemez, -mez ] 
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Söyleşür aġyār ile ḳarşumda ol şīrīn-zebān / Cānum acıtdı benüm rūḥ-ı revānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 3). [söylemez, -mez ] 

Ben ġubārından mükedderdür meger āyīnesi / Yoḫsa n’oldı ṭūṭī-i şekker-zebānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 4). [söylemez, -mez ] 

Ey Raḥīmī ẕerreveş pā-māl ü ser-gerdānıyam / Bir’ki gündür ol meh-i nā-mihribānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 5). [söylemez, -mez ] 

ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından / ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 4). [söylemez, -mez ] 

 

3.İfade etmek. 

Bu ʿömr-i bī-ḳarāruñ māverāsından revān söyler / İşit semʿ-i ḳabūliyle ṣular her demde gūyādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 4). [söyler, -r ] 

 

4. (Şiir vb. şeyler için) Düzenlemek, tanzim etmek. 

İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [söylerseñ, -rseñ ] 

 

söyleden: Söyleten kişi. || Sevgili. 

Ḫār-ı ġam-ı hicrāndan olur bülbül-i dilzār / Ey ġonca ḳo sen söyleyeni söyledeni gör (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 52, Beyit 3). [söyledeni, -i ] 

 

söylen-: Anılmak, anlatılmak. 

Bir gedāñam ben senüñ ey pādişāh-ı ser-firāz / Söylenür Maḥmūd-ı şāh ile nitekim ḫāṣ Ayāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 1). [söylenür, -ür ] 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [söylenür, -ür ] 

 

söyleş-: Karşılıklı konuşmak, sohbet etmek. 

Söyleşür aġyār ile ḳarşumda ol şīrīn-zebān / Cānum acıtdı benüm rūḥ-ı revānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 3). [söyleşür, -ür ] 

Gelseñ ey bülbül senüñle yāri söyleşsek birez / Ġonca gibi ol gül-i gülzārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 1). [söyleşsek, -sek ] 

Acı acı sögdügine ben duʿālar ḳılduġum / Ṭatlu ṭatlu ol şeker-güftārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 2). [söyleşsek, -sek ] 

Fürḳatiyle biñ ġamum var eylemem bir bir beyān / Vuṣlatıyla şād olup dildārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 3). [söyleşsek, -sek ] 
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Tercümānlıḳ eylese ḳarşuñda cānum laʿlüñe / Bildürüp keyfiyyetüm esrārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 4). [söyleşsek, -sek ] 

Meclisüñde şevḳ ile yanup dutuşaḳ şemʿile / Nār-ı ʿaşḳı ʿārıż-ı gül-nārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 5). [söyleşsek, -sek ] 

Ḫor geldi ḫor gitdi dergehüñden it gibi / Ḥayret-i endīşe-i aġyārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 6). [söyleşsek, -sek ] 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [söyleşsek, -sek ] 

Ḥāl-i erkāna vuḳūfı var Raḥīmī bendeñüñ / Gāh paşayı gehi ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 8). [söyleşsek, -sek ] 

Ben senüñle fürḳatüm vuṣlat bulursam söyleşem / Ey gözi bīmār ger ṣıḥḥat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 1). [söyleşem, -em ] 

Şerḥa şerḥa sīnemüñ zaḫmını hem dil yarasın / Ḫancerüñle dilleşüp ruḫṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 2). [söyleşem, -em ] 

Yāremüñ aġzına tīġüñ dil ṣoḳar ikide bir / Ben anuñla ġamzeden himmet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 3). [söyleşem, -em ] 

Zülfi ucından Muṭavvel ser-güẕeştüm Muḫtaṣar / Ger dehān-ı yārdan vüsʿat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 4). [söyleşem, -em ] 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi / Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 5). [söyleşem, -em ] 

Ḫārdan zaḫm-ı ġamın cānumda laʿl-i yār içün / Bülbülā bir ġonca-i nüzhet bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 6). [söyleşem, -em ] 

Çekdügüm cevri Raḥīmī āh diyü aġyārdan / Ol perīnüñ daʿvetin ḫalvet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 7). [söyleşem, -em ] 

 

söyleyen: Söyleyen, konuşan || Âşık. 

Ḫār-ı ġam-ı hicrāndan olur bülbül-i dilzār / Ey ġonca ḳo sen söyleyeni söyledeni gör (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 52, Beyit 3). [söyleyeni, -i ] 

 

söz: Laf, kelime. 

Söz bir olur beg didüm vāʿiẓ uzatma ḳıṣṣayı / Meyl-i firdevs-i berīn itmez iden dīdār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 4). [söz, ] 

Zülfüñe dil baġlamayan ʿaḳlı yoḳ dīvānedür / Laʿlüñe cān virmeyenüñ her sözi efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 1). [sözi, -i ] 

Ġam-ı ferdāyı añma dem bu demdür ḫurrem ol diyüp / Sözi gūşumda yir eyler rikābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 3). [sözi, -i ] 
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Ṭopṭoludur vāʿiẓ benüm gūşumda ġaflet penbesi / Ḥaḳdur sözüñ hep bilürem yādumdadur ez-berdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 6). [sözüñ, -üñ ] 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [söz, ] 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [söz, ] 

Degüldür gördügüñ söz mūje-i dildārda kebkeb / Gözüm merdümleri teşrīf içündür dürr-feşān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 4). [söz, ] 

Raḥīmī bendeñüñ düşmen sözüyle ḫāṭırın yıḳma / Ḫalīlüm Kaʿbe ḥaḳḳı ḳıble-i Raḥmānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 7). [sözüyle, -üyle ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde Raḥīmī bendeñüñ her bir sözi / Ḥaḳḳ budur ḳıymetde birdür gevher-i vālāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 7). [sözi, -i ] 

Egmez Raḥīmī başını ṭūbā-yı sidreye / Ṭoġrusı söz budur ḳad-i mevzūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 5). [söz, ] 

Raḥīmī bendesi olalı ol şāh-ı süḫan-dānuñ / Sözi gevherlerin ṣandūḳa-i ʿirfāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 6). [sözi, -i ] 

 

söz aç-: Bir konu üzerine konuşmaya başlamak. 

Yine gül gibi ʿīş it ġonca-leblerle bahār içre / Söz aç bülbül gibi gel gül gibi bir murġzār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 1). [söz aç, ] 

 

söze gel-: Dile gelmek, söylemeye başlamak. 

Şeker-ḫandından olur ey meẕāḳ-ı cān şeker peydā / İder elfāẓ-ı dür-bāruñ söze gelse şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 1). [söze gelse, -se ] 

 

sözüñ itdükce: Sözünü ettikçe, andıkça. 

Deryādur eyā kān-ı kerem ṭabʿ-ı Raḥīmī / Vaṣf-ı lebüñ itdükce sözüñ ol güher eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 7). [sözüñ itdükce, ] 

 

sözüñ ṭoġrusı budur: Sözün doğrusu budur. 

Sözüñ ṭoġrusı budur ḳadd-i mevzūnuñ gibi anı / Yazamaz öyle ḫoş-reftār u bir serv-i ḳıyāmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 3). [sözüñ ṭoġrusı budur, ] 

 

ṣu:  

1.Saf, berrak ve akıcı madde: su. 
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Cānuma bir būse iḳrār eyledi o laʿl-i nāb / Māʾil oldı ṣandı ṣudur teşne-dil gördi serāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 12, Beyit 1). [ṣudur, -dur ] 

Ḳāmetüñ rāst serv-i dil-cūdur / Ṣu gibi göñlüm aḳıdan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 2). [ṣu, 
] 

Yalmanur teşne-dil görüp laʿlüñ / Ḫastadur ṣandı bir içüm ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
3). [ṣudur, -dur ] 

Aġladup alma ey perī āhum / Gözlerüm yaşı bir ılı ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 9). [ṣudur, 
-dur ] 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [ṣu, ] 

Ṣu gibi ṣāf ol derūnuñda küdūret ḳalmasun / Bir dem ola ṣu gibi tā ḳılasın dīdārı seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 55, Beyit 4). [ṣu, ] 

Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum / Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 5). [ṣu, ] 

Bu ʿömr-i bī-ḳarāruñ māverāsından revān söyler / İşit semʿ-i ḳabūliyle ṣular her demde gūyādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 4). [ṣular, -lar ] 

ʿĀşıḳ-ı dīdār aña dirler ki her dem ṣu gibi / Kūy-ı dil-berde vücūdın ḫāk ile hem-vār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 2). [ṣu, ] 

Ṣu gibi yüz sürüyü geldi çemenler ḫıdmete / Tā ola vech-i ḥasen gibi sürūr-efzā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 2). [ṣu, ] 

Raḥīmī ṣu gibi aġlar ṣabāveş āh idüp her dem / Niç’itsün görmedi ḫāk-i cenābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 4). [ṣu, ] 

Beni ṣaḥrāya ṣalan ṣu gibi ḫadduñ ḫayālidür / Vefā ṭaġında ser-mest eyleyen çeşm-i ġazālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 5). [ṣu, ] 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [ṣu, ] 

Bāġ-ı ḥüsnüñsüz cinān bāġına dil dil baġlamaz / Ṣu gibi ṣāfi-nihāduz seyr-i dīdār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 3). [ṣu, ] 

Ḳarār itmez dil ü cān tende ey rūḥ-ı revān sensüz / Olur ṣular gibi gözüm yaşı her sū revān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 1). [ṣular, -lar ] 

Çekme baş āteş gibi ḫāk ol hevā-yı ʿaşḳ ile / Ṣu gibi dīdāra ṭālibseñ ne lāzım baş ayaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 140, Beyit 3). [ṣu, ] 

Gün bu gündür aç gözüñ nergis gibi gülzāra baḳ / Māʾil-i dīdār iseñ ṣu gibi ḫadd-i yāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 1). [ṣu, ] 

Ey Raḥīmī seyr-i dīdār ise dāʾim ārzū / Maʾil olma her yaña ṣu gibi sūy-ı yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 143, Beyit 5). [ṣu, ] 

Her serv-i hevā-baḫşa ṣu gibi olup māʾil / Her berg-i ḫazān gibi yollara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 4). [ṣu, ] 
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Olup dil ṣu gibi sen serve māʾil / Velī yoḳ bāġ-ı vaṣla yol ne ḥāṣıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 
1). [ṣu, ] 

Laʿlüñe hem-meşreb olduġın işitmiş bādenüñ / Mā-ḥaṣal cānā ṣu idi kendüden āb-ı zülāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 4). [ṣu, ] 

Aḳıtdum yaşumı ṣu gibi ey ḳadd-i revān her sū / Maḥabbet sebzesin şād-āb idüp bir seyrgāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 2). [ṣu, ] 

Girince sen boyı servi revānuñ ḳatı göñline / Döşendüm ṭopraġı yaṣduġumı ṣu gibi ṭaş itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 6). [ṣu, ] 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [ṣu, ] 

Gözi yaşlu Raḥīmīyi demidür ber-murād eyle / Revān olsun yanuñca ey sehī-ḳad ṣu gibi her sū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 7). [ṣu, ] 

Geşt ider dil ṣu gibi ey serv-i sūy-ı kūyuñı / ʿĀşıḳ-ı āşüftedür dīdāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 273, Beyit 2). [ṣu, ] 

Ḫūn oldı eşk-i çeşmüm ol gül-ʿiẕāra ḳarşu / Ṣular bulanıḳ aḳar evvel bahāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 1). [ṣular, -lar ] 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [ṣu, ] 

Ḳan mıdur ol ki ṣu gibi ḳapuñda aḳmaya / Baş mıdur ol ayaġuña ġalṭānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 2). [ṣu, ] 

Nev-bahār irdi demidür cūş idüp aḳ ṣu gibi / Ey göñül cūyāyısañ dīdāra gel aḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 1). [ṣu, ] 

Laʿlüñe cānā ḳaçan mānend olur āb-ı ḥayāt / Ḳarañudur ötesi añma ol alçaḳ ṣu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 314, Beyit 2). [ṣu, ] 

Ter düşersin sūy-ı kūyuñda yaşum seyl-ābına / Ḫāk-i pāyuña revā mıdur yol ırmaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 3). [ṣu, ] 

Nārveş ser-keşlenürmişsin hevādār olana / Ġaybdur çıḳsa cihān gözden bu dem çoḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 4). [ṣu, ] 

Nev-bahār-ı ḥüsnüñüñ her dem cünūnum artırur / Boynuma zencīr-i zülfüñ vaḳtidür daḳ ṣu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 5). [ṣu, ] 

Ey Raḥīmī ḳanda buldum dime dāʾim gör nesin / Saña ol bir ḫūndur bulduñsa aylaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 6). [ṣu, ] 

Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [ṣu, ] 

Ol Sikender derdin ayru bende ṣoñ dem göreyin / Ḳayṭafā gibi puṣudan ġarḳ ide bu ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 2). [ṣu, ] 

Çeşme-i dilden aḳar ḳanlu sirişküm ṣu gibi / Dem-be-dem ṭurmaz bulanur bir deliḳanlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 1). [ṣu, ] 
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Seyr-i dīdāruña ṣu gibi revān olsam diyü / Göz açup gözler Raḥīmī sūy-ı kūyuñ pul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 7). [ṣu, ] 

Bir dem ṣu gibi irmedi dīdār seyrine / Şol tünd-revi saḫt-ı dil olan ḥacer gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 4). [ṣu, ] 

 

2. Gözyaşı. 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [ṣuyuñ, -yuñ ] 

 

suʾāl it-: Sormak. 

Zaḫm-ı seng-i fürḳatüñ benden suʾāl it ġayrı ḳo / Ser-güẕeştümden ne bilsün başına ṭokınmayan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 4). [suʾāl it, ] 

Benümle hem-dem olan yaşuma suʾāl itsün / Ḳatı derin bilür ol mā-cerā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 2). [suʾāl itsün, -sün ] 

 

ṣubaşı: Komutan. 

Ṣubaşıdur Raḥīmī eşkiyle şimdi ammā / Şāh-ı melāmet oldı nāmūs u ʿāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 5). [ṣubaşıdur, -dur ] 

Sipāh-ı eşk-i ḥasretden şehā ġarḳ itdi dünyāyı / Raḥīmīnüñ gözi yaşına raḥm it eyle Ṣubaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 5). [ṣubaşı, ] 

 

ṣubaşı it-: Komutan yapmak. 

Raḥīmī baġrumuñ başında buldum yaşumuñ başın / Ṣubaşı idüp ol demde sipāh-ı ʿaşḳa baş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 7). [ṣubaşı idüp, -üp ] 

 

sū-be-sū: Her taraf, her yan. 

Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā / Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 4). [sū-be-sū, ] 

 

ṣubḥ: Sabah. 

Hecrüñ şebinde āhuma hem-dem bulunmadı / Gönderdi ṣubḥ bād-ı şimāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 133, Beyit 5). [ṣubḥ, ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [ṣubḥ, ] 

 

ṣubḥ ol-: Sabah olmak, gün aydınlanmak. 
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Gün yüzin ʿarż idegör bir şeb o māh-ı şāmı / Şevḳden şarḳa dönüp ṣubḥ ola devrüñ şāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 310, Beyit 1). [ṣubḥ ola, -a ] 

 

ṣubḥ olınca: Sabaha kadar. 

Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [ṣubḥ olınca, ] 

 

ṣubḥ u mesā: Sabah akşam, her zaman. 

Çekeli pehlūsına gün gibi sen meh-çihreyi / Çerḫveş gögsin gerer ṣubḥ u mesā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 2). [ṣubḥ u mesā, ] 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz yeldirür ṣubḥ u mesā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [ṣubḥ u mesā, ] 

 

ṣubḥ u mesā-yı nev-rūz: Yeni günün sabah ve akşamı. 

Ruḫsār u kākülüñüz şimdi berāber oldı / Yanumda ey yüzi gül ṣubḥ u mesā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 5). [ṣubḥ u mesā-yı nev-rūz, ] 

 

ṣubḥ u şām: Sabah ve akşam (gece gündüz). 

Giceyi gündüze ḳatup irişdi yine bahar / Ṣafā-yı ʿişreti biz daḫi ṣubḥ u şām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 6). [ṣubḥ u şām, ] 

 

ṣubḥa dek: Sabaha kadar. 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [ṣubḥa dek, ] 

Ey Raḥīmī ḳadd ü zülf-i yār ise sevdā-yı cān / Ṣubḥa dek yılduz ṣayup her gice ol bī-dār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 7). [ṣubḥa dek, ] 

Her gice ḫār-ı ġamından ṣubḥa dek sen ġoncanuñ / ʿAndelībāsā göñül pes nā-gehānī zār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 2). [ṣubḥa dek, ] 

Ṣubḥa dek yılduz ṣayar yıllar geçer göz yummazuz / Ayda bir gün görinür āh ol meh-i tābānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 2). [ṣubḥa dek, ] 

Şām-ı hecrüñde leb ü ḫaddüñle gördi sūzişem / Cān eridüp ṣubḥa dek yanup tüter her bār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 5). [ṣubḥa dek, ] 

Şām-ı fürḳatde görelden āteşüm ey yār şemʿ / Od yaḳup başına yanup ṣubḥa dek aġlar şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 1). [ṣubḥa dek, ] 

 

ṣubḥāsā: Sabah gibi. 
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Ṭutuşdum āteş-i mihrüñle mihr it yoḳsa ṣubḥāsā / Rumūz-ı mihrüñi gün gibi ey meh işde fāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 4). [ṣubḥāsā, ] 

 

ṣubḥ-dem: Sabah vakti, sabahleyin. 

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [ṣubḥ-dem, ] 

Dimāġ-ı cāna irdi ṣubḥ-dem bir nükhet-i cān-baḫş / Raḥīmī ol muʿaṭṭar zülf-i ʿanber varsa būdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 4). [ṣubḥ-dem, ] 

Çāk çāk itdi yaḳasın ṣubḥ-dem gülşende gül / Ġanc-ı laʿlüñden meger ḳılmış ṣabā bir keşf-i rāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 5). [ṣubḥ-dem, ] 

Ṣubḥ-dem çāk eylesem gül gibi ʿiṣmet cāmesin / Raḳṣa girsem gün gibi mihrüñle devrān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 2). [ṣubḥ-dem, ] 

Bunca istiġnā ile mihr-i cihān-ārāyı gör / Āsitānuñ ḫākine her ṣubḥ-dem sürer cebīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 4). [ṣubḥ-dem, ] 

Gül yüzüñ hecriyle feryādın Raḥīmī bendeñüñ / Ṣubḥ-dem işitdi bülbül fāriġ oldı zārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 7). [ṣubḥ-dem, ] 

Ḫ˅ābda gördüm ṣaçuñ bendine baġlanmış ṣabā / Ṣubḥ-dem kūyuñda gördükde didüm uşbu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 4). [ṣubḥ-dem, ] 

 

ṣubḥ-ı devlet: Saadet sabahı. 

Ṣubḥ-ı devlet olmaġa ḳapuñ ṣadāḳat ehline / Ḳıldı Ḥaḳ cevlāngehüñ cānı civār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 3). [ṣubḥ-ı devlet, ] 

 

ṣubḥ-ı dīn: Dinin sabahı. 

Şām-ı küfr içre ḳalurdı kāʾināt ey ṣubḥ-ı dīn / Tāb-ı tīġüñ olmasa envār-ı mihre tevʾemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 2). [ṣubḥ-ı dīn, ] 

 

ṣubḥ-ı ḥüsn: Güzellik sabahı. 

Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [ṣubḥ-ı ḥüsne, -e ] 

 

ṣubḥ-ı rūşen: Aydınlık sabah. 

Ẕerre deñlü mihrüñ ey meh dilde bes peydā olur / Ṣubḥ-ı rūşen gibi rāzı ʿāleme ifşā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 1). [ṣubḥ-ı rūşen, ] 

 

ṣubḥ-ı vaṣl: Kavuşma sabahı. 
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Ṣubḥ-ı vaṣluñla müşerref ḳıl Raḥīmī bendeñi / Leyl-i fürḳatde yiter geçdi güni ey yüzi māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 7). [ṣubḥ-ı vaṣluñla, -uñla ] 

 

ṣubḥ-ı viṣāl: Vuslat, kavuşma sabahı. 

ʿĀşıḳa ṣubḥ-ı viṣālüñdür Ḫalīlüm rūz-ı ʿīd / Kaʿbe-i kūyuñ Ṣafā ehline miḥrāb-ı ümīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 1). [ṣubḥ-ı viṣālüñdür, -üñdür ] 

 

ṣuç: Kabahat, hata. 

Efendi seni sevdügümdür ṣuçum / Bu cürmiyle bende güneh-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 6). [ṣuçum, -um ] 

 

sūd: Kazanç, yarar. 

Meh-i sipihr-i leṭāfet şehi diyār-ı ḥüsn / Raḥīmī sūduñuñ ol bī-bedel güzeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 7). [sūduñuñ, -uñuñ ] 

 

ṣudāʿ vir-: Sıkıntı, rahatsızlık, huzursuzluk vermek. 

Bülbülüñ nālesi ʿuşşāḳa bu dem virdi ṣudāʿ / Naġmesin muṭrib-i ḫoş-lehçelerüñ gūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 2). [ṣudāʿ virdi, -di ] 

 

ṣūfī: Kaba sofu (çok dindar olup irfanı olmayan kimse). 

Fehm eyler iseñ rāst nevāyı yine ṣūfī / Pencgehde maḳāmuñ ola şehnāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 2). [ṣūfī, ] 

Ḳamu eşyāda her vechile vechü’llāhı seyr eyle / Ṣafā ehline ey ṣūfī bu mirʾāt-ı muṣaffādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 2). [ṣūfī, ] 

Dil ü cān cürʿa-i bezm-i elestüñ mestidür ṣūfī / Görüp ṭaʿn itme ol o kāra ṣanma iḫtiyārumdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 4). [ṣūfī, ] 

Menʿ itme ṣūfī dil-ber ü meyden Raḥīmī / Ḳo ʿīş ü ʿişret itsün anı şimdi çaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 4). [ṣūfī, ] 

Baş açuḳ biz muḳīm-i tekyegāh-ı vaḥdetüz ṣūfī / Ġubār-ı ʿaşḳ ile vālih dil-i ḥayrānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 3). [ṣūfī, ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ṣūfī ruḫ-ı zībāya baḳ / Gör ne şekl iẓhār ider ol ṣūret-i maʿnāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 1). [ṣūfī, ] 

Velī miḥnetden āzād eylemekdür / İçüp cāmı yiyüp ṣūfi gehi beng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 2). [ṣūfi, ] 

Virürdüñ ḫırmen-i dihḳān-ı dehrüñ ḥāṣılın ṣūfi / Elüñe girse ger gendüm ḳadar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 4). [ṣūfi, ] 
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Şarāba rehn iderdüñ cübbe vü destārı ey ṣūfī / Ṣafā-yı ḳalb ile olsañ eger āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 4). [ṣūfī, ] 

Ḫudānuñ ʿafv-ı ḫūnī üstümüzden / Be ṣūfī eylemez ikrāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
5). [ṣūfī, ] 

Gerekmez ravża-i rıḍvān-ı ġılmān-ı ḳamer-ṭalʿat / Saña erzānı ey ṣūfī benüm ol yāredür meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 2). [ṣūfī, ] 

Ṣūfiye ḳarşu Raḥīmī içeyüm bāde-i ṣāf / Mest-i dād-kār olayın ʿāşıḳ-ı bī-bāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 7). [ṣūfiye, -ye ] 

Ṣūfi kūyuñda cemālüñden ṣafā kesb idemez / Nūr görmez Kaʿbede her çeşm-i nā-bīnā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 4). [ṣūfi, ] 

Reh-i ṭāʿatde iḫlāṣ ile dökmezseñ yaşuñ ṣūfī / Ḳabūl olmaz niyāzuñ sübḥañ olursa süreyyādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 6). [ṣūfī, ] 

Selāmet semtine luṭf eyle taḥrīk itme ey ṣūfi / Ḫarābāt ehliyem nūş eyledüm ben cām-ı bed-nāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 3). [ṣūfi, ] 

Yüz yumaz oldı ṭāʿat-i ḫayra / Şimdi ṣūfi şarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 2). [ṣūfi, 
] 

 

ṣūfiveşān: Sufi gibiler. 

Ey pīr-i meygede beni mest eyle ḥürmet it / Ṣāfi-keşān ü ṣūfiveşān delḳ-pūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 3). [ṣūfiveşān, ] 

 

ṣūfiyā: Ey sofi. 

Ṣoḥbet-i şeyḫe niçün gelmez diyü ṭaʿn eyleme / Ṣūfiyā dervīş Raḥīmī ʿaşḳa olmışdur mürīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 5). [ṣūfiyā, ] 

Ṣūfiyā ḳorkutma ısınduḳ ʿaẕāb-ı dūzaḫa / Biz ḫaber alduḳ degülmiş hecr-i dil-berden eşed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 6). [ṣūfiyā, -yā ] 

Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [ṣūfiyā, ] 

Ṣūfiyā seyr-i ruḫı baña nigāruñ yürisin / Naḳş-ı bī-cān gibi var ṣūret-i dīvāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 3). [ṣūfiyā, ] 

Ṣūfiyā sāf eyle gel jeng-i ʿalāyıḳdan dilüñ / Ṣūret-i maʿnā görinmez olmasa āyīne ṣāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 6). [ṣūfiyā, ] 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [ṣūfiyā, ] 

Bāde-i bezm-i ezel birle leb-ā-leb ṭoludur / Ṣūfiyā nūş ide gör cām-ı muṣaffādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 4). [ṣūfiyā, ] 
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Ṣūfiyā iḫlāṣ ile Allāhı isterseñ eger / Ḳıl namāz eyle niyāz ammā ki geh geh āh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 4). [ṣūfiyā, ] 

 

ṣulḥ: Barış. 

Geçüp ġavġālarından ʿālemüñ ṣulḥından el çekdüm / Ferāġat menzilinde sākin-i künc-i rıżā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 5). [ṣulḥından, -ından ] 

Ne ġavġāsında ne ṣulḥındayum şāhum velī dehrüñ / Naṣīb olmadı bir tenhā maḥal hengāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 2). [ṣulḥındayum, -ındayum ] 

 

sulṭān: Padişah, hükümdar. 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [sulṭān, ] 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [sulṭānı, -ı ] 

Başumda şuʿle-i sūzum dilümde dūd-ı āhum var / Belā iḳlīminüñ sulṭānıyum zerrīn-külāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 1). [sulṭānıyum, -ıyum ] 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [sulṭānımuz, -ımuz ] 

Cānın eyler Raḥīmī saña fidā / Göre sulṭānum ol gedā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 11). 
[sulṭānum, -um ] 

Sen cism-i dehrüñ cānısın sen cāna ṣıḥḥat yaraşur / Sen ʿālemüñ sulṭānısın sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 1). [sulṭānısın, -ısın; sulṭāna, -a ] 

Mihr-i ruḫuñ bu dīde-i Yaʿḳūb-ı devrüñ nūrıdur / Sen Yūsuf-ı Mıṣr-ı kerem sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 3). [sulṭāna, -a ] 

Devleti Ḥaḳḳ umarum saña vire sulṭānum / Ẕāt-ı pāküñde vücūhāt ile var istiḥḳāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 6). [sulṭānum, -um ] 

Bu ednā bendeñi bir şāh-ı ʿālī-şāna gönderseñ / Gedāñı bir mürüvvet ṣāḥibi sulṭāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 1). [sulṭāna, -a ] 

Ḫuceste ḫaṣlet ü ferḫunde sīretsin Selīmāsā / Süleymān gibi hem sulṭānısın iḳlīm-i ʿirfānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 3). [sulṭānısın, -ısın ] 

Bende olmaz degme sulṭāna denāʾet ʿarż idüp / Bir senüñ gibi şeh-i ʿālī-cenāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 4). [sulṭāna, -a ] 

Zemāne ḫaṭṭını ancaḳ gedā-yı ʿaşḳ olan añlar / Cihānda derd-i ser-efser çeken sulṭānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 2). [sulṭānımış, -ımış ] 

Ḳul olmaz dergehüñden ġayra istiġnāsı ʿālīdür / Şehā mülk-i cünūnuñ başḳa bir sulṭānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 3). [sulṭānıdur, -ıdur ] 
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Raḥīmī bir gedādur dergeh-i devlet-penāhuñda / Unutduñ çoḳ zemāndur sen anı sulṭānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 5). [sulṭānum, -um ] 

Gel ṭoġrudalum biz dümeni baḥr-i ʿaṭāya / Almaḳ bizüm ü virmek o sulṭāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 3). [sulṭāna, -a ] 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [sulṭān, ] 

Gül gibi ġonca-dehenlerle müdām iç laʿl-i nāb / ʿİşreti fevt itme sulṭānum irişmezdüm deme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 2). [sulṭānum, -um ] 

Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [sulṭānum, -um ] 

İtdügi ẓulmi Raḥīmī mūra luṭf it āṣafā / Bāri bir gün ʿarż ḳıl sulṭān Süleymān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 5). [sulṭān, ] 

Raḥīmī bir mürüvvetlü kerīmü’ş-şāna ḳul oldı / Yime ġam devletinde ʿālemüñ sulṭānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 6). [sulṭānıyuz, -ıyuz ] 

Efendi ben ḳulın sen şāh-ı ʿālī-şāna gönderdi / Gedā-yı āsitānın yaʿni sen sulṭāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 1). [sulṭāna, -a ] 

Raḳīb-i rū siyāhuñdan kesil ey āfitābum gel / Bilürsin görmedi kimse melek ḳatında sulṭānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 6). [sulṭānı, -ı ] 

A ẓālim ẓulmüñi ḥadden aşurma / Bu şehrüñ yoḳsa hīç sulṭānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 2). [sulṭānı, -ı ] 

 

sulṭān bāġı: Kütahya'da bulunan bir mesire yeri. 

Görmek isterseñ cinān bāġında ger cān bāġını / Bir lebi ġoncayla gel seyr eyle sulṭān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 1). [sulṭān bāġını, -ını ] 

 

sulṭān it-: Sultan yapmak. 

Raḥīmī ḳuluña emr eyle olsun sākin-i kūyuñ / ʿAzīzüm ol gedāyı bir söz ile Mıṣra sulṭān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 7). [sulṭān it, ] 

 

sulṭān ol-: Padişah, hükümdar olmak. 

Senüñ olsun saʿādetle ʿazīzüm mülket-i dünyā / Baña ḳapuñda ḳulluḳ Mıṣra sulṭān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 3). [sulṭān olmadan, -madan ] 

Ḳapusında ḳul olmaḳ ḳadrini sen Yūsuf-ı ḥüsnüñ / ʿAzīzüm mülket-i Mıṣr içre sulṭān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 5). [sulṭān olmayan, -mayan ] 

 

sulṭān-ı ʿaşḳ: Aşkın sultanı || sevgili. 
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Ey Raḥīmī şād ṭut göñlüñ seni sulṭān-ı ʿaşḳ / ʿĀḳıbet cünd-i ġama ser-ʿasker ü serdār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 5). [sulṭān-ı ʿaşḳ, ] 

Ey Raḥīmī şād ṭut göñlüñ seni sulṭān-ı ʿaşḳ / ʿĀḳıbet cünd-i ġama ser-ʿasker ü serdār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 5). [sulṭān-ı ʿaşḳ, ] 

 

sulṭān-ı mülk-i maʿrifet: Hüner memleketinin padişahı. 

Sulṭān-ı mülk-i maʿrifetüm ben Raḥīmiyā / Ammā Selīm-i şāh-ı süḫan-dāna bendeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 7). [sulṭān-ı mülk-i maʿrifetüm, -üm ] 

 

sulṭān-ı süḫan-dān: Güzel söz söyleyen padişah. 

Fehm ider ḥāl-i gedāyı şeh-i devrānumsın / Maʿrifet maḥzeni sulṭān-ı süḫan-dānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 1). [sulṭān-ı süḫan-dānumsın, -umsın ] 

 

sulṭān-ı ʿuşşāḳ: Âşıkların sultanı. 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳda hem-rāhum oldı eşk ü āh-ı ġam / Şehā sulṭān-ı ʿuşşāḳum bular ḫayl ü sipāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 2). [sulṭān-ı ʿuşşāḳum, -um ] 

 

ṣulu şeftālu: Sulu şeftali || sevgilinin dudağı. 

Teşne-cāna ṣunmadı bir dem ṣulu şeftālusın / Gösterür ayva bu ben maḥzūra ammā nār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 5). [ṣulu şeftālusın, -sın ] 

 

ṣun-: Vermek, uzatmak, takdim etmek, ikram etmek. 

Ḫayāl-i laʿl-i cānānumla mestem sāḳiyā ṣunma / Benem ḫod baña yetmişdür ne lāzım bāde-i ḥamrā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 3). [ṣunma, -ma ] 

Cānımuz bezm-i maḥabbetde bu dem mest eyledüñ / Ṣundı bir cām-ı şarāb-ı ḫoş-güvār-ı evliyā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 9). [ṣundı, -dı ] 

Cürʿa-i cām-ı lebüñsüz ṣunma billāh sāḳiyā / Acıdupdur cānumı keyfiyyet-i cām-ı şarāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 4). [ṣunma, -ma ] 

Teşne-cāna ṣunmadı bir dem ṣulu şeftālusın / Gösterür ayva bu ben maḥzūra ammā nār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 5). [ṣunmadı, -madı ] 

Gitmez idi bir nefes āyīne-i dilden ġubār / Merḥabālarla lebin ṣunmasa meh-rūyān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 10). [ṣunmasa, -masa ] 

Sāḳiyā min-baʿd ṣunma būsesüz cām-ı şarāb / Ārzū-yı cān u dil laʿl-i leb-i dildār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 4). [ṣunma, -ma ] 

Gülüp gül gibi ṣun ġonca-lebüñ maḥzūn-ı hicrāna / Şitānuñ şiddeti gitdi dem-i ʿişret bahāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 4). [ṣun, ] 
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Ṣaḥrāda lāle ṣanma gül-gūn meyiyle ṣunmış / ʿAyyāş-ı nev-bahāra cām-ı ṣafā-yı nev-rūz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 108, Beyit 3). [ṣunmış, -mış ] 

Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [ṣundı, -dı ] 

Hecr-i laʿlüñle tenümde ḳaldı cāndan bir ramaḳ / Ṣun lebüñ cānum yirine gelsün öldüm işte baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 1). [ṣun, ] 

Nice bir laʿl-i nāb-ı ḫamla dil teng / Demidür sāḳiyā ṣun cām-ı gül-reng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
149, Beyit 1). [ṣun, ] 

Lebüñ aġyār-ı ẓulmet-çihreye ey ḫıżr-ı ḫaṭṭ ṣunma / Ḳurudur varduġı dem çeşme-i ḥayvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 7). [ṣunma, -ma ] 

Bezm-i ṣafāda sāḳī ṣun sāġar-ı revāḳı / Gitsün bu dem nifāḳı devr-i ġam-ı zamānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 2). [ṣun, ] 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [ṣun, ] 

Sāḳiyā bize lebüñ cāmını ṣun nūş idelüm / Bāde-i ʿaşḳ ile cān u dili ser-ḫoş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 1). [ṣun, ] 

Götürdüm bezm-i kesretden ayaġı lāleveş sāḳī / Baña vaḥdet meyinden cürʿa ṣun dildāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 3). [ṣun, ] 

Laʿlüñden ayru cām-ı cihān ṣunsa Cem göre / Ayaġına ṣürāḥi gibi baş eger miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 3). [ṣunsa, -sa ] 

Ḳanumı dök cānumı al rāżıyam tek ṣun lebüñ / Ṣoñra ṭuyup ġamzeñ öldürürse ola ḳana ḳan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 2). [ṣun, ] 

Yār hem-dem bezm-i ḫurrem mevsim-i ʿıyş u ṭarab / Sāḳiyā mey ṣun ele girmez bu demler her zemān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 3). [ṣun, ] 

Ḳan uġud oldum ġubār-ı ġuṣṣadan / Sāḳiyā cām-ı lebüñden bāde ṣun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 3). [ṣun, ] 

Ṣun lebüñ cāmını ser-mest-i mey-āşāmlara / Mürdeyüz cān vire tā bu dil-i nā-kāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 1). [ṣun, ] 

Her neye ṣunarsañ irişür dest-i şerīfüñ / Virmiş elüñe Ḥaḳḳ yed-i ṭāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 6). [ṣunarsañ, -arsañ ] 

Pür itmiş bāde-i gül-rengi nūş-ā-nūş remz eyler / Ṣafā bezminde ehl-i ʿişrete sāġar ṣunar lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 2). [ṣunar, -ar ] 

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [ṣun, ] 

Mey tāc-ı Keyḳubād ḳadeḥ ḫātemüñ gözi / Her bir ḥabāb-ı ʿaynı ile ṣun Cemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 1). [ṣun, ] 

Āh kim sāġar ṣunarsın mest olup her sifleye / Laʿl-i nābuñ beẕl idersin rāḥ-ı rūḥ-efzā gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 2). [ṣunarsın, -arsın ] 
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Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [ṣun, ] 

Niçe bir olalum sāḳi ġubār-ı ġuṣṣadan bengi / Pey-ā-pey ʿaşḳuñı nūş idelüm ṣun cām-ı gül-rengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 1). [ṣun, ] 

 

sūrāḫ: Delik, gedik. 

Yār derdiyle Raḥīmī bu dilinmiş dilimüñ / Göricek yārelerin yār ile düşmedi sūrāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 7). [sūrāḫ, ] 

 

ṣurāḥi: İçine şarap konan uzun boyunlu kap. 

Bezm gülşen ġonca leb bir yār-ı cānumdur şarāb / Serv ḳadd sāḳī ṣurāḥi naġme-i bülbül rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 1). [ṣurāḥi, ] 

Ṣurāḥi gibi ser-keşler ne bilsün derd ü derdümden / Ayaḳlarda ḳalup cürʿa gibi ḫ˅ār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 2). [ṣurāḥi, ] 

Pehlevānıdur bu meydānuñ ṣurāḥı ser-firāz / Bir ayaġıyla baṣar biñ Rüstemi rūz-ı maṣāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 3). [ṣurāḥı, ] 

Laʿlüñden ayru cām-ı cihān ṣunsa Cem göre / Ayaġına ṣürāḥi gibi baş eger miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 3). [ṣürāḥi, ] 

 

ṣurāḥiveş: Sürahi gibi. 

Ḫūnına her nā-kesüñ olmam meges gibi ṭufeyl / Egmezem her kāseye cānā ṣurāḥiveş serüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 5). [ṣurāḥiveş, ] 

 

sūre-i leylā: Leyla suresi. 

Kitāb-ı ʿaşḳı ben ḫatmetmiş iken mekteb-i ġamda / Henüz Mecnūn ey ḫ˅āce oḳurdı sūre-i Leylā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 4). [sūre-i leylā, ] 

 

sūre-i nūr: Nur Suresi. 

Ruḫ-ı verdüñle virdüm Sūre-i Nūr / Ḳaşuñ fikr ile ẕikrüm nūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 3). [sūre-i nūr, ] 

 

ṣūret:  

1.Şekil, biçim. 

Müjem resm eyler iken gözde şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ / Ḳalem levḥ üzre taḥrīr itmemişdi daḫi ṣūret naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 5). [ṣūret, ] 
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Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [ṣūretinde, -inde ] 

Mihr bir sūret döner ālıyla rengīn naḳş ider / Cevr-i resminde felek cānāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 3). [sūret, ] 

 

2. Görünüş, görüntü. 

Göñlüñ āyīnesini ṣāf it ruḫ-ı dildāra baḳ / Gör ne ṣūret gösterür ol maẓhar-ı envāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 1). [ṣūret, ] 

Mücellā ideli cān ṣūretini maʿni-i ʿaşḳuñ / Cemālüñ ḥaḳḳı ṣāf u sāde dil āyīneveş pāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 2). [ṣūretini, -ini ] 

 

3.Yüz. 

Ġayrı vechinden göñül mirʾātını ṣāf eyledüm / Şāhid-i ḥüsnüñ niçün ʿarż eylemez ṣūret baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 3). [ṣūret, ] 

Nigehbān itme genc-i ḥüsnüñe ol ṣūret uġrısın / Ḳara zülfüñe el ḳarmaya şāyed nā-gehān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 6). [ṣūret, ] 

Bu deyr-i dehre yazmadan daḫi naḳḳāş-ı ḳudret naḳş / Nigārā ṣūretüñde olmış idi şekl-i devlet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 1). [ṣūretüñde, -üñde ] 

Āyīne gibi ḫūrşīd bir ṣūret uġrısıdur / Biñ naḳş iderse durmaz ḫadd-i nigāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 4). [ṣūret, ] 

 

4. Resim, nakş. 

Felek naḳḳāşı ḳapuñ ṣūretin ṭāḳ-ı muḳarnesde / Yazar ʿunvān virüp dir budur ol bāb-ı ʿadālet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 4). [ṣūretin, -in ] 

 

ṣūret ʿālemi: Kesret alemi,evren ,kainat. 

Maʿnā gözüyle seyr iderin ṣūret ʿālemin / Naḳḳāş-ı levḥ-ı pür-ʿıberüñ pür-nuḳūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 2). [ṣūret ʿālemin, -n ] 

 

ṣūret eyle-: Görünüş kılmak. 

İrtişādan ictināb eylerdi evvel ehl-i ʿörf / Şimdi şerʿī ṣūret eyler oldılar ikrāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 6). [ṣūret eyler, -r ] 

 

ṣūret it-: Resmetmek ,tasvir etmek. 

Vefā şeklini bu dehr-i ʿabūsü’l-vechden ummā / Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 6). [ṣūret it, ] 
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ṣūretā: Görünüşte. 

Bir ṣanemde ṣūretā naḳşuñ nażīrin görmedüm / Gerçi ḳıldum deyr-i dünyāda der ü dīvārı seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 3). [ṣūretā, ] 

Ṣūretā didüm zebān-ı kibriyādan bir ġazel / Maʿnīde rāh-ı ḥaḳīḳatde özüm ḫāk iderüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 7). [ṣūretā, ] 

 

ṣūret-i aġyār: Gayrıların görünüşü. 

Göñlüñüñ āyīnesi kesb eylesün dirseñ ṣafā / Ḳo Raḥīmī ṣūret-i aġyārı vech-i yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 139, Beyit 5). [ṣūret-i aġyārı, -ı ] 

 

ṣūret-i ʿālem: Dünyanın görünüşü. 

Yine faṣl-ı ḫazānıyla nigārā ṣūret-i ʿālem / ʿAceb şekle girüp bir yüzden oldı ṭalʿat-ı ʿālem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 1). [ṣūret-i ʿālem, ] 

 

ṣūret-i dīvār: Duvarın yüzü. 

Ṣūfiyā seyr-i ruḫı baña nigāruñ yürisin / Naḳş-ı bī-cān gibi var ṣūret-i dīvāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 3). [ṣūret-i dīvāra, -a ] 

 

ṣūret-i eşyā: Eşyanın görünüşü. 

ʿAyn-ı idrākiyle gel mirʾāt-ı dehre ḳıl naẓar / Vech-i maʿnā gösterür her ṣūret-i eşyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 3). [ṣūret-i eşyāya, -ya ] 

 

ṣūret-i ḥāl: Görünen, dışa akseden durum, hal. 

Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [ṣūret-i ḥālin, -in ] 

 

ṣūret-i ḥüsn: Güzel suret. 

Māhiyyeti maʿlūm ola tā ṣūret-i ḥüsnüñ / Yūsuf gibi āyīnede gel sen de seni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 4). [ṣūret-i ḥüsnüñ, -üñ ] 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [ṣūret-i ḥüsnüñ, -üñ ] 

Bu göñlüm gözgüsinde ṣūret-i ḥüsnüñ görenler dir / Zelīḥādur getürmiş Yūsufın ḫalvet-serāyına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 3). [ṣūret-i ḥüsnüñ, -üñ ] 
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ṣūret-i maʿnā: Anlam şekli. 

Ṣūfiyā sāf eyle gel jeng-i ʿalāyıḳdan dilüñ / Ṣūret-i maʿnā görinmez olmasa āyīne ṣāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 6). [ṣūret-i maʿnā, ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ṣūfī ruḫ-ı zībāya baḳ / Gör ne şekl iẓhār ider ol ṣūret-i maʿnāya baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 137, Beyit 1). [ṣūret-i maʿnāya, -ya ] 

 

ṣūretlü: Yüzlü. 

Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [ṣūretlü, ] 

 

sūr-ı sāʾil: Soru soran sur, hisar. 

Görmedüm ẕātuñ gibi ʿālemde bir kān-ı ṭarab / Sūr-ı sāʾildür ḳapuñda dāʾimā derbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 9). [sūr-ı sāʾildür, -dür ] 

 

sūsen:  

1.Susen çiçeği, susam. 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [sūsen, ] 

 

2. Susam çiçeği || Ok. 

Revān olma ḳarār it gözde bir dem ey boyı servüm / Benefşe gibi ḳaddüm ḫam hem āhum sūsen 
eylersin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 4). [sūsen, ] 

 

sūsen-i sālüse: İki yüzlü susam çiçeği. 

Sūsen-i sālüse deg gülşende zāhidlenme sen / Destesi destinde ṭolu yir yoḳ inkārum ḳonaġ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 2). [sūsen-i sālüse, -e ] 

 

sūy-ı ʿāşıḳ: Aşığın tarafı. 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [sūy-ı ʿāşıḳa, -a ] 

 

sūy-ı baḥr: Deniz tarafını. 

Ġarḳa virdi āb-ı çeşmüm sūy-ı baḥri ser-be-ser / Dūd-ı āhum çerḫe irdi şāhidüm māī vü māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 5). [sūy-ı baḥri, -i ] 
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sūy-ı bülbül: Bülbülün tarafı. 

Ey gözüm ḳan aġlama ol ḳāmet-i şimşād içün / Gül ḳaçan meyl itdi sūy-ı bülbüle feryād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 1). [sūy-ı bülbüle, -e ] 

 

sūy-ı ḫılāf: Ters yön. 

ʿĀşıḳa yüz dürlü biñ nāz itdügüñ gerçek ola / Bir de māʾilsin cefāya bu da bir sūy-ı ḫılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 4). [sūy-ı ḫılāf, ] 

 

sūy-ı kūy: ( Sevgilinin ) mahallesinin tarafı. 

Sūy-ı kūyuñdan yaşum ırmaġını ırmaġ ile / Kūzenüñ göz ʿaynı ser-gerdān başum dolābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 3). [sūy-ı kūyuñdan, -uñdan ] 

Yaşum deryāsı her dem mevc ururmış sūy-ı kūyında / Benüm nemsin anı girdāb-ı bī-pāyāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 3). [sūy-ı kūyında, -ında ] 

Ter düşersin sūy-ı kūyuñda yaşum seyl-ābına / Ḫāk-i pāyuña revā mıdur yol ırmaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 3). [sūy-ı kūyuñda, -uñda ] 

Seyr-i dīdāruña ṣu gibi revān olsam diyü / Göz açup gözler Raḥīmī sūy-ı kūyuñ pul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 7). [sūy-ı kūyuñ, -uñ ] 

 

sūy-ı ṣaḥrāya düş-: Çöl tarafına düşmek. 

Hevā-yı ḳāmet-i hecriyle düşdüm sūy-ı ṣaḥrāya / ʿAceb mi ḳan dökerse dem-be-dem bu çeşm-i 
giryānum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 3). [sūy-ı ṣaḥrāya düşdüm, -düm-ya ] 

 

sūy-ı ʿummān: Okyanus tarafı. 

Yaḳam rūy-ı zemīni nār-ı fürḳat böyle ḳalursa / Virem ġarḳ-āba ṭūfān yaşum ile sūy-ı ʿummānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 6). [sūy-ı ʿummānı, -ı ] 

 

sūy-ı yār: Sevgilinin tarafı. 

Ey Raḥīmī seyr-i dīdār ise dāʾim ārzū / Maʾil olma her yaña ṣu gibi sūy-ı yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 143, Beyit 5). [sūy-ı yāra, -a ] 

 

sūz: Yakıcı, yakan, ateş. 

Pervāne gibi bir şeb şevḳum ḥikāyet itsem / Sen şemʿa yana yana sūzum şikāyet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 1). [sūzum, -um ] 

Ḳan yudar ġonca görüp zaḫm-ı zebān-ı ḫārdan / Gül yanup kül oldı sūzum gördi hecr-i yārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 1). [sūzum, -um ] 
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Gül yüzüñ hecriyle sūzum od bıraḳdı ʿāleme / Sebzeler pejmürde oldı yandı hep gül-nārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 2). [sūzum, -um ] 

Lebin öpmek müyesser olmadı bir şemʿ-i ruḫsāruñ / Velīkin oda yanmış cāna sūzumdan güdāz irdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 2). [sūzumdan, -umdan ] 

 

sūz u sāz: Yanıp yakılmak. 

Gerdenümde her gice āvāze-i zencīr-i şevḳ / Şemʿveş pür-tāb-ı dil eksük degüldür sūz u sāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 6). [sūz u sāz, ] 

 

sūzān: Yanan, yanıcı. 

Nār-ı şevḳüñle senüñ ben şemʿveş sūzān iken / Daḫi nā-peydā idi ḳandīl-i nūr-ı māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 5). [sūzān, ] 

Dem-i fürḳatde sūzān göñli giryān çeşmümi görüp / Yanup aġlar yanumca ber ü baḥrüñ ḳurusı yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 2). [sūzān, ] 

 

sūzān olup ḳal-: Yanıp kalmak. 

Cemʿ-i vefāda şemʿ gibi yanduġum gören / Pervāne gibi şevḳ ile sūzān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 2). [sūzān olur ḳalur, ] 

 

sūz-ı āh: Ah ateşi. 

Sūz-ı āhumdan yanar kevn ü mekān / Māniʿ olmaz āteşe her ḫār u ḫas (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 4). [sūz-ı āhumdan, -umdan ] 

 

sūz-ı derūn-ı pür-şerār: Kıvılcım dolu yüreğin ateşi. 

Oda yaḳdı ʿālemi sūz-ı derūn-ı pür-şerār / Çerḫe irdi dostlar āh-ı cihān-āzār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 4). [sūz-ı derūn-ı pür-şerār, ] 

 

sūz-ı derūn: Gönül yangını. 

Cihān mülkini ġarḳ-āb eyleyen bu eşk--i ḫūnumdur / Semāyı oda uran her gice sūz-ı derūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 1). [sūz-ı derūnumdur, -umdur ] 

 

sūz-ı şevḳ-ı ʿaşḳ: Aşk arzusunun ateşi. 

Ḳırmızı kisvet degül çıḳdı depemden nār-ı dil / Sūz-ı şevḳ-ı ʿaşḳdan şāhum ʿalāmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 3). [sūz-ı şevḳ-ı ʿaşḳdan, -dan ] 
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sūziş: Yanış, yanma || yürek yangını. 

Laʿlüñüñ keyfiyyetin cām-ı şarābīler bilür / Nār-ı ʿaşḳuñ sūzişin baġrı kebābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 1). [sūzişin, -in ] 

Şām-ı hecrüñde leb ü ḫaddüñle gördi sūzişem / Cān eridüp ṣubḥa dek yanup tüter her bār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 5). [sūzişem, -em ] 

ʿĀrıżında ḫaṭṭ görüp sen lāle-ḫaṭṭuñ itdüm āh / Sūzişümden mihr yandı dāġ urındı gökde māh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 1). [sūzişümden, -ümden ] 

Dāġ-ı derdüñ sūzişüñden bildüm ey ḫūnīn-ciger / Lālezār-ı dāmen-i ṣaḥrāya beñzetdüm seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 2). [sūzişüñden, -üñden  

 

sūziş-i tāb: Endişenin yürek yangını. 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [sūziş-i tāb, -ardı ] 

 

sübḥa: Tespih. 

Reh-i ṭāʿatde iḫlāṣ ile dökmezseñ yaşuñ ṣūfī / Ḳabūl olmaz niyāzuñ sübḥañ olursa süreyyādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 6). [sübḥañ, -ñ ] 

 

sücūd it-: Secde etmek. 

Baḥr [u] kān bulmaz idi olmasa kefüñe şebīh / Kūh-ı kūyuña sücūd itmese bulmazdı vaḳār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 3). [sücūd itmese, -mese ] 

 

südde-i sidre-misāl: En yüksek makamın eşiği gibi. 

Südde-i sidre-misālüñ olalı meʾvā-yı sūr / Müntehā ḳadr oldı ṭūbā ḥaḳḳı ʿīdāsā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 1). [südde-i sidre-misālüñ, -üñ ] 

 

süḫan: Söz, kelâm. 

Süḫan ṣarrāfı ḳatında Raḥīmī laʿli n’eylerler / Leb-i dil-berde lafẓ-ı gevher-i kem-yāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 5). [süḫan, ] 

 

süḫan-dān: Söz söylemeyi bilen, düzgün ve güzel söz söyleyen (kimse). 

Teng ü lālüm dehen ü luṭfını şerḥ eylemede / Ṭabʿ-ı dür-bārum ile gerçi süḫan-dānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 2). [süḫan-dānem, -em ] 

Nazmı Nizâmî-tâb‘ hasen zâtı Sa‘dîdür / Şāhum Raḥīmī gibi süḫan-dānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 5). [süḫan-dānuñ, -uñ ] 
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sükker börek: Üzerine veya içine şeker ilave edilmiş börek. 

Niçe ḥayrānı olmasun gören ol çāşnī-gīrüñ / Lebi sükker börek ḫaddı gülāc-ı ḫūn-ı sübḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 3). [sükker börek, ] 

 

süleymān: Hz. Süleyman. Hz. Davut peygamberin oğlu olup yüzüğüyle cinlere, rüzgara ve hayvanlara 
hükmetmiştir. 12 yaşında tahta geçmiş büyük bir padişah ve peygamberdir. 

Saʿādetlü serüñüñ ṣıdḳı içün pāy-ı taḫtuñdan / Selīmü’l-bāl ben mūrı Süleymān ḫāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 4). [süleymān, ] 

Ḫuceste ḫaṣlet ü ferḫunde sīretsin Selīmāsā / Süleymān gibi hem sulṭānısın iḳlīm-i ʿirfānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 3). [süleymān, ] 

Reh-güẕārında şehā mūr-ı şikeste-ḥālem / Sen bu ḫoş-ṭabʿ-ı Selīm ile Süleymānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 6). [süleymānumsın, -umsın ] 

Ḫudā ḫ˅ān-ı ezelde sen Süleymānuñ ḳapusından / Muḳadder eylemiş ben mūr-ı bī-miḳdāra bir behre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 3). [süleymānuñ, -uñ ] 

İtdügi ẓulmi Raḥīmī mūra luṭf it āṣafā / Bāri bir gün ʿarż ḳıl sulṭān Süleymān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 5). [süleymān, ] 

 

süleymān ḫān: Kanûnî Sultan Süleyman. 

Serīr-i devletüñe pādişāhum pāy-ı taḫtından / Selīmü’l-bāl-i mūrın sen Süleymān Ḫāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 2). [süleymān ḫāna, -a ] 

 

süleymān-ı zemānveş: Zamanın Süleyman'ı gibi || Kanuni Sultan Süleyman. 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [süleymān-ı zemānveş, ] 

 

sülmen: Salyangoz. 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [sülmen, ] 

 

sümm-i raḫş-ı naʿl: Atın tırnağındaki nal. 

Reşk idüp sen şeh-süvāruñ sümm-i raḫş-ı naʿline / Ḫam ḳılur ḳaddin anuñçün ġurre-i ġarrā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 3). [sümm-i raḫş-ı naʿline, -ine ] 

 

sünbül:  

1.Zambakgillerden, ilkbaharda basit salkım şeklinde, daha çok açık mor renkli, keskin ve güzel kokulu çiçekler açan 
soğanlı ve otsu süs bitkisi. 
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Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārumdur / Duḫān-ı āh sünbül dāġ-ı dil lāle ider peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 5). [sünbül, ] 

Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [sünbül, ] 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [sünbül, ] 

Ġonca-i ġonca zülālüñdür iden gülşende lāl / Sünbüli būy-ı kelālüñdür iden āşüfte-ḥāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 1). [sünbüli, -i ] 

Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [sünbül, ] 

Cihān bezminden aldum pāyum el çekdüm mülinden hem / Görüp ānide reng aldum gülinden 
sünbülinden hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 1). [sünbülinden, -inden ] 

Ey leṭāfet gülşeninde serv-i reftārum Ḥasan / Zülfi sünbül ḳaddi gül ferḫunde dīdārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 1). [sünbül, ] 

Hemān bir ben degül lāle daḫi çāk-i girībānuñ / Müselsel zülfüñüñ āşüftesidür şimdi sünbülde (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 3). [sünbülde, -de ] 

Firāḳ-ı zülf ü ruḫsāruñla sen servüñ kenārında / Duḫān-ı āh-ı dil sünbül bitürdi çeşm-i ter lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 5). [sünbül, ] 

Ḥasret-i ḫāl ü ruḫuñla lāleveş ḳanlar yudam / Ṭaġlara düşüp perīşān-ḥāl oldum sünbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 2). [sünbül, ] 

 

2.Saç kıvrımı, zülüf. 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [sünbülüm, -üm ] 

 

süpür-: Süpürmek, temizlemek. 

Reh-güẕāruñ pāk idüp sildi süpürdi ṣanuldı / Kirpigin cārūb idüp bu çeşm-i giryānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 5). [süpürdi, -di ] 

 

sür-:  

1.Geçirmek, hayat yaşamak. 

Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [sürdüñ, -düñ ] 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [sürmek, -mek ] 
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2. Kovmak, uzaklaştırmak. 

Gülşen-i kūyuñda ol aġyār-ı bī-endāmı sür / Serverā servüñ yanında nā-münāsibdür pelīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 4). [sür, ] 

 

3. İlerletmek. 

Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [sürmek, -mek ] 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [sürer, -er ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [sür, ] 

 

4. Dokundurmak, değdirmek. 

Her dem sürerdi başını itün ayaġına / Bāri ġubār olaydı Raḥīmī yoluñda kāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 7). [sürerdi, -erdi ] 

Gözüm yüzüm sürince o māhuñ rikābına / Dökdüm şu deñlü aḳçaya vir bī-ḥisāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 5). [sürince, -ince ] 

Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [sürdügiçün, -dügiçün ] 

Bunca istiġnā ile mihr-i cihān-ārāyı gör / Āsitānuñ ḫākine her ṣubḥ-dem sürer cebīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 4). [sürer, -er ] 

 

sürʿat: Çabukluk, hız. 

Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına / Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 4). [sürʿat, ] 

 

süreyyā: Ülker yıldızı. 

Reh-i ṭāʿatde iḫlāṣ ile dökmezseñ yaşuñ ṣūfī / Ḳabūl olmaz niyāzuñ sübḥañ olursa süreyyādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 6). [süreyyādan, -dan ] 

 

sürḫ: Kırmızı renk || kırmızı renkli kalem. 

Dāstān-ı ġuṣṣamuñ her faṣl u bābın yazmaġa / Ḳanlu yaşum sürḫ çihrem ṣafḥadur çeşmüm devāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 6). [sürḫ, ] 

 

sürme it-: Sürme edinmek, sürme olarak kullanmak. 
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İki gözüm felek sürme iderdi ḫāk-i rāhumdan / Eger bir gün düşerse sen mehüñ dergāhına rāmum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 3). [sürme iderdi, -erdi ] 

 

sürün-: Sürünmek, perişan olmak. 

Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet / Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 6). [sürünü, -ü ] 

 

sürūr: Sevinç, mutluluk. 

Dīdemüñ nūrı vü sīnemde sürūrum sensin / Cānumuñ cānı vü hem-derdüme dermānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 2). [sürūrum, -um ] 

 

sürūr-efzā-yı sūr: Şenliğin sevincini artıran. 

Ṣu gibi yüz sürüyü geldi çemenler ḫıdmete / Tā ola vech-i ḥasen gibi sürūr-efzā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 2). [sürūr-efzā-yı sūr, ] 

 

süz-: Baygın ve anlamlı bir şekilde bakmak, dikkatlice bakmak. 

Mestāne gözin şīve ile süzdügi yārüñ / Efsūn oḳıyup nergise siḥr-i seher eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 4). [süzdügi, -dügi ] 

 

Ş 
şāb: Genç, delikanlı. 

Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [şābuñ, -uñ ] 

 

şād: Mutluluk. 

Ġam yeter cānā dile gönderme şādı gelmesün / Maḥrem olmaz baña ol nā-cinsidür virür ʿaẕāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 6). [şādı, -ı ] 

 

şād eyle-: Mutlu etmek. 

Raḥīmī ḫod ḳadīmī bir gedā-yı ġam-güsāruñdur / Anı luṭfuñla şād eyle gel ey şāh-ı kerem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 7). [şād eyle, ] 

 

şād it-: Mutlu etmek, sevindirmek. 

Şād iden şāhum hevā īd-i viṣālüñdür beni / Yoḫsa çekmem ġam olursam ḳurbet-i ʿīda baʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 5). [şād iden, -en ] 
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Şād it Raḥīmī ḳuluñı bir merḥabā ile / Olsun ḳabūl-i luṭfuñ ile kām-kār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 8). [şād it, ] 

Cān u göñül diyārını tārāc iderdi ġam / Şād itmeseydi şāh-ı ḫayāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 6). [şād itmeseydi, -meseydi ] 

Ġuṣṣa-i hecrüñ Raḥīmī göñlini ġamnāk ider / Vuṣlatuñla luṭf idüp şād it feraḥnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 5). [şād it, ] 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme / Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 1). [şād itme, -me ] 

Felek farḳ eylemez bir ḳaḥbe-zendür merdi nā-merdi / Hemīşe şād ider nā-merdi her dem aġladur 
merdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 1). [şād ider, -er ] 

 

şād ḳıl-: Sevindirmek, mutlu etmek. 

Ḫayliden müştāḳıyuz göster cemāl-i ḫurremüñ / Ḫāṭır-ı maḥzūnumuz luṭf eyle bir gün şād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 3). [şād ḳıl, ] 

 

şād ol-: Mutlu olmak. 

Ümīd-i vuṣlatıyla şād olurdum / Eger olsaydı bir ġam-ḫ˅ār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 3). [şād olurdum, -urdum ] 

Fürḳatiyle biñ ġamum var eylemem bir bir beyān / Vuṣlatıyla şād olup dildārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 3). [şād olup, -up ] 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [şād olmadum, -madum ] 

Ben yıḳıldum olmadum ābād elüñden ey felek / Olmadum devrüñde bir dem şād elüñden ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 1). [şād olmadum, -madum ] 

Ne ġam çek şām-ı hecr içün ne şād ol rūz-ı vaṣl içün / Raḥīmī her viṣālüñ āḫiri hicrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 7). [şād ol, ] 

Raḥīmī ṣanma şāhum şād olup bir ġayra yār oldı / Vefā bendinde bendeñdür muḳayyeddür melālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 7). [şād olup, -up ] 

 

şād u ḫurrem: Sevinçli, mutlu. 

Āvān-ı ġamda ġuṣṣa ile şād u ḫurremem / Bezm-i belāda nāle-i ʿuşşāḳa hem-demem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 1). [şād u ḫurremem, -em ] 

 

şād-āb it-: Suya kanmış yapmak. 

Şehā şād-āb iden kūyuñ sirişk-i çeşm-i ʿāşıḳdur / Bilürsin şöhreti Şaṭdur şehā dünyāda Baġdāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 4). [şād-āb iden, -en ] 
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Aḳıtdum yaşumı ṣu gibi ey ḳadd-i revān her sū / Maḥabbet sebzesin şād-āb idüp bir seyrgāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 2). [şād-āb idüp, -üp  

 

şādān ol-: Sevinçli, mutlu olmak. 

Baña hecrüñde ġam vaṣluñla şādān olmadan yegdür / Dili bīmār-ı ḫoş-derdüñle dermān olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 1). [şādān olmadan, -madan ] 

 

şādān-ı cūd: Cömertlik sevinçlisi. 

Mā-ḥaṣal emrūd ya ḫarbūz u ya bıṭṭīḫ u sīb / Ḳanḳısın iḥsān iderseñ olurum şādān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 8). [şādān-ı cūd, ] 

 

şādī: Sevinç, mutluluk. 

Aṣılup ḳarşuñda dil Manṣūrı şādīden döner / Gördi dār-ı ʿaşḳda miʿrācıdur ol dār-ı zülf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 132, Beyit 4). [şādīden, -den ] 

Her ki cānā ġuṣsa-i ʿaşḳuñla muʿtād olmadı / Görmesün şādī yüzin ʿālemde ġamnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 2). [şādī, ] 

Ey Raḥīmī baña bu şādī yeterdi dünyede / Ġuṣṣa-i ʿaşḳı göñül şehrine mihmān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 7). [şādī, ] 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [şādisi, -si ] 

 

şādlıḳ: Mutluluk. 

ʿAşḳ ile vīrān olan dil istemez ābādlıḳ / Ögrenen endūh-ı hecre hīç diler mi şādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 1). [şādlıḳ, ] 

 

şafaḳ:  

1.Güneş gurup ettikten sonra ufukta kalan kızıl aydınlık, alaca karanlık. 

Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [şafaḳ, ] 

Ḳabrüm üzre mihr ü meh şemʿüm şafaḳ ḫūnīn-kefen / Çerḫ olur türbem cesīm-i ġamzeñ eylerse şehīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 3). [şafaḳ, -üm ] 

Ḳanlu yaşumda ʿaks-i ruḫuñ ey yüzi güneş / Gūyā şafaḳ içinde meh-i tābdār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 5). [şafaḳ, ] 

Çün döşendi nüh sipihr üzre simāṭ-ı keh-keşān / Mey şafaḳ encüm nuḳul ḫūrşīd ü mehdür nān-ı ʿīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 2). [şafaḳ, ] 
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Şafaḳ ṣanmañ görinen zaḫm urupdur nāvek-i āhum / Ġazāl-i çerḫ ey ebrū kemān oḳlu şikārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 2). [şafaḳ, ] 

Rūy-ı zerdüm ḳana ġarḳ itsem şafaḳ gibi n’ola / Zaḫm-ı tīġüñden güzeller şāhı ʿunvān eylesem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 5). [şafaḳ, ] 

 

2. Güneş doğmadan önceki alaca kızıllık. 

Gün gördi gün yüzüñ ḳızarup oldı şermsār / Ṣanmañ şafaḳ yüzine dutar bir niḳāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 3). [şafaḳ, ] 

 

şāh:  

1. Padişah, hükümdar. 

Raḥīmī ḥālüñi ʿarż it der-i şāh-ı süḫan-dāna / Maʿārif şehrinüñ şāhı feṣāḥat nükte-gūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 5). [şāhı, -ı ] 

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [şāhum, -um ] 

Yūsufāsā ḫ˅āce-i dehri ṣarasın ḳul gibi / Olmadı şāh u gedā bendeñden āzād ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 150, Beyit 2). [şāh, ] 

Ferāġat-baḫş olur şāh u vezīre inḳıyād itmez / Olanlar ḳalb-i istiġnāyıla ferzānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 2). [şāh, ] 

Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile / Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 5). [şāhum, -um ] 

Ḳana ġarḳ itdi ruḫ-ı zerdüm sirişk-i lāle-gūn / Vechi var dilerse şāhum baña mīr-i ʿāşıḳān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 6). [şāhum, -um ] 

Derd-i serdür tācı terk it şāhuñ ayaġına düş / Ey Raḥīmī baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳ ol bir zemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 7). [şāhuñ, -uñ ] 

Ḫoş gör bu demi ḫurrem ol ey şāh gemide / Girmez ele demde ġam-ı ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 254, Beyit 8). [şāh, ] 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [şāhum, -um ] 

Ṣadranc-ı ġuṣsa at ṣalup māt iderdi ger / Şāhuñ ʿaṭāsı baydaḳı ferzāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 6). [şāhuñ, -uñ ] 

Şāhum olalı ser ʿalemüñ pertev-i nuṣret / Tīġ-i ẓaferüñ māh-ı dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 2). [şāhum, -um ] 

 

2.Padişah, hükümdar ‖ sevgili. 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [şāhum, -um ] 
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Ḳırmızı kisvet degül çıḳdı depemden nār-ı dil / Sūz-ı şevḳ-ı ʿaşḳdan şāhum ʿalāmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 3). [şāhum, -um ] 

Eger diñlense şāhum vaṣf-ı ḥālüm / Yazardum ḳapuña ṭumār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 5). [şāhum, -um ] 

Ey dil ġubār-ı pāyını şāh itdi saña tāc / Devlet kelāmı ḳondı başuña gözüñi ac (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 1). [şāh, ] 

Cennet ü ṭūbāya virmez ḳāmet ü dīdāruñı / Himmeti şāhum Raḥīmī bendeñüñ ġāyet bülend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 7). [şāhum, -um ] 

Şād iden şāhum hevā īd-i viṣālüñdür beni / Yoḫsa çekmem ġam olursam ḳurbet-i ʿīda baʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 5). [şāhum, -um ] 

Bir ḫaṭāyla ṣaçı çīnine dolaşdı bu göñül / Kerem ü ʿafv-ı gedāyı yine ol şāh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 3). [şāh, ] 

Şāhum naẓar it luṭf-ı Raḥīmīyi ziyād it / Ol şāʿir-i nāzükde bu ṭarz-ı Ḥaseni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 5). [şāhum, -um ] 

N’ola virse Raḥīmī yoluña cān / Saña şāhum gedā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 7). 
[şāhum, -um ] 

Anuñ içün ruḫ sürer şāhum Raḥīmī ḳapuña / Naṭʿ-ı ḥüsnüñde vefā şaṭrancınuñ leclācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 7). [şāhum, -um ] 

Baş üzre yir idindi Raḥīmī ġazelleri / Sen şāhuñ ayaġına olalı güher-nisār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 7). [şāhuñ, -uñ ] 

Yoluñda cān virendür başa altın ṣanʿat-ı ʿaşḳuñ / Vefā ehlini şāhum ṣanma ḳayd-ı kār-bār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 4). [şāhum, -um ] 

Hem-dem olalı cihān şāhum bahār-ı vaṣluña / Reşk-i firdevs yirin olaydı hemān dem bāġ u rāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 6). [şāhum, -um ] 

Cihān cümle saña ḳul bende bir ḳul / Big iken birin el ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 6). [şāh, ] 

Elüñe yapışup Allāh didüm / Ḳodum baş yoluña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 1). 
[şāh, ] 

Ḳapuñdan ġayra baş egmez Raḥīmī / Teraḥḥum ḳıl aña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 7). [şāh, ] 

Raḥīmī ḫāk-i pāyuñda anuñçün başı ser-keşdi / Görüp taḥsīn idüp şāhum hemān sābāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 5). [şāhum, -um ] 

Ṭabʿ-ı güher-feşān ile ben ol Raḥīmīyem / Sen şāh ayaġına nice dürler döker miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 7). [şāh, ] 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [şāhum, -um ] 

Raḥīmī āferīn fehmüñe ḥüsn-i ẕihnüñe ḥüsndür / O şāhuñ vaṣf-ı ḥüsnini ḥasenden aḥsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 7). [şāhuñ, -uñ ] 
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Raḥīmīnüñ budur dār-ı şifā-yı ġaybdan derdi / Hemān şāhum senüñle Ḥażret-i ḫünkār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 7). [şāhum, -um ] 

ʿAşḳuñı bir ẕerre dilde ḥıfẓa yoḳdur ṭāḳatüm / Bildiler sen şāha mihrüm gün gibi ḫalḳ-ı cihān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 5). [şāha, -a ] 

Seg-i kūyuñla bir dem hem-sifāl olsam deger şāhum / Cihān bezminde itmezem recā-yı cām-ı Cem bir 
gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 5). [şāhum, -um ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [şāhum, -um ] 

Raḥīmī ṣanma şāhum şād olup bir ġayra yār oldı / Vefā bendinde bendeñdür muḳayyeddür melālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 7). [şāhum, -um ] 

Nazmı Nizâmî-tâb‘ hasen zâtı Sa‘dîdür / Şāhum Raḥīmī gibi süḫan-dānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 5). [şāhum, -um ] 

Raḥīmī tekye-i ʿālemde bir abdāl-ı ʿaşḳ olup / Diyār-ı ġamda şāhum dār-ı ġurbet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 7). [şāhum, -um ] 

Ne ġavġāsında ne ṣulḥındayum şāhum velī dehrüñ / Naṣīb olmadı bir tenhā maḥal hengāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 2). [şāhum, -um ] 

Dü ʿālemde hemān şāhum ḳabūl-i dāġ-ı derdüñdür / Raḥīmī inzivā-yı genc-i şifā n’itsün o vīrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 7). [şāhum, -um ] 

 

3. Padişah, hükümdar II 2.Selim. 

Rubʿ-ı meskūn içre şāhum şāh-ı heft iḳlīm ol / Kām-kār ol kām-baḫş ol kām-bīn ol kām-yāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 9). [şāhum, -um ] 

 

şāh: Dal, budak. 

Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ / Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 1). [şāḫ, ] 

Ser-i kūyuñda ḳaddüm üzre zer-çihrem görenler dir / Vefā bāġınuñ öz şāḫında bir berg-i ḫazān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 3). [şāḫında, -ında ] 

 

şāhā: Ey padişah. 

Cihān ālāyişinden gel taʿalluḳ riştesin ḳaṭʿ it / Zemāne devleti şāhā hemān bir ānımış bildüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 5). [şāhā, ] 

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [şāhā, ] 

 

şāhān: Şahlar, padişahlar. 
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Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [şāhāna, -a ] 

 

şāhāne: Harika, çok güzel, mükemmel. 

Ṣayd itdi Raḥīmī dilini bir gözi ḫūn-rīz / Şāhāne hücūm eyledi şehbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 7). [şāhāne, ] 

Oldum istiġnā-yı ḳalbiyle gedā-yı kūy-ı ʿaşḳ / ʿĀrifāne begligüm var ḳullanup şāhāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 2). [şāhāne, ] 

Öge öge göge çıḳardı Raḥīmī ḳapuñı / Himmetini ol gedānuñ gör nice şāhānedür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 92, Beyit 5). [şāhānedür, -dür ] 

Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [şāhāne, ] 

Ḳanı ẕāt-ı şerīfüñ gibi bir dervīş-i ʿālī-şān / Özüñ şāhāne dervīş añılan ey şāh-ı dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 1). [şāhāne, ] 

 

şāh-bāz:  

1.Doğan kuşu. 

Hümā pervāz ʿālī seyr laçin-i saʿādetdür / Tezervi ʿālemi ṣayd itmege bir şāh-bāz irdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 349, Beyit 5). [şāh-bāz, ] 

 

2. Doğan kuşu || sevgili. 

Hevā-ḫ˅āhuñ olup her gūşede sābit-ḳadem olur / Bulunmaz şāh-bāzum bir benümle şāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 4). [şāh-bāzum, -um ] 

 

şāhbāz-ı āh: Ah doğanı. 

Çıḳardum şāhbāz-ı āhı çerḫe / Ṭaḳup yanına nālümden celācil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 2). 
[şāhbāz-ı āhı, -ı ] 

 

şāh-bāz-ı cemāl: Güzelliğin yiğidi. 

Ḫamīde zülfümi yā Rabb o şāh-bāz-ı cemāl / Dil-āver oldı be-ġāyet şebinde tüldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 3). [şāh-bāz-ı cemāl, ] 

 

şāhī: Şahlık, sultanlık; hükümdara özgü. 

Göñlüm ḫazāna sen de maʿmūre-i ḫayālüñ / Bir kār-gīr-i ʿālī şāhī bināya döndi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 331, Beyit 6). [şāhī, ] 
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şāh-ı ʿādil: Adaletli sultan. 

Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [şāh-ı ʿādilüñ, -üñ ] 

 

şāh-ı ʿālem: Alemin padişahı. 

Ben Raḥīmīyem ʿaṭā ʿaynıyla raḥm it vaḳtidür / Ḳıl kerem ey şāh-ı ʿālem himmet it himmet baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 6). [şāh-ı ʿālem, ] 

Raḥīmī ḳuluña ey şāh-ı ʿālem / İşigüñdür saʿādetgāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 7). 
[şāh-ı ʿālem, ] 

Oldum Raḥīmī şimdi nöker bir beg oġlına / Eyyām-ı devletinde bu gün şāh-ı ʿālemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 5). [şāh-ı ʿālemem, -em ] 

 

şāh-ı ʿālī-şān: Şanı yüce padişah. 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [şāh-ı ʿalī-şānum, -um ] 

Olıgelmiş resmdür ʿuşşāḳa istiġnā-yı nāz / Şāh-ı ʿālī-şān olan lābüdd gedādan ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 3). [şāh-ı ʿālī-şān, ] 

Bu ednā bendeñi bir şāh-ı ʿālī-şāna gönderseñ / Gedāñı bir mürüvvet ṣāḥibi sulṭāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 1). [şāh-ı ʿālī-şāna, -a ] 

Efendi ben ḳulın sen şāh-ı ʿālī-şāna gönderdi / Gedā-yı āsitānın yaʿni sen sulṭāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 1). [şāh-ı ʿālī-şāna, -a ] 

Ey şeh şu ki sen şāh-ı ʿalī-şāna irişdi / Devr-i ʿÖmere Ḥażret-i ʿOsmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 1). [şāh-ı ʿalī-şāna, -a ] 

 

şāh-ı ʿaṭā-baḫş: Bahşiş veren padişah. 

Naẓardan dūr idüp ol pīri luṭf it şermsār itme / Raḥīmī pür-ḫaṭā bendeñdür ey şāh-ı ʿaṭā-baḫşum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 7). [şāh-ı ʿaṭā-baḫşum, ] 

 

şāh-ı bī-şümār: Sayısız padişah, sevgili. 

Raḥīmīyem benem ʿālemde senden ġayrı kimsem yoḳ / Olaruñ niçe şāh-ı bī-şümārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 9). [şāh-ı bī-şümārı, -ı ] 

 

şāh-ı bülend: Yüce padişah. 

Benüm yanumda ey şāh-ı bülend ol pest-i himmetdür / Yüce görmese ʿālī-dergehüñ ṭāḳ-ı muʿallādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 4). [şāh-ı bülend, ] 
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şāh-ı cem: Cem'in sultanlığı. 

Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile / Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 5). [şāh-ı cem, ] 

 

şāh-ı cihān: Cihan padişahı. 

Otaġından ḳaçan kim olsa ol şāh-ı cihān peydā / Vücūd-ı cismi ḫākiden olur gūyā ki cān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 1). [şāh-ı cihān, ] 

 

şāh-ı cihāndār: Cihanı tutan hükümdar. 

İtdügüñ ẓulmi Raḥīmī ḳuluña bir gün ola / Diyeler şāh-ı cihāndāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 5). [şāh-ı cihāndāra, -a ] 

 

şāh-ı dervīşān: Dervişlerin padişahı. 

Ḳanı ẕāt-ı şerīfüñ gibi bir dervīş-i ʿālī-şān / Özüñ şāhāne dervīş añılan ey şāh-ı dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 1). [şāh-ı dervīşān, ] 

 

şāh-ı ehl-i dil: Gönül ehli, âşıkların padişahı. 

Bir ṭoġrı rāh-ı rūşen ḳadd ü ḫaduñ ḫayāli / Ey şāh-ı ehl-i dil dil ḳıble-nümāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 5). [şāh-ı ehl-i dil, ] 

 

şāh-ı ehl-i dīn: Dine mensup olanların padişahı. 

Ḳomaz Raḥīmī başını ġayruñ ayaġına / Üftādeñ oldı ṭut elin ey şāh-ı ehl-i dīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 5). [şāh-ı ehl-i dīn, ] 

 

şāh-ı evreng: Tahtın sultanı. 

Raḥīmī ol mehe ʿarż itme mihrüñ / Ki zīrā sen gedā ol şāh-ı evreng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 5). [şāh-ı evreng, ] 

 

şāh-ı ġam: Acının, kederin padişahı. 

Māt eyler idi at ṣalup üstüme şāh-ı ġam / Bir luʿb ile piyāde olaldan müsellemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 3). [şāh-ı ġam, ] 

 

şāḫ-ı giyā: Ot parçası. 

Yār ile seyr-i çemenzāra heves ḳılma göñül / Hem-reh olmaḳ rāst gelmez serv ile şāḫ-ı giyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 6). [şāḫ-ı giyā, ] 
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şāḫ-ı gül: Gül dalı. 

Geymiş vücūd-ı ʿālem aḫḍar libās-ı ḫaḍrā / Şāḫ-ı gül üzre degmiş laʿlin ḳabā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 2). [şāḫ-ı gül, ] 

 

şāh-ı ḥaḳīḳat: Gerçek padişah. 

Nā-ḥaḳḳa teveccüh iden ey şāh-ı ḥaḳīḳat / Ger Ḫusrev ola ṣoñ ucı ḫusrāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 8). [şāh-ı ḥaḳīḳat, ] 

 

şāh-ı ḫayāl: Hayal hükümdarı, sevgili. 

Cān u göñül diyārını tārāc iderdi ġam / Şād itmeseydi şāh-ı ḫayāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 6). [şāh-ı ḫayāli, -i ] 

 

şāh-ı heft iḳlīm: Yedi bölgenin padişahı. 

Rubʿ-ı meskūn içre şāhum şāh-ı heft iḳlīm ol / Kām-kār ol kām-baḫş ol kām-bīn ol kām-yāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 9). [şāh-ı heft iḳlīm, ] 

 

şāh-ı himmet: Himmet padişahı. 

Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [şāh-ı himmet, ] 

 

şāh-ı ḫıżır-şān: Hızır karakterli padişah. 

Egnine ṣalupdur beni bu ṭabʿ-ı güher-bār / Şimden girü sen şāh-ı ḫıżır-şāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 15). [şāh-ı ḫıżır-şāna, -a ] 

 

şāh-ı ḫorāsān: Horasan padişahı. 

Emrüñe boyın urdı vü baş egdi ḳalemvār / Tīġüñ ḫaberi şāh-ı Ḫorāsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 6). [şāh-ı ḫorāsāna, -a ] 

 

şāh-ı hümāyūn menzilet: Kutlu, mübarek makamlı padişah. 

Ey Raḥīmī bildi bes şāh-ı hümāyūn menzilet / Būm-ı nekbetdür anuñçün āşiyānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 7). [şāh-ı hümāyūn menzilet, ] 

 

şāh-ı ḫurrem: Sevinçli sultan. 
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Vefālar görmişem sen nīk-i ḫaṣlet şāh-ı ḫurremden / Velī aġyār-ı bed girdārdan çoḳ cevr ü ġam çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 4). [şāh-ı ḫurremden, -den ] 

 

şāh-ı iḳlīm-i ġam: Dert memleketinin padişahı. 

Devlet-i ʿaşḳuñda āh u eşküm oldı hem-demüm / Şāh-ı iḳlīm-i ġamem yanumca çoḳ ʿasker yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 3). [şāh-ı iḳlīm-i ġamem, -em ] 

 

şāh-ı islām: İslam padişahı. 

Budin mülkini yıḳmaḳ hīç zülf-i yāre āyīndür / Velī ey şāh-ı İslām olma rāżısın nev-ayına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 6). [şāh-ı islām, ] 

 

şāh-ı kāmkār: Muradına ermiş sultan. 

Ḥaḳīḳat-dān ola hem pür-ḥaḳīḳat-bīn ü ḥaḳ-perver / Senüñ gibi saʿādet kānı şāh-ı kāmkār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 2). [şāh-ı kāmkār, ] 

 

şāh-ı kerem: Cömert sultan. 

Raḥīmī ḫod ḳadīmī bir gedā-yı ġam-güsāruñdur / Anı luṭfuñla şād eyle gel ey şāh-ı kerem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 7). [şāh-ı kerem, ] 

 

şāh-ı kişver-gīr: Ülke tutan padişah. 

Yolum var devlete irsem n’ola ey şāh-ı kişver-gīr / Selīmü’l-bāl ile bāb-ı şeref derbānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 4). [şāh-ı kişver-gīr, ] 

 

şāh-ı meh-çihre: Ay yüzlü padişah. 

Ḳaraman mülkin Aydın idicek sen şāh-ı meh-çihre / Güneş menzil-be-menzil ḳarşu çıḳdı şehrden şehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 1). [şāh-ı meh-çihre, ] 

 

şāh-ı melāmet ol-: Azarlamanın padişahı olmak. 

Ṣubaşıdur Raḥīmī eşkiyle şimdi ammā / Şāh-ı melāmet oldı nāmūs u ʿāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 5). [şāh-ı melāmet oldı, -dı ] 

 

şāh-ı şekker leb: Şeker dudaklıların şahı,padişahı. 

Raḥīmī pür-ḥarāretdür senüñ bu ıżṭırābuñdan / Meger vaṣluñ şarābı defʿ ide ey şāh-ı şekker leb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 7). [şāh-ı şekker leb, ] 
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şāh-ı selīm: Selim padişah || II. Selim. 

Ṭapuña gelüp şāh-ı Selīm Ḫān-ı ʿālī-şān / İḫlāṣ ile ʿarż itdi irādet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 287, Beyit 3). [şāh-ı selīm, ] 

 

şāh-ı serviçün: Servinin şahı için. 

Görinen dāġlar yir yir ḳurılmış şāh-ı serviçün / Ḫıyām-ı sīmdür ya nūrdan bir sāyebān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 3). [şāh-ı serviçün, ] 

 

şāh-ı şerīʿat: Dinin padişahı. 

Ṣıdḳıyla muhibbüñ durur ol şāh-ı şerīʿat / Göster umaruz sende ṣadāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 4). [şāh-ı şerīʿat, ] 

 

şāh-ı şitā: Kış mevsiminin padişahı. 

Żiyāfet ḳılmaġa şāh-ı şitāyı pādişāh-ı serd / Ṭolu pālūdeyi yaḫ birle ṭās-ı kün-fe-kān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 4). [şāh-ı şitāyı, -yı ] 

 

şāh-ı süḫan-dān: Güzel konuşan padişah. 

Raḥīmī bendesi olalı ol şāh-ı süḫan-dānuñ / Sözi gevherlerin ṣandūḳa-i ʿirfāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 6). [şāh-ı süḫan-dānuñ, -uñ ] 

 

şāhid: Şahit, tanık. 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [şāhidüm, -üm ] 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [şāhid, ] 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [şāhid, ] 

Ġarḳa virdi āb-ı çeşmüm sūy-ı baḥri ser-be-ser / Dūd-ı āhum çerḫe irdi şāhidüm māī vü māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 5). [şāhidüm, -üm ] 

 

şāhid: Güzel. 

Gördüm bu ḥüsn ü ānuña ḫaṭṭuñ benimsedüm / Aldum ol iki şāhid ile bir Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 2). [şāhid, ] 

 

şāhid-i bāzār: Pazarın güzeli. 
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ʿAzīzüm dil olaldan müşterī ḥüsnüñ metāʿına / Cihānuñ Yūsufın bir şāhid-i bāzāra ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 3). [şāhid-i bāzāra, -a ] 

 

şāhid-i cān: Canın sevgilisi, sevgili, dilber. 

Her zemān dilden olur şāhid-i cān çihre-nümā / Ey Raḥīmī gözüñ aç özge temāşādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 7). [şāhid-i cān, ] 

 

şāhid-i ḥüsn: Güzelliğin sevgilisi. 

Ġayrı vechinden göñül mirʾātını ṣāf eyledüm / Şāhid-i ḥüsnüñ niçün ʿarż eylemez ṣūret baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 3). [şāhid-i ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

şāhin: Maruf avcı kuş. 

Şehā dest-i şerīfüñ ḳılmasaydı ger maḳarr şāhin / Ḳaçan olurdı illerde bu deñlü muʿteber şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 1). [şāhin, ] 

Hevā-yı ḫāl ü zülfüñe düşelden oḳıya gelmez / Biñ altun āşyānına iñen yüksek uçar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 2). [şāhin, ] 

Ḳoluñdan ṣalma yabana diyü devletlü başuñçün / Ayaġuña düşüp yalvaruban destüñ öper şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 3). [şāhin, ] 

İşitdüm ṣaydgehde kebge hem pervāz imiş ʿanḳā / Ḫaber uçurdı aña dest-i ʿadlüñden meger şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 4). [şāhin, ] 

Naẓardan degme bir ednānuñ ilḳāsıyla devr itme / Seni gördi gözini açdı ey ʿālī-naẓar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 5). [şāhin, ] 

Raḳīb-i rū-siyāh ile beni bir görme ḫıdmetde / Bir olmaz zāġ-ı nā-cins ile ey ṣāḥib-hüner şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 6). [şāhin, ] 

Raḥīmī bāl-i himmetle hümāyūn vaṣluña irdi / Benüm şeh-bāzum almaz bu şikārı böyle her şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 7). [şāhin, ] 

 

şāh-rāh: Ana yol. 

Gözüm Yūsuf-cemālüñ ḥasretiyle şāh-rāhuñda / Züleyḫā gibi eyler ʿāḳıbet bir reh-güẕer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 3). [şāh-rāhuñda, -uñda ] 

Ruḫ-ı zerdiyle her gün muntaẓırdur şāh-rāhuñda / Raḥīmī bir ḫazān yapraġıdur yollara düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 7). [şāh-rāhuñda, -uñda ] 

 

şāḫsār-ı intiẓār: Bekleyiş ağaçlığı. 

Āb-ı fürḳatle nice dem perveriş ḳılmaḳ gerek / Mīve-i vuṣlat vire tā şāḫsār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 4). [şāḫsār-ı intiẓār, ] 
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şāʿir-i bī-meze: Tatsız, zevksiz şairler. 

Şāʿir-i bī-meze eşʿārımuza ḫarf çoġ olur / Sen Raḥīmī gibi bir ṭabʿ-ı güher-bāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 7). [şāʿir-i bī-meze, ] 

 

şāʿir-i nāzük: İnce düşünceli şair. 

Şāhum naẓar it luṭf-ı Raḥīmīyi ziyād it / Ol şāʿir-i nāzükde bu ṭarz-ı Ḥaseni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 5). [şāʿir-i nāzükde, -de ] 

 

şaḳāyıḳ: Bahçelerde yetiştirilen, pembe, kırmızı, alaca çiçekler açan, çok yıllık süs bitkisi. 

İşüm bitürdi benüm derd-i dāġ-ı ḫūn-ālūd / Şaḳāyıḳı n’ideyin lālezārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 3). [şaḳāyıḳı, -ı ] 

 

şākir: Şükreden, şükredici. 

Raḥīmī ḳul olalıdan efendi saña şākirdür / Ki aña sebḳat itmişdür ḥuḳūḳ-ı niʿmet ü nānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 7). [şākirdür, -dür ] 

 

şākird: Öğrenci, talebe. 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [şākird, ] 

 

şal: Şal, hırka, aba. 

Biz ser-i kūy-ı melāmetde fenā şālın geyüp / Mülke ṭālib olmazuz hīç çekmezüz dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 2). [şālın, -ın ] 

 

şāl-ı fenā: Yokluk şalı. 

Cihānuñ çıḳdı fāḫir cāmesinden terk-i tāc itdi / Geyüp şāl-ı fenā bir ṭurfe kisvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 3). [şāl-ı fenā, ] 

 

şām:  

1.Şam şehri || Siyahlık. 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [şāmı, -ı ] 

 

2. Akşam. 
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Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [şām, ] 

Gün yüzin ʿarż idegör bir şeb o māh-ı şāmı / Şevḳden şarḳa dönüp ṣubḥ ola devrüñ şāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 310, Beyit 1). [şāmı, -ı ] 

 

şāme: Kadınların örtündükleri car, baş örtüsü. 

Hevā-ḫ˅āhuñ olup her gūşede sābit-ḳadem olur / Bulunmaz şāh-bāzum bir benümle şāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 4). [şāmeden, -den ] 

 

şām-ı fürḳat: Ayrılık akşamı. 

Şām-ı fürḳatde görelden āteşüm ey yār şemʿ / Od yaḳup başına yanup ṣubḥa dek aġlar şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 1). [şām-ı fürḳatde, -de ] 

 

şām-ı hecr: Ayrılık akşamı. 

Şām-ı hecrüñde leb ü ḫaddüñle gördi sūzişem / Cān eridüp ṣubḥa dek yanup tüter her bār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 5). [şām-ı hecrüñde, -üñde ] 

Ne ġam çek şām-ı hecr içün ne şād ol rūz-ı vaṣl içün / Raḥīmī her viṣālüñ āḫiri hicrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 7). [şām-ı hecr, ] 

 

şām-ı hicrān: Ayrılık gecesi, akşamı. 

Lebüñ devrinde ben pür-derd-i rūz u şām-ı hicrānam / Şarāb-ı cām-ı vaṣluñ ile sürer kişi devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 3). [şām-ı hicrānam, -am ] 

 

şām-ı küfr: Küfür akşamı || Küfrün karanlığı. 

Şām-ı küfr içre ḳalurdı kāʾināt ey ṣubḥ-ı dīn / Tāb-ı tīġüñ olmasa envār-ı mihre tevʾemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 2). [şām-ı küfr, ] 

 

şām-ı maġrib: Suriye; Fas, Tunus, Cezayir. 

Şām-ı maġrib Hind anuñdur ẓulmete varınca tā / ʿĀleme ḥükm itdi şevḳüñle Sikendervār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 3). [şām-ı maġrib, ] 

 

şām-ı zülf: Saçının akşamı || Akşamın siyahlığını andıran saç. 

Şām-ı zülfüñde ḳarār itdi bu şeb miskīn-göñül / Ḳanda kim aḫşām ola lābüdd ider meʾvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 4). [şām-ı zülfüñde, -üñde ] 

Şām-ı zülfin ḳo dilā cām-ı lebin nūş idegör / ʿÖmr-i bāḳī degül ʿişretde geçür eyyāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 3). [şām-ı zülfin, -in ] 
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şan: Büyüklük, ululuk, azamet. 

Ol şūḫ-ı şīvekāruñ aldanma ġamzesine / Şānında şefḳat olmaz cellād-ı bī-emānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 3). [şānında, -ında ] 

 

şānı bülend: Yüce şan. 

Raḥīmī himmeti ʿālī umar şānı bülendüñden / Ḳapuñda pādişāhum gerçi bir ednādan ednādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 5). [şānı bülendüñden, -üñden ] 

 

şarāb: Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, mey. 

Raḥīmī pür-ḥarāretdür senüñ bu ıżṭırābuñdan / Meger vaṣluñ şarābı defʿ ide ey şāh-ı şekker leb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 7). [şarābı, -ı ] 

Bezm gülşen ġonca leb bir yār-ı cānumdur şarāb / Serv ḳadd sāḳī ṣurāḥi naġme-i bülbül rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 1). [şarāb, ] 

Şarābum eşk-i ḥasret hem-demüm ġam / Kebāb itdi bu baġrum nār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 23, Beyit 2). [şarābum, -um ] 

Bī-tekellüf öpdügiçün laʿl-i mey-gūnuñ şarāb / Ṭaşa çaldı ṣaydı günden ḳatı ter düşdi zücāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 4). [şarāb, ] 

Lebüñ esrārınuñ cānıyla ben ḥayrānıyam cānā / Anuñçün añmazam adın şarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 2). [şarābuñ, -uñ ] 

Laʿl ü ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ ḫayāliyle müdām / Geh şarāb içer Raḥīmī ey gül-i ter geh ʿaraḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 7). [şarāb, ] 

Şarāba rehn iderdüñ cübbe vü destārı ey ṣūfī / Ṣafā-yı ḳalb ile olsañ eger āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 4). [şarāba, -a ] 

Ḳan uġud atdı ġubār-ı ġam şarāb ister göñül / Yandı baġrum ey ciger kūşem kebāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 1). [şarāb, ] 

Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [şarābum, -um ] 

Müdām ʿaşḳuñ şarābıyla beni şeydā iden sensin / Ḫarābāt ehline ser-dār idüp rüsvā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 1). [şarābıyla, -ıyla ] 

Laʿlüñe beñzeyeli başumuza çıḳdı şarāb / Bulsavuz ḳanın içerdük biz anuñ tenhāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 3). [şarāb, ] 

Yüz yumaz oldı ṭāʿat-i ḫayra / Şimdi ṣūfi şarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 2). 
[şarāba, -a ] 

 

şarāb-ı ʿaşḳ: Aşk, sevgi şarabı. 
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Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [şarāb-ı ʿaşḳ, ] 

Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [şarāb-ı ʿaşḳuñ, -uñ ] 

Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [şarāb-ı ʿaşḳ, ] 

 

şarāb-ı cām-ı nāz: Naz kadehinin şarabı. 

Gözlerin ser-mest ḳılmışdur şarāb-ı cām-ı nāz / Anuñ içün ben ayaḳda cürʿaya ḳılmaz nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 5). [şarāb-ı cām-ı nāz, ] 

 

şarāb-ı cām-ı vaṣl: Kavuşma kadehinin şarabı. 

Lebüñ devrinde ben pür-derd-i rūz u şām-ı hicrānam / Şarāb-ı cām-ı vaṣluñ ile sürer kişi devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 3). [şarāb-ı cām-ı vaṣluñ, -uñ ] 

 

şarāb-ı erġuvān: Erguvan renkli (kırmızı) şarap. 

Raḥīmī ḳoma ʿārifseñ kenār-ı āteşi elden / Ṣafā hengāmıdur nūş it şarāb-ı erġuvān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 5). [şarāb-ı erġuvān, ] 

 

şarāb-ı ġam: Dert şarabı. 

Meẕāḳ-ı ḫūn-ı viṣālüñle muġtenem herkes / Baña şarāb-ı ġamuñ ḳısmet-i ezeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 6). [şarāb-ı ġamuñ, -uñ ] 

 

şarāb-ı ḫoş-güvār: Lezzetli şarap. 

Lebüñ şevḳıyla dem şimdi şarāb-ı ḫoş-güvāruñdur / Ele kendü ayaġıyla gele zevḳ ol şikāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 1). [şarāb-ı ḫoş-güvāruñdur, -uñdur ] 

Benüm gözümde göñlümde ḫayāl-i cām-ı laʿlüñdür / Velī ġayruñ şarāb-ı ḫoş-güvārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 3). [şarāb-ı ḫoş-güvārı, -ı ] 

Mest olan cānā ḫayāl-i laʿl-i nābuñla müdām / Bezm-i dünyānuñ şarāb-ı ḫoş-güvārın istemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 114, Beyit 2). [şarāb-ı ḫoş-güvārın, -ın ] 

 

şarāb-ı laʿl-fām: La'l renkli şarap, kırmızı renkli şarap. 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [şarāb-ı laʿl-fām, ] 

 

şarāb-ı nāb: Halis, katıksız, saf şarap. 
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Her gice mihr-i ruḫuñ şevḳi dile meh-tābdur / Cānuma cām-ı lebüñ cānā şarāb-ı nābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 1). [şarāb-ı nābdur, -dur ] 

Şarāb-ı nāb içün bu çeşm-i ḫūn-efşānum añmazsın / Dem-ā-dem cürʿaveş pā-māl idersin ḳanum 
añmazsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 1). [şarāb-ı nāb, ] 

Lebüñ bezminde ey ġonca şarāb-ı nāba ʿaşḳ olsun / Ümīd-i nuḳl-i laʿlüñle yinen ʿunnāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 1). [şarāb-ı nāba, -a ] 

 

şarāb-ı nihān: Gizli şarap. 

Maḥbūb ile Raḥīmī şarāb-ı nihānı gör / Nāşīnuñ ehl-i ʿaşḳa be-ġāyet yasaġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 9). [şarāb-ı nihānı, -ı ] 

 

şarāb-ı sürḫ: Kırmızı şarap. 

Her sū o ġonca ḫār ile içer şarāb-ı sürḫ / Aḳar o demde çeşme-i çeşmümden āb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 1). [şarāb-ı sürḫ, ] 

 

şaʿr-ı şaʿrī deñlü: Kıllının kılı kadar. 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül / Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 5). [şaʿr-ı şaʿrī deñlü, ] 

 

şārib-i ḫamr: Şarap içen. 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [şārib-i ḫamrı, -ı ] 

 

şarḳ: Doğu. 

Gün yüzin ʿarż idegör bir şeb o māh-ı şāmı / Şevḳden şarḳa dönüp ṣubḥ ola devrüñ şāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 310, Beyit 1). [şarḳa, -a ] 

 

şat: Dicle (Şat-Bağdad paralelliğinde). 

Şehā şād-āb iden kūyuñ sirişk-i çeşm-i ʿāşıḳdur / Bilürsin şöhreti Şaṭdur şehā dünyāda Baġdāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 4). [şaṭdur, -dur ] 

 

şāyed:  

1.Belki, ola ki, olur da. 

Nigehbān itme genc-i ḥüsnüñe ol ṣūret uġrısın / Ḳara zülfüñe el ḳarmaya şāyed nā-gehān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 6). [şāyed, ] 
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Ey Raḥīmī yaşuñı sen de revān it yolına / Raḥm ide bir gün ola şāyed o dürr-i şehvār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 5). [şāyed, ] 

Cihānda görmedüm bu vech-i raʿnā nesl-i ādemde / Perī-zād olmasun şāyed görüñ ol ḫūb devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 2). [şāyed, ] 

 

2. Eğer. 

Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [şāyed, ] 

Āşināyāne Raḥīmīye naẓar ḳıl dostum / Şāyed ol kem-ḳaṭrenüñ bir dem yaşı deryā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 5). [şāyed, ] 

Saña āvāze-i ṭanbūra her dem dem bu dem durur / Dem it kim arayup bulunmaya şāyed bu dem bir gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 6). [şāyed, ] 

 

şāyiʿ it-: Dile düşürmek. 

Ey Raḥīmī şāyiʿ itdi mā-cerā-yı eşkümi / Baña kerīm yā Rab ez-īn dīde-i ḫūn-bār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 7). [şāyiʿ itdi, -di ] 

 

şāyiʿ ol-: Herkes tarafından duyulmak, her tarafa yayılıp herkesçe bilinir duruma gelmek. 

Şāyiʿ olur şuʿle-i şemşīr-i āhum sīneden / Berḳ-ı ʿālem-tāba ey meh-rū olur mı hīç ġılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 5). [şāyiʿ olur, -ur ] 

Naḳṣ irdi māha mihre irişdi zevāl-i tām / Ḥüsnüñ şuʿāʿı şāyiʿ olalı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 2). [şāyiʿ olalı, ] 

 

şeb: Gece. 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [şeb, ] 

Şām-ı zülfüñde ḳarār itdi bu şeb miskīn-göñül / Ḳanda kim aḫşām ola lābüdd ider meʾvā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 4). [şeb, ] 

Nār-ı hecre yaḳan beni her şeb / Bir yalıñ yüzlü yār-ı meh-rūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
6). [şeb, ] 

Dün ü gün budur Raḥīmīnüñ murādı Ḥaḳḳ bilür / Her şebüñ ola şeb esrār-ı ḥaḳı şebhā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 6). [şebüñ, -üñ; şeb, ] 

Hecrüñ şebinde āhuma hem-dem bulunmadı / Gönderdi ṣubḥ bād-ı şimāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 133, Beyit 5). [şebinde, -inde ] 

Ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ ḥācibine bir gün ıṣmarla / Göñül şehrinde bir şeb eylesün ey māh-rū menzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 2). [şeb, ] 
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Pervāne gibi bir şeb şevḳum ḥikāyet itsem / Sen şemʿa yana yana sūzum şikāyet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 1). [şeb, ] 

Ḳanḳı gün yā Rabb gelür ol mihr-i raḫşānum yine / Ḳanḳı şeb aḫşamlaya ol māh-ı tābānum yine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 1). [şeb, ] 

Ḫamīde zülfümi yā Rabb o şāh-bāz-ı cemāl / Dil-āver oldı be-ġāyet şebinde tüldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 3). [şebinde, -inde ] 

Gün yüzin ʿarż idegör bir şeb o māh-ı şāmı / Şevḳden şarḳa dönüp ṣubḥ ola devrüñ şāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 310, Beyit 1). [şeb, ] 

 

şeb ü nehār: Gece ve gündüz. 

Nev-rūz bende ben baña zülf ü ruḫuñ yeter / Ānsız berāber oldı Yemende şeb ü nehār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 4). [şeb ü nehār, ] 

 

şeb-çerāġ: Gece parlayan yakut. 

Şevḳüm şuʿāı genc-i ġamuñ şeb-çerāġıdur / Çerḫüñ çü māh niteki her şeb-çerāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 1). [şeb-çerāġıdur, -ıdur ] 

 

şeb-çerāġ-ı şuʿledār: Alevli gece kandili. 

Taḥassür çekmezem şemʿ-i şebistān-ı şehen-şāha / Şerār-ı āh-ı dil her şeb-çerāġ-ı şuʿledārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 3). [şeb-çerāġ-ı şuʿledārumdur, -umdur ] 

 

şebhā-yı sūr: Şenliğin bülbülü. 

Dün ü gün budur Raḥīmīnüñ murādı Ḥaḳḳ bilür / Her şebüñ ola şeb esrār-ı ḥaḳı şebhā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 6). [şebhā-yı sūr, ] 

 

şeb-i fürḳat: Ayrılık gecesi. 

Şeb-i fürḳatde ḫalḳa ḳarşu ḳaddüm dāle döndürdi / Baña bend eyleyen hep ʿıḳd-ı zülf-i tābdāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 6). [şeb-i fürḳatde, -de ] 

 

şeb-i ḳadr: Kadir gecesi. 

Şeb-i ḳadri bu ben Mecnūnuñuñ Leylā-yı zülfüñdür / Mübārek ʿīd-ı ferḫundem mevāʿīd-i viṣālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 4). [şeb-i ḳadri, -i ] 

 

şebīh ol-: Benzemek. 

Baḥr [u] kān bulmaz idi olmasa kefüñe şebīh / Kūh-ı kūyuña sücūd itmese bulmazdı vaḳār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 3). [şebīh olmasa, -masa ] 
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şeb-külāh: Keçeden yapılmış bir külâh çeşidi. 

Görinen ḳavs-i felekde māh-ı nev ṣanmañ felek / Degdi āhum oḳına ḳarşu nişān bir şeb-külāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 3). [şeb-külāh, ] 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [şeb-külāh, ] 

 

şeb-nem:  

1.Çiğ tanesi, rutubet. 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Daḫi nem var yanuma saʿy eylerem arada ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 3). [şeb-nemin, -in ] 

 

2. Çiğ. || Gözyaşı. 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūduñ şeb-nemin maḥv it / Olasın jāle gibi tā ḳarīn-i gülşen-i ḳurbet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 2). [şeb-nemin, -in ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Arada nem ḳaldı senden ġayrı ey ḫūrşīd-ḫad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 5). [şeb-nemin, -in ] 

 

şeddād: Zalimliği ile ün yapmış, yeryüzü cenneti denilen İrem'i kendine kurmuş olan efsanevi hükümdar. 

Ḳaṣrınuñ bulduñ ḳuṣūrın çekdirüp şiddetler / Ṣoñ ucı pā-māl olup Şeddād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 4). [şeddād, ] 

 

şefīʿol-: Şefaat eden olmak. 

Bu ben ʿāṣī ḳuluña ey ʿÖmer-ḫaṣlet şefīʿolup / Muḥammed-ḫūy āl-i ḥażret-i ʿOsmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 3). [şefīʿolup, -up ] 

 

şefḳat: Merhamet,acıma. 

N’ola insāniyyet itseñ ey melek-ṭalʿat baña / Bir perīşān-ḫāṭırum raḥm it ḳılup şefḳat baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 1). [şefḳat, ] 

Ol şūḫ-ı şīvekāruñ aldanma ġamzesine / Şānında şefḳat olmaz cellād-ı bī-emānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 3). [şefḳat, ] 

ʿAṭā vü luṭf güni mevsim-i ʿināyetdür / Şehā Raḥīmīye şefḳat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 5). [şefḳat, ] 

 

şeftālu: Şeftali || dudak; öpücük. 
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Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh / Şehādet itme nā-ḥaḳ yere girme ḳana ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 4). [şeftālusı, -sı ] 

 

şeh:  

1. Sultan, padişah. 

Rāst her gün ben duʿācıñam senüñ pencgāhda / Būselikden degsin ey şeh nāz ḳo nevbet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 7). [şeh, ] 

Ḥüsn-i ḫaṭṭ ḫaddüñde ḫaṭṭ ṭuġrā-yı ġarrādur ḳaşuñ / Ḫūblıḳ mülkine sensin şeh müsellem ol berāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 4). [şeh, ] 

Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [şehüñ, -üñ ] 

Ben ideyin Allāh oñara her işüñ ey şeh / Furṣat gemisi her yaña şāhāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 4). [şeh, ] 

ʿUşşāḳ-ı bī-nevāya o şeh nāza başladı / Ṭoldurdı her maḳāmı yine āh n’eyleyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 258, Beyit 6). [şeh, ] 

Meh-i sipihr-i leṭāfet şehi diyār-ı ḥüsn / Raḥīmī sūduñuñ ol bī-bedel güzeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 7). [şehi, -i ] 

Ey şeh şu ki sen şāh-ı ʿalī-şāna irişdi / Devr-i ʿÖmere Ḥażret-i ʿOsmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 1). [şeh, ] 

Añladum göyneklerüñ bildüm ne şehden sen cüdā / ʿĀlem içre şemʿ-i bezm-ārāya beñzetdüm seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 3). [şehden, -den ] 

 

2.Sultan, padişah || Sevgili. 

Şimdi meyl-i cān u dil şol bir şehe ḫūbāñedür / Ḥüsnde Bekdaşi yoḳdur ḫālveş bir dānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 1). [şehe, -e ] 

Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [şeh, ] 

Şeh nāza başlıyaldan feryād u āh-ı ʿuşşāḳ / Ṭoldurdı her maḳāmı ṣavt-ı nevā-yı nev-rūz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 108, Beyit 4). [şeh, ] 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [şeh, ] 

Būselik ʿarż iderek ʿuşşāḳa ol şeh nāz ider / Nālemüzden rāst bildi ki maḳāmāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 6). [şeh, ] 

Perde-i nāmūsı çoḳdan çāk iderdük ġoncaveş / Biz maḳām-ı ʿaşḳuñ ey şeh nāz-ı ʿārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 4). [şeh, ] 

Nār-ı ġam sen şehden ayru leẕẕetin telḫ eylemiş / Zerd ü zār olup benüm gibi ṭurup aġlar şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 4). [şehden, -den ] 
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Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [şeh, ] 

Bir şehüñ şimdi Raḥīmī ḳulıdur ḥalḳa biliş / ʿAyn-ı aʿṭāf bu ḥalḳa siper iḥsānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 6). [şehüñ, -üñ ] 

 

şehā: Ey padişah ‖ Ey sevgili. 

Her diyāra kim ḳadem baṣsañ ḳudūmüñden şehā / Ḫārdan güller biter her ḫāra virür laʿl-i nāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 4). [şehā, ] 

Cihān āsūde oldı sāye-i tuġ-ı vücūduñla / Ṣoḳunmasun şehā sen var iken her pehlevān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 4). [şehā, ] 

Ümīdüm bu şehā ḥüsnüñ ḫayāli / Gözümden dūr dilden itme mehcūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 6). [şehā, ] 

Derd-i ġam bir ġama dūş itdi Raḥīmīyi şehā / Ḥayret alur özini geh bilemez gāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 7). [şehā, ] 

Şehā ṭabʿ-ı Raḥīmī bülbül-i bāġ-ı belāġatdur / Anuñçün gülşen-i kūyuñda verd-i iʿtibār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 5). [şehā, ] 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳda hem-rāhum oldı eşk ü āh-ı ġam / Şehā sulṭān-ı ʿuşşāḳum bular ḫayl ü sipāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 2). [şehā, ] 

Göñlümi şeydā benüm bu zülf-i ʿanber-bār ider / ʿAḳlumı yaġma şehā ol çeşm-i pür-seḥḥār ider 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 1). [şehā, ] 

Şehā bir ṭulb-i dervīşüz bu tende cānımuz vardur / Muḳīm-i tekye-i ʿaşḳuz saña ḳurbānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 1). [şehā, ] 

Cevrini döne döne çekdürdi / Daḫi devrān baña şehā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 9). 
[şehā, ] 

Gice seyrümde gördüm dāl-i zülfüñ reh-berüm olmış / Şehā ḫayr ola dūş-ı devlet-i cāvide dūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 3). [şehā, ] 

Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [şehā, ] 

Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā / Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 5). [şehā, ] 

Raḥm ḳıl miskīn Raḥīmī bend-i zülfüñde şehā / Nice demlerdür perīşān-rūzgār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 7). [şehā, ] 

Bir gedāyuz bir de māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñla şehā / Mesken-i genc-i maḥabbetdür dil-i vīrānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 6). [şehā, ] 

Ayaġuña yüz sürer her gün Raḥīmī sāyeveş / Şükr-i lillāh kim şehā başında devlet var imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 7). [şehā, ] 

Ehl-i ʿirfānuñ alayı begidür şimdi şehā / Āsitānuñda Raḥīmī n’ola çekse sancaḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 138, Beyit 7). [şehā, ] 
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Şehā şād-āb iden kūyuñ sirişk-i çeşm-i ʿāşıḳdur / Bilürsin şöhreti Şaṭdur şehā dünyāda Baġdāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 4). [şehā, ] 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [şehā, ] 

Hemīşe bāġ-ı ʿālemde şehā sen ḫurrem ü şād ol / Raḥīmī bülbülāsā aġlasun sen ġonca gibi gül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 7). [şehā, ] 

Ḳul olmaz dergehüñden ġayra istiġnāsı ʿālīdür / Şehā mülk-i cünūnuñ başḳa bir sulṭānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 3). [şehā, ] 

Saña bī-ḥaddür şehā gerçi maḥabbet ʿarż iden / Ben Raḥīmī gibi bir muḫliṣ gedāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 7). [şehā, ] 

Bi-ḥamdillāh şehā ben ne ġamuñ ne mātemüñ gördüm / Serīr-i sūr-ı devletde cemāl-i ḫurremüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 1). [şehā, ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [şehā, ] 

Ben gedāña āsitānuñdur şehā meʾvā bu gün / Ger ṭurur ger ṭurmasın nemdür benüm dünyā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 1). [şehā, ] 

Reh-güẕārında şehā mūr-ı şikeste-ḥālem / Sen bu ḫoş-ṭabʿ-ı Selīm ile Süleymānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 6). [şehā, ] 

Sen şehā ol Ḫusrev ü Cem-bezm ü Rüstem-rezmsin / Dergehüñ derbānlıġın ister Ḳubādvār dīvān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 3). [şehā, ] 

Şehā oḳ ḳaddüñüñ hecriyle bir ḳaddi kemānum ben / Baña ṭoġrı naẓar ḳıl egri baḳma nā-tüvānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 1). [şehā, ] 

Faḳīrem gerçi kim ednādan ednā bir gedāyam ben / Ḳanāʿat ehli dervīşem şehā ṣāḥib-ġınāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 1). [şehā, ] 

Şehā dest-i şerīfüñ ḳılmasaydı ger maḳarr şāhin / Ḳaçan olurdı illerde bu deñlü muʿteber şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 1). [şehā, ] 

Vażʿ iden ḳudret nigīni üzre insān cevherin / Ḫātem-i laʿlüñe mühr itmiş şehā cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 1). [şehā, ] 

Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi / Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 5). [şehā, ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde şehā şiʿri Raḥīmī bendeñüñ / Mihr-i ʿālem-tāb gibi çavı ṭoldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 286, Beyit 6). [şehā, ] 

Nālesi hecr-i ʿiẕāruñla Raḥīmīnüñ şehā / Cennet-i ʿadlüñ gibi āvāze ṣaldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 286, Beyit 7). [şehā, ] 

Rāstī bir tāze revnaḳ virdi cism-i ʿāleme / Ḫılʿat-i şāhı şehā sen ḳāmeti bālāyıla (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 290, Beyit 2). [şehā, ] 

Naṭʿ-ı şitāda ruḫ sürer idüñ piyādevār / Māt olur ol şehā ḳonacaḳ ḫāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 7). [şehā, ] 
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Gāh gāh emr eyle yüz sürsün rikābuña şehā / Ḫāk-i rāhuñdur Raḥīmī ḫod senüñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 7). [şehā, ] 

Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [şehā, ] 

ʿAṭā vü luṭf güni mevsim-i ʿināyetdür / Şehā Raḥīmīye şefḳat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 5). [şehā, ] 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [şehā, ] 

Sipāh-ı eşk-i ḥasretden şehā ġarḳ itdi dünyāyı / Raḥīmīnüñ gözi yaşına raḥm it eyle Ṣubaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 5). [şehā, ] 

 

şehādet: 'Eşhedü en lâ ilâhe illallah..' cümlesini söyleyerek Allah'ın var olduğuna şahitlik etme. 

Ṣoñ dem āsān it Raḥīmīye şehādet lafẓını / Yā Rab īmānıyla Kurʾānı aña hem-rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 5). [şehādet, ] 

 

şehādet it-: Doğruluğunu tasdik etmek. 

Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh / Şehādet itme nā-ḥaḳ yere girme ḳana ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 4). [şehādet itme, ] 

 

şeh-bāz:  

1.Doğan kuşu || Avcı. 

Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [şeh-bāz, ] 

 

2. Doğan kuşu || Sevgili. 

Raḥīmī bāl-i himmetle hümāyūn vaṣluña irdi / Benüm şeh-bāzum almaz bu şikārı böyle her şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 7). [şeh-bāzum, -um ] 

 

şehbāz-ı maḥabbet: Muhabet kuşu. 

Ṣayd itdi Raḥīmī dilini bir gözi ḫūn-rīz / Şāhāne hücūm eyledi şehbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 7). [şehbāz-ı maḥabbet, ] 

 

şeh-bāz-ı ʿuḳūl: Akılların doğanı. 

Yüksek uçar iremez seyrine şeh-bāz-ı ʿuḳūl / Kimseye ṣayd olmaz ol kebg-i ḫırāmān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 2). [şeh-bāz-ı ʿuḳūl, ] 
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şehd-i güftār: Bala benzeyen söz. 

ʿAceb Mecnūn-ṣıfat sevdāyī düşdüm zülfi ucından / ʿAceb öldürdi ġam Ferhādveş ey şehd-i güftārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 2). [şehd-i güftārum, -um ] 

 

şehen-şāh-ı bülend: Yücelerin en büyük padişahı. 

Ey şehen-şāh-ı bülend aḫter sipihr-i ʿāleme / Bedr-i ḥüsnüñle hilāl-ebruñ olur bürhān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 3). [şehen-şāh-ı bülend, ] 

 

şeh-i ʿādil: Adaletli padişah. 

Ne ḫoşdur rūzgār ola muvāfıḳ ey şeh-i ʿādil / Ḳapuñdan cānibe ʿazm eyleyem ben ʿāşıḳ-ı bī-dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 1). [şeh-i ʿādil, ] 

 

şeh-i ʿālī: Yüce, ulu padişah. 

Bu ben āşüfte-dile ey şeh-i ʿālī naẓar it / Zülfüñüñ ẓulmi ile ḥāl-i perīşānem ben (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 225, Beyit 4). [şeh-i ʿālī, ] 

 

şeh-i ʿālī-cenāb: Hürmet edilen yüce pâdişah. 

Bende olmaz degme sulṭāna denāʾet ʿarż idüp / Bir senüñ gibi şeh-i ʿālī-cenāb ister göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 4). [şeh-i ʿālī-cenāb, ] 

 

şeh-i ʿālī-maḳām: Yüce rütbeli padişah. 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [şeh-i ʿālī-maḳām, ] 

 

şeh-i çāker-nevāz: Kölelerine iyi muamele eden padişah. 

Cülūs itdi göñül taḫtına yārüñ pertev-i ḥüsni / Raḥīmī yine şehre bir şeh-i çāker-nevāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 6). [şeh-i çāker-nevāz, ] 

 

şeh-i devrān: Dönemin, zamanın padişahı. 

Göñül senden olupdur āteş-i ʿaşḳa beni çaḳmaḳ / Baş açup yanayın senden şeh-i devrāna ḥālüm çaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 1). [şeh-i devrāna, -a ] 

Fehm ider ḥāl-i gedāyı şeh-i devrānumsın / Maʿrifet maḥzeni sulṭān-ı süḫan-dānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 1). [şeh-i devrānumsın, -umsın ] 

 

şeh-i fermān: Emrin padişahı. 
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Ḫudāvendā cihān bāġında ber-ḫūrdār-ı ʿömr idüp / Murādum taḫt-ı şāhide şeh-i fermān revān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 6). [şeh-i fermān, ] 

 

şeh-i ḫūbān: Güzeller padişahı || sevgili. 

Cefā-yı derdüñ elif ḳāmetimi dāl itdi / Çıḳarduñ ey şeh-i ḫūbān cihānda cevr ile ad (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 2). [şeh-i ḫūbān, ] 

 

şeh-i ḫurrem: Mutlu padişah || Sevgili. 

Ḥarīm-i muḥteremüñde eyā şeh-i ḫurrem / Daḫi bu bendeñe ḫıdmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 340, Beyit 4). [şeh-i ḫurrem, ] 

 

şeh-i iḳlīm-i velāyet: Velilik diyarının padişahı. 

Sensin şeh-i iḳlīm-i velāyet Baba Ḥamza / Ḳapuñdan olur feyż-i kerāmet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 1). [şeh-i iḳlīm-i velāyet, ] 

 

şeh-i kām-kār: Muradına ermiş, talihli hükümdar. 

Yüz çevirdi Raḥīmī ġayrıdan / Sen şeh-i kām-kāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 7). 
[şeh-i kām-kāra, -a ] 

 

şeh-i kām-yāb: İstediğini elde eden şah, sevgili. 

Didi biñ kez Raḥīmī vallāhi / Sen şeh-i kām-yāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 5). [şeh-
i kām-yāba, -a ] 

 

şeh-i laʿl-i leb-i yār: Sevgilinin dudağınının kırmızılığının padişahı. 

Niçe ṭāḳat getürsin bu şeh-i laʿl-i leb-i yāre / Maḥabbet bādesinden maḥv olur āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 2). [şeh-i laʿl-i leb-i yāre, -e ] 

 

şeh-i meh-rikāb: Ay gibi parlak üzengili padişah. 

Ḥaḳ budur āfitāb-ı çerḫ-i şeref / Sen şeh-i meh-rikāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 
4). [şeh-i meh-rikāba, -a ] 

 

şeh-i merdān:  

1.Kahramanların şahı. 

Ḥıfẓ ide ol şeh-i merdānı ḫaṭardan Ḥālıḳ / Ṣaḳladuġunca ten-i ʿasker-i Osmānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 7). [şeh-i merdānı, -ı ] 
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2. Yiğitler şâhı. || Hz. Ali. 

Ḳuluyuz ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı / Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 7). [şeh-i merdānımuz, -ımuz ] 

 

şeh-i mülk-i kerem: Cömertlik ülkesinin padişahı. 

Gedā-yı derd-i ʿaşḳuñı nevālüñden dirīġ itme / Senüñdür ey şeh-i mülk-i kerem hep niʿmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 6). [şeh-i mülk-i kerem, ] 

 

şeh-i raʿnā: Güzel padişah. 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin / Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 1). [şeh-i raʿnā, ] 

 

şeh-i ṣāḥib-küleh: Külah sahibi padişah. 

Dil ser-i sevdā-yı zülfüñle ġubār olmış yatur / Bir şeh-i ṣāḥib-külehdür ḫāksār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 1). [şeh-i ṣāḥib-külehdür, -dür ] 

 

şehīd eyle-: Şehit etmek. 

Ḳabrüm üzre mihr ü meh şemʿüm şafaḳ ḫūnīn-kefen / Çerḫ olur türbem cesīm-i ġamzeñ eylerse şehīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 3). [şehīd eylerse, -rse ] 

 

şehir: Şehir, kent. 

Murāda irdi Aydın Tirenüñ başına gün ṭoġdı / Şehirde olalı sen devlet-i devr-i ḳamer peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 4). [şehirde, -de ] 

 

şehnāz: Çok güzel olan sevgili. 

Būselikde ideli ʿuşşāḳa ol şehnāz nāz / Her maḳāmı ṭutasın çeng naġme-i āvāz nāz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 109, Beyit 1). [şehnāz, ] 

 

şehnāz-ı maḥabbet: Aşkın şehnaz makamı. 

Fehm eyler iseñ rāst nevāyı yine ṣūfī / Pencgehde maḳāmuñ ola şehnāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 2). [şehnāz-ı maḥabbet, ] 

 

şehr: Kent, şehir. 
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Raḥīmī ḥālüñi ʿarż it der-i şāh-ı süḫan-dāna / Maʿārif şehrinüñ şāhı feṣāḥat nükte-gūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 5). [şehrinüñ, -inüñ ] 

Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [şehre, -e ] 

Uṣandı dār-ı ġurbetden göñül ʿazm-i diyār ister / Vefā şehrinde bir ʿālī-mürüvvet şehriyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 1). [şehrinde, -inde ] 

Bir yaluñ yüzlü ışıḳ meh-rūsıdur pır pır yanar / Şehrde olmış zebān-ı cerr ile cerrār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 3). [şehrde, -de ] 

Bu baḫtı ḳaranuñ yaşını ırmaġ itme kūyuñdan / Bu şehre şehriyāra Aḳca ṣu virmiş durur revnaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 4). [şehre, -e ] 

Ṭañ mıdur şehrüñi ey meh oda yaḳsa āhum / Yaḳalar dāmen-i vaṣluñı ṣunup her ʿases el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 4). [şehrüñi, -üñi ] 

Kārbān-ı ʿaşḳuña bir gün ola menzil ola / Göñlümi yā Rabb ḥaḳīḳat şehrine bir rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 2). [şehrine, -ine ] 

Ḫayāl-i ḫayl-i ḥüsnüñ ḥācibine bir gün ıṣmarla / Göñül şehrinde bir şeb eylesün ey māh-rū menzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 2). [şehrinde, -i, -n, -de ] 

Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [şehrini, -ini ] 

Şehr içinde dün gice daʿvā-yı ḥüsn eylerdi māh / Gün yüzüñ gördi bu gün eksükligin bildi temām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 4). [şehr, ] 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [şehr, ] 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [şehrinde, -inde ] 

Bilmemiş noḳṣānını meh-rūña meyl itmiş ḳamer / Her gice şehrüñde anuñçün gezer uġrı gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 5). [şehrüñde, -üñde ] 

A ẓālim ẓulmüñi ḥadden aşurma / Bu şehrüñ yoḳsa hīç sulṭānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 2). [şehrüñ, -üñ ] 

 

2. Şehir || Gönül. 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñ iderse ne var göc / Şehrini ḳoyup itdi niçe şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 1). [şehrini, -ini ] 

Ey Raḥīmī baña bu şādī yeterdi dünyede / Ġuṣṣa-i ʿaşḳı göñül şehrine mihmān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 7). [şehrine, -ine ] 

Cülūs itdi göñül taḫtına yārüñ pertev-i ḥüsni / Raḥīmī yine şehre bir şeh-i çāker-nevāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 6). [şehre, -e ] 
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şehr ü diyār: Şehir ve memleket. 

Baña sen māh-rū eksüklügin göstermesin Mevlā / Senüñ ḳapuñdan artıḳ bir daḫi şehr ü diyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 5). [şehr ü diyārum, -um ] 

 

şehr ü ḥiṣār: Şehir ve kale. 

Ey Raḥīmī göge aġsa ṭañ mı ṭopum gün gibi / Bir mehüñ eflākveş şehr ü ḥiṣārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 7). [şehr ü ḥiṣārın, -ın ] 

 

şehr-be-şehr: Şehirden şehire. 

Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr / Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 6). [şehr-be-şehr, ] 

 

şehrden şehre: Şehirden şehire. 

Ḳaraman mülkin Aydın idicek sen şāh-ı meh-çihre / Güneş menzil-be-menzil ḳarşu çıḳdı şehrden şehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 1). [şehrden şehre, ] 

 

şehr-i berġama: Bergama şehri. 

Gerçi ey şeh bir feraḥ menzil bu şehr-i Berġama / Gün yüzüñsüz līk biñ şādisi degmez bir ġama 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 1). [şehr-i berġama, ] 

 

şehr-i evliyā: Evliyalar şehri. 

Devlet-i dostdārın elyaḳ gördi ḳıldı Ḥaḳḳ seni / Uşbu şehr-i evliyāda şehriyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 2). [şehr-i evliyāda, -da ] 

 

şehr-i ḥüsn: Güzellik şehri, diyarı. 

Olalı şehr-i ḥüsne yüzüñ ay Güzel ḥiṣār / Yüz ṭutdı ṭop yıḳılmaġa gördi Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 1). [şehr-i ḥüsne, -e ] 

 

şehr-i kütāhiyye: Kütahya şehri. 

ʿÖmr uzunluġından isterseñ temettuʿ dil-berā / Şehr-i Kütāhiyyede bir ḳāmet-i bālāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 4). [şehr-i kütāhiyyede, -de ] 

Serv-i bālā gibi ṣalınur ḳıyāmetler ḳopar / Şehr-i Kütāhiyyede çoḳ şīve-kār-ı Germiyān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 265, Beyit 6). [şehr-i kütāhiyyede, -de ] 

 

şehr-i marʿaş: Maraş şehri. 
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Vuṣlatuñla Āyete’l-kürsi ḥaḳı ey āfiṭāb / ʿArşa döndi şehr-i Marʿaş ṭoldı nūr-ı fetḥ-i bāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 1). [şehr-i marʿaş, ] 

 

şehr-i viṣāl: Kavuşma şehri, vuslat yeri. 

Sālik-i hicrāna ṣor şehr-i viṣālüñ menzilin / Bār-ı ʿaşḳıyla olupdur reh-güẕār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 2). [şehr-i viṣālüñ, -üñ ] 

 

şehriyār: Padişah. 

Dilden ḫayāl-i ḥüsnüñ iderse ne var göc / Şehrini ḳoyup itdi niçe şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 1). [şehriyār, ] 

Tenden ġamuñla itdi dil-i bī-ḳarār göc / Ārām ider mi bende ide şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 1). [şehriyār, ] 

İdüpdür top-ı çerḫi himmetüñ çevgānı ser-gerdān / Erenler ḥaḳḳıçün meydān bu gün sen 
şehriyāruñdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 5). [şehriyāruñdur, -uñdur ] 

Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [şehriyārı, -ı ] 

Uṣandı dār-ı ġurbetden göñül ʿazm-i diyār ister / Vefā şehrinde bir ʿālī-mürüvvet şehriyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 1). [şehriyār, ] 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [şehriyārum, -um ] 

Bu baḫtı ḳaranuñ yaşını ırmaġ itme kūyuñdan / Bu şehre şehriyāra Aḳca ṣu virmiş durur revnaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 4). [şehriyāra, -a ] 

 

şehriyār ḳıl-: Hükümdar yapmak. 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [şehriyār ḳıldum, -dum ] 

 

şehriyār-ı evliyā: Evliyaların hükümdarı. 

Devlet-i dostdārın elyaḳ gördi ḳıldı Ḥaḳḳ seni / Uşbu şehr-i evliyāda şehriyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 2). [şehriyār-ı evliyā,  

 

şehriyār-ı ʿīd: Bayramın padişahı. 

Her gün başına mihr-i şeref ṭoġsa ṭañ mıdur / Meʾvā idindi dergehüñ ey şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 3). [şehriyār-ı ʿīd, ] 

Ġarrā ḳaşuña beñzemeyeydi vü ger hilāl / Burc-ı şerefde olmaz idi şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 4). [şehriyār-ı ʿīd, ] 
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şeh-süvār:  

1.Usta binici. 

Sāḥa-i fażl u fünūnuñ şeh-süvārısın bu gün / Ey ḥabāb-ı maʿrifet v’ey ḫażret-i sulṭān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 7). [şeh-süvārısın, -ısın ] 

Şeh-süvārum ārzū-yı pāy-būsuñ yādına / Yollar üzre cismümi ḫāk ile yeksān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 6). [şeh-süvārum, -um ] 

Ḳapuñda şeh-süvārum dem-be-dem saḳḳā idüp yaşum / Yüzüm yoluñda cārūb eyleyen ferrāşa 
ḥayrānem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 2). [şeh-süvārum, -um ] 

Reşk idüp sen şeh-süvāruñ sümm-i raḫş-ı naʿline / Ḫam ḳılur ḳaddin anuñçün ġurre-i ġarrā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 3). [şeh-süvāruñ, -uñ ] 

 

2.Usta binici || Sevgili. 

Şeh-süvārum gel gören ḫāk-i semend-i nāzuñuñ / Yollar üzre muntaẓır her dem ġubārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 2). [şeh-süvārum, -um ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [şeh-süvārum, -um ] 

Şeh-süvārum kişver-i göñlüm semend-i nāz ile / Pāy-māl itdi Raḥīmī kime varam dād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 5). [şeh-süvārum, -um ] 

Şeh-süvārum gel ayaḳ baṣ rūy-ı ḫāk-ālūdeme / Ḥāżır itdi gözlerüm īsār içün dürr-i semen (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 3). [şeh-süvārum, -um ] 

 

şeh-süvār-ı esb-i nāz: Naz/cilve atının usta binicisi. 

Didi ben pāy-māline ol şeh-süvār-ı esb-i nāz / Ayaġum ṭopraġını ḳıl tāc-ser dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 3). [şeh-süvār-ı esb-i nāz, ] 

 

şeh-süvār-ı mülk-i ʿaşḳ ol-: Aşk ülkesinin usta binicisi olmak. 

Dūd-ı āhum sāyebān yir yir şerārum şemmesi / Şeh-süvār-ı mülk-i ʿaşḳ oldum Ḫudādur yāverüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 2). [şeh-süvār-ı mülk-i ʿaşḳ oldum, -dum ] 

 

şehvār: Şahlara layık iri taneli inci. 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [şehvāra, -a ] 

Kenār-ı vaṣlı sen şehvāre dürle olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı deryā baña min-baʿd añmañuz anı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 2). [şehvāre, -e ] 
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şeh-zād: Padişah, hükümdar oğlu, saltanat varisi. 

Dāġ-ı ġam şol deñlü zeyn itdi Raḥīmī cismümi / Şüphenüñ ḫilʿat geyürdi gūyiyā şeh-zād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 5). [şeh-zād, ] 

 

şeker: Şeker, tatlı. 

Meger kim ḳandı cānā meşrebi cüllāb-ı laʿlüñle / Mükerrer ḳanda ider bu ḳadar ḳandı şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 2). [şeker, ] 

Şeker-ḫandından olur ey meẕāḳ-ı cān şeker peydā / İder elfāẓ-ı dür-bāruñ söze gelse şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 1). [şeker, ] 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [şeker, ] 

Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [şeker, ] 

 

şeker-güftār: Tatlı sözlü. ||  Sevgili. 

Ey şeker-güftār acırsañ baña raḥm it acı kim / Ṭatlu cānumdan uṣandurdı beni efgār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 6). [şeker-güftār, ] 

Acı acı sögdügine ben duʿālar ḳılduġum / Ṭatlu ṭatlu ol şeker-güftārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 2). [şeker-güftārı, -ı ] 

Ḫasta göñlüm nergis-i bīmāruñ eyler ārzū / Ey ṭabīb-i cān şeker-güftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 1). [şeker-güftāruñ, -uñ ] 

 

şeker-ḫand:Tatlı gülüş. 

Şeker-ḫandından olur ey meẕāḳ-ı cān şeker peydā / İder elfāẓ-ı dür-bāruñ söze gelse şeker peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 1). [şeker-ḫandından, -ından ] 

 

şeker-ḫande: Tatlı gülüşlü. 

Yoluñda beẕl-i cān itmek meẕāḳın ey şeker-ḫande / Metāʿ-ı laʿlüñe cāndan ḫarīdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 3). [şeker-ḫande, ] 

 

şeker-leb: Dudağı şeker gibi tatlı olan, tatlı dudaklı. 

Sen şeker-leb içün dil-i Ferhād / Ḫusrevā kūhsāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 2). 
[şeker-leb, ] 

 

şekl:  

1.Şekil, biçim, görünüş. 
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Vefā resmin recā itme raḳīb-i zişt-i ṣūretden / İdüpdür sīreti şeklin be-vech-i kilk-i fıṭrat naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 6). [şeklin, -in ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ṣūfī ruḫ-ı zībāya baḳ / Gör ne şekl iẓhār ider ol ṣūret-i maʿnāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 1). [şekl, ] 

Ṣafāyıla nice gün Kaʿbe dergāhuñda Saʿy itdüm / Bulup ḳıblem naʿalçeñ şeklin āḫir secdegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 3). [şeklin, -in ] 

Vefā şeklini bu dehr-i ʿabūsü’l-vechden ummā / Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 6). [şeklini, -ini ] 

 

2. Durum, hâl. 

Cān lebüñ cāmın görüp mestāne şeklin baġladı / Yandı şemʿ-i şevḳe dil pervāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 1). [şeklin, -in ] 

Ḥasret-i laʿlüñle cānā bezm-i ġamda gözlerüm / Döne döne ḳan ṭolup peymāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 2). [şeklin, -in ] 

Mihr bir sūret döner ālıyla rengīn naḳş ider / Cevr-i resminde felek cānāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 3). [şeklin, -in ] 

Laʿl-i Şīrīnüñ ġamından yine cān Ferhādınuñ / Ser-güẕeşti Ḫusrevā efsāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 4). [şeklin, -in ] 

Ṭolaşaldan bir perīşānuñ ṣaçı zencīrine / Ey Raḥīmī dil yine dīvāne şeklin baġladı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 308, Beyit 5). [şeklin, -in ] 

 

şekl it-: Çizmek. 

Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [şekl iden, -en ] 

 

şekle gir-: Biçime girmek. 

Yine faṣl-ı ḫazānıyla nigārā ṣūret-i ʿālem / ʿAceb şekle girüp bir yüzden oldı ṭalʿat-ı ʿālem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 1). [şekle girüp, -üp ] 

 

şekl-i devlet: Talih resmi. 

Bu deyr-i dehre yazmadan daḫi naḳḳāş-ı ḳudret naḳş / Nigārā ṣūretüñde olmış idi şekl-i devlet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 1). [şekl-i devlet, ] 

 

şekl-i ejder: Ejderha şekli. 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [şekl-i ejderdür, -dür ] 
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şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿ: Latif güzelliğin resmi. 

Müjem resm eyler iken gözde şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ / Ḳalem levḥ üzre taḥrīr itmemişdi daḫi ṣūret naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 5). [şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ, -uñ ] 

 

şekl-i ḳabīḥ: Çirkin yüz. 

Raḳībā baḳamazsın sen ṣafāyıla ruḫ-ı yāre / Baḳarsañ gösterür şekl-i ḳabīḥuñ saña āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 5). [şekl-i ḳabīḥuñ, -uñ ] 

 

şekl-i leb: Dudağın şekli. 

Gözde naḳḳāş-ı müjem şekl-i lebüñ / Cāmda sen cānı taṣvīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 2). [şekl-i lebüñ, -üñ ] 

 

şekl-i maṭbūʿ: Güzel, hoş şekil. 

Ne vechiyle cihān mānīsi yazsun şekl-i maṭbūʿuñ / Nigārā çīn-i zülfüñ nesḫ idüpdür naḳş-ı Erjengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 3). [şekl-i maṭbūʿuñ, -uñ ] 

 

şekl-i ṣuver: Suretlerin şekli. 

Gösterür ehl-i dile aynada biñ şekl-i ṣuver / Maʿnīde āyīne-i ġayb-nümādur dil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 168, Beyit 2). [şekl-i ṣuver, ] 

 

şemʿ:  

1.Mum ‖ Sevgili. 

Yanar dil ten döner żaʿfıyla fānūs-ı ḫayāl oldı / Beni sen şemʿuña pervāne-i sūzāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 2). [şemʿuña, -uña ] 

ʿĀlemi sen şemʿa yanup ḳorḳarum āh itmege / Oda yana cümle varum yile vire ad u ṣan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 4). [şemʿa, -a ] 

 

2. Mum. 

Ḳabrüm üzre mihr ü meh şemʿüm şafaḳ ḫūnīn-kefen / Çerḫ olur türbem cesīm-i ġamzeñ eylerse şehīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 3). [şemʿüm, -üm ] 

Cemʿ-i vefāda şemʿ gibi yanduġum gören / Pervāne gibi şevḳ ile sūzān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 2). [şemʿ, ] 

Bir ruḫı şemʿuñ inandum ḫandesine germ olup / Külli eczāmı kül itdi yandurup pervāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 4). [şemʿuñ, -uñ ] 
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Gice sen şemʿa ḳarşu ṭutuşurken nār-ı fürḳatde / Görüp üstüme şevḳıyla hemān pervāne dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 4). [şemʿa, -a ] 

Meclisüñde şevḳ ile yanup dutuşaḳ şemʿile / Nār-ı ʿaşḳı ʿārıż-ı gül-nārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 5). [şemʿile, -ile ] 

Çihreñe olalı ḳızġun müşteri ey yār şemʿ / Mihr-i ʿālem-tāba germiyyet ṣatar her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 1). [şemʿ, ] 

Şevḳ-ı ġayra nārveş māyil degül ey serv-ḳadd / Ṭoġruluḳla dergehüñde oldı ḫıdmetkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 2). [şemʿ, ] 

Şām-ı maġrib Hind anuñdur ẓulmete varınca tā / ʿĀleme ḥükm itdi şevḳüñle Sikendervār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 3). [şemʿ, ] 

Nār-ı ġam sen şehden ayru leẕẕetin telḫ eylemiş / Zerd ü zār olup benüm gibi ṭurup aġlar şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 4). [şemʿ, ] 

Şām-ı hecrüñde leb ü ḫaddüñle gördi sūzişem / Cān eridüp ṣubḥa dek yanup tüter her bār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 5). [şemʿ, ] 

Gāh ḫande geh ġażab ey ġonca laʿlüñ ʿāşıḳa / Nitekim pervāneye geh nūr olur geh nār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 6). [şemʿ, ] 

Ṭabʿ-ı pür-envār ile rūşen çerāġuñdur senüñ / Ey gözüm nūrı işigüñde Raḥīmīvār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 127, Beyit 7). [şemʿ, ] 

Baḥr-i ḫaddüñle görelden āteşüm ey yār şemʿ / Baġrınuñ yaġın yaḳup aġlar baña her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 1). [şemʿ, ] 

Tāb-ı zülf ü ḫadduñ añup tāb-ı nār-ı ġuṣṣada / Dün gice ey meh benümle yandı bir miḳdār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 2). [şemʿ, ] 

Bir yaluñ yüzlü ışıḳ meh-rūsıdur pır pır yanar / Şehrde olmış zebān-ı cerr ile cerrār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 3). [şemʿ, ] 

Meclisüñde şevḳ ile yaḳdı fitīl-i cānını / Ṭañ degül olursa māhum maẓhar-ı envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 4). [şemʿ, ] 

Āteş-i ġayretle yanup cān u baş itdi fidā / Şevḳuñı dilden cüdā ḳılmadı ey dildār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 5). [şemʿ, ] 

Müddeʿīler cemʿ olup başına odlar yaḳdılar / İtmedi bir dem hevā-yı ʿaşḳuñı inkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 6). [şemʿ, ] 

Ey Raḥīmī yana gör ḫadd-ı firāḳ-ı yār ile / İrgürür pervāne-i nūr-ı viṣāle nār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 7). [şemʿ, ] 

Şām-ı fürḳatde görelden āteşüm ey yār şemʿ / Od yaḳup başına yanup ṣubḥa dek aġlar şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 1). [şemʿ, ] 

Kendünüñ yaġıyla ṣızup ḳorlanur her kūşede / Nār-ı ġamdan kimseye ʿacz eylemez iẓhār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 2). [şemʿ, ] 

Şevḳ-ı cemʿ-i ʿömrüñ iḳbālini bildüm lā-beḳā / Ehl-i ḥāle bes yiter rūşen delīl āsār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 3). [şemʿ, ] 
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Şemsveş devrüñde bir rūşen-çerāġ eyle beni / Meh gibi her kūşede yaḳduñ kevākibvār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 4). [şemʿ, ] 

Cemʿüñe yüz süreli ey nūr-ı çeşm-i ẕāt-ı pāk / Pertev-i ḫūrşīdi almaz ʿaynına her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 5). [şemʿ, ] 

Kendi düşen aġlamaz ṣabr eyle pervāne-dil / Bir dem ola üstüñe pertev ṣala envār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 6). [şemʿ, ] 

Pür-ḥarāretdür Raḥīmīnüñ zebānı nārveş / Ḥālet-i sūz u güdāẕ ile ider eşʿār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 7). [şemʿ, ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [şemʿa, -a ] 

Göñül pervānesin ben sen ruḫı gül-nāra yandurdum / Benümle kimse ṭutuşmaz meger ya şemʿ ya 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 6). [şemʿ, ] 

ʿĀşıḳa rūşen-dil oldur şemʿ gibi yanmadan / Başını ḳaṭʿ itseler döndürmeye aṣlā yüzin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 246, Beyit 4). [şemʿ, ] 

Ḳapuñda bir ışıḳ olduġına rūşen-delīlüm var / Yüzüñe beñzedürdüm şemʿi istidlāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 5). [şemʿi, -i ] 

Benüm yanup yaḳılan şemʿ gibi nār-ı ʿaşḳuñla / Yine her encüminde meclis-ārā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 2). [şemʿ, ] 

Raḥīmīyem vefā cemʿinde bir tābende şemʿum ben / Çerāġın şuʿle-i sūz-ı derūnumdan yaḳar lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 7). [şemʿum, -um ] 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [şemʿi, -i ] 

Şemʿisin her cemʿüñ ey meh mihr-i dehr-ārā gibi / Yüze gülmekde naẓīrüñ yoḳ gül-i raʿnā gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 1). [şemʿisin, -isin ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dil ḫastayum bu dār-ı miḥnetde / Uyarmaz kimse şemʿüm sīne-i sūzāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 2). [şemʿüm, -üm ] 

 

şemʿa: Mum. 

Ḥarāretle yanarken nār-ı hecri dün gice şemʿa / Yanumca bir yaña pervāne yandı bir yaña meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 4). [şemʿa, ] 

Pervāne gibi bir şeb şevḳum ḥikāyet itsem / Sen şemʿa yana yana sūzum şikāyet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 1). [şemʿa, ] 

 

şemʿ-i bezm-ārā: Meclisi süsleyen mum. 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [şemʿ-i bezm-ārāya, -ya ] 
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Añladum göyneklerüñ bildüm ne şehden sen cüdā / ʿĀlem içre şemʿ-i bezm-ārāya beñzetdüm seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 346, Beyit 3). [şemʿ-i bezm-ārāya, -ya ] 

 

şemʿ-i çerḫ: Feleğin mumu. 

Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [şemʿ-i çerḫ, ] 

 

şemʿ-i devlet: Mutluluk mumu. 

Yüzüñ görmeyeli ey şemʿ-i devlet / Ṭutuşdı oda mihr ü māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 2). [şemʿ-i devlet, ] 

 

şemʿ-i encüm: Yıldızların mumu. 

Viṣāl-i şehriyār-ı yāra şemʿ-i encüm olmazdı / Hemān kendü özin yanmaġa tenhā bir ocaġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 3). [şemʿ-i encüm, ] 

 

şemʿ-i ḳadr: Şerefin mumu. 

Şemʿ-i ḳadrin revġan-ı ʿizzet fürūzān eylesün / Nitekim ḳandīl uyarduḳca sipīhre māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 8). [şemʿ-i ḳadrin, -in ] 

 

şemʿ-i kāfūrī: Beyaz renkli, güzel kokulu mum. 

Ṣanasın şemʿ-i kāfūrī durur eşcār-ı gülşende / Ki ṭolmış sīmden pervānelerle būstān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 2). [şemʿ-i kāfūrī, ] 

 

şemʿ-i pür-envār: Çok aydınlıklı mum. 

Tenüm ḳanlu yaşumla āl fānūs-ı ḫayāl oldı / İçinde dil yanar ṣan şemʿ-i pür-envāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 2). [şemʿ-i pür-envāra, -a ] 

 

şemʿ-i ruḫsār: Yanağın mumu; sevgilinin yanağının ışıltısı. 

Lebin öpmek müyesser olmadı bir şemʿ-i ruḫsāruñ / Velīkin oda yanmış cāna sūzumdan güdāz irdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 2). [şemʿ-i ruḫsāruñ, -uñ ] 

 

şemʿ-i rūşen: Parlak mum. 

Virmez isem başumı şevḳüñ hevāsıyla senüñ / Küll-i eczāmı kül it ey şemʿ-i rūşen oda yaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 2). [şemʿ-i rūşen, ] 
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şemʿ-i şebistān: Gece mumu. 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūdın yandırur yoḳdur / Beni söylerler ey meh bir daḫi şemʿ-i şebistānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 4). [şemʿ-i şebistānı, -ı ] 

 

şemʿ-i şebistān-ı şehen-şāh: Şahlar şahının yatak odasının mumu. 

Taḥassür çekmezem şemʿ-i şebistān-ı şehen-şāha / Şerār-ı āh-ı dil her şeb-çerāġ-ı şuʿledārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 3). [şemʿ-i şebistān-ı şehen-şāha, -a ] 

 

şemʿ-i şevḳ: Arzu mumu. 

Cān lebüñ cāmın görüp mestāne şeklin baġladı / Yandı şemʿ-i şevḳe dil pervāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 1). [şemʿ-i şevḳe, -e ] 

 

şemme: Koku. 

Dūd-ı āhum sāyebān yir yir şerārum şemmesi / Şeh-süvār-ı mülk-i ʿaşḳ oldum Ḫudādur yāverüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 2). [şemmesi, -si ] 

 

şemsi dülbend: Güneş tülbenti. 

Geydi nūrānī libāsın şemsi dülbendin ṣarup / Ḳarşu çıḳdı gün sürüp pāyuña yüz mānend-i āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 2). [şemsi dülbendin, -in ] 

 

şemsveş: Güneş gibi. 

Şemsveş devrüñde bir rūşen-çerāġ eyle beni / Meh gibi her kūşede yaḳduñ kevākibvār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 4). [şemsveş, ] 

 

şemʿveş: Mum gibi. 

Nār-ı şevḳüñle senüñ ben şemʿveş sūzān iken / Daḫi nā-peydā idi ḳandīl-i nūr-ı māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 5). [şemʿveş, ] 

Gerdenümde her gice āvāze-i zencīr-i şevḳ / Şemʿveş pür-tāb-ı dil eksük degüldür sūz u sāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 6). [şemʿveş, ] 

Zebānum şemʿveş ḳaṭʿ eyledüm miḳrāż-ı ṣamṭıyla / Ṣafā ehline bir Rūşen-delīl ü reh-nümā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 4). [şemʿveş, ] 

Cemʿüñde şemʿveş ṭutuşup nār-ı şevḳ ile / Yanmaḳda bir benüm gibi pervāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 2). [şemʿveş, ] 

Meh-cemālüñe ne noḳṣān irişür ey yüzi gül / Şemʿveş bir gice olsañ baña mihmān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 4). [şemʿveş, ] 
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şen: Hâlinde ve davranışlarında yaşamaktan aldığı zevkin canlılığı görülen, neşesi durumundan belli olan, hayat 
dolu, canlı ve güler yüzlü, neşeli. 

Ḫār ile gülşende gül şendür dilā sen ġoncaveş / Ḳanlar aġlar dem-be-dem bülbül gibi feryād ḳıl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 5). [şendür, -dür ] 

Sen ey gül-çihre ger gülzāra gelseñ gülşen eylersin / Açarsın ġuṣṣalu ḫāṭırları ey gül şen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 1). [şen, ] 

 

şenlik: Toplu olarak yapılan eğlence, kutlama. 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [şenlik, ] 

 

şerār: Kıvılcım. 

Dūd-ı āhum sāyebān yir yir şerārum şemmesi / Şeh-süvār-ı mülk-i ʿaşḳ oldum Ḫudādur yāverüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 2). [şerārum, -um ] 

 

şerār-ı āh-ı dil: Gönlün ahının kıvılcımı. 

Taḥassür çekmezem şemʿ-i şebistān-ı şehen-şāha / Şerār-ı āh-ı dil her şeb-çerāġ-ı şuʿledārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 3). [şerār-ı āh-ı dil, ] 

 

şerār-ı hecr: Ayrılık kıvılcımı. 

Şerār-ı hecre yanmadın recā-yı vaṣl-ı yār itmiş / Görüñ şol zāhid-i nā-puḫteyi sevdā-yı ḫām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 3). [şerār-ı hecre, -e ] 

 

şerār-ı sūz-ı şevḳ: Arzu ateşinin kıvılcımı. 

Şerār-ı sūz-ı şevḳümden semā pür-necm olur her şeb / Ruḫuñ mihriyle sīnem içre deff ü nāya ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 3). [şerār-ı sūz-ı şevḳümden, -ümden ] 

 

şerbet:  

1.Tatlı içecek. 

Ḫūn-ı dil yād-ı leb-i laʿlüñle şerbetdür baña / Tende ġamzeñ yāresi āsār-ı ṣıḥḥatdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 1). [şerbetdür, -dür ] 

Ṭabībā başuñ aġrıtma ʿilāc olmaz aña şerbet / Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ṣanma nūş ider dārū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 4). [şerbet, ] 

 

2. İlaç olarak da içilen tatlı bir içecek. 
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Ey Raḥīmī gerçi içdüm çoḳ ḥekīmüñ şerbetin / Cisme ṣıḥḥat gelmedi bilmem ne ḥikmetdür baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 5). [şerbetin, -in ] 

 

şerbet-i derd: Dert şerbeti. 

Ḥabībüñ şerbet-i derdi şifā-yı derdmendāndur / Eger var ise dermānuñ ṭabībā derde dermān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 5). [şerbet-i derdi, -i ] 

 

şerbet-i derd ü ġam: Dert ve keder şerbeti. 

Ṣanma yārüñ şerbet-i derd ü ġamı cān acıdur / Baña ānsız ṭatlu dirilmek ṭabībā acıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 1). [şerbet-i derd ü ġamı, -ı ] 

 

şerbet-i zehr-i ġam: Gam zehrinin şerbeti. 

Derdüñe dūş olalı dil ṭālib-i dermān degül / Şerbet-i zehr-i ġamuñ ḫod cānuma cüllābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 4). [şerbet-i zehr-i ġamuñ, -uñ ] 

 

şeref: Manevi yükseklik, ululuk. 

Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [şeref, ] 

 

şeref bul-: Şeref bulmak, şereflenmek. 

Ẕāt-ı pāküñden şeref buldı diyār-ı evliyā / Nūra ġarḳ oldı ʿiẕāruñdan mezār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 1). [şeref buldı, -dı ] 

Ẕāt-ı şerīfüñ ile şeref bulalı cihāñ / Ḳapuña yüz sürüyüp ider iʿtiẕār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 38, 
Beyit 2). [şeref bulalı, -alı ] 

Yaḳalı envār-ı ḥüsnüñden çerāġ ey āfitāb / Burc-ı ʿizzetde şeref buldı meh-i tābān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 6). [şeref buldı, -dı ] 

 

şeref burcı: Yıldızların ait oldukları burçta bulundukları vakit; kavuşma vakti. 

Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [şeref burcında, -nda ] 

 

şeref vir-: Şeref vermek, onurlandırmak. 

Baʿīd olsun nüḫūset ey ḳamer baḫt-ı saʿīdüñdür / Şeref viren cihāna mihr-i ḥüsn-i bā-kemālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 6). [şeref viren, -en ] 

Ḫalāṣ eyle dil-i bī-ṭāliʿi ṣavm-ı nuḥūsetden / Şeref vir ey hilāl-ebrū baña ʿīd-i cemālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 5). [şeref vir, ] 



1598 
 

 

şerḥ: Açıklama. 

Efsāne-i zülfüñi göñül ḳıldı Muṭavvel / Līkin dehenüñ şerḥin iñen Muḫtaṣar eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 6). [şerḥin, -in ] 

 

şerḥ eyle-: Açıklamak, anlatmak. 

Teng ü lālüm dehen ü luṭfını şerḥ eylemede / Ṭabʿ-ı dür-bārum ile gerçi süḫan-dānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 2). [şerḥ eylemede, -mede ] 

 

şerḥ it-: Açıklamak, etraflıca anlatmak. 

Her ḳılum cism-i żaʿīfümde zebān-ı ḥāl ile / Dil uzadup şerḥ ider sevdā-yı zülfüñ mū-be-mū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 3). [şerḥ ider, -er ] 

 

şerḥ ol-: Açıklanmak, ifade edilmek, anlatılmak. 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [şerḥ olmaz, -maz ] 

 

şerḥa şerḥa: Dilim dilim, parça parça. 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [şerḥa şerḥa, ] 

Şerḥa şerḥa sīnemüñ zaḫmını hem dil yarasın / Ḫancerüñle dilleşüp ruḫṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 2). [şerḥa şerḥa, ] 

Ġam tīri pāre pāre idüp deldi sīnemi / Dil şerḥa şerḥadur teni bī-çāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 3). [şerḥa şerḥadur, -dur ] 

 

şerḥ-i beyān: Ayrıntılı açıklama. 

Yārüñ ḫayāl-i zülfi Muṭavveldür ey göñül / Ẕikr-i dehānı şerḥ-i beyān Muḫtaṣar gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 3). [şerḥ-i beyān, ] 

 

şerʿī: Din yolu, din kaideleri, şeriat. 

İrtişādan ictināb eylerdi evvel ehl-i ʿörf / Şimdi şerʿī ṣūret eyler oldılar ikrāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 6). [şerʿī, ] 

 

şerīʿat: Peygamberler aracılığıyla Allah tarafından konulan kanunlar. 
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Mecāzı maḥv idüp rāz içdük esrār-ı ḥaḳīḳatden / Ṭarīḳatda şerīʿat gibi bir bürhānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 2). [şerīʿat, ] 

 

şermsār it-: Utandırmak, mahcup etmek. 

Naẓardan dūr idüp ol pīri luṭf it şermsār itme / Raḥīmī pür-ḫaṭā bendeñdür ey şāh-ı ʿaṭā-baḫşum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 7). [şermsār itme, -me ] 

 

şermsār ol-: Utanmak, hicap etmek. 

Gün gördi gün yüzüñ ḳızarup oldı şermsār / Ṣanmañ şafaḳ yüzine dutar bir niḳāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 3). [şermsār oldı, -dı ] 

 

şeş cihet: Altı yön, her taraf. 

Şeş cihetden ejder-i nefsi ṭılısmāt eyleyüp / Kendüye gencīne itdi işbu çār erkānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 6). [şeş cihetden, -den ] 

 

şevḳ: Şiddetli arzu, istek, aşırı heves. 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [şevḳıyla, -ıyla ] 

Şevḳ ile geldi ḳapuña dir ḳılup ḳaddin dü-tā / Yarıcuñ Allāh u ʿömr ü devletüñ ola mezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 3). [şevḳ, ] 

Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [şevḳıyla, -ıyla ] 

Cemʿ-i vefāda şemʿ gibi yanduġum gören / Pervāne gibi şevḳ ile sūzān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 2). [şevḳ, ] 

Her gice mihr-i ruḫuñ şevḳi dile meh-tābdur / Cānuma cām-ı lebüñ cānā şarāb-ı nābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 1). [şevḳi, -i ] 

Ṭālib-i nūr-ı tecellīdür Raḥīmī şevḳ ile / Vādī-i ʿaşḳ içre ḳılmış bir gice dīdār seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 54, Beyit 7). [şevḳ, ] 

Şevḳüm şuʿāı genc-i ġamuñ şeb-çerāġıdur / Çerḫüñ çü māh niteki her şeb-çerāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 1). [şevḳüm, -üm ] 

Gice sen şemʿa ḳarşu ṭutuşurken nār-ı fürḳatde / Görüp üstüme şevḳıyla hemān pervāne dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 4). [şevḳıyla, -ıyla ] 

Lebüñ şevḳıyla dem şimdi şarāb-ı ḫoş-güvāruñdur / Ele kendü ayaġıyla gele zevḳ ol şikāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 1). [şevḳıyla, -ıyla ] 

Yanup pervāneveş dil Mevlevī gibi semāʿ eyler / Senüñ şevḳüñle ara nāra yanmış ara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 4). [şevḳüñle, -üñle ] 
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Meclisüñde şevḳ ile yanup dutuşaḳ şemʿile / Nār-ı ʿaşḳı ʿārıż-ı gül-nārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 5). [şevḳ, ] 

Şām-ı maġrib Hind anuñdur ẓulmete varınca tā / ʿĀleme ḥükm itdi şevḳüñle Sikendervār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 3). [şevḳüñle, -üñle ] 

Meclisüñde şevḳ ile yaḳdı fitīl-i cānını / Ṭañ degül olursa māhum maẓhar-ı envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 4). [şevḳ, ] 

Āteş-i ġayretle yanup cān u baş itdi fidā / Şevḳuñı dilden cüdā ḳılmadı ey dildār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 5). [şevḳuñı, -uñı ] 

Ey felek ḫoş gör bu devrānuñ bahārı şevḳini / Her dem el virmez bu demler arayup yaḳsañ çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 3). [şevḳini, -ini ] 

Virmez isem başumı şevḳüñ hevāsıyla senüñ / Küll-i eczāmı kül it ey şemʿ-i rūşen oda yaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 2). [şevḳüñ, -üñ ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [şevḳ, ] 

Ten-i ḫāşākini nār-ı maḥabbet ġarḳ-ı nūr eyler / Vefā bezminde şevḳıyla yanar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 3). [şevḳıyla, -ıyla ] 

Ḳadeḥ cerrār oldum küb düşüp mey-ḫāne mey-ḫāne / Benem mest-i melāmet şevḳ ile mey-ḫ˅āresi 
ʿaşḳuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 3). [şevḳ, ] 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [şevḳ, ] 

Ṭañ mıdur pür-nūr-ı cā eylerse ṭabʿumdan güneş / Ṭoludur gün gibi şevḳüñle içüm ṭaşum benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 3). [şevḳüñle, -üñle ] 

Pervāne gibi bir şeb şevḳum ḥikāyet itsem / Sen şemʿa yana yana sūzum şikāyet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 1). [şevḳum, -um ] 

Fikr-i miyān-ı yār ile yoḳ ḳıl ḳadar mecāl / Mühr-i dehānı şevḳ ile ẕerrede kemsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 2). [şevḳ, ] 

Dilerseñ gün gibi günden güne efzūn ola şevḳuñ / Bu devri żāyiʿ itme meh gibi leyl ü nehār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 2). [şevḳuñ, -uñ ] 

Gün yüzin ʿarż idegör bir şeb o māh-ı şāmı / Şevḳden şarḳa dönüp ṣubḥ ola devrüñ şāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 310, Beyit 1). [şevḳden, -den ] 

 

şevḳ-ı cemʿ-i ʿömr: Derli toplu bir ömür sürme isteği. 

Şevḳ-ı cemʿ-i ʿömrüñ iḳbālini bildüm lā-beḳā / Ehl-i ḥāle bes yiter rūşen delīl āsār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 3). [şevḳ-ı cemʿ-i ʿömrüñ, -üñ ] 

 

şevḳ-ı dīdār: Sevgiliye duyulan iştiyak, arzu. 
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Şevḳ-ı dīdār ile Mūsāveş yed-i beyżā ḥaḳı / Ṭūr-ı Sīnā-yı tecellīde münācāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 2). [şevḳ-ı dīdār, ] 

 

şevḳ-ı ġayr: Başkalarının arzusu. 

Şevḳ-ı ġayra nārveş māyil degül ey serv-ḳadd / Ṭoġruluḳla dergehüñde oldı ḫıdmetkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 2). [şevḳ-ı ġayra, -a ] 

 

şevḳ-ı leb ü zülf: Saçın ve dudağın arzusu. 

Şevḳ-ı leb ü zülfüñle bu ben ʿāşıḳı cānā / Mey-ḫāne-i mihrüñde ḳo mestāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 3). [şevḳ-ı leb ü zülfüñle, -üñle ] 

 

şevḳ-ı ruḫsār: Yanağının arzusu. 

Şevḳ-ı ruḫsāruñla ḳıldum bir ġazel inşā Ḥüseyn / Maṭlaʿıdur maṭlaʿ-ı mihr-i cihān-ārā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 1). [şevḳ-ı ruḫsāruñla, -uñla ] 

Derūn-ı dilde mesken dutsa n’ola şevḳ-i ruḫsāruñ / Tecellī eylemişdür nūr-ı Aḥmed künc-i ġār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 4). [şevḳ-i ruḫsāruñ, -uñ ] 

 

şevḳ-i ʿiẕār: Yanağının isteği, arzusu. 

Sevdā-yı zülf ü şevḳ-i ʿiẕāruñla ay u gün / Eyler ṣabā yeli gibi leyl ü nehār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 3). [şevḳ-i ʿiẕāruñla, -uñla ] 

 

şevḳ-i leb: Sevgilinin dudağının arzusu. 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [şevḳ-i lebiyle, -iyle ] 

 

şeydālıġ: Aşkın çokluğundan aklın başında olmama durumu. 

Gülşen-i ḥüsnüñe ḳarşu yine dil bülbülinüñ / Naġme-i āh-ı hezārān ile şeydālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 4). [şeydālıġı, -ı ] 

 

şeydā it-: Delirtmek, çıldırtmak. 

Göñlümi şeydā benüm bu zülf-i ʿanber-bār ider / ʿAḳlumı yaġma şehā ol çeşm-i pür-seḥḥār ider 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 1). [şeydā ider, -er ] 

Müdām ʿaşḳuñ şarābıyla beni şeydā iden sensin / Ḫarābāt ehline ser-dār idüp rüsvā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 1). [şeydā iden, -en ] 
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şeydā ḳıl-: Divane, mübtela hale getirmek. 

Beni şeydā ḳılan her dem nesīm-i caʿd-ı gīsūdur / Ḫarāb iden göñül şehrin firīb-i çeşm-i cādūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 1). [şeydā ḳılan, -an ] 

 

şeyḫ: Ihtiyar, yaşlı, pir. 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [şeyḫüñdür, -üñdür ] 

Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [şeyḫ, ] 

 

şeyḫ saʿdī: Gülistan adlı meşhur eserin müellifi İran şairi Şeyh Sadi. 

Cihān bāġında ey ġonca cemāl-i vaṣf-ı ruḫsāruñ / Raḥīmī Şeyḫ Saʿdīye bedel bir gülsitān itmiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 5). [şeyḫ saʿdīye, -ye ] 

Gülistān-ı ezelde Şeyḫ Saʿdīden sebaḳ aldum / Bu gün Būstān-ı ʿaşḳa bülbül-i dāstān-serāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 3). [şeyḫ saʿdīden, -den ] 

 

şeyḫī: XV. yüzyıl şairlerinden Germiyanlı Şeyhî, şairin mahlası. 

İʿtibārın Ḫusrevā eyle Raḥīmīnüñ ziyād / Ehl-i naẓma tā ḳıla Şeyḫī gibi üstādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 141, Beyit 5). [şeyḫī, ] 

 

şiʿār-ı ʿīd: Bayram alameti. 

Öpem diyü mübārek elüñ bir ṭarīḳ ile / Şiʿr-i güher-nisārumı ḳıldum şiʿār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 9). [şiʿār-ı ʿīd, ] 

 

şiddet: Sıkıntı, zorluk, mihnet, meşakkat. 

Gülüp gül gibi ṣun ġonca-lebüñ maḥzūn-ı hicrāna / Şitānuñ şiddeti gitdi dem-i ʿişret bahāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 4). [şiddeti, -i ] 

Ḳaṣrınuñ bulduñ ḳuṣūrın çekdirüp şiddetler / Ṣoñ ucı pā-māl olup Şeddād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 4). [şiddetler, -ler ] 

 

şifā degül: İyi olmak için çare değil. 

Cānā marīż-ı ʿaşḳuña Ḳānūn degül şifā / Dād-ı lebüñsüz añma cevāb-ı devā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 5). [şifā degül, ] 

 

şifā ol-: Derman olmak, çare olmak. 
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Şifā olmaz budur Ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳa / Teraḥḥum idüp Eflāṭūn u ger Loḳmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 8). [şifā olmaz, -maz ] 

 

şifā um-: Deva istemek. 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ olan şifā ummaz budur Ḳānūn / Yüri var başuñ aġrıtma yeter söyle ṭabībā ṭabʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 6). [şifā ummaz, -maz ] 

 

şifā-sāz-ı ġarībān: Garipleri iyileştiren. 

Derdüñi dime göñül ġayra bu derde ṣabr it / Tā şifā-sāz-ı ġarībān saña dermān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 2). [şifā-sāz-ı ġarībān, ] 

 

şifā-yı derd-i dil: Gönül derdinin şifası. 

Añma şifā-yı derd-i dili derdmendüñe / Ḳānūn degül ölümlüye ḥikmetde ḫod ʿilāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 5). [şifā-yı derd-i dili, -i ] 

 

şifā-yı derdmendān: Dert sahiplerinin şifası. 

Ḥabībüñ şerbet-i derdi şifā-yı derdmendāndur / Eger var ise dermānuñ ṭabībā derde dermān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 5). [şifā-yı derdmendāndur, -dur ] 

 

şifā-yı vaṣl: Kavuşma şifası. 

Ne ḥikmetdür şifā-yı vaṣla ḳurbiyyet ṭaleb itsem / Şikeste-ḥāl ider fürḳat ki eyler bir zemān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 6). [şifā-yı vaṣla, -a ] 

 

şikār: Av. 

Şafaḳ ṣanmañ görinen zaḫm urupdur nāvek-i āhum / Ġazāl-i çerḫ ey ebrū kemān oḳlu şikārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 2). [şikārumdur, -umdur ] 

Sen kebgi dögdüm aldum elinden raḳībüñüñ / Şeh-bāz olan alur çü şehā ṣabr ile şikār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 6). [şikār, ] 

Lebüñ şevḳıyla dem şimdi şarāb-ı ḫoş-güvāruñdur / Ele kendü ayaġıyla gele zevḳ ol şikāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 1). [şikāruñdur, -uñdur ] 

Raḥīmī bāl-i himmetle hümāyūn vaṣluña irdi / Benüm şeh-bāzum almaz bu şikārı böyle her şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 7). [şikārı, -ı ] 

 

şikār ol-: Av olmak, avlanmak. 

Dāne vü dāmıyla ḫāl ü zülfüñ olmazmış şikār / Yüksek uçarmış o pervāz-ı hümāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 4). [şikār olmazmış, -mazmış ] 
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Raḥīmī murġ-i cāna ol hümā bildüm şikār olmaz / ʿAceb vaḥşet idüp yüksek uçar ol kebg-i kuhsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 5). [şikār olmaz, -maz ] 

 

şikāyet it-: Şikayet etmek, yakınmak. 

Pervāne gibi bir şeb şevḳum ḥikāyet itsem / Sen şemʿa yana yana sūzum şikāyet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 1). [şikāyet itsem, -sem ] 

 

şikest: Kırık, kırılmış. 

Zülfüñ şikesti ʿömr-i dırāze irer ebed / Derdüñ marīżı itmedi dermāna imtizāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 6). [şikesti, -i ] 

 

şikest ol-: Kırılmak, parçalanmak. 

Seng-i hecrüñle göñül sāġar-ṣıfat oldı şikest / Cürʿaveş pāy-māl olup ḳan oldı baġrum mül gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 6). [şikest oldı, -dı ] 

 

şikeste: Kırık. 

Ḫayāl-i çeşm-i ṣād u dāl-i zülfüñ iftirāḳından / Şikeste beste ṣad endūh-ı ġamla nā-tüvān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 8). [şikeste, ] 

 

şikeste-ḥāl: Kötü duruma düşmüş, perişan olmuş. 

Ben şikeste-ḥāli ṣorma ḫāṭır-ı maʿmūreden / Dest-i cevriyle yıḳıḳ ḳalb-i ḫarābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 2). [şikeste-ḥāli, -i ] 

Ne ḥikmetdür şifā-yı vaṣla ḳurbiyyet ṭaleb itsem / Şikeste-ḥāl ider fürḳat ki eyler bir zemān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 6). [şikeste-ḥāl, ] 

 

şikeste-ḥāl-i bende: Perişan düşmüş köle || Âşık. 

Raḥīmī ḫasta dil-beste şikeste-ḥāl-i bendeñdür / Anuñ derdin ġam-ı hecrüñle bīmār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 7). [şikeste-ḥāl-i bendeñdür, -ñdür ] 

 

şikeste-ḫātır: Gönlü kırık. 

Şikeste-ḫātırum luṭf eyle bir ḳalbi ṣınıḳdan ṣor / Vücūdı seng-i cevriyle zaḫmdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 6). [şikeste-ḫātırum, -um ] 

 

şimden girü: Artık, bundan sonra. 
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Egnine ṣalupdur beni bu ṭabʿ-ı güher-bār / Şimden girü sen şāh-ı ḫıżır-şāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 15). [şimden girü, ] 

 

şimdi: Şu anda, hâl-i hazırda. 

Doḳunmaz tīr-i müjgānuñ geçer görmezlenür şimdi / Velī ey ḳaşı ya cāna geçer peykānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 6). [şimdi, ] 

Şimdi meyl-i cān u dil şol bir şehe ḫūbāñedür / Ḥüsnde Bekdaşi yoḳdur ḫālveş bir dānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 1). [şimdi, ] 

Dehenüñ fikri ile şimdi Raḥīmī şiʿri / Şüphe yoḳ ʿālem-i ġaybdan ayırur mülhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 5). [şimdi, ] 

Ol nihāl-i tāzenüñ iġmāż u nāz u şīvesin / Şimdi bildüm rāstī ben sāyesinden ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 78, Beyit 3). [şimdi, ] 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [şimdi, ] 

Şimdi mi geldi ḳāfile-i ʿaşḳ her zemān / Bu ḫāne-i göñül ezelīden ḳonaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 2). [şimdi, ] 

Menʿ itme ṣūfī dil-ber ü meyden Raḥīmī / Ḳo ʿīş ü ʿişret itsün anı şimdi çaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 4). [şimdi, ] 

Derd-i hicrāna şimdi ṣabr idelüm / Görelüm ḥikmet-i Ḫudā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
10). [şimdi, ] 

Lebüñ şevḳıyla dem şimdi şarāb-ı ḫoş-güvāruñdur / Ele kendü ayaġıyla gele zevḳ ol şikāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 1). [şimdi, ] 

Ruḫ-ı yāre naẓar ḳıl bāġ-ı ʿadni ʿaynuña alma / Ne seyrān ḳayısı ayva hemān ḫaṭṭ şimdi naruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 2). [şimdi, ] 

Ruḫsār u kākülüñüz şimdi berāber oldı / Yanumda ey yüzi gül ṣubḥ u mesā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 5). [şimdi, ] 

Şimdi bildüm nev-ʿarūs-ı dehr bir seḥḥār imiş / Niçe erden arta ḳalmış bir zen-i bāzār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 1). [şimdi, ] 

Aġlamaḳdan dehr gülmezdi açılmazdı bahār / Şimdi görür gözi nergis her semen çeşm ü çerāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 5). [şimdi, ] 

Ehl-i ʿirfānuñ alayı begidür şimdi şehā / Āsitānuñda Raḥīmī n’ola çekse sancaḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 138, Beyit 7). [şimdi, ] 

İrtişādan ictināb eylerdi evvel ehl-i ʿörf / Şimdi şerʿī ṣūret eyler oldılar ikrāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 6). [şimdi, ] 

Fiġānum bir maḳāma irdi şimdi / Dutar göklerde ey meh zühre āheng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 3). [şimdi, ] 

Şimdi Raḥīmī egmez gerdūn-ı dūna başı / Kemter ḳulı olupdur bir yüce āşinānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 5). [şimdi, ] 
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Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [şimdi, ] 

Nice demdür gözüm yaşıyla deryā āşinālardı / Velīkin āteş-i āhumla şimdi rūşenā meşʿal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 7). [şimdi, ] 

Oldum Raḥīmī şimdi nöker bir beg oġlına / Eyyām-ı devletinde bu gün şāh-ı ʿālemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 5). [şimdi, ] 

Şükrülillāh şimdi ġam ġam-ḫ˅ār u mūnisdür baña / Fāriġ ol cānāna ḥācet mūnis ü ġam-ḫ˅ār hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 209, Beyit 2). [şimdi, ] 

Dil ü cān gördi laʿlüñle miyānuñ mübtelā oldı / Añılmaz şimdi adım āh bī-nām u nişānum ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 5). [şimdi, ] 

Raḥīmī ḥüsn-i ẓann ile selīmü’l-bāl ile şimdi / Maḥabbet-ḫānedān-ı şeh Selīm Ḫān-ı zemānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 7). [şimdi, ] 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablamdur ʿalem āhum / Diyār-ı ġamda şimdi pādişāhum pādişāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 5). [şimdi, ] 

Yaşum al itdi göñlüm āl ile aldı ruḫ-ı aluñ / Dönüp taġyīr-i ṣūret itdi şimdi al bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 2). [şimdi, ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [şimdi, ] 

Şimdi kuḥl oldı gözüm nūrı baṣīret ehline / Ḫāk-i pāyuñdan bulup raġbet ġubār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 7). [şimdi, ] 

Bir mehüñ mihrin göñül şehrinde ḳıldum şehriyār / Ey Raḥīmī şimdi dehre anı ḫan itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 7). [şimdi, ] 

Ṣubaşıdur Raḥīmī eşkiyle şimdi ammā / Şāh-ı melāmet oldı nāmūs u ʿāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 5). [şimdi, ] 

Gözgüde bir gün o meh ḥüsnini görmiş sāde / Şimdi Yūsuf gibi kendin ṣatar istiġnāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 1). [şimdi, ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [şimdi, ] 

Hemān bir ben degül lāle daḫi çāk-i girībānuñ / Müselsel zülfüñüñ āşüftesidür şimdi sünbülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 3). [şimdi, ] 

ʿİẕār-ı yāre ḳarşu lāf-ı ḥüsn itmiş meger lāle / Ḳızarup ḫacletinden şimdi ḳan derler döker lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 1). [şimdi, ] 

Bir şehüñ şimdi Raḥīmī ḳulıdur ḥalḳa biliş / ʿAyn-ı aʿṭāf bu ḥalḳa siper iḥsānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 6). [şimdi, ] 

Raḥīmī pādişāhum dergehüñde ber-murād iken / Anı şimdi murādından ayırup nā-murād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 5). [şimdi, ] 

Ṭaş işigüñ Raḥīmī gibi baṣdı baġruma / Şimdi açıldı ḥalḳa gibi ḫātemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 312, Beyit 5). [şimdi, ] 
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Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [şimdi, ] 

Göñül ḥayrān u ʿuryān baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳuñdur / Maḥabbet tekyesinde yoḳdur anuñ şimdi Bekdaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 5). [şimdi, ] 

Yüz yumaz oldı ṭāʿat-i ḫayra / Şimdi ṣūfi şarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 2). 
[şimdi, ] 

Maḥabbet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıyuz şimdi / Vefā kuhsārınuñ Ferhād-ı bī-sāmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 1). [şimdi, ] 

Vaṭan ṭutdı gözüm içre ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ / Ne cevher maʿdeniyüz gör ne dürrüñ kānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 2). [şimdi, ] 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [şimdi, ] 

Yolum var devlete irsem n’ola ey şāh-ı kişver-gīr / Selīmü’l-bāl ile bāb-ı şeref derbānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 4). [şimdi, ] 

Ḫulūṣıyla muḳīm olduḳ ʿubūdiyyet maḳāmında / Misāfir-ḫāne-i ʿaşḳuñ dime mihmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 5). [şimdi, ] 

Raḥīmī bir mürüvvetlü kerīmü’ş-şāna ḳul oldı / Yime ġam devletinde ʿālemüñ sulṭānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 6). [şimdi, ] 

Dil alur dil virür şimdi menem cünd-i maḥabbetde / Anuñçün Zāl-i ʿādil Rüstem-i devrāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 4). [şimdi, ] 

Bülbülleriyle oldum hecrüñ deminde hem-dem / Döne döne fiġānum şimdi hevāya döndi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 331, Beyit 3). [şimdi, ] 

Göñül hecr-i ruḫ u zülfüñle batdı ḳara ḳayġuya / Dügüne varmaludur aña nisbet şimdi mātemli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 4). [şimdi, ] 

Yaşumla baḥr-i dehrüñ şimdi terdür ḳatı mā-beyni / Baṣaldan baġrına kān gibi sen laʿl-i dür-efşānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 4). [şimdi, ] 

Esen ḳal ey ṣabā gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ şimdi / Gözüm saḳḳā yüzüm cārūb āhum oldı ferrāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 4). [şimdi, ] 

Yüzüm deff şīvenüm nāyum fiġān u nāle ʿūdumdur / Pür itdüm naʿra-i ʿaşḳuñla şimdi bezm-i ʿuşşāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 2). [şimdi, ] 

 

şimdiki: İçinde bulunulan zamandaki. 

İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [şimdiki, ] 

İstiḳāmet bir elifdür aradan ḥaẕf itdiler / Şimdiki ʿaṣr içre bir sülmen ile Selmān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 3). [şimdiki, -ki ] 
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şimşād: Şimşir ağacı. 

Yaḳılsun nāreven şimşād u ʿarʿar yirlere geçsün / Cihān bāġında tek server-i ḫoş-reftār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 2). [şimşād, ] 

 

şiʿr: Şiir, edebi değeri olan nazımlı ve kafiyeli söz, manzume. 

Dehenüñ fikri ile şimdi Raḥīmī şiʿri / Şüphe yoḳ ʿālem-i ġaybdan ayırur mülhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 5). [şiʿri, -i ] 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül / Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 5). [şiʿre, -e ] 

Maʿnā-yı dil-peẕīr ile şiʿrüm Raḥīmīyā / Bir sāde-rū güzel gibidür şūḫ u şīvekār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 8). [şiʿrüm, -üm ] 

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger / Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 5). [şiʿrüme, -üme ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde şehā şiʿri Raḥīmī bendeñüñ / Mihr-i ʿālem-tāb gibi çavı ṭoldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 286, Beyit 6). [şiʿri, -i ] 

Gül yüzi vaṣfında şiʿrüm gördi ol ġonca didi / Āferīn ey bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 6). [şiʿrüm, -üm ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde olan şiʿrümi Cibrīl-i emīn / Çıḳarup ʿarş-ı ʿalā sāḳına ḫālḫāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 5). [şiʿrümi, -ümi ] 

Envār-ı ruḫuñdan ṭolayı ṭabʿ-ı Raḥīmī / Her şiʿri anuñ şiʿr-i dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 9). [şiʿri, -i ] 

 

şīrāne: Arslan gibi. 

Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [şīrāne, ] 

Leblerüñle ġamzeñ el bir eylemiş / Cānuma şīrāne naḫçīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, Beyit 
1). [şīrāne, ] 

İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne / ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana gönderseñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 5). [şīrāne, ] 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [şīrāne, ] 

Fidā-yı cān idüp şīrāne ġamzeñ ṣaydgāhında / Elümle başumı āvīze-i fitrāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 3). [şīrāne, ] 

Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [şīrāne, ] 

 

şiʿr-i dıraḫşān: Parlayan şiir. 
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Envār-ı ruḫuñdan ṭolayı ṭabʿ-ı Raḥīmī / Her şiʿri anuñ şiʿr-i dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 9). [şiʿr-i dıraḫşāna, -a ] 

 

şiʿr-i ġarrā: Parlak, gösterişli şiiri. 

Raḥīmīnüñ şu deñlü şöhreti var mihr-i ḫaddüñle / Ṭutupdur gün gibi āfāḳı ey meh şiʿr-i ġarrāsı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 5). [şiʿr-i ġarrāsı, -sı ] 

 

şiʿr-i güher-nisār: İnci saçan şiir. 

Öpem diyü mübārek elüñ bir ṭarīḳ ile / Şiʿr-i güher-nisārumı ḳıldum şiʿār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 9). [şiʿr-i güher-nisārumı, -umı ] 

 

şīr-i merd: Yiğit aslan. 

Yire urmasın dir iseñ arḳañı rūbāh-ı dehre / Şīr-i merd ol olıgör ḳurdum bir arslan sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 4). [şīr-i merd, ] 

 

şiʿr-i muḫtaṣar: Kısaltılmış şiir. 

Nişānī Beg ḳapuña ʿarż-ı iḫlāṣ-ı ʿubūdiyyet / Ḳaṣāʾid-i Muṭavvelden bu şiʿr-i Muḫtaṣar yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 6). [şiʿr-i muḫtaṣar, ] 

 

şiʿr-i pāk: Saf şiir. 

Ey Raḥīmī āferīn aḥsente şiʿr-i pāküñe / Yāra işʿār itdi ḥüsn-i vech ile ḥüsn-i maḳāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 7). [şiʿr-i pāküñe, -üñe ] 

 

şiʿr-i rengīn: Rengarenk şiir. 

Ruḫuñ vaṣfında cānā şiʿr-i rengīnümde her noḳṭa / Ṣanasın ʿārıż-ı dünyāda naḳş-ı ḫāl-i Hindūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 5). [şiʿr-i rengīnümde, -ümde ] 

 

şīrīn:  

1.Tatlı. 

İçüp ol çeşm-i āhūnuñ lebi şīrīni şīrāne / ʿAli-heybet fütüvvet kānı bir aṣlana gönderseñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 5). [şīrīni, -i ] 

 

2. Tatlı. || Şīrīn: Hüsrev (Ferhad) ile Şirin hikayesinin kadın kahramanı. 

Laʿl-i ḳanduñ ẕikr ider dāʾim Raḥīmī Ḫusrevā / Penc Şīrīn ṭabʿ olur vaṣf-ı lebüñ tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 5). [şīrīn, ] 
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Raḥīmī bendeñüñ telḫ itdi Şīrīn zindegānısın / Bu kār-ı bī-meẕāḳ ey Ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 7). [şīrīn, ] 

 

şīrīn söz: Tatlı söz. 

Cüllāba ḳondı Ḳonyalu şīrīn sözüñle hep / Virdi lebüñ ḥalāveti ḥelvāya ḫoş-revāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 24, Beyit 3). [şīrīn sözüñle, -üñle ] 

 

şīrīn-dehen: Tatlı ağızlı || Sevgili. 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [şīrīn-dehen, ] 

 

şīrīn-kelām: Tatlı söz || Hüsrev ü Şirin hikayesinin kadın kahramanı. 

Raḥīmī bendeñi mülk-i süḫanda Ḫusrev eyledüm / Ḫayāl-i vaṣf-ı laʿlüñ ʿāḳıbet Şīrīn-kelām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 5). [şīrīn-kelām, ] 

 

şīrīn-zebān: Tatlı dilli. 

Söyleşür aġyār ile ḳarşumda ol şīrīn-zebān / Cānum acıtdı benüm rūḥ-ı revānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 3). [şīrīn-zebān, ] 

 

şīşe:  

1. Kadeh. 

Ġam-ı zülfüñle ruḫsāruñ firāḳından aḳan yaşum / Gözümüñ şīşesinde ṣaḳlarum miskīn gül-ābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 3). [şīşesinde, -sinde ] 

 

2.Kadeh ||Gönül. 

Şīşe micmer olsa n’ola meskenüm misl-i gül-āb / Nār-ı ġam başdan çıḳarmışdur beni ey gül-ʿiẕār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 2). [şīşe, ] 

 

şīşe çek-: Şarap içmek. 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [şīşe çek, ] 

 

şitā: Kış. 

Şitā faṣlından āfetdür cemāl-i yārsuz nev-rūz / Raḥīmī gülşenüm bāġ u bahārum ḫadd-i yārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 5). [şitā, ] 
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Gülüp gül gibi ṣun ġonca-lebüñ maḥzūn-ı hicrāna / Şitānuñ şiddeti gitdi dem-i ʿişret bahāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 4). [şitānuñ, -nuñ ] 

Raḳibe ṣoḥbetüm gerçi şitā faṣlından āfetdür / Göz aç nergis gibi gör bir bahār-ı dil-güşā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 6). [şitā, ] 

Bezm-i bahār olursa şitādan eşedd olur / Bir ġonca sāḳī ruḫları gül-gūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 4). [şitādan, -dan ] 

 

şitāb eyle-: Acele etmek. 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [şitāb eyler, -ler ] 

 

şitāb ḳıl-: Acele etmek. 

Ey Raḥīmī el götür baş aç yüzüñ dergāha ṭut / Ḳıl duʿāyı devlet-i sulṭān Selīm Ḫāna şitāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 7). [şitāb ḳıl, ] 

 

şīve: Naz, işve, cilve, eda. 

Mestāne gözin şīve ile süzdügi yārüñ / Efsūn oḳıyup nergise siḥr-i seher eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 4). [şīve, ] 

Ol nihāl-i tāzenüñ iġmāż u nāz u şīvesin / Şimdi bildüm rāstī ben sāyesinden ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 78, Beyit 3). [şīvesin, -sin ] 

Durmaz oynar yüregüm çār pāre itdi cānumı / Gāh şīve geh teġāfül geh ġażab geh nāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 2). [şīve, ] 

 

şīve-i reftār: Yürüyüş tarzı, yürüyüşteki eda. 

Bāġa varup serviler seyrān iderse ṭañ degül / Bu Raḥīmī şīve-i reftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 5). [şīve-i reftāruñ, -uñ ] 

 

şīve-kār-ı germiyān: Germiyan edalı. 

Serv-i bālā gibi ṣalınur ḳıyāmetler ḳopar / Şehr-i Kütāhiyyede çoḳ şīve-kār-ı Germiyān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 265, Beyit 6). [şīve-kār-ı germiyān, ] 

 

şīven: Matem. 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin / Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 1). [şīvenüm, -üm ] 

Yüzüm deff şīvenüm nāyum fiġān u nāle ʿūdumdur / Pür itdüm naʿra-i ʿaşḳuñla şimdi bezm-i ʿuşşāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 2). [şīvenüm, -üm ] 
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şöhredār: Şöhret sahibi. 

Yüzümde şol nişān naʿl-i semend-i şeh-süvārumdur / Bu gün ʿunvān içün tevḳīʿ-i şāmı şöhredārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 1). [şöhredārumdur, -umdur ] 

 

şöhre-i devrān olup ḳal-: Zamanın şöhretlisi olup kalmak. 

Şol dil ki ẕerrece ola mihrüñle lemʿavār / Gün gibi dehre şöhre-i devrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 5). [şöhre-i devrān olur ḳalur, ] 

 

şöhret: Ün, nam. 

Şehā şād-āb iden kūyuñ sirişk-i çeşm-i ʿāşıḳdur / Bilürsin şöhreti Şaṭdur şehā dünyāda Baġdāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 4). [şöhreti, -i ] 

Şu deñlü şöhretüm var pertev-i mihrüñle ey meh-rū / Cemālüñ ḥaḳḳı almam ẕerreye ḫūrşīd-i āfāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 4). [şöhretüm, -üm ] 

Raḥīmīnüñ şu deñlü şöhreti var mihr-i ḫaddüñle / Ṭutupdur gün gibi āfāḳı ey meh şiʿr-i ġarrāsı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 5). [şöhreti, -i ] 

 

şöyle: Şu şekilde, biçimde. 

Şöyle denk itdi beni keyfiyyet-i maʿcūn-ı ʿaşḳ / Ṭoptoludur cürʿadān-ı dilde esrārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 4). [şöyle, ] 

 

şol: Şu, o işaret sıfatı. 

Şimdi meyl-i cān u dil şol bir şehe ḫūbāñedür / Ḥüsnde Bekdaşi yoḳdur ḫālveş bir dānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 1). [şol, ] 

Şol dil ki ẕerrece ola mihrüñle lemʿavār / Gün gibi dehre şöhre-i devrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 5). [şol, ] 

Şerār-ı hecre yanmadın recā-yı vaṣl-ı yār itmiş / Görüñ şol zāhid-i nā-puḫteyi sevdā-yı ḫām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 3). [şol, ] 

Yüzümde şol nişān naʿl-i semend-i şeh-süvārumdur / Bu gün ʿunvān içün tevḳīʿ-i şāmı şöhredārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 1). [şol, ] 

Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler / Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 1). [şol, ] 

Mest ola şol ki yaṣdana iç işügüñ ṭaşın / Taḥt-ı yedinde olur anuñ taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 3). [şol, ] 

Pencgehüñde ḳıble ḳapuñ şol ki idindi maḳām / Rāst her maḳṣūda irdi oldı maḳżiyyü’l-merām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 1). [şol, ] 
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Ḫayāl-i ẕevḳ-ı lebüñle iderdi cān ārām / Göñül didükleri şol bī-ḳarārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 4). [şol, ] 

Pertev-i mihrüñle şol vech ile oldum ḫāk-i rāh / Kimse farḳ itmez vücūdum sāyesin dīvārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 3). [şol, ] 

Ṣayḳal-ı ʿaşḳıyla şol dil kim mücellā olmadı / Ol ṣafā kesb itmedi āyīneveş dīdārdan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 242, Beyit 4). [şol, ] 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun / Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 2). [şol, ] 

Şol dil ki mihr-i ḥüsnüñe bīgāne olmaya / Sen māhı göricek nice dīvāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 1). [şol, ] 

Ey gözi āhū raḳībi dün baña gösterdiler / Nice beñzer şol köpek ṣūretlü arslan oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 4). [şol, ] 

Bir dem ṣu gibi irmedi dīdār seyrine / Şol tünd-revi saḫt-ı dil olan ḥacer gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 4). [şol, ] 

 

şol dem: O vakit, o zaman. 

Şol demde yine nāle viren ḳādir-i ḳuddūs / Bu bezme beni eyledi dem-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 5). [şol demde, -de ] 

Şol dem itmişdüm leb-i cānān ile ben cānı bir / Dü cihān yoġidi bir bilürdi cān cānānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 1). [şol dem, ] 

 

şol deñlü: O denli, o kadar. 

Dāġ-ı ġam şol deñlü zeyn itdi Raḥīmī cismümi / Şüphenüñ ḫilʿat geyürdi gūyiyā şeh-zād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 5). [şol deñlü, ] 

 

şol ḳadar: I. Şu kadar. II. Pek çok. 

Cān baġışlarken dem-ā-dem cānuma ey yār leb / Şol ḳadar ṣordum dehānuñ itmedi iḳrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 1). [şol ḳadar, ] 

Şol ḳadar çekdi cefāñuñ yükini cān u göñül / Ben senüñ cān u göñül birle emekdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 5). [şol ḳadar, ] 

 

şol ki: Öyle ki. 

Kaʿbe ḳapuña şol ki Ṣafāyıla sürer yüz / Ey ḫ˅āce anı bir yaña ṣanma sefer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 3). [şol ki, ] 

 

şol zemān: O zaman. 
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Ey Raḥīmī ʿaşḳuña dil şol zemān vīrān iken / Daḫi maḫfīdi bu çār ʿunṣurda genc-i şeş cihāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 7). [şol zemān, ] 

 

şu: 

1. Şu, işaret sıfatı. 

Şu bāṭın kim müberrā olmadı jeng-i ʿalāyıḳdan / Ne maʿnā ẓāhir itdi aña bir āyīne-i ṣūret (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 3). [şu, ] 

Murādum bu şu gerçekler ḥaḳı yalancı dünyāda / Ḫaṭardan ṣaḳla dergāhından artuḳ bir murādum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 7). [şu, ] 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [şu, ] 

Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [şu, ] 

Şu dem ʿaşḳuñ hevāsın ben dil-i pür-zāra ṭabşurdum / Yaşum deryāya ṣaldum āhumı kuhsāra 
ṭabşurdum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 1). [şu, ] 

Şu gün kim sen mehüñ mihrin dil-i ṣad çāke ṭabşurdum / Yaşum taḫt-ı serāya āhumı eflāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 1). [şu, ] 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [şu, ] 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [şu, ] 

 

2. Şu, işaret zamiri. 

Leylā-yı zülfüñüñ şu ki meftūnuñ olmaya / ʿĀḳil midür o kimse ki Mecnūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 1). [şu, ] 

Yoluñda öl disem şu ki bir dem nizāʿ ide / Ḳul mıdur ol ki emrüñe fermanuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 4). [şu, ] 

Ey şeh şu ki sen şāh-ı ʿalī-şāna irişdi / Devr-i ʿÖmere Ḥażret-i ʿOsmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 1). [şu, ] 

 

şu dem: Şu zaman, şu vakit. 

Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile / Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 5). [şu dem, ] 

 

şu deñlü: O kadar, öylesine. 
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Gözüm yüzüm sürince o māhuñ rikābına / Dökdüm şu deñlü aḳçaya vir bī-ḥisāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 5). [şu deñlü, ] 

Āh kim şu deñlü āh itdüm seḥer / Āh bir dem bulmadum feryād-res (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 6). [şu deñlü, ] 

Şu deñlü şöhretüm var pertev-i mihrüñle ey meh-rū / Cemālüñ ḥaḳḳı almam ẕerreye ḫūrşīd-i āfāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 4). [şu deñlü, ] 

Raḥīmīnüñ şu deñlü şöhreti var mihr-i ḫaddüñle / Ṭutupdur gün gibi āfāḳı ey meh şiʿr-i ġarrāsı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 5). [şu deñlü, ] 

 

şuʿāʿ: Işık, ışın. 

Şevḳüm şuʿāı genc-i ġamuñ şeb-çerāġıdur / Çerḫüñ çü māh niteki her şeb-çerāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 1). [şuʿāı, ] 

Naḳṣ irdi māha mihre irişdi zevāl-i tām / Ḥüsnüñ şuʿāʿı şāyiʿ olalı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 2). [şuʿāʿı, -ı ] 

 

şūḫ u şīvekār: Nazlı ve işveli. 

Maʿnā-yı dil-peẕīr ile şiʿrüm Raḥīmīyā / Bir sāde-rū güzel gibidür şūḫ u şīvekār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 8). [şūḫ u şīvekār, ] 

 

şūḫ-ı şīrīn-kār-ı şehr-āşūb: Şehri fesada veren hoş edalı güzel. 

Görüp bī-ṣabr olur her şūḫ-ı şīrīn-kār-ı şehr-āşūb / Benüm ṭumār-ı eşʿārum bu gün ḥırz-ı füsūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 3). [şūḫ-ı şīrīn-kār-ı şehr-āşūb, ] 

 

şūḫ-ı şīvekār: İşveli, cilveli dilber. 

Ol şūḫ-ı şīvekāruñ aldanma ġamzesine / Şānında şefḳat olmaz cellād-ı bī-emānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 3). [şūḫ-ı şīvekāruñ, -uñ ] 

 

şuʿle-i āh: Ah ateşi, ahın kıvılcımları. 

İşitdüm ḫasta olmış nā-gehānī ol güzel ḫānum / Zemīn ü āsmānı oda yaḳdı şuʿle-i āhum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 1). [şuʿle-i āhum, -um ] 

 

şuʿle-i şemşīr-i āh: Ah kılıcının alevi. 

Şāyiʿ olur şuʿle-i şemşīr-i āhum sīneden / Berḳ-ı ʿālem-tāba ey meh-rū olur mı hīç ġılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 5). [şuʿle-i şemşīr-i āhum, -um ] 

 

şuʿle-i sūz-ı derūn: Yürek yangınının alevi. 



1616 
 

Raḥīmīyem vefā cemʿinde bir tābende şemʿum ben / Çerāġın şuʿle-i sūz-ı derūnumdan yaḳar lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 7). [şuʿle-i sūz-ı derūnumdan, -umdan ] 

 

şuʿle-i sūz: Ateşin alevi. 

Başumda şuʿle-i sūzum dilümde dūd-ı āhum var / Belā iḳlīminüñ sulṭānıyum zerrīn-külāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 1). [şuʿle-i sūzum, -um ] 

 

şūr: Şamata, tantana. 

Nigāruñ sāye ṣalaldan berü zülf-i semen-sāsı / Başumdan eksük olmadı cihānuñ şūr u ġavġāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 1). [şūr, ] 

 

şükrān: Teşekkür etme, iyilik bilme. 

Dil-i pür-derdi perverde ḳılurduñ cevr ü nāz ile / Yine ol niʿmete ḳāniʿ bu ben şükrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 5). [şükrānuñı, -uñı ] 

 

şükr-i lillāh: Allah’a şükürler olsun. 

Ayaġuña yüz sürer her gün Raḥīmī sāyeveş / Şükr-i lillāh kim şehā başında devlet var imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 7). [şükr-i lillāh, ] 

 

şükrülillāh: Allah'a şükürler olsun. 

Şükrülillāh şimdi ġam ġam-ḫ˅ār u mūnisdür baña / Fāriġ ol cānāna ḥācet mūnis ü ġam-ḫ˅ār hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 209, Beyit 2). [şükrülillāh, ] 

 

şüphe: Tereddüt. 

Dāġ-ı ġam şol deñlü zeyn itdi Raḥīmī cismümi / Şüphenüñ ḫilʿat geyürdi gūyiyā şeh-zād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 5). [şüphenüñ, -nüñ ] 

 

şüphe yoḳ: Şüphesiz. 

Dehenüñ fikri ile şimdi Raḥīmī şiʿri / Şüphe yoḳ ʿālem-i ġaybdan ayırur mülhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 5). [şüphe yoḳ, ] 

 

şüphesüz: Muhakkak, kesin olarak, kesinlikle. 

Laʿlüñe cān beẕl ider cānā Raḥīmī şüphesüz / Daʿvī-i lāf itmez ʿāşıḳ ʿaşḳ hem olmaz güẕāf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 131, Beyit 7). [şüphesüz, ] 
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T 
tā: Bir şeyin bulunduğu, başladığı veya sona erdiği yeri yâhut zamânı anlatırken söze mübâlağa katar. 

Ṣabāya çīn-i zülfüñ ideli her çın seḥer peydā / İder tā Çīn ü Māçīne varınca müşgter peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 1). [tā, ] 

Niḳāb-ı zülfüñi refʿ it ruḫuñdan ey büt-i raʿnā / Ki tā ʿaşḳuñ zebūrı ola deyr-i ʿāleme ifşā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 1). [tā, ] 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [tā, ] 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [tā, ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūduñ şeb-nemin maḥv it / Olasın jāle gibi tā ḳarīn-i gülşen-i ḳurbet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 2). [tā, ] 

Neyden ṣoragör n’eydügin āvāz-ı maḥabbet / Bī-perde saña keşf ola tā rāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 1). [tā, ] 

Bī-nevā dervīşüñem ḫūn-ı keremden ḳıl ʿaṭā / Tā nevālüñden nevāle bend olam ey ḫān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 3). [tā, ] 

Māhiyyeti maʿlūm ola tā ṣūret-i ḥüsnüñ / Yūsuf gibi āyīnede gel sen de seni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 4). [tā, ] 

Ṣu gibi ṣāf ol derūnuñda küdūret ḳalmasun / Bir dem ola ṣu gibi tā ḳılasın dīdārı seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 55, Beyit 4). [tā, ] 

Gevher-i ʿaşḳuña tā baḥr-i ezelde ṭālibüz / Āşināyuz dostum itme bize bī-gāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 66, Beyit 3). [tā, ] 

Āb-ı fürḳatle nice dem perveriş ḳılmaḳ gerek / Mīve-i vuṣlat vire tā şāḫsār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 4). [tā, ] 

Ṣu gibi yüz sürüyü geldi çemenler ḫıdmete / Tā ola vech-i ḥasen gibi sürūr-efzā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 2). [tā, ] 

Şām-ı maġrib Hind anuñdur ẓulmete varınca tā / ʿĀleme ḥükm itdi şevḳüñle Sikendervār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 3). [tā, ] 

İʿtibārın Ḫusrevā eyle Raḥīmīnüñ ziyād / Ehl-i naẓma tā ḳıla Şeyḫī gibi üstādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 141, Beyit 5). [tā, ] 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [tā, ] 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [tā, ] 

Derdüñi dime göñül ġayra bu derde ṣabr it / Tā şifā-sāz-ı ġarībān saña dermān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 2). [tā, ] 
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Bī-ḳarār olur Ḳaraman başına tozlar ḳopar / Rāst tā sen serv-ḳadd ḳılduñ ḳarār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 4). [tā, ] 

Ṣun lebüñ cāmını ser-mest-i mey-āşāmlara / Mürdeyüz cān vire tā bu dil-i nā-kāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 1). [tā, ] 

Baġruñı ḫūn it çerāgāh-ı vefāda niçe dem / Nāfeveş tā giresin bir yār-i raʿnā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 4). [tā, ] 

 

tā başından: En başından. 

Ruḫ-ı zerdüm rikābuñ tā başından tābdār itdüm / Görüp gün müşteri oldı ser-ā-ser bir ḳumāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 3). [tā başından, ] 

 

tā ki: Ne zaman ki. 

Tā ki ʿaşḳuñ ḥalḳa ḥalḳa boynuma ṭaḳdı kemend / Ṭutmaz olmışdur bu ben dīvāneyi zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 1). [tā ki, ] 

Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend / Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 2). [tā ki, ] 

 

tā kim: Ta ki, sonunda. 

Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni / Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 2). [tā kim, ] 

Ṣıdum seng-i ġam ile kāse-i mecnūn-ṣıfat başum / Ḫaṭā ṭaşı irüp tā kim ser-i dildāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 2). [tā kim, ] 

 

taʿalluḳ: Dünyaya ve içindekilere bağlı olmak. 

Ḳaṭʿ it taʿalluḳ riştesin miḳrāż-ı ḥarf-i lā ile / Peyvend-i illāya iriş gör nefʿ u żar kimlerdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 4). [taʿalluḳ, ] 

 

taʿalluḳ riştesi: Dünyaya ait bağ. 

Cihān ālāyişinden gel taʿalluḳ riştesin ḳaṭʿ it / Zemāne devleti şāhā hemān bir ānımış bildüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 5). [taʿalluḳ riştesin, -n ] 

 

ṭāʿāt: İbadet. 

Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ṭālib-i Ḥaḳḳa / Ḥużūr-ı ḳalb ile her yirde ṭāʿāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 7). [ṭāʿāt, ] 

Bu dem cām-ı ḫarābāt ile ol dem dāmen-ālūde / Ḥużūr-ı ḳalb ile ṭāʿāṭı ʿaşḳ-ı pāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 4). [ṭāʿāṭı, -ı ] 
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ṭāʿāṭ ehli: İbadet ehli. 

Ey Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ʿāşıḳa / Ṭālib-i Ḥaḳḳ olmuşuz her yirde ṭāʿāṭ ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 7). [ṭāʿāṭ ehliyüz, -yüz ] 

 

ṭāʿat-i ḫayr: Hayır ibadeti. 

Yüz yumaz oldı ṭāʿat-i ḫayra / Şimdi ṣūfi şarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 2). 
[ṭāʿat-i ḫayra, -a ] 

 

tāb: Hararet. 

Serv-ḳaddüñ ḥasretinden gözde ābum var benüm / Lāle-ruḫsāruñ ġamıyla dilde tābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 1). [tābum, -um ] 

 

ṭabʿ: Tabiat, mizaç. 

Raḥm ile ṣāfi naẓar eyle Raḥīmī bendeñe / Ṭabʿınuñ mirʾātıdur anuñ medār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 11). [ṭabʿınuñ, -ınuñ ] 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ olan şifā ummaz budur Ḳānūn / Yüri var başuñ aġrıtma yeter söyle ṭabībā ṭabʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 6). [ṭabʿ, ] 

Laʿl-i ḳanduñ ẕikr ider dāʾim Raḥīmī Ḫusrevā / Penc Şīrīn ṭabʿ olur vaṣf-ı lebüñ tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 5). [ṭabʿ, ] 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [ṭabʿa, -a ] 

Ṭañ mıdur pür-nūr-ı cā eylerse ṭabʿumdan güneş / Ṭoludur gün gibi şevḳüñle içüm ṭaşum benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 3). [ṭabʿumdan, -umdan ] 

Ṣāfdur āyīneveş ṭabʿum eyā rūşen-żamīr / Ṭūṭī-i cāna ġıdādur lafẓ-ı şehd ü şekkerüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 4). [ṭabʿum, -um ] 

Āferīn aḥsente aḥsent ey Raḥīmī ṭabʿuña / Vaṣf-ı ḥüsn-i şāmı ḳılduñ ẕātı gibi ʿālī-şān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 9). [ṭabʿuña, -uña ] 

Sen bu ṭabʿ ile Raḥīmī ṭutalum Firdevssin / İltifāt-ı şeh gerek eşʿār-ı mümtāz olmaġa (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 283, Beyit 5). [ṭabʿ, ] 

 

tāb ṣal-: Işık salmak, aydınlatmak. 

Āblar sehm-i sinānuñdan zırıh-pūş oldılar / Tāb-ı tīġüñden ṣalupdur āteşüñ baġrına tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 4). [tāb ṣalupdur, -updur ] 

 

tāb u tüvān: Güç, tahammül. 
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Vücūdum bir seḫāvet kesb idüpdür żaʿf-ı fürḳatle / Ḥarāret ġālib olup cānda ne tāb u tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 4). [tāb u tüvān, ] 

 

tābdār it-: Parlak, ışıklı hale getirmek. 

Ruḫ-ı zerdüm rikābuñ tā başından tābdār itdüm / Görüp gün müşteri oldı ser-ā-ser bir ḳumāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 3). [tābdār itdüm, -düm ] 

 

tābende: Parlayan, ışık veren. 

Raḥīmīyem vefā cemʿinde bir tābende şemʿum ben / Çerāġın şuʿle-i sūz-ı derūnumdan yaḳar lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 7). [tābende, ] 

 

tāb-ı ʿaşḳ: Aşk ateşi. 

Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [tāb-ı ʿaşḳuñla, -uñla ] 

 

ṭabʿ-ı dür-bār: İnci saçan mizaç. 

Teng ü lālüm dehen ü luṭfını şerḥ eylemede / Ṭabʿ-ı dür-bārum ile gerçi süḫan-dānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 2). [ṭabʿ-ı dür-bārum, -um ] 

 

tāb-ı düşmen: Düşmanın gücü. 

Tāb-ı düşmenden ḥarāret ḥāṣıl itdüm dostum / Çoḳ demidür eyle ben mehcūra āb-efşān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 5). [tāb-ı düşmenden, -den ] 

 

tāb-ı ġam: Gam ateşi. 

Turş-rūyından raḳībüñ münḥarif oldı mizāc / Tāb-ı ġamdan pür-ḥarāretdür ḫoş-āb ister göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 2). [tāb-ı ġamdan, -dan ] 

Gül yüzüñden ayru tāb-ı ġamda bī-tāb oldı ḫār / Zerd olup titrer ḫazān yapraġı gibi cümle ten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 2). [tāb-ı ġamda, -da ] 

 

ṭabʿ-ı güher-bār: Cevher yağdıran tabiat. 

Şāʿir-i bī-meze eşʿārımuza ḫarf çoġ olur / Sen Raḥīmī gibi bir ṭabʿ-ı güher-bāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 7). [ṭabʿ-ı güher-bāra, -a ] 

Egnine ṣalupdur beni bu ṭabʿ-ı güher-bār / Şimden girü sen şāh-ı ḫıżır-şāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 15). [ṭabʿ-ı güher-bār, ] 
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ṭabʿ-ı güher-feşān: Cevher saçan mizaç. 

Ṭabʿ-ı güher-feşān ile ben ol Raḥīmīyem / Sen şāh ayaġına nice dürler döker miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 7). [ṭabʿ-ı güher-feşān, ] 

 

tāb-ı güneş: Güneşin sıcaklığı. 

Ḥarāret irmesün tāb-ı güneşden deyü ol māha / Duḫān-ı āh-ı dilden eyledüm bir sāyebān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 2). [tāb-ı güneşden, -den ] 

 

tāb-ı ḥayret: Şaşırma sıcaklığı. 

Ṣoḳunsa her ḳaçan nāzıyla ol serv-i revān ṣorġuc / İrüp teb tāb-ı ḥayretden olur lerzān hemān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 1). [tāb-ı ḥayretden, -den ] 

 

ṭabʿ-ı ḥüsn: Güzelliğin karakteri. 

Nazmı Nizâmî-tâb‘ hasen zâtı Sa‘dîdür / Şāhum Raḥīmī gibi süḫan-dānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 5). [ṭabʿ-ı ḥüsn, ] 

 

tāb-ı ʿıẕār: Yanağının parlaklığı. 

Luṭfuñ nesīm ile ḫoş-dem hevā-yı nev-rūz / Tāb-ı ʿıẕāruñ ile ḫurrem feżā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 1). [tāb-ı ʿıẕāruñ, -uñ ] 

 

tāb-ı mey: Şarabın harareti. 

Ḳaraman Aydın oldı ay yüzüñle döndi Aḳşehre / Olaldan tāb-ı meyden gül-ruḫuñ ey ġonca-leb gül gül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 2). [tāb-ı meyden, -den ] 

 

tāb-ı nār-ı ġuṣṣa: Gam ateşinin parlaklığı. 

Tāb-ı zülf ü ḫadduñ añup tāb-ı nār-ı ġuṣṣada / Dün gice ey meh benümle yandı bir miḳdār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 2). [tāb-ı nār-ı ġuṣṣada, -da ] 

 

ṭabʿ-ı pür-envār: Nurlu yaratılışlı. 

Ṭabʿ-ı pür-envār ile rūşen çerāġuñdur senüñ / Ey gözüm nūrı işigüñde Raḥīmīvār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 127, Beyit 7). [ṭabʿ-ı pür-envār, ] 

 

ṭabʿ-ı raḥīmī: Rahimi'nin yaratılışı. 

Şehā ṭabʿ-ı Raḥīmī bülbül-i bāġ-ı belāġatdur / Anuñçün gülşen-i kūyuñda verd-i iʿtibār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 5). [ṭabʿ-ı raḥīmī, ] 
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Deryādur eyā kān-ı kerem ṭabʿ-ı Raḥīmī / Vaṣf-ı lebüñ itdükce sözüñ ol güher eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 7). [ṭabʿ-ı raḥīmī, ] 

Envār-ı ruḫuñdan ṭolayı ṭabʿ-ı Raḥīmī / Her şiʿri anuñ şiʿr-i dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 9). [ṭabʿ-ı raḥīmī, ] 

 

tāb-ı ruh: Yanağın parıltısı. 

Ser-ā-ser Tire ʿālem iden olmış nūr-ı ḥüsninden / Pür-āteş eylemiş tāb-ı ruhıyla mülk-i Ṣaruḫan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 4). [tāb-ı ruhıyla, -ıyla ] 

 

tāb-ı şarāb-ı gül-fām: Gül renkli şarabın harareti. 

Gül gül itmiş ruḫını tāb-ı şarāb-ı gül-fām / Didi gögsin açuban gör ne gülistānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 3). [tāb-ı şarāb-ı gül-fām, ] 

 

tāb-ı teb: Sıtma ateşi. 

Lebüñde tāb-ı tebden görünen tebḫāleler cānā / Ṣanasın rind-i mey-āşām ile Ḫıżr oldı hem-meşreb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 3). [tāb-ı tebden, -den ] 

 

tāb-ı teb-i devrān: Kaderin ateşinin harareti. 

Ṣararmış gün gibi tāb-ı teb-i devrān ile beñzi / Şeref burcında bedr iken hilāle dönmiş ol māhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 2). [tāb-ı teb-i devrān, ] 

 

tāb-ı tīġ: Kılıcının ışığı. 

Āblar sehm-i sinānuñdan zırıh-pūş oldılar / Tāb-ı tīġüñden ṣalupdur āteşüñ baġrına tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 4). [tāb-ı tīġüñden, -üñden ] 

Şām-ı küfr içre ḳalurdı kāʾināt ey ṣubḥ-ı dīn / Tāb-ı tīġüñ olmasa envār-ı mihre tevʾemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 2). [tāb-ı tīġüñ, -üñ ] 

 

tāb-ı zülf ü ḫadd: Saçın ve yanağın parlaklığı. 

Tāb-ı zülf ü ḫadduñ añup tāb-ı nār-ı ġuṣṣada / Dün gice ey meh benümle yandı bir miḳdār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 2). [tāb-ı zülf ü ḫadduñ, -uñ ] 

 

ṭabīb:  

1.Doktor. 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ḥaẓẓ itmez müdāvādan / Ne derdüñ var ṭabībüm sen yüri dermānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 4). [ṭabībüm, -üm ] 
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Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [ṭabīb, ] 

 

2. Hekim, doktor ‖ sevgili. 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [ṭabīb, ] 

 

ṭabībā:  

1.Ey doktor! Ey hekim! 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ olan şifā ummaz budur Ḳānūn / Yüri var başuñ aġrıtma yeter söyle ṭabībā ṭabʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 6). [ṭabībā, ] 

Ḥabībüñ şerbet-i derdi şifā-yı derdmendāndur / Eger var ise dermānuñ ṭabībā derde dermān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 5). [ṭabībā, ] 

Ben oldum olacaġum gel ṭabībā zaḥmete girme / Dil elden gitmeden bir çāre ḳıl bī-çāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 6). [ṭabībā, ] 

Ṣanma yārüñ şerbet-i derd ü ġamı cān acıdur / Baña ānsız ṭatlu dirilmek ṭabībā acıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 1). [ṭabībā, ] 

Ṭabībā zaḥmete girüp benümçün hīç ʿilāc itme / Ben oldum olacaġum ol gözi bīmār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 4). [ṭabībā, ] 

Ṭabībā başuñ aġrıtma ʿilāc olmaz aña şerbet / Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ṣanma nūş ider dārū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 4). [ṭabībā, ] 

 

2. Ey doktor. || Ey sevgili. 

Devādur derd-mend-i ʿaşḳa derd ü yāresi ʿaşḳuñ / Ṭabībā derde dermān it kim oldur çāresi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 1). [ṭabībā, ] 

Dil-āşüfte vü bīmār-ı ʿaşḳum / Ṭabībā derdümüñ dermānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
3). [ṭabībā, ] 

 

ṭabīb-i cān: Gönül doktoru. 

Ḫasta göñlüm nergis-i bīmāruñ eyler ārzū / Ey ṭabīb-i cān şeker-güftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 1). [ṭabīb-i cān, ] 

 

tābiʿ ol-: (Bir şey veya kimseye) uymak, onun şartlarına göre hareket etmek; birinin emri veya hâkimiyeti altında 
olmak. 

Rāh-ı ʿaşḳuñda ṣabāāsā yiler göñlüm gibi / Rūzgāra tābiʿ olmış ber-hevāyı görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 217, Beyit 6). [tābiʿ olmış, -mış ] 
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ṭabl: Davul. 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablumdur ʿalem āhum / Raḥīmī mālik-i mülk-i ġam oldum ḳaldırup sancaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 5). [ṭablumdur, -umdur ] 

Bu dehrüñ devleti let derhemi hem ṭablı pür-ġavġā / Dilā her sancaġı bir sancı ancaḳ inḳıyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 4). [ṭablı, -ı ] 

 

ṭabl u ʿalem çek-: Davul ve sancak çekmek. 

Dolup sīnem şu dem ki māh idüp dilden ki dem çekdüm / Beg oldı ṣandılar mülk-i ġama ṭabl u ʿalem 
çekdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 1). [ṭabl u ʿalem çekdüm, -düm ] 

 

ṭabla:  

1.Nişan yeri. 

Sipāhum eşk-i ḥasret sīne ṭablamdur ʿalem āhum / Diyār-ı ġamda şimdi pādişāhum pādişāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 5). [ṭablamdur, -mdur ] 

 

2. Tepsi. 

Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [ṭabla, ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [ṭabla, ] 

 

ṭabşır-: Teslim etmek, tevdi etmek, emanet etmek. 

Bāda ṭabşırdum hevāñ ile vücūdum ḫırmenin / Ṣanma ʿömrüm ḥāṣılı ʿömrüm benüm bād-ı hevā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 4). [ṭabşırdum, -dum ] 

 

ṭabşur-: Emânet etmek, teslim etmek. 

Şu dem ʿaşḳuñ hevāsın ben dil-i pür-zāra ṭabşurdum / Yaşum deryāya ṣaldum āhumı kuhsāra 
ṭabşurdum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 1). [ṭabşurdum, -dum ] 

Firāḳuñ bārına gördüm taḥammül eylemez ṭaġlar / Çeküp ol yüki ben bu cism-i bī-miḳdāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 2). [ṭabşurdum, -dum ] 

ʿAzīzüm dil olaldan müşterī ḥüsnüñ metāʿına / Cihānuñ Yūsufın bir şāhid-i bāzāra ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 3). [ṭabşurdum, -dum ] 

Viṣālüñ māhına gördüm seḥāb-ı hecr olur māʾil / Hemān dem bād-ı āhum günbed-i devvāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 4). [ṭabşurdum, -dum ] 
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Ṣabāyā āhdan ġayrı bu dem benden eser umma / Vücūdum ḫākini ben reh-güẕār-ı yāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 5). [ṭabşurdum, -dum ] 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [ṭabşurdum, -dum ] 

Ḫarābāta ḳadem baṣdum Raḥīmī ehl-i dillerle / Göñül peymānesin bir ḫāne-i ḫammāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 7). [ṭabşurdum, -dum ] 

Şu gün kim sen mehüñ mihrin dil-i ṣad çāke ṭabşurdum / Yaşum taḫt-ı serāya āhumı eflāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 1). [ṭabşurdum, -dum ] 

Gül-ābı ter düşürdüm kīmyāyı pāy-māl itdüm / Ġubār-ı reh-güẕāruñ dīde-i nemnāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 2). [ṭabşurdum, -dum ] 

Fidā-yı cān idüp şīrāne ġamzeñ ṣaydgāhında / Elümle başumı āvīze-i fitrāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 3). [ṭabşurdum, -dum ] 

Bu dem cām-ı ḫarābāt ile ol dem dāmen-ālūde / Ḥużūr-ı ḳalb ile ṭāʿāṭı ʿaşḳ-ı pāke ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 4). [ṭabşurdum, -dum ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [ṭabşurdum, -dum ] 

 

tāc: Hükümdarların başlarına giydikleri mücevherli ve kıymetli taşlarla süslü başlık. 

Ey dil ġubār-ı pāyını şāh itdi saña tāc / Devlet kelāmı ḳondı başuña gözüñi ac (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 1). [tāc, ] 

Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı müraṣṣaʿ tāca reşküm yoḳ / Elüñden başuma yara iren seng ü meder yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 4). [tāca, -a ] 

Ṭālib-i genc-i beḳā oldum fenādan çekdüm el / Baş açuḳ abdāl olup tāc u ḳabādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 1). [tāc, ] 

Derd-i serdür tācı terk it şāhuñ ayaġına düş / Ey Raḥīmī baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳ ol bir zemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 7). [tācı, -ı ] 

 

tāc u taḫt: Taç ve taht || hükümdarlık. 

Gūşişle olmaz tāc u taḫt ol dād-ı Ḥaḳdur dād-ı Ḥaḳ / Ol ne serīr-i zerdedür ne serde ne efserdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 5). [tāc u taḫt, ] 

 

tāc-ı keyḳubād: Keyḳubād'ın tācı.Şehnâme’de adı geçen hükümdarlardan biri. 

Mey tāc-ı Keyḳubād ḳadeḥ ḫātemüñ gözi / Her bir ḥabāb-ı ʿaynı ile ṣun Cemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 1). [tāc-ı keyḳubād, ] 

 

tāc-ı sulṭān: Sultanın tacı. 
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Raḥīmī tāc-ı sulṭāna ġubārdur dergehüñ virmez / Gedāyı ʿaşḳuñ itmez pādişāhum derd-i ser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 7). [tāc-ı sulṭāna, -a ] 

 

tāc-ı zer: Altın taç. 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [tāc-ı zer, ] 

 

taʿcīl it-: Acele etmek. 

Dergeh-i ʿizzet-nümāña bir daḫi yüz sürmege / Her zemān taʿcīl ider ʿömrüm gibi evān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 5). [taʿcīl ider, -er ] 

 

tāc-ser ḳıl-: Baş tacı yapmak. 

Didi ben pāy-māline ol şeh-süvār-ı esb-i nāz / Ayaġum ṭopraġını ḳıl tāc-ser dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 3). [tāc-ser ḳıl, ] 

 

tācver: Hükümdar. 

Luṭfıyla ḳaçan ben ḳula ol şeh naẓar eyler / Bir müflis iken pādişehi tācver eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 1). [tācver, ] 

 

tācver ol-: Padişah, hükümdar olmak. 

Piyāde seyr iderken maḳdem-i şāha yüzin sürmiş / Müsellem ʿasker-i ezhāra oldı tācver lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 4). [tācver oldı, -dı ] 

 

ṭaġ: Dağ. 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [ṭaġ, ] 

Beni ṣaḥrāya ṣalan ṣu gibi ḫadduñ ḫayālidür / Vefā ṭaġında ser-mest eyleyen çeşm-i ġazālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 5). [ṭaġında, -ında ] 

Firāḳuñ bārına gördüm taḥammül eylemez ṭaġlar / Çeküp ol yüki ben bu cism-i bī-miḳdāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 2). [ṭaġlar, -lar ] 

Yüregüm ṭaşı n’idem aġladum ol baġrı ṭaşumdan / Göyündi içi ṭaġuñ ṭaşa geldi gözleri yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 3). [ṭaġuñ, -uñ ] 

Göñül āyīnesi ey mihr-i ḫadd ġāyet muṣaffādur / Olur bir ẕerre gerd-i ġuṣsanuñ ṭaġlar ḳadar derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 6). [ṭaġlar, -lar ] 

 

ṭāġ-ı ʿinā: Zahmet verme dağı. 
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Göñül Nīş ḳalʿasıdur ṣan ḫarāb olmış içi ṭaşı / Başum ṭāġ-ı ʿinā ʿaynıyla çeşmümdür bıñarbaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 1). [ṭāġ-ı ʿinā, ] 

 

ṭaġıt-:  

1.Dağıtmak, saçmak. 

Būy-ı zülfinsiz ṣabāveş yoḳ ḳarārı dem-be-dem / Ṭaġıdup ʿaḳlum perīşān rūzgār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 2). [ṭaġıdup, -up ] 

 

2.Dağıtmak || Ortadan kaldırmak. 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [ṭaġıtdum, -dum ] 

 

ṭaġlara düş-: Büyük bir keder sebebiyle yerini yurdunu terkedip dolaşmak. 

Bir çeşm-i ġazāl içün bir ḳaşı hilāl içün / Dīvāne degülseñ ger ṭaġlara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 6). [ṭaġlara düşdüñ, -düñ ] 

Gehi ʿaşḳuñ beni Ferhādveş ṭaġlara düşürdi / Gezüp Mecnūn gibi geh sākin-i ṣaḥrā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 2). [ṭaġlara düşürdi, -di ] 

Düşüp ṭaġlara geh gül-geşt-i ṣaḥrā eyleyen sensin / ʿAceb dīvāneyem Mecnūn-ṣıfat geh Kūh-ken-āsā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 3). [ṭaġlara düşüp, -üp ] 

Ḥasret-i ḫāl ü ruḫuñla lāleveş ḳanlar yudam / Ṭaġlara düşüp perīşān-ḥāl oldum sünbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 2). [ṭaġlara düşüp, -üp ] 

 

taġyīr eyle-: Değiştirmek, bozmak, tersine çevirmek. 

Kimse tedbīri ile taḳdīri taġyīr eylemez / Gel göñül sen ṣıdḳ ile Ḥaḳḳa tevekkül ḳıl hemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 7). [taġyīr eylemez, -mez ] 

 

taġyīr it-: Değiştirmek, başka bir hale çevirmek. 

Güneş yüzüñi taġyīr ideli ey māh-tāb-ı teb / Görüben gökde ṭaña ḳaldı bī-tāb oldı her kevkeb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 1). [taġyīr ideli, -eli ] 

 

taġyīr-i ṣūret it-: Şeklini değiştirmek. 

Yaşum al itdi göñlüm āl ile aldı ruḫ-ı aluñ / Dönüp taġyīr-i ṣūret itdi şimdi al bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 2). [taġyīr-i ṣūret itdi, -di ] 

 

taḥammül eyle-: Dayanmak, katlanmak, sabretmek. 
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Firāḳuñ bārına gördüm taḥammül eylemez ṭaġlar / Çeküp ol yüki ben bu cism-i bī-miḳdāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 2). [taḥammül eylemez, -mez ] 

 

taḥassür çek-: Hasret çekmek. 

Taḥassür çekmezem şemʿ-i şebistān-ı şehen-şāha / Şerār-ı āh-ı dil her şeb-çerāġ-ı şuʿledārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 3). [taḥassür çekmezem, -mezem ] 

 

taḥrīk it-: Harekete geçirmek. 

Selāmet semtine luṭf eyle taḥrīk itme ey ṣūfi / Ḫarābāt ehliyem nūş eyledüm ben cām-ı bed-nāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 3). [taḥrīk itme, -me ] 

 

taḥrīr eyle-: Yazmak. 

Kātib-i ḳudret duhān-ı ḫaṭṭuñı / Ṣafḥa-i nūr üzre taḥrīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, Beyit 
4). [taḥrīr eylemiş, -miş ] 

 

taḥrīr it-: Kaleme almak, yazmak. 

Müjem resm eyler iken gözde şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ / Ḳalem levḥ üzre taḥrīr itmemişdi daḫi ṣūret naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 5). [taḥrīr itmemişdi, -memişdi ] 

 

taḥṣīl eyle-: Elde etmek, kazanmak. 

Nūr-ı nār-ı ʿaşḳdan bir lemʿa taḥṣīl eyleyen / Yanmaġa pervāne olur bilmez ol pervā nedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 3). [taḥṣīl eyleyen, -yen ] 

Ġınā-yı ḳalb taḥṣīl eyleyen naḳd-i cemālüñle / Ḳabūl itmez eger berḳ ursa mihr-i ʿālem-ārādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 3). [taḥṣīl eyleyen, -yen ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ görüp bir neşʾe taḥṣīl eylemiş / Raḳṣ urur cāna meger gelmiş zebānuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 5). [taḥṣīl eylemiş, -miş ] 

 

taḥsīn it-: Beğenmek, takdir etmek. 

Raḥīmī ḫāk-i pāyuñda anuñçün başı ser-keşdi / Görüp taḥsīn idüp şāhum hemān sābāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 5). [taḥsīn idüp, -üp ] 

 

taḫt: Hükümdarların üzerine oturdukları koltuk. Hükümdarlık makāmı. 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [taḫtına, -ına ] 

Cülūs itdi göñül taḫtına yārüñ pertev-i ḥüsni / Raḥīmī yine şehre bir şeh-i çāker-nevāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 6). [taḫtına, -ına ] 
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taḫtgāh-ı cem: Cem'in baş şehri. 

Mest ola şol ki yaṣdana iç işügüñ ṭaşın / Taḥt-ı yedinde olur anuñ taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 215, Beyit 3). [taḫtgāh-ı cem, ] 

Devr-i zemāne bāḳī degüldür dem idegör / Bādī naẓarda bāda virür taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 4). [taḫtgāh-ı cem, ] 

 

taḫt-ı şāhid: Güzelin tahtı. 

Ḫudāvendā cihān bāġında ber-ḫūrdār-ı ʿömr idüp / Murādum taḫt-ı şāhide şeh-i fermān revān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 6). [taḫt-ı şāhide, -e ] 

 

taḫt-ı serā: Toprağın altı. 

Şu gün kim sen mehüñ mihrin dil-i ṣad çāke ṭabşurdum / Yaşum taḫt-ı serāya āhumı eflāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 1). [taḫt-ı serāya, -ya ] 

 

taḥt-ı yedinde ol-: Elinin altında olmak, hükmü altında olmak. 

Mest ola şol ki yaṣdana iç işügüñ ṭaşın / Taḥt-ı yedinde olur anuñ taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 215, Beyit 3). [taḥt-ı yedinde olur, ] 

 

ṭāʾir-i heft: Yedi kuş. 

Benüm zāġ u zaġanveş cīfe-i dünyāya yoḳ meylüm / Ġıdā-yı rūḥdur bir ṭāʾir-i heft āsmānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 6). [ṭāʾir-i heft, ] 

 

ṭaḳ-: Asmak, iliştirmek. 

Çıḳardum şāhbāz-ı āhı çerḫe / Ṭaḳup yanına nālümden celācil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 2). 
[ṭaḳup, -up ] 

 

ṭāḳat: Güç, kuvvet. 

Ne dilde ṣabra ṭāḳat ne elümde iḫtiyārum var / Ten-i bī-cāna döndüm ṣanma kim sensiz ḳarārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 1). [ṭāḳat, ] 

Baġruma ṭaşlar baṣup ġamdan ḫam oldı ṭāḳatüm / Ḫātem-i laʿlüñle maḥremdür bir aḫıryān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 2). [ṭāḳatüm, -üm ] 

ʿAşḳuñı bir ẕerre dilde ḥıfẓa yoḳdur ṭāḳatüm / Bildiler sen şāha mihrüm gün gibi ḫalḳ-ı cihān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 5). [ṭāḳatüm, -üm ] 
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ṭāḳat getür-: Gücü yetmek, dayanmak, üstesinden gelebilmek. 

Niçe ṭāḳat getürsin bu şeh-i laʿl-i leb-i yāre / Maḥabbet bādesinden maḥv olur āvāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 2). [ṭāḳat getürsin, -sin ] 

Zāl-i zemāne rezmine ṭāḳat getürmedi / Eñ pehlüvān-ı ʿālem olan didi Rüstemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 4). [ṭāḳat getürmedi, -medi ] 

 

taḳdīr: Ezelde Cenab-ı Hakk’ın olmasını dilediği şeyler, her şey hakkında vermiş olduğu ezeli karar, alın yazısı, 
kader. 

Kimse tedbīri ile taḳdīri taġyīr eylemez / Gel göñül sen ṣıdḳ ile Ḥaḳḳa tevekkül ḳıl hemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 7). [taḳdīri, -i ] 

 

taḳdīr eyle-: Takdir eylemek, karar vermek || Ezelde Cenâb-ı Hakk’ın olmasını dilediği şeyler, her şey hakkında 
vermiş olduğu ezelî karar, alın yazısı, kader. 

Cedd ü cehdiyle bulunmaz vaṣl-ı yār / Kim bilür Ḥaḳḳ kime taḳdīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
123, Beyit 3). [taḳdīr eylemiş, -miş ] 

 

taḳdīr ol-: Ezelde Cenâb-ı Hakk’ın olmasını dilediği şeyler, her şey hakkında vermiş olduğu ezelî karar, alın yazısı, 
kader. 

Zar u zoruyla cehd itme ḳażādan ḫāric olmaz iş / Ḫasīse inḳıyād itme gelür taḳdīr olan ḳısmet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 5). [taḳdīr olan, -an ] 

 

ṭāḳ-ı ʿalā: Yüksek kubbe. 

Bir’ki gündür sen meh-i rūşen-liḳāyı görmedüm / Çerḫ-i devlet dergehi ṭāḳ-ı ʿalāyı görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 1). [ṭāḳ-ı ʿalāyı, -yı ] 

 

ṭāḳ-ı ebrū: Kemere benzer kaş. 

Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [ṭāḳ-ı ebrūsı, -sı ] 

 

ṭāḳ-ı eflāk: Feleklerin takındığı kemer, gökyüzü. 

Yire geçse yıḳılsa ṭāḳ-ı eflāk / Binā-yı ʿaşḳuñ olmaz dilde zāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 4). 
[ṭāḳ-ı eflāk, ] 

 

ṭāḳ-ı muʿallā: Yüksek kemer. 

Benüm yanumda ey şāh-ı bülend ol pest-i himmetdür / Yüce görmese ʿālī-dergehüñ ṭāḳ-ı muʿallādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 4). [ṭāḳ-ı muʿallādan, -dan ] 
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ṭāḳ-ı muḳarnes: Nakış nakış bezenmiş gökkubbesi. 

Felek naḳḳāşı ḳapuñ ṣūretin ṭāḳ-ı muḳarnesde / Yazar ʿunvān virüp dir budur ol bāb-ı ʿadālet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 4). [ṭāḳ-ı muḳarnesde, -de ] 

 

ṭāḳ-ı zer-nigār-ı lājiverdī: Altınla işlenmiş laciverdi kemer. 

Görinen çerḫ-i pür-encüm degül ey māh üstümde / Bu ṭāḳ-ı zer-nigār-ı lājiverdī bārgāhumdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 3). [ṭāḳ-ı zer-nigār-ı lājiverdī, ] 

 

taḳvā: Allah'tan korkma. 

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [taḳvā, ] 

 

ṭalʿat-ı ʿālem ol-: Dünyanın güzel yüzü olmak. 

Yine faṣl-ı ḫazānıyla nigārā ṣūret-i ʿālem / ʿAceb şekle girüp bir yüzden oldı ṭalʿat-ı ʿālem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 1). [ṭalʿat-ı ʿālem oldı, -dı ] 

 

ṭaleb it-: İstemek, dilemek, arzu etmek. 

Ne ḥikmetdür şifā-yı vaṣla ḳurbiyyet ṭaleb itsem / Şikeste-ḥāl ider fürḳat ki eyler bir zemān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 6). [ṭaleb itsem, -sem ] 

 

ṭaleb ḳıl-: Talep etmek, istemek. 

Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [ṭaleb ḳıl, ] 

Ḳaddümi bükdükce zülfüñ laʿlüñi ḳıldum ṭaleb / Pīrlikde başladum çenberde cān-bāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 3). [ṭaleb ḳıldum, -dum ] 

 

ṭaleb-kār: İstekli. 

Seni gözleyen özlemez ġayrıyı / Dil ü cān göziyle ṭaleb-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
5). [ṭaleb-kāruñum, -uñum ] 

 

ṭalebnāk ol-: İstekli olmak. 

Umaram işügüñi maṭlab-ı aʿlā ide Ḥāḳ / Her zemān pādişehüm ben de ṭalebnāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 4). [ṭalebnāk olayum, -ayum ] 
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ṭāliʿ: Talih, baht, kader. 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [ṭāliʿ, ] 

Raḥīmī baḫt-ı hümāyūn bu ṭāliʿi Ferruḫ / Esīr-i zülf ü ruḫ itdi seni mübārek bād (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 36, Beyit 5). [ṭāliʿi,-i ] 

Nā-müsāʿid ṭāliʿum baḫtum siyeh ḳalbüm ḥazīn / Ṭañ mı ey gül-çihre bülbül gibi eylersem enīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 1). [ṭāliʿum, -um ] 

Ḫaṭṭ gelince ḫadd-i yāre gün mi gösterdi baña / Ey Raḥīmī bu perīşān ṭāliʿ ü baḫt-ı siyāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 5). [ṭāliʿ, ] 

 

ṭāliʿ ol-: Doğmak, ortaya çıkmak. 

Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [ṭāliʿ olur, -ur ] 

Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [ṭāliʿ oldı, -dı ] 

 

ṭālib: Talep eden, bekleyen, isteyen. 

Gevher-i ʿaşḳuña tā baḥr-i ezelde ṭālibüz / Āşināyuz dostum itme bize bī-gāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 66, Beyit 3). [ṭālibüz, -üz ] 

Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [ṭālib, ] 

Çekme baş āteş gibi ḫāk ol hevā-yı ʿaşḳ ile / Ṣu gibi dīdāra ṭālibseñ ne lāzım baş ayaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 140, Beyit 3). [ṭālibseñ, -señ ] 

Maḳṣad-ı maḳṣūdmend-i bāb-ı himmetdür kilīd / Eftaḥullāh bī-tekellüf ṭālibe hīç rāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 7). [ṭālibe, -e ] 

Gevher-i vaṣluma ṭālibsin didi ol baḥr-i ḥüsn / Ġarḳa vir yaşuñla dehri ser-be-ser dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 6). [ṭālibsin, -sin ] 

Raḥīmīyem oldum firāḳuñla yār / Viṣālüñi ṭālib emekdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 7). 
[ṭālib, ] 

Kenār-ı vaṣluña dil āşināsı ṭālibdür / Biḥār-ı hecre ṣalın rūzgārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 7). [ṭālibdür, -dür ] 

 

ṭālib ol-: Talip olmak, istemek, talep etmek. 

Ṭālib olan būse-i mey-gūn-ı laʿl-i dil-bere / Meclis-i ʿaşḳ içre cān beẕl eylesün peymāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 3). [ṭālib olan, -an ] 

Ṭālib olan sen lebi laʿl ü dişi dür-dāneye / Ḥabbeye almaz ʿAden dürrin Bedaḫşān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 2). [ṭālib olan, -an ] 
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Biz ser-i kūy-ı melāmetde fenā şālın geyüp / Mülke ṭālib olmazuz hīç çekmezüz dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 2). [ṭālib olmazuz, -mazuz ] 

 

ṭālib-i āvīz-i fitrāk: Terkiye asılana talip. 

Raḥīmī gün gibi tenhā gezer āh ol gözi āhū / Niçün benden ḳaçarsın ṭālib-i āvīz-i fitrāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 7). [ṭālib-i āvīz-i fitrāküm, -üm ] 

 

ṭālib-i cān ol-: Can istemek. 

Ġālibem himmetde ben ey Ḫıżr-dem İskendere / Ṭālib-i cān oldı ol ben beẕl-i cān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 4). [ṭālib-i cān oldı, -dı ] 

 

ṭālib-i dermān degül: Çareye talip olmamak, derman talep etmemek. 

Derdüñe dūş olalı dil ṭālib-i dermān degül / Şerbet-i zehr-i ġamuñ ḫod cānuma cüllābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 4). [ṭālib-i dermān degül, ] 

 

ṭālib-i dermān olup ḳal-: Çareye istekli olup kalmak. 

Derdüm bu derdüñ ile bu dil mübtelā ola / Çoḳ ḫasta var ki ṭālib-i dermān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 6). [ṭālib-i dermān olur ḳalur, ] 

 

ṭālib-i dünyā: Dünyayı isteyen. 

ʿĀşıḳ-ı pāk-dilüz ṭālib-i dünyā degülüz / Sen Raḥīmī bizi beñzetme o bed-nāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 5). [ṭālib-i dünyā, ] 

 

ṭālib-i genc-i beḳā ol-: Ölümsüzlük hazinesine talip olmak. 

Ṭālib-i genc-i beḳā oldum fenādan çekdüm el / Baş açuḳ abdāl olup tāc u ḳabādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 1). [ṭālib-i genc-i beḳā oldum, -dum ] 

 

ṭālib-i ḥaḳḳ: Allah'ı isteyen, arzulayan. 

Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ṭālib-i Ḥaḳḳa / Ḥużūr-ı ḳalb ile her yirde ṭāʿāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 7). [ṭālib-i ḥaḳḳa, -a ] 

 

ṭālib-i ḥaḳḳ ol-: Allahı isteyen,arzulayan olmak. 

Ey Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ʿāşıḳa / Ṭālib-i Ḥaḳḳ olmuşuz her yirde ṭāʿāṭ ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 7). [ṭālib-i ḥaḳḳ olmuşuz, -muşuz ] 

 



1634 
 

ṭālib-i laʿl-i nigār: Güzelin yakut gibi kırmızı dudağını isteyen. 

Ṭālib-i laʿl-i nigārum añma āb-ı kevseri / Zāʾil itmez ʿaṭşum ey vāʿiẓ benüm ol güft-gū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 275, Beyit 2). [ṭālib-i laʿl-i nigārum, -um ] 

 

ṭālib-i nūr-ı tecellī: Tecelli nurunun talibi. 

Ṭālib-i nūr-ı tecellīdür Raḥīmī şevḳ ile / Vādī-i ʿaşḳ içre ḳılmış bir gice dīdār seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 54, Beyit 7). [ṭālib-i nūr-ı tecellīdür, -dür ] 

 

ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āh: Başkasının kötülüğünü isteyen kader. 

Benüm yoḳ biñ hevādārum fiġān u āhdan ġayrı / Döner yoḳ üstüme bu ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 1). [ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan, -dan ] 

 

ṭāliʿ-i naḫs: Uğursuz, kötü talih. 

Ṭāliʿ-i naḫsı ḫarāba virdi Saʿd-ābādını / Başa tozlar ḳoparuban Iṣfahānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 3). [ṭāliʿ-i naḫsı, -ı ] 

 

ṭāliʿ-i nā-sāzkār: Ters talih || Kötü yazgı. 

Ḳaçan bir māha mihr itsem seḥāb-ı hecr olur ḥāʾil / ʿAceb ser-geşte baḫtum ṭāliʿ-i nā-sāzkārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 2). [ṭāliʿ-i nā-sāzkārum, -um ] 

 

taʿlīm-i iḥyā eyle-: Canlandırmayı öğretmek. 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [taʿlīm-i iḥyā eylemek, -mek ] 

 

ṭamaʿ: Açgözlülük. 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [ṭamaʿ, ] 

 

ṭamaʿ ehli: Aç gözlü kişiler. 

Ey Raḥīmī sen ümīdüñ Ḳāsımü’l- ezrāḳa ṭut / Seg-nihād olan ṭamaʿ ehli ḳo çeksün nān ġamı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 5). [ṭamaʿ ehli, ] 

 

ṭamaʿ it-: Büyük bir arzu ve hırs ile istemek, hırslanmak. 

Ey Raḥīmī ḫ˅ān-ı Ḥaḳdan ḫod nevāleñ baḫşıdur / Bī-nevāyāne ṭamaʿ itme yime dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 5). [ṭamaʿ itme, -me ] 
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ṭañ degül: Şaşırmamak gerek! Tuhaf değil. 

Meclisüñde şevḳ ile yaḳdı fitīl-i cānını / Ṭañ degül olursa māhum maẓhar-ı envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 4). [ṭañ degül, ] 

Raḥīmī tevbe-şiken olsa ṭañ degül ey meh / Hilāl-i ʿīd u dem-i sāġar-ı bahārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 7). [ṭañ degül, ] 

Bāġa varup serviler seyrān iderse ṭañ degül / Bu Raḥīmī şīve-i reftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 5). [ṭañ degül, ] 

Ṭañ degül meh dikse göz her gün rikābuñ ʿaynına / Ḫāk-pāyuñ tūtiyādur āfitābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 1). [ṭañ degül, ] 

 

ṭaʿn eyle-: Kınamak, ayıplamak. 

Ṣoḥbet-i şeyḫe niçün gelmez diyü ṭaʿn eyleme / Ṣūfiyā dervīş Raḥīmī ʿaşḳa olmışdur mürīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 5). [ṭaʿn eyleme, -me ] 

Ḳılma ḥaḳāret eyle ḫarābāt erine ṭaʿn / Cemşīd olurdı hem-dem aña gāh gāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 4). [ṭaʿn eyle, ] 

 

ṭaʿn it-: Ayıplamak, hor görmek. 

Dil ü cān cürʿa-i bezm-i elestüñ mestidür ṣūfī / Görüp ṭaʿn itme ol o kāra ṣanma iḫtiyārumdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 4). [ṭaʿn itme, -me ] 

 

ṭañ mı: Şaşılır mı? 

Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [ṭañ mı, ] 

Senüñ devrüñde ṭañ mı başuma gün ṭoġsa ey meh-rū / Zevāl irmez göñülde mihr-i ḫadduñ āfitābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 2). [ṭañ mı, ] 

Ey Raḥīmī göge aġsa ṭañ mı ṭopum gün gibi / Bir mehüñ eflākveş şehr ü ḥiṣārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 7). [ṭañ mı, ] 

Ḳoşılsa eblaḳ-ı āfāḳa ṭañ mı āh-ı şeb-rengüm / Ḳoyup yollarda geçdi ḫayli dem bād-ı ṣabā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 5). [ṭañ mı, ] 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin / Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 1). [ṭañ mı, ] 

Nā-müsāʿid ṭāliʿum baḫtum siyeh ḳalbüm ḥazīn / Ṭañ mı ey gül-çihre bülbül gibi eylersem enīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 1). [ṭañ mı, ] 

Başına kebkebīrüñ (?) gün ṭoġarsa ṭañ mı sen māhuñ / Ḳurıldı ebrveş üstine bir jengār otaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 2). [ṭañ mı, ] 
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ṭañ mıdur: Şaşılır mı?. 

Her gün başına mihr-i şeref ṭoġsa ṭañ mıdur / Meʾvā idindi dergehüñ ey şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 3). [ṭañ mıdur, -ına ] 

Ṭañ mıdur şehrüñi ey meh oda yaḳsa āhum / Yaḳalar dāmen-i vaṣluñı ṣunup her ʿases el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 4). [ṭañ mıdur, -dur ] 

Ṭañ mıdur pür-nūr-ı cā eylerse ṭabʿumdan güneş / Ṭoludur gün gibi şevḳüñle içüm ṭaşum benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 3). [ṭañ mıdur, ] 

Faḫr idüp ey çeşmi āhū ger olursam ṭañ mıdur / Āsitānuñ itleriyle intisābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 3). [ṭañ mıdur, ] 

Ḳara baḫtın Ḳaraḥiṣāruñ felek aġ eyledi / Ṭañ mıdur gevher-nigīn olsa ḥiṣār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 3). [ṭañ mıdur, -dur ] 

Ṭañ mıdur gögsin görüp pür-şevḳ olursa āsmān / Gice pehlūsındadur bir māh-ı tābān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 3). [ṭañ mıdur, -dur ] 

 

ṭaña ḳal-: Şaşırıp kalmak, hayrete düşmek. 

Güneş yüzüñi taġyīr ideli ey māh-tāb-ı teb / Görüben gökde ṭaña ḳaldı bī-tāb oldı her kevkeb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 1). [ṭaña ḳaldı, -dı ] 

N’ola insāniyyet itse baña çeşmüñ ey melek / Ṭaña ḳalup mihr ider mihrüm görüp māh-ı felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 1). [ṭaña ḳalup, -up ] 

Ruḫuñ māhın gözetmekden bu çeşmüñ eşḳ-i pervīnin / Görür her gice yılduz ṣayduġum ḳaldı ṭaña 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 2). [ṭaña ḳaldı, -dı ] 

 

ṭaʿna ḳıl-: Şaşırmak.. 

Ṭaʿna ḳılmasun żahīr ü destgīr oldum diyü / Müttekāya egmezem başum ʿaṣādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 4). [ṭaʿna ḳılmasun, -masun ] 

 

tañrı: Allah. 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [tañrı, ] 

 

ṭapu: Huzur, kat, nezd. 

Raḥīmī bendeñi gibi vefā zencīri bend itmiş / Ṭapuña boynı baġlu çākerüñdür bī-gümān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 7). [ṭapuña, -ña ] 

Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [ṭapuñı, -ñı ] 



1637 
 

ʿAdūdan döndi devlet ṭapuña vālihe yüz ṭutdı / Saña biñ kez didüm üstüñe düşdi ġayret-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 3). [ṭapuña, -ña ] 

Ṭapuñ dervīşi dergāh-ı Süleymān-ı zemān ise / Raḥīmī de ḳapu dervīşidür dervīşe dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 5). [ṭapuñ, -ñ ] 

Ṭapuña gelüp şāh-ı Selīm Ḫān-ı ʿālī-şān / İḫlāṣ ile ʿarż itdi irādet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 287, Beyit 3). [ṭapuña, -ña ] 

 

tār ol-: Daralmak, sıkıntı vermek. 

Raḥīmīnüñ ne ṭañ tār olsa başına cihān mülki / Benüm ol ey meh ü ḫūrşīd-i ʿāriż baḫt-ı dūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 4). [tār olsa, -sa ] 

 

ṭarabnāk ol-: Mutlu/neşeli olmak. 

Ḫasta göñlüm yidügi ḫūn-ı cigerdür rūz u şeb / ʿİşret ü ʿīşi müdām olsun ṭarabnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 3). [ṭarabnāk olsun, -sun ] 

İşidüp semʿ-i ḳabūliyle neyüñ nālesini / Mevlevī-ḫāne-i ʿaşḳ içre ṭarabnāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 6). [ṭarabnāk olayum, -ayum ] 

 

tārāc eyle-: Yağma etmek, yağmalamak. 

Dil ḳarār u hūşı çeşmüñden anuñçün ḥıfẓ ider / Naḳdi tārāc eyler ol Tātār bir yaġmacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 3). [tārāc eyler, -ler ] 

 

tārāc it-: Yağmalamak, talan etmek. 

Cān u göñül diyārını tārāc iderdi ġam / Şād itmeseydi şāh-ı ḫayāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 6). [tārāc iderdi, -erdi ] 

 

ṭaraf ṭaraf: Çeşitli yönlerde, her tarafta. 

Zülfüñ ḫayāli ruḫlaruñ alı ṭaraf ṭaraf / Ben ḳula itdi bend ile alı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
133, Beyit 1). [ṭaraf ṭaraf, ] 

Naḳṣ irdi māha mihre irişdi zevāl-i tām / Ḥüsnüñ şuʿāʿı şāyiʿ olalı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 2). [ṭaraf ṭaraf, ] 

Āşūb-ı şehr olalı ḳaşuñ ey meh-i münīr / Gözletmez oldı kimse hilāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 3). [ṭaraf ṭaraf, ] 

Gördükce zaḫm aġız açar tīġ-i ḫançerüñ / Yalmanup özler anı zülāle ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 4). [ṭaraf ṭaraf, ] 

Hecrüñ şebinde āhuma hem-dem bulunmadı / Gönderdi ṣubḥ bād-ı şimāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 133, Beyit 5). [ṭaraf ṭaraf, ] 
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Cān u göñül diyārını tārāc iderdi ġam / Şād itmeseydi şāh-ı ḫayāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 6). [ṭaraf ṭaraf, ] 

Dendān-ı fürḳati aḳıdur gözlerüm yaşın / Pürdür Raḥīmī ʿıḳd-ı leʾāli ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 7). [ṭaraf ṭaraf, ] 

 

taraḥ: Süslemeli desen çizen sanatkâr. 

Raḥīmī sāʾilüñdür eşk-i çeşm-i rūy-ı zerd ile / Müferraḥdur taraḥ defʿine sīr-i sīm ü zer yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 5). [taraḥ, ] 

 

ṭarḥ: Temel atma/binâ etme. 

Ḳaṣr-ı ʿaşḳuñ Ḫusrevā ṭarḥında ben üstād iken / Ṭaş ṭaşurdı ḫıdmete Ferhād idüp ırġadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 3). [ṭarḥında, -ında ] 

 

ṭarḥ it-:  

1.Uzaklaştırmak. 

ʿḬddur ṭarḥ it ġamı ḳaṣr-ı feraḥ bünyād ḳıl / Öp lebin yārüñ dilā cāndan mübārek bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 1). [ṭarḥ it, ] 

 

2. Kurmak, düzenlemek, tertip ve tanzim etmek. 

Ḳıldı cevr-i yār-ı dil maʿmūresin vīrāne ṭavr / Seng-i mihnetle binā ṭarḥ itdi üstādāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 1). [ṭarḥ itdi, -di ] 

 

3. Dağıtmak. 

Gördi bennā-yı ferāset ʿahdinüñ bünyādı yoḳ / Ṭarḥ idüp bünyādını hem ḫanedānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 2). [ṭarḥ idüp, -üp ] 

 

tār-ı zülf: Saç teli. 

Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi / Dil ṣoḳup aġzın irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 5). [tār-ı zülf, ] 

 

ṭarīḳ: Yol. 

Öpem diyü mübārek elüñ bir ṭarīḳ ile / Şiʿr-i güher-nisārumı ḳıldum şiʿār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 9). [ṭarīḳ, ] 

 

ṭarīḳat: Yol, meslek, tarik. 
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Mecāzı maḥv idüp rāz içdük esrār-ı ḥaḳīḳatden / Ṭarīḳatda şerīʿat gibi bir bürhānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 2). [ṭarīḳatda, -da ] 

 

ṭarīḳ-ı ʿaşḳ: Aşk yolu. 

Ġam-ı dildārı cemʿ it maḥzen-i ḫāṭırda ḥıfẓ eyle / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa ʿazmüñ var ise zād-ı firāvān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 2). [ṭarīḳ-ı ʿaşḳa, -a ] 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳda hem-rāhum oldı eşk ü āh-ı ġam / Şehā sulṭān-ı ʿuşşāḳum bular ḫayl ü sipāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 2). [ṭarīḳ-ı ʿaşḳda, -da ] 

Maḥabbet reh-güẕārında ḥaẕer ḳıl seng-i hicrāndan / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳ müşkildür niçe reh-vāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 3). [ṭarīḳ-ı ʿaşḳ, ] 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa zāhidā hep olmaz / Bu yolı añlamaz güm-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 
4). [ṭarīḳ-ı ʿaşḳa, -a ] 

 

tār-mār it-: Darmadağın etmek. 

Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [tār-mār itmek, -mek ] 

Bu dil ḫod nice demlerdür esīr-i bend-i ʿaşḳuñdur / Perīşān idüp ʿaḳlın zülfüñāsā tār-mār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 5). [tār-mār itme, -me ] 

 

tār-mār ḳıl-: Perişan, darmadağınık kalmak. 

Göñlümi bir bend ile bend ideli ʿayyār-ı zülf / Ḳıldı ʿaḳlum kārvānın tār-mār efkār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 1). [tār-mār ḳaldı, -dı ] 

 

tār-mār ol-: Perişan olmak, darmadağın olmak. 

Ḳara zülfüñ gibi ʿaḳl u ḳarārı tār-mār olmış / Vefā deştinde dil Mecnūn-ı ser-gerdānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 4). [tār-mār olmış, -mış ] 

Ḳarārum yoḳ ḳara zülfüñ gibʿömrüm tār-mār oldı / Firāḳuñla yaturmışdur dil-ārāmum dil-ārāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 2). [tār-mār oldı, -dı ] 

 

ṭarrār: Hilekâr. 

Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [ṭarrār, ] 

 

ṭarz-ı ḥasen: Güzel üslup, güzel söyleyiş || Hasan bin Sabit'in söyleyiş tarzı. 

Şāhum naẓar it luṭf-ı Raḥīmīyi ziyād it / Ol şāʿir-i nāzükde bu ṭarz-ı Ḥaseni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 5). [ṭarz-ı ḥaseni, -i ] 
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taṣḥīḥ it-: Düzeltmek için gözden geçirmek. 

Defter-i ʿaşḳumı taṣḥīḥ idemez kātib-i dehr / Levḥden lāyıḫ ola aña meger istinsāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 3). [taṣḥīḥ idemez, -emez ] 

 

ṭās-ı kün-fe-kān: Allah “ol” dedi oldu – “ol” der olur tası, kabı. 

Żiyāfet ḳılmaġa şāh-ı şitāyı pādişāh-ı serd / Ṭolu pālūdeyi yaḫ birle ṭās-ı kün-fe-kān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 4). [ṭās-ı kün-fe-kān, ] 

 

taṣvīr: Görüntü, resim. 

Temāşā eyledüm taṣvīrüñi dībā-yı ḥüsn üzre / Gözüm çıḳsun baḳarsam ġayra ger cevr-i cinān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 5). [taṣvīrüñi, -üñi ] 

 

taṣvīr eyle-: Çizmek, canlandırmak. 

Gözde naḳḳāş-ı müjem şekl-i lebüñ / Cāmda sen cānı taṣvīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 2). [taṣvīr eylemiş, -miş ] 

 

ṭaş: Yeryüzünün sertleşmiş ve katılaşmış tabakalarında bulunan, içindeki mâden, tuz ve oksitlere göre değişik 
renkte ve değişik birleşimdeki çok sert cisim. 

Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile / Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 2). [ṭaş, ] 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [ṭaş, ] 

Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi / Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 6). [ṭaşların, -ların ] 

Girince sen boyı servi revānuñ ḳatı göñline / Döşendüm ṭopraġı yaṣduġumı ṣu gibi ṭaş itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 6). [ṭaş, ] 

Görüp aḥvālüm ol Şīrīn-dehen raḥm eylemez dilden / Benüm Ferhādveş derdüm ḳatı bir ṭaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 4). [ṭaşa, -a ] 

Mest ola şol ki yaṣdana iç işügüñ ṭaşın / Taḥt-ı yedinde olur anuñ taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 3). [ṭaşın, -ın ] 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [ṭaşı, -ı ] 

Ṭaş işigüñ Raḥīmī gibi baṣdı baġruma / Şimdi açıldı ḥalḳa gibi ḫātemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 312, Beyit 5). [ṭaş, ] 
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Yüregüm ṭaşı n’idem aġladum ol baġrı ṭaşumdan / Göyündi içi ṭaġuñ ṭaşa geldi gözleri yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 3). [ṭaşı, -ı; ṭaşumdan, -umdan; ṭaşa, -a ] 

Güneş gibi bülend olurdı ḳadrüm çerḫ-i aʿlāda / Eger bālinem olsa bir gice iç eşügi ṭaşı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 342, Beyit 2). [ṭaşı, -ı ] 

 

ṭaş baġırlu: Taş bağırlı, merhametsiz. 

Nālemi gūş itdi dāġuñ içi güm güm gümledi / Āh kim ol ṭaş baġırlu daḫi raḥm itmez baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 3). [ṭaş baġırlu, ] 

 

ṭaş ol-: Sertleşmek, taş olmak. 

Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [ṭaş olmasun, -masun ] 

 

ṭaş ṭaşu-: Taş taşımak, ağır işler yapmak. 

Ḳaṣr-ı ʿaşḳuñ Ḫusrevā ṭarḥında ben üstād iken / Ṭaş ṭaşurdı ḫıdmete Ferhād idüp ırġadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 3). [ṭaş ṭaşurdı, -urdı ] 

 

ṭaşa çal-: Taşa vurmak || Kırmak, parçalamak. 

Bī-tekellüf öpdügiçün laʿl-i mey-gūnuñ şarāb / Ṭaşa çaldı ṣaydı günden ḳatı ter düşdi zücāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 4). [ṭaşa çaldı, -dı ] 

Kimseye meyl eylemezsin bir ʿacūz-ı naḥssın / Ṭaşa çaldı başını Ferhād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 2). [ṭaşa çaldı, -dı ] 

 

ṭaşdan: Taştan yapılmış (bir şey). 

Aṣlā ne ġam çeker aṣılan dār-ı zülfüñe / Ṭaşdan yire baṣar mı feraḥdan ayacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 3). [ṭaşdan, ] 

 

tātār: Tatar || zalim, gaddar, acımasız kişi. 

Dil ḳarār u hūşı çeşmüñden anuñçün ḥıfẓ ider / Naḳdi tārāc eyler ol Tātār bir yaġmacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 3). [tātār, ] 

 

tatar ḫān: Tatar Han. 

Dil yine ḳul oldı bir beg yüzlü Türkmān oġlına / Ġamzesi yaġmacıdur beñzer Tatar Ḫān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 1). [tatar ḫān, ] 
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ṭatlu: Tatlı. 

Ṣanma yārüñ şerbet-i derd ü ġamı cān acıdur / Baña ānsız ṭatlu dirilmek ṭabībā acıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 1). [ṭatlu, ] 

 

ṭatlu cānumdan uṣandur-: Hayattan bezdirmek. 

Ey şeker-güftār acırsañ baña raḥm it acı kim / Ṭatlu cānumdan uṣandurdı beni efgār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 6). [ṭatlu cānumdan uṣandurdı, -umdan, -durdı ] 

 

ṭatlu dil: Tatlı dil; gönül alıcı, okşayıcı söz. 

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [ṭatlu dillerle, ] 

 

ṭatlu ṭatlu: Tatlı tatlı. 

Acı acı sögdügine ben duʿālar ḳılduġum / Ṭatlu ṭatlu ol şeker-güftārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 2). [ṭatlu ṭatlu, ] 

 

ṭavr: Eda, hareket, davranış. 

Olmışam cām-ı şarāb-ı ʿaşḳ ile mestāne ṭavr / Sākin-i kūy-ı ḫarābātem yine dīvāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 65, Beyit 1). [ṭavr, ] 

Oldum istiġnā-yı ḳalbiyle gedā-yı kūy-ı ʿaşḳ / ʿĀrifāne begligüm var ḳullanup şāhāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 2). [ṭavr, ] 

Ṭālib olan būse-i mey-gūn-ı laʿl-i dil-bere / Meclis-i ʿaşḳ içre cān beẕl eylesün peymāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 3). [ṭavr, ] 

Bir ruḫı şemʿuñ inandum ḫandesine germ olup / Külli eczāmı kül itdi yandurup pervāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 4). [ṭavr, ] 

Pīre-zen dehre Raḥīmī ẕerrece mihr itmedi / Ehl-i cürʾet böyle ḳullanmaḳ gerek merdāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 5). [ṭavr, ] 

Ḳıldı cevr-i yār-ı dil maʿmūresin vīrāne ṭavr / Seng-i mihnetle binā ṭarḥ itdi üstādāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 1). [ṭavr, ] 

Sen leb-i mey-gūn ġamdan cān virürsem ḳurbuñ / Eylesün bennā bināsı vażʿını mey-ḫāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 2). [ṭavr, ] 

Gevher-i ʿaşḳuña tā baḥr-i ezelde ṭālibüz / Āşināyuz dostum itme bize bī-gāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 66, Beyit 3). [ṭavr, ] 

Bilmezem baña ne ṣatduñ kim behāsın almaduñ / Ḳuluñam ne cevr idersin ey felek cānāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 4). [ṭavr, ] 
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Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [ṭavr, ] 

 

ṭāvūs-ı ḥüsn: Güzelliğin tavus kuşu (sevgili). 

Olmadı bir laḥẓa sen ṭāvūs-ı ḥüsne cilvegāh / Ġayrı naḳşından göñül mirʾātın itdüm pāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 2). [ṭāvūs-ı ḥüsne, -e ] 

 

ṭāvūs-ı ḳudsī: Kutsal tavus kuşu. 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [ṭāvūs-ı ḳudsī, ] 

 

ṭayan-:  

1.Dayanmak, güvenmek. 

Ṭayanup ġamzeñe çeşmüñ döker ḳan / Velī ṣorsañ geçer ol mest-i mestūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
42, Beyit 2). [ṭayanup, -up ] 

Ṭayanma bir’ki gün dönse murāduñ üstine devrān / Ṣoñ ucı nā-murād eyler muḫālif çenberin ḳurdı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 4). [ṭayanma, -ma ] 

Ṭayanma ḥüsn-i bī-bünyāduña ey ġonca-leb gör kim / Ne mirʾāt-ı Sikenderden nişān ne cām-ı Cem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 4). [ṭayanma, -ma ] 

 

2.Sabretmek. 

Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [ṭayanurdı, -urdı ] 

 

ṭayy-ı mekān it-: Yerin ayak altında dürülüp bükülmesi sûretiyle uzak bir yere bir anda gidiverme, mesâfeyi 
aşma şeklindeki mûcize ve kerâme. 

Mürüvvet ḫatm olup ṣāḥīb-kerem ṭayy-ı mekān itmiş / Cüvānā ben de bir pīr-i kerāmāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 3). [ṭayy-ı mekān itmiş, -miş ] 

 

tāze: Yeni, körpe. 

Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur / Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 1). [tāze, ] 

Ḫaṭuñ geldükce cānā ḫālüñe efzūn olur meylüm / Ġam-ı ḫaṭṭuñ dile eski belādur tāze dāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 4). [tāze, ] 

Ḫusrevā ṣan tāze berg üstinde sebz-cāmedür / Ter-i teb Ferhāda beñzer bīşe-i kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 3). [tāze, ] 
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ʿAceb ḳanda revāndur ey ʿaceb ol serv-i reftārum / ʿAceb kimlerle ḫurremdür ʿaceb ol tāze gülzārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 1). [tāze, ] 

Rāstī bir tāze revnaḳ virdi cism-i ʿāleme / Ḫılʿat-i şāhı şehā sen ḳāmeti bālāyıla (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 290, Beyit 2). [tāze, ] 

 

teʿaddi: Saldırma. 

Añduḳca laʿlüñ añma ʿadūdan teʿaddi / Zülfüñ ġamıyla ḫaddümi var bā-iṭālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 4). [teʿaddi, ] 

 

teb: Sıtma. 

Meger bir mihr-i ʿālem-tāba ey meh müşteri olduñ / Düşersin titreyüp üstine ṣanurlar ki dutdı teb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 2). [teb, ] 

 

teb ir-: Sıtma tutmak. 

Ṣoḳunsa her ḳaçan nāzıyla ol serv-i revān ṣorġuc / İrüp teb tāb-ı ḥayretden olur lerzān hemān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 1). [teb irüp, -üp ] 

 

tebḫāle: Hararet nedeniyle dudaklarda veya ağzın çevresinde oluşan uçuk, kabarcık. 

Lebüñde tāb-ı tebden görünen tebḫāleler cānā / Ṣanasın rind-i mey-āşām ile Ḫıżr oldı hem-meşreb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 3). [tebḫāleler, -ler ] 

 

tecellī eyle-: Görünmek, zuhur etmek. 

Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [tecellī eylese, -se ] 

Derūn-ı dilde mesken dutsa n’ola şevḳ-i ruḫsāruñ / Tecellī eylemişdür nūr-ı Aḥmed künc-i ġār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 4). [tecellī eylemişdür, -mişdür ] 

 

tecemmülāt: Süs. 

Ḳor kār-bārı ṣoñ ucı yektā ider sefer / N’eyler tecemmülātı iden iḫtiṣār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 6). [tecemmülātı, -ı ] 

 

tecerrüd: Her şeyden boş olma, dünya ile ilişkiyi kesme; soyutlanma, arınma. 

ʿAlāyıḳ tekyesinden geç tecerrüd iḫtiyār eyle / Getür cān-ı ḥaḳīri yāre dervīşāna ḳurbān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 4). [tecerrüd, ] 
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tecrī taḫtehā’l-enhār: "... altlarından ırmaklar akan ...". 

Yaşum ḳapuñdan ırmaġ eyleme ey ʿārıż-ı dil-cū / Cinān bāġında tecrī taḫtehā’l-enhāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 5). [tecrī taḫtehā’l-enhāra, -a ] 

 

tedbīr: Önlem. 

Kimse tedbīri ile taḳdīri taġyīr eylemez / Gel göñül sen ṣıdḳ ile Ḥaḳḳa tevekkül ḳıl hemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 7). [tedbīri, -i ] 

 

teferrüc: Bakmak, seyretmek. 

Ḳaşuñ teferrüci seyr-i ʿiẕāruñ olmayıcaḳ / Hilāl-i ʿīdi meh-i tābdārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 231, Beyit 5). [teferrüci, -i ] 

 

teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣl: Kavuşma bahçesinin gezinti yeri. 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir dem irem diyü / Gözümüñ ey boyı servi revān her sū aḳar yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 4). [teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña, -uña ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir gün irem diyü / Vücūdum çerḫ urur dolābveş çeşmüm döker yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 3). [teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña, -uña ] 

 

tef-i tāb: Işığın sıcaklığı. 

Raḥīmī nār-ı ʿaşḳa ben delīl oldum çerāġumdur / Benüm bu tef-i tābumdan bulupdur rūşenā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 8). [tef-i tābumdan, -umdan ] 

 

tefsīr: Kur'ân'ı Kerîm'in mana bakımından izahı. 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [tefsīr, ] 

 

teġāfül: Görmezden gelme, bilmezlikten gelme. 

Durmaz oynar yüregüm çār pāre itdi cānumı / Gāh şīve geh teġāfül geh ġażab geh nāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 2). [teġāfül, ] 

 

tek:  

1.Yeter ki, yalnız. 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [tek, ] 
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Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [tek, ] 

Ḫūn iderseñ baġrumı sāġar gibi ben rāżıyam / Yār olup aġyār ile çifte ṭolular içme tek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 160, Beyit 5). [tek, ] 

Ḳapuñda Raḥīmī diseñ sī ye dime tek / Çār-mıḫa dönüp derdüñe her ana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 14). [tek, ] 

Ḳanumı dök cānumı al rāżıyam tek ṣun lebüñ / Ṣoñra ṭuyup ġamzeñ öldürürse ola ḳana ḳan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 2). [tek, ] 

Ne ġam esse vücūdum yelkeninüñ bādı yapraḳdan / Müyesser ola ʿömr-i Nūḥ tek sen verd-i raʿnāya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 6). [tek, ] 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [tek, ] 

Meh-rūma cānlar virür cām olmaġa germ-ābuña / Tek temāşā itsün ʿuryān bir gün ey meh-rū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 6). [tek, ] 

 

2. Gibi. 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [tek, ] 

 

3. Sadece, bir tek. 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [tek, ] 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [tek, ] 

Tekye-i dehrüñ beḳā derdüm Raḥīmī Ḥaḳḳ bilür / Bir senüñ tek ʿāşıḳ-ı fānī gedāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 5). [tek, ] 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [tek, ] 

Yaḳılsun nāreven şimşād u ʿarʿar yirlere geçsün / Cihān bāġında tek server-i ḫoş-reftār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 2). [tek, ] 

 

tek ü tenhā: Tek başına, yalnız. 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Dār-ı ġamda āh kim ḳaldum tek ü tenhā ġarīb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 16, Beyit 2). [tek ü tenhā, ] 

 

tekmīl ḳıl-: Tamamlamak. 
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Raḥīmī yoḳ durur eksükligüm mihrinde ol māhuñ / Velīkin ḳıldı tekmīl olmadı ḥayfā ki noḳṣānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 5). [tekmīl ḳıldı, -dı ] 

 

tekrār: Yeniden, yine. 

İtmedüm bülbül gibi ey yüzi gül gülzār seyr / Baña kūyuñ pes ne lāzım eyleyem tekrār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 1). [tekrār, ] 

 

tekrār it-: Tekrarlamak. 

Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider / Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 1). [tekrār ider, -er ] 

Laʿl-i ḳanduñ ẕikr ider dāʾim Raḥīmī Ḫusrevā / Penc Şīrīn ṭabʿ olur vaṣf-ı lebüñ tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 5). [tekrār ider, -er ] 

 

tekye: Dergah, tekke. 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür / Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 5). [tekyede, -de ] 

Göñül ḥayrān u ʿuryān baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳuñdur / Maḥabbet tekyesinde yoḳdur anuñ şimdi Bekdaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 5). [tekyesinde, -sinde ] 

 

tekyegāh: Tekke yeri. 

Görüp ḳaddüñ düşüp pāyuña çihrem ḫāk-i rāh itdüm / Yine bir cāy-ı ʿālīde bu gün bir tekyegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 1). [tekyegāh, ] 

 

tekyegāh-ı ʿaşḳ: Aşk tekkesi, aşk dergâhı. 

Bir fenā ābdālıyam ben tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ / Nāle vü feryāddan nāy u rebābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 6). [tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ, -uñuñ ] 

 

tekye-i ʿālem: Dünya tekkesi. 

Tekye-i ʿālemde n’eyler bir kişi āh eyleyüp / Gūşuña girmez senüñ efġān u feryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 5). [tekye-i ʿālemde, -de ] 

Raḥīmī tekye-i ʿālemde bir abdāl-ı ʿaşḳ olup / Diyār-ı ġamda şāhum dār-ı ġurbet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 7). [tekye-i ʿālemde, -de ] 

 

tekye-i ʿaşḳ: Aşk tekkesi. 

Mevlevī olduḳ semāʿ itdük ṣafā kesb eyledük / Tekye-i ʿaşḳ içre olduḳ iḫtiyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 10). [tekye-i ʿaşḳ, ] 
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Fidā-yı cān iderdüm ʿīd-i vaṣl-ı yār içün ammā / Dirīġā ḫora geçmez tekye-i ʿaşḳında ḳurbānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 3). [tekye-i ʿaşḳında, -ında ] 

Lāibālī tekye-i ʿaşḳuñda bir abdāluñam / Dilde efgārum Ḥasan göñlümde eẕkārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 5). [tekye-i ʿaşḳuñda, -uñda ] 

 

tekye-i dehr: Dünya dergahı. 

Tekye-i dehrüñ beḳā derdüm Raḥīmī Ḥaḳḳ bilür / Bir senüñ tek ʿāşıḳ-ı fānī gedāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 5). [tekye-i dehrüñ, -üñ ] 

 

telef eyle-: Harcamak. 

Ḳıl ḳadar bulmadı yol zülf ü miyānına göñül / Yoḳ yire ʿömri telef eyledi bu sevdāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 2). [telef eyledi, -di ] 

 

telef ḳıl-: Telef etmek. 

Naḳd-i ʿömrin yoḳ yire ol nā-ḫalef ḳıldı telef / Yaġmaladılar metāʿını dükānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 5). [telef ḳıldı, -dı ] 

 

telḫ eyle-: Acılaştırmak. 

Nār-ı ġam sen şehden ayru leẕẕetin telḫ eylemiş / Zerd ü zār olup benüm gibi ṭurup aġlar şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 4). [telḫ eylemiş, -miş ] 

 

telḫ it-: Acıtmak, acı vermek. 

Raḥīmī bendeñüñ telḫ itdi Şīrīn zindegānısın / Bu kār-ı bī-meẕāḳ ey Ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 7). [telḫ itdi, -di ] 

 

temām: Tamamiyle, eksiksiz olarak. 

Şehr içinde dün gice daʿvā-yı ḥüsn eylerdi māh / Gün yüzüñ gördi bu gün eksükligin bildi temām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 4). [temām, ] 

 

temām it-: Tamamlamak. 

Güneş yüzüñe muḳābil olursa bedr-i münīr / Ṭutalum eksigin ey meh işin temām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 5). [temām idelüm, -elüm ] 

 

temāşā:  

1.Eğlence, haz, safa. 
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Her zemān dilden olur şāhid-i cān çihre-nümā / Ey Raḥīmī gözüñ aç özge temāşādur dil (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 168, Beyit 7). [temāşādur, -dur ] 

 

2. Bakıp seyretme, izleme. 

Revān oldı yine ol serv seyr-i sūy-ı deryāya / Beşer ey dīdesinde meyli yoḳ ḳurı temāşāya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 1). [temāşāya, -ya ] 

 

temāşā eyle-: Seyretmek. 

Temāşā eyledüm taṣvīrüñi dībā-yı ḥüsn üzre / Gözüm çıḳsun baḳarsam ġayra ger cevr-i cinān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 5). [temāşā eyledüm, -düm ] 

 

temāşā it-: Seyretmek. 

Meh-rūma cānlar virür cām olmaġa germ-ābuña / Tek temāşā itsün ʿuryān bir gün ey meh-rū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 6). [temāşā itsün, -sün ] 

 

temāşā ḳıl-: Seyretmek, izlemek. 

Eger ey dil görem dirseñ kemāl-i ṣunʿ-ı Yezdānı / Temāşā ḳıl güzellerde melek-ṣūretlü insānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 1). [temāşā ḳıl, ] 

 

temāşālıġ: Seyirlik. 

Dem-i hecrüñde yaşum içre ḫırāşīde beden / Beñzer ol ḳalʿaya deryāda temāşālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 2). [temāşālıġı, -ı  

 

temāşā-yı ruḫ: Yanağın seyri. 

Temāşā-yı ruḫuñ hem ʿīd-i Ferruḫ / Ne rūşen rūz olur nūrʿalā nūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
4). [temāşā-yı ruḫuñ, -uñ ] 

 

temel: Asıl, esas. 

Binā-yı ʿaşḳuñı eşküm gidermedi dilden / Ḳadīmi ḳaṣr-ı felek gibi bir temeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 5). [temeldür, -dür ] 

 

temennā: Arzu, istek, temennî. 

Ḫayāl-i nergisüñ ki laʿl-i cān-baḫşuñ temennāsı / Dirīġā ʿömri żāyiʿ eyledüm bir ḫurd u ḫ˅āb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 6). [temennāsı, -sı ] 
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temennā it-: İstemek. 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar / Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 3). [temennā itdügümçün, -dügümçün ] 

 

temennā ḳıl-: İstemek, arzulamak. 

Bilini ḳoç kemerveş var ise iki başuñ / Ḳıl leblerin temennā tende ikise cānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 2). [temennā ḳıl, ] 

 

temennā-yı viṣāl eyle-: Kavuşmayı istemek. 

Temennā-yı viṣālüñ eylemekden özge yoḳ cürmüm / Benem ol ey ʿaṭā-baḫşem ḫaṭā-pūşem sevābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 4). [temennā-yı viṣālüñ eylemekden, -mekden ] 

 

temettuʿ: Faydalanmak. 

ʿÖmr uzunluġından isterseñ temettuʿ dil-berā / Şehr-i Kütāhiyyede bir ḳāmet-i bālāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 4). [temettuʿ, ] 

 

ten: Beden, cisim, gövde, vücut. 

Ḫūn-ı dil yād-ı leb-i laʿlüñle şerbetdür baña / Tende ġamzeñ yāresi āsār-ı ṣıḥḥatdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 1). [tende, -de ] 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [tenüm, -üm ] 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [tende, -de ] 

Bildi kim ten cümleten tennūr-ı ġam biryānıdır / Pāre pāre olup aġlar ḥālüme yanup kebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 4). [ten, ] 

Tenden ġamuñla itdi dil-i bī-ḳarār göc / Ārām ider mi bende ide şehriyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 1). [tenden, -den ] 

Bu ḳalbüm ḫāliṣ itdi cevher-i ʿaşḳ / Yüzüm gibi tenüm altun olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 2). [tenüm, -üm ] 

Meyl eyleyeli ḫāre o gül-pīreheni gör / Gül gibi teni çāk yini yāsemeni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
52, Beyit 1). [teni, -i ] 

Raḥīmīnüñ budur dārü’ş-şifā-yı ġaybdan derdi / Vücūduña irüp ṣıḥḥat tenüñde gide zaḥmetler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 5). [tenüñde, -üñde ] 

Şehā bir ṭulb-i dervīşüz bu tende cānımuz vardur / Muḳīm-i tekye-i ʿaşḳuz saña ḳurbānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 1). [tende, -de ] 
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Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler / Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 1). [teninde, -inde ] 

Tenüm ḳanlu yaşumla āl fānūs-ı ḫayāl oldı / İçinde dil yanar ṣan şemʿ-i pür-envāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 2). [tenüm, -üm ] 

Ḳarār itmez dil ü cān tende ey rūḥ-ı revān sensüz / Olur ṣular gibi gözüm yaşı her sū revān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 1). [tende, -de ] 

Metāʿ-ı vaṣluña ger dest-res bulmazsa ey ḫ˅āce / Muḥaṣṣal ḫarc-ı zāyiddür bu tende naḳd-i cān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 6). [tende, -de ] 

Hecr-i laʿlüñle tenümde ḳaldı cāndan bir ramaḳ / Ṣun lebüñ cānum yirine gelsün öldüm işte baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 1). [tenümde, -ümde ] 

Vücūduña irelden ten bu göñlümde ḳarārum yoḳ / Tenüm bī-tāb olup titrer elümde iḫtiyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 1). [ten; tenüm, -üm ] 

Ten cāme-i varlıḳdan ʿuryān olısar āḫir / Gel ḳayd-ı ḳabādan geç destāra neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 3). [ten, ] 

Yanar dil ten döner żaʿfıyla fānūs-ı ḫayāl oldı / Beni sen şemʿuña pervāne-i sūzāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 2). [ten, ] 

Bilini ḳoç kemerveş var ise iki başuñ / Ḳıl leblerin temennā tende ikise cānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 2). [tende, -de ] 

Āh kim sevdā-yı zülfüñle bu dil āşüfte-ḥāl / Ḳalmadı ḳılca ḳarārum oldı ten ẓıll-i ḫayāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 178, Beyit 1). [ten, ] 

Ten ki ḫāk-i rāh-ı cānān olmaya ḫāk olsun ol / Sīne zaḫm-ı tīġüñe cāy olmaya çāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 1). [ten, ] 

Açılmış lāleler güller tenümde dāġ-ı ḥasretden / Vücūdum gülşeninüñ murġ-i ḫoş-elḥānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 5). [tenümde, -ümde ] 

Ruṭūbet refʿ olup tende ḥarāretden yubūset var / Gözümden cūy olup her dem dökilen yaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 3). [tende, -de ] 

Gül yüzüñden ayru tāb-ı ġamda bī-tāb oldı ḫār / Zerd olup titrer ḫazān yapraġı gibi cümle ten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 2). [ten, ] 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Tende rūḥum ḳaldı anı da revān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 3). [tende, -de ] 

ʿAdem iḳlīmine ehl-i vefānuñ ṭoġru yolıdur / Elif kim çekmişem tende ġam-ı mevzūn-nihālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 3). [tende, -de ] 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [ten, ] 

Cān mıdur ol ki yoluña ḳurbānuñ olmaya / Ten midür ol ki ḫāk ile yeksānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 1). [ten, ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [tenümde, -ümde ] 
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Cān mürde dil-şikeste ciger ḫūn ten ḫarāb / Devrān döne döne beni çār-pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 6). [ten, ] 

Ġam tīri pāre pāre idüp deldi sīnemi / Dil şerḥa şerḥadur teni bī-çāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 3). [teni, -i ] 

Virmez viṣāle nevbet ten āsiyāba döndi / Gendümi żāyiʿ itdi fürḳat ġamıyla devrān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 2). [ten, ] 

Pelenge döndi tenüm dāġ-ı ġamla arslanum / ʿAlālıḳ eyle mürüvvet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 3). [tenüm, -üm ] 

 

tenaʿʿum: Nimet ve bolluk içinde bulunma. 

Tenaʿʿum birle ṣıḥḥat pisterinde ḫ˅āb-ı nāzıyla / Ḥużūr-ı pür-sürūrıyla ḳılup ḫoş-istirāḥatler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 2). [tenaʿʿum, ] 

 

ten-cāme: Elbise. 

Ten-cāmesi yaḳasın çāk itdi dest-i ġayret / Ey ġonca aça senüñ gül gibi ḫāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 2). [ten-cāmesi, -si ] 

 

tenevvür: Parlama. 

Ḫalīlüm ḫāne-i dilde ġam-ı cānānı mihmān it / Tenevvür sīnede ḫūn-ı cigerden aña biryān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 1). [tenevvür, ] 

Yoluñda tīġ-i hicrānuñla ben ḳurbānuñı yād it / Tenevvür ġamda bu baġrı yanıḳ biryānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 1). [tenevvür, ] 

 

teng: Sıkıntı, darlık. 

Teng ü lālüm dehen ü luṭfını şerḥ eylemede / Ṭabʿ-ı dür-bārum ile gerçi süḫan-dānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 2). [teng, ] 

 

teng ü tar ol-: Dar ve sıkıntılı olmak. 

Görmesem meh yüzüñ ey meh eger aḫşama degin / Teng ü tar olur o gün başuma meydān-ı ferāḫ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 4). [teng ü tar olur, -ur ] 

 

tengnāy ol-: Sıkıntılı olmak. 

Perde baġladı dem-i vaṣluñ uṣūle göç idüp / Tengnāy olsa ne var ġam-ı maḳām-ı ʿuşşāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 5). [tengnāy olsa, -sa ] 

 

teng-tār: Küçük, dar çadır. 
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Sāyebān-ı devletüñden ayru ey ʿālī-cenāb / Ḫayme-i gerdūn dūn oldı başuma teng-tār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 71, Beyit 4). [teng-tār, ] 

 

tenhā:  

1.Yalnız, tek başına. 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [tenhā, ] 

Raḥīmī gün gibi tenhā gezer āh ol gözi āhū / Niçün benden ḳaçarsın ṭālib-i āvīz-i fitrāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 7). [tenhā, ] 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [tenhā, ] 

 

2. Boş, ıssız. 

Viṣāl-i şehriyār-ı yāra şemʿ-i encüm olmazdı / Hemān kendü özin yanmaġa tenhā bir ocaġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 3). [tenhā, ] 

Ġırre olma ol ḳaşı ġarrāya kendüñ beñzedüp / Ey hilāl eksüklügüñ bil ʿöẕr ḳıl tenhāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 4). [tenhāda, -da ] 

Laʿlüñe beñzeyeli başumuza çıḳdı şarāb / Bulsavuz ḳanın içerdük biz anuñ tenhāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 3). [tenhāda, -da ] 

Ne ġavġāsında ne ṣulḥındayum şāhum velī dehrüñ / Naṣīb olmadı bir tenhā maḥal hengāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 2). [tenhā, ] 

 

ten-i ʿasker-i osmān: Osman'ın askerinin vücudu. 

Ḥıfẓ ide ol şeh-i merdānı ḫaṭardan Ḥālıḳ / Ṣaḳladuġunca ten-i ʿasker-i Osmānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 7). [ten-i ʿasker-i osmānı, -ı ] 

 

ten-i bī-cāna dön-: Cansız, ölmüş bedene dönmek. 

Ne dilde ṣabra ṭāḳat ne elümde iḫtiyārum var / Ten-i bī-cāna döndüm ṣanma kim sensiz ḳarārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 1). [ten-i bī-cāna döndüm, -düm ] 

 

ten-i cānān: Sevgilinin teni, vücudu. 

Yine pehlūsına çekmiş ten-i cānānı zırıh / Ḳanda buldı ʿaceb ol maḫzen-i pinhānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 1). [ten-i cānānı, -ı ] 

 

ten-i fersūde: Yıpranmış beden. 
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Ey lebüñ ḫasta dilüñ derdine dermān Çelebi / Ten-i fersūdeme güftār-ı lebüñ cān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 1). [ten-i fersūdeme, -me ] 

 

ten-i ḫāşāk: Süprüntü vücut. 

Ten-i ḫāşākini nār-ı maḥabbet ġarḳ-ı nūr eyler / Vefā bezminde şevḳıyla yanar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 3). [ten-i ḫāşākini, -ini ] 

 

ten-i maʿmūr-ı ʿaşḳ: Aşkın şenlikli bedeni. 

Ten-i maʿmūr-ı ʿaşḳuñ gencine cāy olmaḳ ecliçün / Yıḳup yire berāber itdügüñ vīrānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 2). [ten-i maʿmūr-ı ʿaşḳuñ, -uñ ] 

 

ten-i mecrūḥ-ı ṣad çāk: Paramparça yaralı vücut. 

Eger göndermez ise laʿl-i cān-baḫşuñ dile merhem / ʿİlāca ḳābil olmaz bu ten-i mecrūḥ-ı ṣad çāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 6). [ten-i mecrūḥ-ı ṣad çāküm, -üm ] 

 

tennūr-ı fürḳat: Ayrılığın fırını. 

Dem-i ġamda lebüñ hecriyle yaşum ḳana dönmişdür / Ciger tennūr-ı fürḳatde yanuḳ biryāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 1). [tennūr-ı fürḳatde, -de ] 

 

tennūr-ı ġam: Gam fırını, gam tandırı || aşk acısı, aşk derdi. 

Bildi kim ten cümleten tennūr-ı ġam biryānıdır / Pāre pāre olup aġlar ḥālüme yanup kebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 4). [tennūr-ı ġam, ] 

Firāḳ odıyla yanan baġrumuñ ḳanlu kebābından / Tenūr-ı ġamda döne döne biryān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 3). [tenūr-ı ġamda, -da ] 

 

ter:  

1.Yeni, taze. 

Sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ ben faḳīr ü aca ac / Ey lebi senbūse-i şekker yañāġı ter gülāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 1). [ter, ] 

Öldürmek içün āl ile āşüfte bülbülin / Geymiş o ġonca gül gibi bir ter siyāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 2). [ter, ] 

Ṣaḳın gül-gūn yaşuñdan reng aluram dem revān itme / Baṣīret üzre ol ey dīde ol gül-berg-i ter terdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 4). [terdür, -dür ] 

N’ola Raḥīmī būse isterse leblerüñden / Cānā leẕīẕ ü terdür ekser ġıdā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 7). [terdür, -dür ] 
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Yaşumla baḥr-i dehrüñ şimdi terdür ḳatı mā-beyni / Baṣaldan baġrına kān gibi sen laʿl-i dür-efşānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 4). [terdür, -dür ] 

Ḫār elinden alamam gül gibi ter dāmenüñi / Her seḥer anuñ içün eylerem efġān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 3). [ter, ] 

 

2. Islak, yaş, nemli. 

Laʿl-i sīr-ābuñla ġonca gördi hem-meşreb müdām / Reşkden mi ḳan yudar terdür ḥarāretden gül-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 3). [terdür, -dür ] 

Baḥr ile mā-beyni terdür yaşumuñ / Çeşmüme ḳan yaġıdur Nīl ü Aras (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 3). [terdür, -dür ] 

Ḳanlu yaşum ʿAşılu ırmaġınuñ mānendidür / Ter dutar her dem aḳup ol verd-i ḫandān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 2). [ter, ] 

 

ter düş-:  

1.Islanmak. 

Ey Raḥīmī başuma ter düşdi deryā acıdı / Düşeli dildār ile mā-beynüme bu mā-cerā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 3, Beyit 7). [ter düşdi, -di ] 

Bī-tekellüf öpdügiçün laʿl-i mey-gūnuñ şarāb / Ṭaşa çaldı ṣaydı günden ḳatı ter düşdi zücāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 4). [ter düşdi, -di ] 

Ter düşersin sūy-ı kūyuñda yaşum seyl-ābına / Ḫāk-i pāyuña revā mıdur yol ırmaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 3). [ter düşersin, -ersin ] 

 

2. Küsmek, gücenmek. 

Yoluma itdi benüm bir ḳanludur dürr yaşuma / Ter düşerdi yār ile mā-beyni ol deryā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 5). [ter düşerdi, -di-erdi ] 

Lebin öpmekde āl it ter düşer nāzük-ṭabīʿatdur / Ṣaḳın reng almasun ol ġonca-leb mestāne ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 5). [ter düşer, -er ] 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [ter düşdüñ, -düñ ] 

 

3. Terlemek. 

Gülşen içre ḫaṭṭ-ı gül-fām-ı ʿaraḳ-rīzüñ görüp / Ḥacletinden ter düşüp ġarḳ-ı ʿaraḳ oldı gül-āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 4). [ter düşüp, -üp ] 

Gözüm dīdāruña ḳaddüñe māʾil yaşum ırmaġı / N’ola ter düşse ey çeşm-i ġazālüm ayu ḳulaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 1). [ter düşse, -se ] 
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ter düşür-:  

1.Islatmak. 

Gül-ābı ter düşürdüm kīmyāyı pāy-māl itdüm / Ġubār-ı reh-güẕāruñ dīde-i nemnāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 2). [ter düşürdüm, -düm ] 

 

2. Küsmek, gücenmek, öfkelenmek; sıkılmak, kıskanmak, aciz bırakmak; sıkıntı verip terletmek. 

Hem-demüm yoḳ eşk-i çeşmümden biraz ḳan aġlasam / Ter düşürmişdür benüm mā-beynümi deryāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 6). [ter düşürmişdür, -mişdür ] 

 

ter ḳıl-: Güzel yapmak. 

Bāde-i ʿaşḳıyla ter ḳıl cism-i ḫāk-ālūdeñi / Virmeye devrān mebādā bir muḫālif bāda gel (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 173, Beyit 2). [ter ḳıl, ] 

 

teraḥḥum eyle-: Acımak, merhamet etmek. 

Teraḥḥum eylemez baş ḳaldırup ben ḫāksārına / Meger ben ẕerreden ʿār eyler ol ḫūrşīd-i raḫşānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 4). [teraḥḥum eylemez, -mez ] 

 

teraḥḥum it-: Merhamet etmek. 

Şifā olmaz budur Ḳānūn-ı bīmār-ı ġam-ı ʿaşḳa / Teraḥḥum idüp Eflāṭūn u ger Loḳmāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 8). [teraḥḥum idüp, -üp ] 

 

teraḥḥum ḳıl-: Merhamet etmek. 

Teraḥḥum ḳıl Raḥīmī cürʿaveş pāy-māl-i devrāndur / Senüñ ey sāḳī-i gül-ruḫ elüñden bir ayāġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 5). [teraḥḥum ḳıl, ] 

Ḳapuñdan ġayra baş egmez Raḥīmī / Teraḥḥum ḳıl aña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 7). [teraḥḥum ḳıl, ] 

 

terāḳa ḳop-: Gümbürtü kopmak. 

Çatlasa düşmen n’ola ḳopdı terāḳa başına / Āsumānī bir ḳażādur aña bu esmā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 4). [terāḳa ḳopdı, -dı ] 

 

terāzū: Terazi, tartı âleti. 

Her behāsını terāzūda gören ola ʿazīz / Ben esīr-i ʿaşḳuñ iken boynı baġlu ḳul gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 334, Beyit 5). [terāzūda, -da ] 
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tercümānlıḳ eyle-: Bir şeyi birine anlatmaya vâsıta olmak, birinin duygu ve düşüncelerini dile getirmek. 

Tercümānlıḳ eylese ḳarşuñda cānum laʿlüñe / Bildürüp keyfiyyetüm esrārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 4). [tercümānlıḳ eylese, -se ] 

 

ter-i teb: Ateşin, hararetin teri. 

Ḫusrevā ṣan tāze berg üstinde sebz-cāmedür / Ter-i teb Ferhāda beñzer bīşe-i kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 3). [ter-i teb, ] 

 

terk eyle-: Bırakmak, vazgeçmek. 

Ḳo māżī ġuṣṣasın efkār-ı istiḳbāli terk eyle / Naẓar ḳıl ḥālüñe gör ḥāliyā kesb eyle bir ḥālet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 4). [terk eyle, ] 

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [terk eyleyüp, -yüp ] 

 

terk it-: Terk etmek, bırakmak. 

Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [terk iden, -en ] 

Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni / Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 2). [terk it, ] 

Derd-i serdür tācı terk it şāhuñ ayaġına düş / Ey Raḥīmī baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳ ol bir zemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 7). [terk it, ] 

Binüp nefs atına terk it Raḥīmī ʿörf-i maʿrūfı / Licām-ı şerʿi urup ḳāḍıdan ḳullan hevā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 7). [terk it, ] 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [terk it, ] 

 

terk-i ḫār it-: Dikeni terk etmek. 

Gel raḳībüñden ıraġ ol didüm ol ġonca didi / Var mıdur bir gül cihān bāġında terk-i ḫār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 4). [terk-i ḫār ider, -er ] 

 

terk-i ʿimārāt: Bayındırlığın terki. 

Bekā ṭurdum fenāsın fehm idüp bu mülk-i maʿmūruñ / Anuñçün būmveş terk-i ʿimārāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 2). [terk-i ʿimārāt, ] 

 

terk-i tāc it-: Tacı terk etmek, tacdan vazgeçmek. 
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Cihānuñ çıḳdı fāḫir cāmesinden terk-i tāc itdi / Geyüp şāl-ı fenā bir ṭurfe kisvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 3). [terk-i tāc itdi, -di ] 

 

terk-i vaṭan eyle-: Vatanını, memleketini terk etmek. 

Būy-ı luṭfuñla Raḥīmī ḳıldı ḳapuñda ḳarār / Bu hevā ile anuñçün eyledi terk-i vaṭan (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 236, Beyit 7). [terk-i vaṭan eyledi, -di ] 

 

tersā: Hristiyan. 

Müʾmin-i ṣad-ṣâle görse zülfüñüñ zünnārını / Ey ṣanem sevdā-yı İslāmı ḳoyup tersā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 2). [tersā, ] 

Ḫāṭır-ı aġyāra gönderme ḫayāl-i ḥüsnüñe / Muṣḥafı ġāyet ḫaṭādur ḳoyma tersā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 2). [tersā, ] 

 

tesellī: Avuntu. 

Ḫoş-ābuñ ḫoş-müşābihdür leb-i cānāna ey vişne / Meẕāḳ-ı mey-ḫoşuñ rengīn tesellī cāna ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 1). [tesellī, ] 

 

teʾsīr eyle-: Etki etmek, işlemek. 

Laʿl-i yār üzre Raḥīmī ṣanma ḫāl / Dāġ-ı cānuñdur ki teʾsīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 5). [teʾsīr eylemiş, -miş ] 

 

teslīm it-: Vermek. 

Lebüñ hecriyle andan āh idüp bir ṣubḥ-dem cānı / Saña teslīm idüp ben de ideydüm bir eser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 6). [teslīm idüp, -üp  

 

teşne: Susamış. 

Teşneyem ḳand-ı zülāl-i laʿlüñe ben ḫastayı / Zāʾil itmez ʿaṭşumı cānā benüm cüllāb-ı ḳand (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 4). [teşneyem, -yem ] 

Ārzū-yı leb-i cānān ile öldüm gitdi / Teşneyem āteş-i ḫırmān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 1). [teşneyem, -yem ] 

 

teşne ol-: Susamak. 

Laʿl-i sīr-ābuña teşne olalı cānā kirās / Ḥabbeye bir kimse almaz oldı mercān bāġını (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 317, Beyit 3). [teşne olalı, -alı ] 
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teşne-cān: Susamış gönül. 

Teşne-cāna ṣunmadı bir dem ṣulu şeftālusın / Gösterür ayva bu ben maḥzūra ammā nār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 5). [teşne-cāna, -a ] 

 

teşne-dil: Candan ve yürekten isteyen, gönlü susamış. 

Cānuma bir būse iḳrār eyledi o laʿl-i nāb / Māʾil oldı ṣandı ṣudur teşne-dil gördi serāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 12, Beyit 1). [teşne-dil, ] 

Yalmanur teşne-dil görüp laʿlüñ / Ḫastadur ṣandı bir içüm ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
3). [teşne-dil, ] 

Ḫayli dem ben teşne-dil çekdüm leb-i cānān ġamın / Çekmedüm ʿömrümde bir gün çeşme-i ḥayvān 
ġamın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 1). [teşne-dil, ] 

 

teşne-leb: Dudağı kurumuş. 

Kerbelā-yı ġamda cān virdi Raḥīmī teşne-leb / Her ḫavāric ḳandı āb-ı vaṣluña ḥayfā Ḥüseyn (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 5). [teşne-leb, ] 

 

teşrīf: Şereflendirmek, şeref vermek. 

Degüldür gördügüñ söz mūje-i dildārda kebkeb / Gözüm merdümleri teşrīf içündür dürr-feşān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 4). [teşrīf, ] 

 

tevaḳḳuʿ eyle-: Beklemek, ümit etmek. 

Ol ḥākim-i muṭlaḳdan anı eyle tevaḳḳuʿ / Maḥkūm ola ḥükmine velāyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 5). [tevaḳḳuʿ eyle, ] 

 

tevbe-şiken ol-: Tövbe bozmak. 

Raḥīmī tevbe-şiken olsa ṭañ degül ey meh / Hilāl-i ʿīd u dem-i sāġar-ı bahārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 7). [tevbe-şiken olsa, -sa ] 

 

teveccüh it-: Yönelmek, bakmak. 

Nā-ḥaḳḳa teveccüh iden ey şāh-ı ḥaḳīḳat / Ger Ḫusrev ola ṣoñ ucı ḫusrāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 8). [teveccüh iden, -en ] 

 

tevekkül ḳıl-: Tevekkül etmek, Allah’a güvenmek. 

Kimse tedbīri ile taḳdīri taġyīr eylemez / Gel göñül sen ṣıdḳ ile Ḥaḳḳa tevekkül ḳıl hemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 7). [tevekkül ḳıl, ] 
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tevʾemān ol-: İkiz olmak. 

Şām-ı küfr içre ḳalurdı kāʾināt ey ṣubḥ-ı dīn / Tāb-ı tīġüñ olmasa envār-ı mihre tevʾemān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 2). [tevʾemān olmasa, -masa ] 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [tevʾemān olmaz, -maz] 

 

tevḳīʿ-i şām: Akşamın tuğrası. 

Yüzümde şol nişān naʿl-i semend-i şeh-süvārumdur / Bu gün ʿunvān içün tevḳīʿ-i şāmı şöhredārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 1). [tevḳīʿ-i şāmı, -ı ] 

 

tezerv: Sülün, kılkuyruk. Klasik şiirde av hayvanı olarak anılır. 

Hümā pervāz ʿālī seyr laçin-i saʿādetdür / Tezervi ʿālemi ṣayd itmege bir şāh-bāz irdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 349, Beyit 5). [tezervi, -i ] 

 

ṭıfl: Çocuk. 

Ḳaṭre-i eşküm binüp müjgāna her sū yügrişür / Çūbe binmiş ṭıfla beñzer kim ḳılur her bār seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 3). [ṭıfla, -a ] 

 

ṭılısmāt-ı vücūd: Vücudun tılsımı. 

Ṭılısmāt-ı vücūduñda maḥabbet gencini ḥıfẓ it / Raḥīmī olıgör yap yap hemān vīrānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 5). [ṭılısmāt-ı vücūduñda, -uñda ] 

 

ṭınāb-ı sürḫ: Kırmızı çadır ipliği. 

Dil pādişāh-ı ʿaşḳuña bir çetr-i pür-ḫayāl / Yir yir fürūġ-ı āteş-i āhum ṭınāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 6). [ṭınāb-ı sürḫ, ] 

 

tırāş it-: Kazımak, silmek. 

Başumda yaralar açdum yüzüm yir yir ḫırāş itdüm / Ḫaṭ-ı nāmūsı başdan tīġ ü tīrüñle tırāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 1). [tırāş itdüm, -düm ] 

 

tīġ:  

1.Kılıç. 

Ġamzeñüñ otlu degülken bir içim ṣuyından / Beni öldürmege geh tīġ çeker gāh bıçaḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 3). [tīġ, ] 
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Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm / Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 4). [tīġüñe, -üñe ] 

Baş egüp tīġüñ gibi bekler kesilmez yanuñı / Çalışur bir kes Raḥīmī gibi yoḳ ḳaṭʿā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 7). [tīġüñ, -üñ ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [tīġüñ, -üñ ] 

Emrüñe boyın urdı vü baş egdi ḳalemvār / Tīġüñ ḫaberi şāh-ı Ḫorāsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 6). [tīġüñ, -üñ ] 

 

2. Kılıç || Sevgilinin kirpikleri. 

Yalmanur tīġüñi gördükce göñül gül-gūndur / Yarar ol yarasına ġāyet eyü merhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 3). [tīġüñi, -üñi ] 

Başumda yaralar açdum yüzüm yir yir ḫırāş itdüm / Ḫaṭ-ı nāmūsı başdan tīġ ü tīrüñle tırāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 1). [tīġ, ] 

Yāremüñ aġzına tīġüñ dil ṣoḳar ikide bir / Ben anuñla ġamzeden himmet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 3). [tīġüñ, -üñ ] 

Tīġüñ üstine düşüp ben yılmayup cānlar virem / Āh kim ġamzeñ ucıyla bir kez itmezsin nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 3). [tīġüñ, -üñ ] 

 

tīġ-ı cefā: Cefa kılıcı. 

Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar ürer ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [tīġ-ı cefā, ] 

 

tīġ-i ḫançer: Kirpiğin kılıcı. 

Gördükce zaḫm aġız açar tīġ-i ḫançerüñ / Yalmanup özler anı zülāle ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 4). [tīġ-i ḫançerüñ, -üñ ] 

 

tīġ-i hicrān: Ayrılık kılıcı. 

Yoluñda tīġ-i hicrānuñla ben ḳurbānuñı yād it / Tenevvür ġamda bu baġrı yanıḳ biryānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 1). [tīġ-i hicrānuñla, -uñla ] 

Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi / Dil ṣoḳup aġzın irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 5). [tīġ-i hicrānuñ, -uñ ] 

 

tīġ-i ẓafer: Galibiyet kılıcı. 

Şāhum olalı ser ʿalemüñ pertev-i nuṣret / Tīġ-i ẓaferüñ māh-ı dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 2). [tīġ-i ẓaferüñ, -üñ ] 
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tīmār: Tedavi, deva. 

Gerçi ey dil derd-i ʿaşḳ-ı yār ile maʿlūlsün / Kimse görmez ḳayduñı tīmārı yoḳ maʿzūlsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 1). [tīmārı, -ı ] 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [tīmārdan, -dan ] 

 

tīr:  

1.Ok. 

Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [tīrinden, -inden ] 

Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm / Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 4). [tīrüñe, -üñe ] 

Melāmet tīrine sīnem nişān ḳaddüm kemān olsa / ʿAceb mi bir hilāl-ebrū ḳamer-ruḫsāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 4). [tīrine, -ine ] 

Tīr ġamzeñ yā ḳaşuñ ḳaddüñ livā zülfüñ cüyūş / Mülk-i ḥüsne server-i ṣāḥib-ḳırānsın yā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 2). [tīr, ] 

Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [tīrine, -ine ] 

Ey kemān-ebrū müjeñ tīrine cān ḳurbān olup / Ben de bu menzilde bir nām u nişān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 6). [tīrine, -ine ] 

Ġam tīri pāre pāre idüp deldi sīnemi / Dil şerḥa şerḥadur teni bī-çāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 3). [tīri, -i ] 

 

2. Ok || kirpik. 

Başumda yaralar açdum yüzüm yir yir ḫırāş itdüm / Ḫaṭ-ı nāmūsı başdan tīġ ü tīrüñle tırāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 1). [tīrüñle, -üñle ] 

 

tire:  

1.Aydın eyaletinin sancak merkezi olan Tire şehri. 

Murāda irdi Aydın Tirenüñ başına gün ṭoġdı / Şehirde olalı sen devlet-i devr-i ḳamer peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 4). [tirenüñ, -nüñ ] 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [tire, ] 

Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [tireye, -ye ] 
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2. Tire şehri || Bulanık, kara, karanlık. 

Ey Raḥīmī Tire baḫtuñ Aydın olsun dirseñ / Bile seyr eyle Selīm Ḫān ile Ṣarḫān illerin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 243, Beyit 5). [tire, ] 

Gün yüzüñsüz gözüme Aḳşehr ey meh Tiredür / Kākülüñsüz ṣanma Aydındur Ḳaraman illerin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 3). [tiredür, -dür ] 

Aydın oldı Tire dehr Aḳşehre döndi kāʾināt / Olalı sen meh bu gün menzil-güẕār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 2). [tire, ] 

 

tire it-: Karanlığa çevirme. 

Ser-ā-ser Tire ʿālem iden olmış nūr-ı ḥüsninden / Pür-āteş eylemiş tāb-ı ruhıyla mülk-i Ṣaruḫan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 4). [tire iden, -en ] 

 

tire ol-: Kararmak. 

Tire oldı zülf ü ḳaddüñsüz Ḳarasi sancaġı / Ay yüzüñsüz Aydın olmış bir arayı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 2). [tire oldı, -dı ] 

 

tīr-i ḥased: Kıskançlık oku. 

Yaralandı yüregi tīr-i ḥasedden siperüñ / Ḳocalı hāle gibi sen meh-i tābānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 2). [tīr-i ḥasedden, -den ] 

 

tīr-i ḳadd: Boy oku. 

İki ḳat itmiş Raḥīmī tīr-i ḳaddüñ bār-ı cevr / Bu fenā bāzārı içre yaya beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 5). [tīr-i ḳaddüñ, -üñ ] 

 

tīr-i müjgān: Kirpik okları. 

Doḳunmaz tīr-i müjgānuñ geçer görmezlenür şimdi / Velī ey ḳaşı ya cāna geçer peykānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 6). [tīr-i müjgānuñ, -uñ ] 

İdelden başlu baġrum tīr-i müjgāna nişān ebrū / Büküp ey ḳaşı ya oḳ ḳaddümi eyler kemān-ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 1). [tīr-i müjgāna, -a ] 

 

tiryāḳ: Panzehir. 

Ḥoḳḳa-i laʿlüñ ḳatında ḥalḳa-i gīsūlaruñ / Mārdur tiryāḳdan mest ü ḫumār olmış yatur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 104, Beyit 6). [tiryāḳdan, -dan ] 

Zülfi pāyına düşüp utma lebinden tiryāḳ / Gel bu sevdāyı raḳībā ḳo ser-i māra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 5). [tiryāḳ, ] 
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titre-: Küçük ve hızlı salınım hareketleri yapmak. 

Ṣarardı gün gibi beñzüm tenüm pür-tāb olup titrer / Hilāl oldı ḳadüm bedr-i cemālüñ görmedüm bir şeb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 4). [titrer, -r ] 

Vücūduña irelden ten bu göñlümde ḳarārum yoḳ / Tenüm bī-tāb olup titrer elümde iḫtiyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 1). [titrer, -r ] 

Gül yüzüñden ayru tāb-ı ġamda bī-tāb oldı ḫār / Zerd olup titrer ḫazān yapraġı gibi cümle ten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 2). [titrer, -r ] 

Gördi pīrāhenüñi titreyüp üstüme düşer / Çāk çāk itdi bu ġayretle girībānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 4). [titreyüp, -yüp ] 

 

titreyüp üstine düş-: Çok ilgi göstermek. 

Meger bir mihr-i ʿālem-tāba ey meh müşteri olduñ / Düşersin titreyüp üstine ṣanurlar ki dutdı teb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 2). [titreyüp üstine düşersin, -ersin ] 

 

tīz günde: Çabuk, en kısa zamanda. 

Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına / Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 4). [tīz günde, -de ] 

Firāḳ-ı ḫad u ebrūsıyla ḳaddüm ey felek bükdüñ / Yire geç göreyin tīz günde māh u nev- hilālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 2). [tīz günde, ] 

Senüñle yüze yüz daʿvā-yı ḥüsn eylerse ger ḫūrşīd / Göreyin varmasun tiz günde ey meh anı ayına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 2). [tiz günde, ] 

 

tizcek: Hemen, çabucak, bir an evvel. 

Zülfüñ resenin ḳoyup olan ġayra giriftār / Tizcek göreyin ben anı urġana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 5). [tizcek, ] 

 

ṭoġ-: Doğmak, ortaya çıkmak, görünmek. 

Her gün başına mihr-i şeref ṭoġsa ṭañ mıdur / Meʾvā idindi dergehüñ ey şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 3). [ṭoġsa, -sa ] 

Daḫi dün ṭoġdı ey meh-çihre ġarrālanma sen ġurre / Hilāl eksüklüdür ḫod olmaz aña tevʾemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 7). [ṭoġdı, -dı ] 

Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [ṭoġmışdur, -mışdur ] 

Görelden cebhenüñ ay ṭoġdınuñ ḫod çerḫi batmışdur / Ezelden bāġ-ı ḥüsnüñ çaġı geçdi Aḳṣuyuñ çaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 3). [ṭoġdınuñ, -dınuñ ] 
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ṭoġrı:  

1.Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca. 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [ṭoġrı, ] 

Şehā oḳ ḳaddüñüñ hecriyle bir ḳaddi kemānum ben / Baña ṭoġrı naẓar ḳıl egri baḳma nā-tüvānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 1). [ṭoġrı, ] 

Bir ṭoġrı rāh-ı rūşen ḳadd ü ḫaduñ ḫayāli / Ey şāh-ı ehl-i dil dil ḳıble-nümāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 5). [ṭoġrı, ] 

 

2. Gerçek, hakiki. 

Ṭoġrı ḳuluñ olduġın inkār ider mi gör ḳabaḳ / Oḳlara dikilüp eyler cān u başın pāy-ı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 3). [ṭoġrı, ] 

Ṭoġrı ḳul olan efendi sen boyı āzādeye / Her kenāruñ sāye-i serv ü çenārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 5). [ṭoġrı, ] 

Eyleme ṭoġrı hevādāruñı yanuñdan ıraḳ / Ben senüñ sāyeñü sen serv-i ḫırāmānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 5). [ṭoġrı, ] 

Ḳaddüñe bende olup ṭoġrı hevādāruñ olan / Ḳayd-ı ġamdan olur ol serv gibi āzāde (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 5). [ṭoġrı, ] 

 

3. -e yönelmiş olarak, -e karşı. 

Āhum ʿalemleriyle kūyuña ṭoġrı ey serv / ʿAynüm yaşından anda ʿaynüm ʿalāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 2). [ṭoġrı, ] 

 

ṭoġrı ol-: Doğru, düzgün olmak. || Dürüst olmak. 

Oḳ gibi ṭoġrı olanuñ menzili meydān-ı ġam / Ḳabża-i vuṣlatdadur egri olanlar yā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 3). [ṭoġrı olanuñ , -anuñ ] 

 

ṭoġrı söyle: Doğru söyle! 

Kerem ḳıl ṭoġrı söyle ḳanḳı gülzāruñ nihālisin / Seni ey serv billāh bir ḳad-i mevzūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 3). [ṭoġrı söyle, ] 

 

ṭoġrı yol: Doğru yol, Hak yolu. 

Göñlümi ḳaddüñ hevāsından ayırmam bir nefes / Rāstī bir ṭoġrı yoldur itdügüm irşād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 4). [ṭoġrı yoldur, -dur ] 
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ṭoġrıl-: (Bir yere doğru) Yönelmek, teveccüh etmek. 

Bunca gün āh eylerem kūyına bir kez ṭoġrılup / Gezmedüm bir kez ben ol serv-i ḫırāmān bāġını 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 4). [ṭoġrılup, -up ] 

 

ṭoġru: Doğru, düzgün. 

Ḳaddüñe ṭoġru baḳamaz egri / ʿAyn-ı aʿmā içinde yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 6). 
[ṭoġru, ] 

Ḳosun bend-i zülfüñ giriftāruñum / Boyuñ ḥaḳḳı ṭoġru hevādāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, 
Beyit 1). [ṭoġru, ] 

ʿAdem iḳlīmine ehl-i vefānuñ ṭoġru yolıdur / Elif kim çekmişem tende ġam-ı mevzūn-nihālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 3). [ṭoġru, ] 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [ṭoġru, ] 

 

ṭoġrut-: Bir yöne doğru çevirmek. 

Gel ṭoġrudalum biz dümeni baḥr-i ʿaṭāya / Almaḳ bizüm ü virmek o sulṭāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 3). [ṭoġrudalum, -alum ] 

 

ṭoġrul-:  

1.Dik durmak. 

Secde vācibdür baña gördüm ḳaşuñ miḥrābını / Ḳāmetüñ göstermege ṭoġrul ki farż oldı namāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 3). [ṭoġrul, ] 

 

2. (Bir yere doğru) Yönelmek, teveccüh etmek. 

Ṭoġrulın meclise cān nuḳlin ider anı revān / Serv-ḳadd beste dehen gözleri bādāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 3). [ṭoġrulın, -ın ] 

 

ṭoġrulıḳ it-: Doğru ve dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük, adalet. 

Bükdüñ bu ḫalḳa ḳarşu bilümi kemer miyem / Ey serv saña ṭoġrulıḳ itdüm kem-er miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 1). [ṭoġrulıḳ itdüm, -düm ] 

 

ṭoġruluḳ: Doğruluk, dürüstlük. 

Şevḳ-ı ġayra nārveş māyil degül ey serv-ḳadd / Ṭoġruluḳla dergehüñde oldı ḫıdmetkār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 2). [ṭoġruluḳla, -la ] 

 



1667 
 

ṭoġrusı: Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki. 

Ṭoġrusı sen boyı servüm giyeli cāme-i nāḫ / Ḳāmetüm gibi dü-tā oldı ḥasedden her şāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 1). [ṭoġrusı, ] 

Ey boyı servi bu ben sāyeden ʿār itme neden / Ṭoġrusı sāye gibi ʿāşıḳ-ı bī-ʿāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 2). [ṭoġrusı, ] 

Egmez Raḥīmī başını ṭūbā-yı sidreye / Ṭoġrusı söz budur ḳad-i mevzūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 5). [ṭoġrusı, ] 

Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [ṭoġrusı, ] 

 

toḫm: Tohum. 

Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [toḫm, ] 

 

ṭoḳuz ḳat: Dokuz kat. 

Binüp keştīye sen meh gün gibi ḳılduḳca seyrānı / Ṭoḳuz ḳat ṭolanur bād-ı fiġānum çerḫ-i gerdānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 1). [ṭoḳuz ḳat, ] 

 

tol-:  

1.Dolu hale gelmek, dolup taşmak. 

Bezm-i ġamda ey Raḥīmī ḥālüme raḥm eyleyüp / Ḳanlar aġladı ḳadeḥler nāleler toldı rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 5). [toldı, -dı ] 

Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar ürer ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [ṭoldı, -dı ] 

Bezminde gerçi sāġar-ı çeşmüm ṭolar müdām / Niçün bu ḳan olasıya itmez nigāh-ı Cem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 216, Beyit 3). [ṭolar, -ar ] 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [ṭolupdur, -dur ] 

Cām-ı lebüñ ġamı ile cānā Raḥīmīnüñ / Ḫūn-ı cigerle ṭoldı gözinüñ ḳabacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 5). [ṭoldı, -dı ] 

 

2. Çoğalmak, artmak, bir yere iyice yayılmak, kaplamak. 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [ṭoldı, -dı ] 

 

3. Kaplamak, sarmak. 
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Vuṣlatuñla Āyete’l-kürsi ḥaḳı ey āfiṭāb / ʿArşa döndi şehr-i Marʿaş ṭoldı nūr-ı fetḥ-i bāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 1). [ṭoldı, -dı ] 

Ṭolmış idi gülşene āvāze-i zāġ u zaġan / Ḥāli ayruḳsıdı bāġuñ işidenlerden ıraġ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 130, Beyit 4). [ṭolmış, -mış ] 

Gūşına gül-bāng-i āhum girmedi ol ġoncanuñ / Ey Raḥīmī bülbülāsā ṭoldı efġān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 5). [ṭoldı, -dı ] 

Ṣanasın şemʿ-i kāfūrī durur eşcār-ı gülşende / Ki ṭolmış sīmden pervānelerle būstān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 2). [ṭolmış, -mış ] 

Gönder Raḥīmī sende pey-ā-pey piyāleyi / Ṭolsun diyār-ı ġuṣṣaya ḫayl ü sipāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 7). [ṭolsun, -sun ] 

Olalı menşūr-ı ḥüsne dāl-i zülfeynüñ nişān / Ṭoldı dīn iḳlīmine āsāyiş-i emn ü emān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 1). [ṭoldı, -dı ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde şehā şiʿri Raḥīmī bendeñüñ / Mihr-i ʿālem-tāb gibi çavı ṭoldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 286, Beyit 6). [ṭoldı, -dı ] 

 

ṭolab-ı ser-gerdān: Dönme dolap. 

O mehden ayru yaşum ey felek ʿummāna döndürdüñ / Çevirdüñ başumı ṭolab-ı ser-gerdāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 1). [ṭolab-ı ser-gerdāna, -a ] 

 

ṭolan-: Dolanmak, dolaşmak. 

Binüp keştīye sen meh gün gibi ḳılduḳca seyrānı / Ṭoḳuz ḳat ṭolanur bād-ı fiġānum çerḫ-i gerdānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 1). [ṭolanur, -ur ] 

 

ṭolaş-:  

1.Dolaşmak, gezinmek, dolanmak. 

Dile eksük degüldür ḳara ḳayġu yıḳar illerden / Ṭolaşur zülfi gibi bir zemān ḫaṭṭ bir zemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 4). [ṭolaşur, -ur ] 

 

2. Dolaşmak, zor ayrılır hale gelmek, yakalanmak || gönül vermek, bağlanmak. 

Ṭolaşaldan bir perīşānuñ ṣaçı zencīrine / Ey Raḥīmī dil yine dīvāne şeklin baġladı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 308, Beyit 5). [ṭolaşaldan, -aldan ] 

 

3. Birbirine geçip karışmak, güç çözülecek duruma gelmek. 

Ḳomadı ḳılca Raḥīmī dil-i miskīnde ḳarār / Ṭolaşaldan o mehüñ kākül-i ʿanber-fāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 6). [ṭolaşaldan, -aldan ] 
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Raḥīmī bend-i ʿaşḳıyla giriftār olduġum gördi / Anuñ içün ṭolaşur baña o ḳara zülfinüñ aġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 7). [ṭolaşur, -ur ] 

 

ṭolayı: -den ötürü, sebebiyle, yüzünden. 

Envār-ı ruḫuñdan ṭolayı ṭabʿ-ı Raḥīmī / Her şiʿri anuñ şiʿr-i dıraḫşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 9). [ṭolayı, ] 

 

ṭoldur-: Doldurmak, kaplamak. 

Dāmen-i pākīzeñe kimdür ki bir toz ḳondura / Münkirüñ çeşmine ṭoldurdı ġubār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 5). [ṭoldurdı, -dı ] 

Şeh nāza başlıyaldan feryād u āh-ı ʿuşşāḳ / Ṭoldurdı her maḳāmı ṣavt-ı nevā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 4). [ṭoldurdı, -dı ] 

ʿUşşāḳ-ı bī-nevāya o şeh nāza başladı / Ṭoldurdı her maḳāmı yine āh n’eyleyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 258, Beyit 6). [ṭoldurdı, -dı ] 

 

ṭolı: Dolu. 

Ṭolı ṣanma sāḳiyā billāhi artuḳ būsesüz / Acıdupdur cānımı bu ẓulm-i bī-dāduñ senüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 162, Beyit 2). [ṭolı, ] 

 

ṭolınġın ay: Dolunay. 

Ḥüsn-i yāra ḳıl naẓar mihr itme ʿālem mihrine / Dimezem māhum saña var bir ṭolınġın aya baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 2). [ṭolınġın aya, -a ] 

 

ṭolu: Dolu. 

Sūsen-i sālüse deg gülşende zāhidlenme sen / Destesi destinde ṭolu yir yoḳ inkārum ḳonaġ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 2). [ṭolu, ] 

Ṭoludur bāṭını ḥırṣ u ḥased zāhir-perest olmış / Ḳoyup dīdār-ı ḳūyuñ cennet añar vāʿiẓ-i aḥmaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 3). [ṭoludur, -dur ] 

Ṭañ mıdur pür-nūr-ı cā eylerse ṭabʿumdan güneş / Ṭoludur gün gibi şevḳüñle içüm ṭaşum benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 3). [ṭoludur, -dur ] 

Żiyāfet ḳılmaġa şāh-ı şitāyı pādişāh-ı serd / Ṭolu pālūdeyi yaḫ birle ṭās-ı kün-fe-kān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 4). [ṭolu, ] 

 

ṭolu: Içi şarapla dolu kadeh. 

Ṭolular nūş it Raḥīmī bir leb-i mey-gūn ile / Olmadan bezm-i ezelden kāse-i ʿömrüñ ṭolu (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 5). [ṭolular, -lar ] 
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ṭolu ol-: Dolu olmak, dolmak. 

Ṭolular nūş it Raḥīmī bir leb-i mey-gūn ile / Olmadan bezm-i ezelden kāse-i ʿömrüñ ṭolu (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 5). [ṭolu olmadan, -madan ] 

 

ṭop:  

1.Top, çevgan topu, guy. 

Başum ṭop eyledüm ayaġuña meydān-ı ʿaşḳuñda / Ümīd-i dest-būsuñla ḳadüm çevgāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 3). [ṭop, ] 

 

2. Gülle veya şarapnel atan ateşli silâh. 

Olalı şehr-i ḥüsne yüzüñ ay Güzel ḥiṣār / Yüz ṭutdı ṭop yıḳılmaġa gördi Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 1). [ṭop, ] 

Ey Raḥīmī göge aġsa ṭañ mı ṭopum gün gibi / Bir mehüñ eflākveş şehr ü ḥiṣārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 7). [ṭopum, -um ] 

Sen gitdi (?) raḳībā ḳomaduñ serenüñ alçaḳ / Ḳatlin hele āhum ṭopı her yaña ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 13). [ṭopı, -ı ] 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [ṭopı, -ı ] 

Lebüñ bu cānuma ḥelvā-yı bī-bedeldür ola / Ḫayāl-i ḳāmeti ṭopuñ dile emeldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 1). [ṭopuñ, -uñ ] 

 

top-ı çerḫ: Feleğin topu. 

İdüpdür top-ı çerḫi himmetüñ çevgānı ser-gerdān / Erenler ḥaḳḳıçün meydān bu gün sen 
şehriyāruñdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 5). [top-ı çerḫi, -i ] 

 

ṭop-ı efġān: Feryat topu. 

Raḥīmī hecr-i kūyuñla beden mülkin ḫarāb itdi / Felek burcını yıḳmaġa döküpdür ṭop-ı efġānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 7). [ṭop-ı efġānı, -ı ] 

 

ṭopraġ: Toz, toprak. 

Didi ben pāy-māline ol şeh-süvār-ı esb-i nāz / Ayaġum ṭopraġını ḳıl tāc-ser dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 3). [ṭopraġını, -ını ] 

Girince sen boyı servi revānuñ ḳatı göñline / Döşendüm ṭopraġı yaṣduġumı ṣu gibi ṭaş itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 6). [ṭopraġı, -ı ] 
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Mihr ü māh öpmege virmem ayaġuñ ṭopraġın / Günde ger bir efser-i zerrīn ḳoyalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 3). [ṭopraġın, -ın ] 

 

ṭopṭolu: Dopdolu, tamamen dolu. 

Ṭopṭoludur vāʿiẓ benüm gūşumda ġaflet penbesi / Ḥaḳdur sözüñ hep bilürem yādumdadur ez-berdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 6). [ṭopṭoludur, -dur ] 

Şöyle denk itdi beni keyfiyyet-i maʿcūn-ı ʿaşḳ / Ṭoptoludur cürʿadān-ı dilde esrārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 4). [ṭoptoludur, -dur ] 

Āşinālıḳ ḳıl Raḥīmī bendeñi ey kān-ı cūd / Ṭopṭoludur gevher-i ʿirfān ile deryā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 5). [ṭopṭoludur, -dur ] 

 

topveş: Top gibi. 

Raḥīmī n’ola kūyuñ topveş seyr eylese her gün / O ser-gerdānuñ itdi āh ḳaddin ṣavlecān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 9). [topveş, ] 

 

ṭoru: Toru (doru) ifadesi doruk, zirve anlamında olup yelkenleri tepe noktasına dek kaldırıp rüzgârdan en üst 
düzeyde faydalanmak ve bu suretle geminin tam yol ileri seyretmesi hali için kullanılır. 

Yelkenüñi ḳullanma eyā serv ṭorudan / Ben ḫāk-i hevā-ḫ˅āha ḫırāmāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 11). [ṭorudan, -dan ] 

 

toz: Çok hafif ve küçük parçalara bölünmüş çok ince toprak. 

Ġaflet itme aç gözüñ varın ayaġum tozıdur / Didi ol nūr-ı baṣar ḳıl aña yer dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 5). [tozıdur, -ıdur ] 

Kuḥl eyledüm gözüme görince izüñ tozın / Görince ben ḳuluñ hele ṣāḥib-naẓar mıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 2). [tozın, -ın ] 

Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [tozına, -ına ] 

 

toz ḳon-: Toz konmak; kirlenmek. 

Ḫudāyā bilmezem bir toz mı ḳondı ben ġubārından / Beni dūr itdi dergāhından āh ol dāmen-i pāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 3). [toz ḳondı, -dı ] 

ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından / ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 4). [toz ḳondı, -dı ] 

 

toz ḳondur-: Toz kondurmak, kirletmek. 
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Dāmen-i pākīzeñe kimdür ki bir toz ḳondura / Münkirüñ çeşmine ṭoldurdı ġubār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 5). [toz ḳondura, -a ] 

Mebādā dāmen-i pāküñe bir toz ḳonduram diyü / Dem-ā-dem cism-i ḫāk-ālūdemi yaşumla yaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 5). [toz ḳonduram, -am ] 

 

toz ḳopar-: Tozu dumana katmak, meydanı alt üst etmek. 

Ṭāliʿ-i naḫsı ḫarāba virdi Saʿd-ābādını / Başa tozlar ḳoparuban Iṣfahānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 3). [tozlar ḳoparuban, -uban ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [tozlar ḳoparam, -am ] 

Bī-ḳarār olur Ḳaraman başına tozlar ḳopar / Rāst tā sen serv-ḳadd ḳılduñ ḳarār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 4). [tozlar ḳopar, -ar ] 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [toz ḳopar, ] 

 

ṭūbā: Bütün cennete gölge saldığına inanılan, kökü yukarıda dalları aşağıda bulunan ağaç. 

Güzelsin bī-bedelsin müntehāsın sidre ḥaḳḳıçün / Ruḫuñ cennet lebüñ kevser dişüñ lüʾlüʾ ḳadüñ ṭūbā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 6). [ṭūbā, ] 

Kāḫ-ı ʿizz ü devletüñ yapduḳda bünyād-ı ezel / Eylemiş ser-levḥasın ṭūbā ile ḥüsn ü meʾāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 3). [ṭūbā, ] 

Cennet ü ṭūbāya virmez ḳāmet ü dīdāruñı / Himmeti şāhum Raḥīmī bendeñüñ ġāyet bülend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 7). [ṭūbāya, -ya ] 

Çenāra dek gelüp serv-i bülendüñ pāyesin pest it / Senüñ bu müntehā ḳaddüñle ṭūbā baş bir āẕerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 2). [ṭūbā, ] 

Göreli ḳadd-i bülendüñ müntehādur himmeti / Sidrede ṭūbāya baş egmez dil ey nāzük-nihāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 3). [ṭūbāya, -ya ] 

Bir emeldür cennet ü ṭūbā ġamı ṭūl u dırāz / Kūy-ı ḳadd-i yāre irmekdür Raḥīmī himmetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 5). [ṭūbā, ] 

Almazam ḥabbeye ṭūbāsını bāġ-ı ḫuldüñ / Hüner oldur saña bir serv-i ḫırāmān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 3). [ṭūbāsını, -sını ] 

 

ṭūbā ḥaḳḳı: Cennette bulunduğuna ve bütün cennete gölge saldığına inanılan, kökü yukarıda, dalları aşağıda 
büyük ağaç hakkı için. 

Südde-i sidre-misālüñ olalı meʾvā-yı sūr / Müntehā ḳadr oldı ṭūbā ḥaḳḳı ʿīdāsā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 1). [ṭūbā ḥaḳḳı, ] 

 

ṭūbā-yı sidre: Göğün yedinci katında bulunan Tuba ağacı. 
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Egmez Raḥīmī başını ṭūbā-yı sidreye / Ṭoġrusı söz budur ḳad-i mevzūnuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 5). [ṭūbā-yı sidreye, -ye ] 

 

ṭūfān: Her tarafı istilâ edecek şiddetli yağmur, sel. 

Yaḳam rūy-ı zemīni nār-ı fürḳat böyle ḳalursa / Virem ġarḳ-āba ṭūfān yaşum ile sūy-ı ʿummānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 6). [ṭūfān, ] 

 

ṭūfān-ı nūḥ: Nuh Tufanı. 

Cennet ḳapuñdan ayrıla ey ḥūr-i ʿayn o dem / Ṭūfān-ı Nūḥuñ ʿaynı olur ādemüñ gözi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 312, Beyit 3). [ṭūfān-ı nūḥuñ, -uñ ] 

 

ṭufeyl ol-: Dalkavukluk yapmak; sığıntısı (asalağı) olmak. 

Ḫūnına her nā-kesüñ olmam meges gibi ṭufeyl / Egmezem her kāseye cānā ṣurāḥiveş serüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 5). [ṭufeyl olmam, -mam ] 

Her ḫasīsüñ ḫūnına olma meges gibi ṭufeyl / Ey göñül ḳāf-ı ġınāda ḳāniʿ ol ʿanḳā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 4). [ṭufeyl olma, -ma ] 

 

tūġ: At kılından süpürge biçiminde yapılıp bir sırığa takılan, Osmanlılarda padişah, vezir, beylerbeyi, sancakbeyi 
vb. kişilerce kullanılan belirti ve nişan. 

Sāye ṣalalı kākül-i dil-ber gibi tūġuñ / Ṭuġrā-yı ẓafer Hinde vü Kāşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 3). [tūġuñ, -uñ ] 

 

ṭuġrā-misāl: Osmanlı pâdişahlarının resmî yazılarda ve paralarda imzâ yerine kullandıkları, özel bir şekli olan 
işâret gibi. 

Bir ḫaṭā ile dolaşdum çīn-i zülfeynüñ görüp / Yay idüp çekdüñ çevirdüñ ḳāmetüm ṭuġrā-misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 2). [ṭuġrā-misāl, ] 

 

ṭuġrā-yı ġarrā: Parlak tuğra. 

Ḥüsn-i ḫaṭṭ ḫaddüñde ḫaṭṭ ṭuġrā-yı ġarrādur ḳaşuñ / Ḫūblıḳ mülkine sensin şeh müsellem ol berāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 4). [ṭuġrā-yı ġarrādur, -dur ] 

 

ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet: Mutluluğun parlak tuğrası. 

Gören dībāce-i ebrūña dir senüñ berātında / Budur var ise ol ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 2). [ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet, ] 

 

ṭuġrā-yı ẓafer: Zafer imzası. 
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Sāye ṣalalı kākül-i dil-ber gibi tūġuñ / Ṭuġrā-yı ẓafer Hinde vü Kāşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 3). [ṭuġrā-yı ẓafer, ] 

 

tuḥfe-i cān-ı ḥaḳīr: Kıymetsiz can armağanı. (Aşığın bedeni bağlamında). 

Getürdüm tuḥfe-i cān-ı ḥaḳīri kūy-ı cānāna / Ḳabūl eyle dimek ḥaddüm degül ol yādgār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 6). [tuḥfe-i cān-ı ḥaḳīri, -i ] 

 

ṭūl u dırāz: Uzun. 

Bir emeldür cennet ü ṭūbā ġamı ṭūl u dırāz / Kūy-ı ḳadd-i yāre irmekdür Raḥīmī himmetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 5). [ṭūl u dırāz, ] 

 

ṭulb-i dervīş: Dervişin halkı. 

Şehā bir ṭulb-i dervīşüz bu tende cānımuz vardur / Muḳīm-i tekye-i ʿaşḳuz saña ḳurbānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 1). [ṭulb-i dervīşüz, -üz ] 

 

ṭūl-i emel ḳıl-: Hırslanmak, çok arzulamak. 

Her şeb ṣaçuñ ġamıyla ṭūl-i emel ḳılardum / Olmasa ger fenāsı bu ʿömr-i bī-beḳānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 4). [ṭūl-i emel ḳılardum, -ardum ] 

 

ṭulūʿ it-: Doğmak, meydana çıkmak; yüzünü göstermek. 

Güneş gibi ḳılurdı ʿālemi envāra müstaġraḳ / Ṭulūʿ itse Raḥīmī ẕerrece bir pāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 5). [ṭulūʿ itse, -se ] 

 

ṭumār-ı eşʿār: Şiirlerin tomarı. 

Görüp bī-ṣabr olur her şūḫ-ı şīrīn-kār-ı şehr-āşūb / Benüm ṭumār-ı eşʿārum bu gün ḥırz-ı füsūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 3). [ṭumār-ı eşʿārum, -um ] 

 

ṭumār-ı ġurbet: Ayrılığın defteri. 

Eger diñlense şāhum vaṣf-ı ḥālüm / Yazardum ḳapuña ṭumār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 5). [ṭumār-ı ġurbet, -ña ] 

 

ṭur-:  

1.Durmak, beklemek. 

Ġoncalar cānā dehānuñla aġız bir ideli / ʿĀlem-i ġaybuñ ider remzin ṭurup iẓhār leb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 15, Beyit 3). [ṭurup, -up ] 
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Bu bāġuñ servi dūd-ı ġam küli bir ṭabla āteşdür / Ṣabāveş ṭurma bir dem bir nefes āzāde seyrān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 3). [ṭurma, -ma ] 

Ḫayāl-i ḳaddine yeltendüñ ol serv-i hevā-baḫşuñ / Ṣabāveş gel göñül yil ṭurma her dem rūzgāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 7). [ṭurma, -ma ] 

Zülfi zencīrine ḳarşu aṣılup ṭurma rakīb / Baña bend itdi anı sen resen-i dāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 4). [ṭurma, -ma ] 

Nār-ı ġam sen şehden ayru leẕẕetin telḫ eylemiş / Zerd ü zār olup benüm gibi ṭurup aġlar şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 4). [ṭurup, -up ] 

Fenā kuhsārda her lāleye cānā beḳā ṭurdum / Ki eşk-i çeşm-i ʿāşıḳdan dökülmiş ḫūna beñzetdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 2). [ṭurdum, -dum ] 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz y ṣubḥ u mesā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [ṭurmaz, -maz ] 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [ṭurur, -ur ] 

 

2. Durmak, kalmak, devamlı olmak. 

Bekā ṭurdum fenāsın fehm idüp bu mülk-i maʿmūruñ / Anuñçün būmveş terk-i ʿimārāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 2). [ṭurdum, -dum ] 

Ben gedāña āsitānuñdur şehā meʾvā bu gün / Ger ṭurur ger ṭurmasın nemdür benüm dünyā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 1). [ṭurur, -ur; ṭurmasın, -masın ] 

 

3.Durulmak. 

Çeşme-i dilden aḳar ḳanlu sirişküm ṣu gibi / Dem-be-dem ṭurmaz bulanur bir deliḳanlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 1). [ṭurmaz, -maz ] 

 

ṭuracıġı: Duracağı yer. 

Yüz virme ḫāra ṣalınup ey gül budacıġı / Baṣ çihrem üzre pāyuñ odur ḫod ṭuracıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 1). [ṭuracıġı, ] 

 

turaġ: Durak, varılacak son nokta, yer. 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [turaġ, ] 

 

ṭurfe: Tuhaf. 

Cihānuñ çıḳdı fāḫir cāmesinden terk-i tāc itdi / Geyüp şāl-ı fenā bir ṭurfe kisvet iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 3). [ṭurfe, ] 
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ṭūr-ı sīnā-yı tecellī: Sina Dağı'nda görünme ( Hz. Musa'nın Allah'a yalvarmasıyla Allah'ın Sina Dağı'na tecelli 
etmesi hatırlatılarak ). 

Şevḳ-ı dīdār ile Mūsāveş yed-i beyżā ḥaḳı / Ṭūr-ı Sīnā-yı tecellīde münācāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 2). [ṭūr-ı sīnā-yı tecellīde, -de ] 

 

turş-rūy: Ekşi yüz. 

Turş-rūyından raḳībüñ münḥarif oldı mizāc / Tāb-ı ġamdan pür-ḥarāretdür ḫoş-āb ister göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 169, Beyit 2). [turş-ı rūyından, -ından ] 

 

ṭut-:  

1.Tutmak, eline almak. 

Ey gözüm yaşı yetiş dāmen-i dildāra yapış / Başuñı ayaġına ḳo ara ṭut ara yapış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 120, Beyit 1). [ṭut, ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [ṭutdum, -dum ] 

Ḳomaz Raḥīmī başını ġayruñ ayaġına / Üftādeñ oldı ṭut elin ey şāh-ı ehl-i dīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 5). [ṭut, ] 

 

2. Varsaymak, farz etmek, saymak, addetmek, kabul etmek. 

Raḥīmī cürʿaveş devrān ayaġa düşürür bir gün / Ṭutalum bezm-i dünyāda nice dem cām-ı cem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 5). [ṭutalum, -alum ] 

Sen bu ṭabʿ ile Raḥīmī ṭutalum Firdevssin / İltifāt-ı şeh gerek eşʿār-ı mümtāz olmaġa (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 283, Beyit 5). [ṭutalum, -alum ] 

Ṭutalum kim muḳteżā-yı ḥüsn imiş cevr ü cefā / ʿĀşıḳa ḳıymaḳ revā mı bunca istiġnāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 4). [ṭutalum, -alum ] 

 

3. Donamak, doldurmak. 

Güneş yüzüñe muḳābil olursa bedr-i münīr / Ṭutalum eksigin ey meh işin temām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 5). [ṭutalum, -alum ] 

 

4. Kaplamak. 

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [ṭutdı, -dı ] 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin / Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 1). [ṭutsa, -sa ] 
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5. Engellemek, alıkoymak. 

ʿAşḳ daḳmışdur benüm boynuma zāhid bir kemend / Pend girmez gūşuma ṭutmaz beni zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 3). [ṭutmaz, -maz ] 

 

6. Saklamak. 

Ey Raḥīmī sen ümīdüñ Ḳāsımü’l- ezrāḳa ṭut / Seg-nihād olan ṭamaʿ ehli ḳo çeksün nān ġamı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 5). [ṭut, ] 

 

7.Örtmek. 

Ey Raḥīmī utanur yaşum görüp rez-duḫteri / Yüzine her dem ṭutar vālā-yı gül-gūndan niḳāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 5). [ṭutar, -ar ] 

 

8. Davranmak. 

Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [ṭut, ] 

 

ṭut ki: Farz et ki. 

Yile virür ʿāḳıbet evrāḳ-ı ʿömri rūzgār / Ṣafḥa-i ʿālemde aduñ ṭut ki defterdār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 4). [ṭut ki, ] 

 

ṭūṭī-i cān: Can papağanı. 

Ṣāfdur āyīneveş ṭabʿum eyā rūşen-żamīr / Ṭūṭī-i cāna ġıdādur lafẓ-ı şehd ü şekkerüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 4). [ṭūṭī-i cāna, -a ] 

 

ṭūṭī-i şekker-zebān: Tatlı dilli papağan || Sevgili. 

Ben ġubārından mükedderdür meger āyīnesi / Yoḫsa n’oldı ṭūṭī-i şekker-zebānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 4). [ṭūṭī-i şekker-zebānum, -um ] 

 

ṭūṭīveş: Papağan gibi. 

ʿAceb bir toz mı ḳondı dāmenine ben ġubārından / ʿAcebdür söylemez ṭūṭīveş ol āyīne-ruḫsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 4). [ṭūṭīveş, ] 

 

tūtiyā: Göze parlaklık ve kuvvet veren sürme taşı tozu. 
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Ḫāk-i miḥnet çeşmine ol dūn bed-bīnüñ müdām / Tūtiyā bilmezse ḫāk-i dergehüñ ʿayne’l-yaḳīn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 247, Beyit 3). [tūtiyā, ] 

Ṭañ degül meh dikse göz her gün rikābuñ ʿaynına / Ḫāk-pāyuñ tūtiyādur āfitābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 1). [tūtiyādur, -dur ] 

 

tūtiyā it-: Sürme etmek. 

Laʿl-i sīr-ābuñ ġamından cān viren bī-dillerüñ / Tūtiyā ider ʿuyūn-ı cāna aʿyān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 5). [tūtiyā ider, -er ] 

 

tūtiyā ḳıl-: Sürme çekmek. 

Öpüp yüzüme sürdüm gözlerüme tūtiyā ḳıldum / Başumda devletüm varmış ġubār-ı maḳdemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 2). [tūtiyā ḳıldum, -dum ] 

 

tūtiyā-yı ʿayn-ı ʿālem: Alemin gözünün sürmesi. 

Tūtiyā-yı ʿayn-ı ʿālemken ġubār-ı maḳdemüñ / Ẕerre deñlü görmeye bu dīde-i ġamnāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 4). [tūtiyā-yı ʿayn-ı ʿālemken, -ken ] 

 

ṭutmaz ol-: Engel olamamak. 

Tā ki ʿaşḳuñ ḥalḳa ḥalḳa boynuma ṭaḳdı kemend / Ṭutmaz olmışdur bu ben dīvāneyi zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 1). [ṭutmaz olmışdur, -mışdur ] 

 

ṭutuş-:  

1.Yanmak, acı çekmek. 

Gice sen şemʿa ḳarşu ṭutuşurken nār-ı fürḳatde / Görüp üstüme şevḳıyla hemān pervāne dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 4). [ṭutuşurken, -urken ] 

 

2. Yanmak, ateş almak. 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [ṭutuşdum, -dum ] 

Göñül pervānesin ben sen ruḫı gül-nāra yandurdum / Benümle kimse ṭutuşmaz meger ya şemʿ ya 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 6). [ṭutuşmaz, -maz ] 

Ṭutuşdum āteş-i mihrüñle mihr it yoḳsa ṣubḥāsā / Rumūz-ı mihrüñi gün gibi ey meh işde fāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 4). [ṭutuşdum, -dum ] 

Cemʿüñde şemʿveş ṭutuşup nār-ı şevḳ ile / Yanmaḳda bir benüm gibi pervāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 2). [ṭutuşup, -up ] 
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ṭuy-: Duymak, işitmek. 

Ḳanumı dök cānumı al rāżıyam tek ṣun lebüñ / Ṣoñra ṭuyup ġamzeñ öldürürse ola ḳana ḳan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 2). [ṭuyup, -up ] 

Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū / Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 1). [ṭuymış, -mış ] 

 

ṭuz etmek bil-: Yapılan iyiliğin değerini bilmek, hatır gözetmek. 

Raḥīmī ḳaḥbe-zen dünyāda her nā-merde dil virme / Ṭuz etmek bilmeyenden ara zaḥmet ara zaḫm 
irmiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 5). [ṭuz etmek bilmeyenden, meyenden ] 

 

tüfek: Ateşli bir silah, tüfek. 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [tüfek, ] 

 

tül: Perde. 

Ḫamīde zülfümi yā Rabb o şāh-bāz-ı cemāl / Dil-āver oldı be-ġāyet şebinde tüldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 3). [tüldür, -dür ] 

 

tünd-rev: Çabuk giden. 

Bir dem ṣu gibi irmedi dīdār seyrine / Şol tünd-revi saḫt-ı dil olan ḥacer gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 4). [tünd-revi, -i ] 

 

türāb: Toprak. 

Maʿārif mezraʿında ḫūşe-çīn olmaḳ dilerseñ ger / Ṣaḳın ṭaş olmasun toḫm ekdügüñ ḳalbüñ türāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 4). [türāb, ] 

 

türbe: Genellikle içinde büyük bir kimse gömülü olduğu, ziyâretgâh hâline getirilen mezar, ziyâret edilen mezar ( 
Aşığın mezarı bağlamında ). 

Ḳabrüm üzre mihr ü meh şemʿüm şafaḳ ḫūnīn-kefen / Çerḫ olur türbem cesīm-i ġamzeñ eylerse şehīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 3). [türbem, -m ] 

 

türkmān: Türkmen. 

Dil yine ḳul oldı bir beg yüzlü Türkmān oġlına / Ġamzesi yaġmacıdur beñzer Tatar Ḫān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 1). [türkmān, ] 
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U 
u: Ve. 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [u, ] 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [u, ] 

Fāriġ olduḳ nāy u nūşından bu bezm-i ʿālemüñ / ʿĀlem-i ġurbetde bulduḳ yār-ġār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 8). [u, ] 

ʿĀrıżuñsuz ʿaynuma ey nūr-ı ʿaynum ʿayn-tāb / Ḥaḳḳ bilür ʿayn-ı ʿinā ʿayn-ı ʿaẕāb u ʿayn-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 1). [u, ] 

Kim bilürdi bu delük sīnem fiġānın n’eydügin / Bu maḳāmı āh ger bildürmese nāy u rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 3). [u, ] 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [u, ] 

Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [u, ] 

Bu neyde bu nāleyi bu ẕevḳ u semāʿ yine / ʿUşşāḳa bu eṭvār-ı vefā-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 3). [u, ] 

Bāng-i ceres fiġān u metāʿum belā vü derd / Ḳıldum diyār-ı ʿaşḳa bu gün ḫ˅ācevār göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 2). [u, ] 

Şevḳ ile geldi ḳapuña dir ḳılup ḳaddin dü-tā / Yarıcuñ Allāh u ʿömr ü devletüñ ola mezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 3). [u, ] 

Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [u, ] 

Mā-ḥaṣal emrūd ya ḫarbūz u ya bıṭṭīḫ u sīb / Ḳanḳısın iḥsān iderseñ olurum şādān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 8). [u, ] 

ʿĀlem-i lāhūtdan nāsūta kim baṣdum ḳadem / Cān u dil ʿaşḳuñla ol demden berü hem-ḫānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 6). ul, ] 

Ṣaçuñ bendiyle bend olmış esīr-i ḳayd-ı bend olmış / Dil-i āşüfte dirler bir ġarīb ü ḫor u zārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 3). [u, ] 

Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider / Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 1). [u, ] 

Ol nihāl-i tāzenüñ iġmāż u nāz u şīvesin / Şimdi bildüm rāstī ben sāyesinden ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 78, Beyit 3). [u, ] 

Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [u, ] 
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Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [u, ] 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh / Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 3). [[u], ] 

Ḫaduñsuz ʿīd Muṣḥaf ḥaḳḳı içün rūz u ʿīd olur / Ḫuceste-fāl hem āyāt-ı raḥmet ḫaṭṭ u ḫālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 3). [u, ] 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [u, ] 

Devlet-i ʿaşḳuñda āh u eşküm oldı hem-demüm / Şāh-ı iḳlīm-i ġamem yanumca çoḳ ʿasker yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 3). [u, ] 

Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [u, ] 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [u, ] 

Ey rebīʿ-i mekrümet dest-i zer-efşānuñ görüp / Çihresin zerd itdi gülşen ḫor u zār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 4). [u, ] 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [u, ] 

Ey Raḥīmī nāy u nūşından bu bezmüñ fāriġuz / Āhveş ammā dem olur bir hevādār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 7). [u, ] 

Ruḫsār u kākülüñüz şimdi berāber oldı / Yanumda ey yüzi gül ṣubḥ u mesā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 5). [u, ] 

Ḥaḳuñ dīdārı ḥaḳḳı gülşen-i kūyuñsuz ey ḥūrī / Görinür dūzaḫāsā gözüme bāġ u cinān sensüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 4). [u, ] 

Ḳıl ḳadar meyl eylemez dil Germiyān u Tireye / Sen şehüñ Ṣarḫan gibi Aydın diyārın gözlerüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 6). [u, ] 

Sözüñ ṭoġrusı budur ḳadd-i mevzūnuñ gibi anı / Yazamaz öyle ḫoş-reftār u bir serv-i ḳıyāmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 3). [u, ] 

Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [u, ] 

Yār yār aġyār u ʿāşıḳ zār u miḥnet bī-şümār / Vaṣl-ı mesned ṣabr-ı bī-ḥadd dār-ı hicrān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 2). [u, ] 

ʿÖmr-i müstaʿcil felek ġaddār u nā-hemvāra baḫt / Mihr-i meh-rū ġayr-ı vāḳiʿ cāy-ı ḥırmān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 3). [u, ] 

Ṭamaʿ ser-riştesin ḳaṭʿ eyle miḳrāż-ı ḳanāʿatle / İlüp çekmesün ey āvāre dil her aç u her çıplaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 2). [u, ] 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [u, ] 
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Ṣafā-yı ṭavf-ı Ḥicāz u hevā-yı Saʿy semāʿ / Ne yol maḳām-ı ḳabūle varursa varı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 6). [u, ] 

Raḥīmī tevbe-şiken olsa ṭañ degül ey meh / Hilāl-i ʿīd u dem-i sāġar-ı bahārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 7). [u, ] 

Olmadum bir gün senüñ devrüñde ben şād ey felek / Döne döne āh elüñden dād u feryād ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 1). [u, ] 

Yūsufāsā ḫ˅āce-i dehri ṣarasın ḳul gibi / Olmadı şāh u gedā bendeñden āzād ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 150, Beyit 2). [u, ] 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [u, ] 

Tekye-i ʿālemde n’eyler bir kişi āh eyleyüp / Gūşuña girmez senüñ efġān u feryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 5). [u, ] 

Bilmezem senden Raḥīmī nice alsun ocaġın / Her dem eylersin meẕāḳ-ı ʿīş u bī-dād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 7). [u, ] 

Ferāġat-baḫş olur şāh u vezīre inḳıyād itmez / Olanlar ḳalb-i istiġnāyıla ferzānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 2). [u, ] 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [u, ] 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [u, ] 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [u, ] 

Ṣūfiyā ġāyet müdāvādur ġam u dil derdine / Şīşe çek bir laʿl-i mey-gūn ile cānuñ ʿīşe çek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 6). [u, ] 

Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [u, ] 

Ṭālib-i genc-i beḳā oldum fenādan çekdüm el / Baş açuḳ abdāl olup tāc u ḳabādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 1). [u, ] 

Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [u, ] 

Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [u, ] 

Sāḳiyā bize lebüñ cāmını ṣun nūş idelüm / Bāde-i ʿaşḳ ile cān u dili ser-ḫoş idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 190, Beyit 1). [u, ] 

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [u, ] 

Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [u, ] 
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Bir fenā ābdālıyam ben tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ / Nāle vü feryāddan nāy u rebābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 6). [u, ] 

Dehānuñ mīmi zülfinüñ ġamı dāl eyledi ḳaddüm / Meded yoḳ yire evhām u ḫayālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 5). [u, ] 

Görmeyelden ey ṣanem ruḫsār u zülfüñ ġuṣṣadan / ʿĀlemüñ bir nice gün aġ u ḳarasın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 3). [u, ] 

Ḫayāl ü fikr-i dendān u dehān-ı yāra meʾvādur / Ne dürrüñ maʿdenidür gör ne cevher kānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 4). [u, ] 

Saña emn ü emān ṣıḥḥat yaraşur dāʾimā ammā / Marīż u rencden ḳurtulmasın aġyār-ı bed-ḫ˅āhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 4). [u, ] 

Ben senüñ bende-i ser-bāz u ṭaleb-kāruñ olam / Serv-ḳaddüñe hevā-ḫ˅āh u hevādāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 1). [u, ] 

Şol ḳadar çekdi cefāñuñ yükini cān u göñül / Ben senüñ cān u göñül birle emekdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 5). [u, ] 

Şükrülillāh şimdi ġam ġam-ḫ˅ār u mūnisdür baña / Fāriġ ol cānāna ḥācet mūnis ü ġam-ḫ˅ār hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 209, Beyit 2). [u, ] 

Ḫusrevā gül-gūn-ı eşküm āh-ı şeb-rengüm yeter / Āb u bāda ṣanma kim minnet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 3). [u, ] 

Mücellā ideli cān ṣūretini maʿni-i ʿaşḳuñ / Cemālüñ ḥaḳḳı ṣāf u sāde dil āyīneveş pāküm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 2). [u, ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [u, ] 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [u, ] 

Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet / Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 6). [u, ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [u, ] 

Ey ārzū-yı cān u murād-ı dil-i ḥazīn / Lāyıḳ degüldür ʿāşıḳa bunca cefā vü kīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 1). [u, ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā / Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 4). [u, ] 

Yaḳılsun nāreven şimşād u ʿarʿar yirlere geçsün / Cihān bāġında tek server-i ḫoş-reftār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 2). [u, ] 

Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [u, ] 

Lebüñ devrinde şol hūşyāra ey sāḳī selām olsun / Ḫayāl-i nergisüñl’olan ḫumār u ḫ˅āba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 2). [u, ] 
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ʿĀrıż u zülfüñ ġamından bī-ḳarār olmış ṣabā / Gāhi geşt-i gülşen eyler gāh ider ʿazm-i Ḫoten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 4). [u, ] 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [u, ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [u, ] 

Vücūd-ı nāzüküñde ṣıḥḥat ü emn ü emān olsun / Marīż u renc ü bīmārı naṣīb-i düşmenān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 1). [u, ] 

Seni Ḥaḳḳ irgüre sulṭān atañuñ baḫt u taḫtına / Süleymān-ı zemānveş ol da hem ṣāḥib-ḳırān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 3). [u, ] 

Gün yüzüñsüz ey hilāl-ebrū bu gün / Baña mātem ḫalḳa bayram u dügün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
267, Beyit 1). [u, ] 

Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [u, ] 

Ḫayāl-i çeşm-i ṣād u dāl-i zülfüñ iftirāḳından / Şikeste beste ṣad endūh-ı ġamla nā-tüvān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 8). [u, ] 

Ṣubaşıdur Raḥīmī eşkiyle şimdi ammā / Şāh-ı melāmet oldı nāmūs u ʿāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 5). [u, ] 

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [u, ] 

Çerḫ-ı sincābīde māh u hāle ṣandum göricek / Geymiş ol meh-rū meger sammūrdan bir şeb-külāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 6). [u, ] 

Ey Raḥīmī ben şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest iken / Gelmemişdi daḫi hīç bir şeyḫ u şābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 7). [u, ] 

Firāḳ-ı ḫad u ebrūsıyla ḳaddüm ey felek bükdüñ / Yire geç göreyin tīz günde māh u nev- hilālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 2). [u, ] 

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [u, ] 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [u, ] 

Göñül ḥayrān u ʿuryān baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳuñdur / Maḥabbet tekyesinde yoḳdur anuñ şimdi Bekdaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 5). [u, ] 

Göñlüm ol gül-ʿiẕāra yüz ṭutdı / Yine zār u hezāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 1). [u, 
] 

Lebüñ devrinde ben pür-derd-i rūz u şām-ı hicrānam / Şarāb-ı cām-ı vaṣluñ ile sürer kişi devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 3). [u, ] 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [u, ] 
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Gerd-i güẕergehüñde sürdi Raḥīmī cebhe / Ey Kaʿbe-i ḥaḳīḳat Saʿy u Ṣafāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 7). [u, ] 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [u, ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [u, ] 

Ben benefşe gibi boynumı egüp yalvaruram / Ḫaṭṭ u ḫālüñ görmeyem bir dānesin fülfül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 4). [u, ] 

İrişmez semʿine feryād u āhum Lala Paşanuñ / O cevr-i ġoncadan ʿayyūḳa irgürdüm ben efġānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 5). [u, ] 

Güler düşmen Raḥīmī zār u maḥzūn / Esirge pādişāhum cānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 5). [u, ] 

Derūn-ı sīnede ḫūn-ı ciger çeşmümde āb-ı ġam / Bilinmedük nem ola bāṭın u ẕāhirde nem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 3). [u, ] 

Yile virmiş varını ṣabr u ḳarārı ḳalmamış / Ḫānḳāh-ı ʿālem içre nāba beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 4). [u, ] 

Yüzüm deff şīvenüm nāyum fiġān u nāle ʿūdumdur / Pür itdüm naʿra-i ʿaşḳuñla şimdi bezm-i ʿuşşāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 2). [u, ] 

Nigāruñ sāye ṣalaldan berü zülf-i semen-sāsı / Başumdan eksük olmadı cihānuñ şūr u ġavġāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 1). [u, ] 

Benüm yoḳ biñ hevādārum fiġān u āhdan ġayrı / Döner yoḳ üstüme bu ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 1). [u, ] 

 

u ya: Veya, veyahut. 

Mest ü şeydā eyleyen ʿaşḳuñ şarābıdur beni / Ṣanma sen keyfiyyetüm afyon u ya esrār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 6). [u ya, ] 

 

ʿubūdiyyet: Kulluk, kölelik. 

Ḫulūṣıyla muḳīm olduḳ ʿubūdiyyet maḳāmında / Misāfir-ḫāne-i ʿaşḳuñ dime mihmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 5). [ʿubūdiyyet, ] 

 

uc:  

1.Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası. 

Zülfi ucından Muṭavvel ser-güẕeştüm Muḫtaṣar / Ger dehān-ı yārdan vüsʿat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 4). [ucından, -ından ] 
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2. Bir şeyin kenarı. 

Tīġüñ üstine düşüp ben yılmayup cānlar virem / Āh kim ġamzeñ ucıyla bir kez itmezsin nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 3). [ucıyla, -ıyla ] 

 

uçmaġ: Cennet. 

ʿAceb bir pest-i murġ-i bī-per ü pervāzısın vāʿiẓ / Ḳoyup kūyını yārüñ medḥ idersin baña uçmaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 6). [uçmaġı, -ı ] 

 

ʿūd:  

1.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.  

Yüzüm deff şīvenüm nāyum fiġān u nāle ʿūdumdur / Pür itdüm naʿra-i ʿaşḳuñla şimdi bezm-i ʿuşşāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 2). [ʿūdumdur, -umdur ] 

 

2. Ağaç, odun. 

Müşebbek micmer-i bezm-i belādur cism-i pür-sūzum / Dil ü cān ʿūdum olup mūlarum yir yir duḫān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 2). [ʿūdum, -um ] 

 

uġrı: Hırsız. 

Nigehbān itme genc-i ḥüsnüñe ol ṣūret uġrısın / Ḳara zülfüñe el ḳarmaya şāyed nā-gehān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 6). [uġrısın, -sın ] 

Āyīne gibi ḫūrşīd bir ṣūret uġrısıdur / Biñ naḳş iderse durmaz ḫadd-i nigāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 4). [uġrısıdur, -sıdur ] 

Bilmemiş noḳṣānını meh-rūña meyl itmiş ḳamer / Her gice şehrüñde anuñçün gezer uġrı gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 5). [uġrı, ] 

 

uġrılayın: Gizlice. 

Zülfüñle ġamze bend ider oldı uġrılayın / Miskīn-dilümi ḳıldı bu sevdā ayın bayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 1). [uġrılayın, ] 

 

ulu: Büyük, yüce. 

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri / Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 6, Beyit 4). [ulu, ] 

İşigüñde seg-i kūyuñla hem-dem bir gedā oldum / Ulu ʿizzet bulup gūyā ki ṣandum pādişā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 1). [ulu, ] 
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Liyāḳat yoḳ ġulām-ı dergehüñden dimege bende / Yiter bu ulu raġbet uşda ser-ḫayl-i sükkānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 4). [ulu, ] 

 

ululıḳ: Büyüklük, yücelik. 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [ululıḳları, -ları ] 

 

ulu-: Köpeklerin çıkardıkları ses, ulumak. 

Girmez oldı ünüm ḳulaġına / İtlerüñ uluyup baña n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 4). 
[uluyup, -yup ] 

Uluyup iftiḫār itsem ʿaceb mi iʿtibār idüp / Seg-i kūyına beñzetmiş beni ol gözleri āhū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 272, Beyit 6). [uluyup, -yup ] 

 

um-: Ümit etmek, beklemek. 

Sen Raḥīmī beẕl-i cān it yolına umma ʿivaż / Ol kerīmü’ş-şāndur iḥsāndan itmez ictināb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 7). [umma, -ma ] 

Bir ser-i mevce ʿadem rāhında gümrāh olmadı / Mīm aġzuñ dāl zülfeynüñden umanlar meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 2). [umanlar, -anlar ] 

Yüzüñi gördükce būse umduġum ʿayb eyleme / Āyet-i Kevser ḥaḳı cānā budur erkān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 7). [umduġum, -duġum ] 

Ey Raḥīmī vaṣlın umma ol gözi mestüñ müdām / Bir ḫayāl-i ḫūb ol bir devlet-i nā-yābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 5). [umma, -ma ] 

Ḫāk-i rehi sen cevher-i iksīr-i naẓīrüñ / Mis cismümi āḫir umaram ṣāfi-zer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 5). [umaram, -aram ] 

Raḥīmī himmeti ʿālī umar şānı bülendüñden / Ḳapuñda pādişāhum gerçi bir ednādan ednādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 5). [umar, -ar ] 

Devleti Ḥaḳḳ umarum saña vire sulṭānum / Ẕāt-ı pāküñde vücūhāt ile var istiḥḳāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 6). [umarum, -arum ] 

Vefā ummañ bu dünyā derd-i bī-pāyānımış bildüm / Ṣoñı maʿmūre-i dehrüñ yine vīrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 1). [ummañ, -mañ ] 

Umaram işügüñi maṭlab-ı aʿlā ide Ḥāḳ / Her zemān pādişehüm ben de ṭalebnāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 4). [umaram, -aram ] 

Ṣabāyā āhdan ġayrı bu dem benden eser umma / Vücūdum ḫākini ben reh-güẕār-ı yāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 5). [umma, -ma ] 

Felekden mihr umarsın sen dilā devrānı bilmezsin / O māha müttefıḳ cevr itmedesin anı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 1). [umarsın, -arsın ] 
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Āh kim bir gün büker ḳavs-i ḳuzaḥveş ḳaddüñi / Merḥamet umma Raḥīmī çerḫ-i kec-reftārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 5). [umma, -ma ] 

Vefā şeklini bu dehr-i ʿabūsü’l-vechden ummā / Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 6). [ummā, -ma] 

Ṣıdḳıyla muhibbüñ durur ol şāh-ı şerīʿat / Göster umaruz sende ṣadāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 4). [umaruz, -aruz ] 

 

umacı: Küçük çocukları korkutmak için icat edilmiş korkunç hayali yaratık, öcü. 

Ey ḳaşı yā zaḫm-ı ġamzeñle müşebbek sīnemüz / Menzil-i sehm-i belādur ya vefā umacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 2). [umacıdur, -dur ] 

 

ʿummān: Okyanus. 

O mehden ayru yaşum ey felek ʿummāna döndürdüñ / Çevirdüñ başumı ṭolab-ı ser-gerdāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 1). [ʿummāna, -a ] 

Beni ġarḳ itdi ey kān-ı kerem ʿummānı iḥsānuñ / Vücūdum ḳaṭresin maḥv itdi hem cūd-ı firāvānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 1). [ʿummānı, -ı ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā / Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 4). [ʿummān, ] 

 

ʿummān-ı ḥikmet: Hikmet okyanusu. 

Vefā baḥrinde her bir ḳaṭre bir ʿummān-ı ḥikmetdür / Maḥabbet pertevinde ẕerre mihr-i ʿālem-ārādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 3). [ʿummān-ı ḥikmetdür, -dür ] 

 

umūr: İşler. 

Ḳapuñda bende olduġına ʿālem itmesün minnet / Umūrına mufavvıżdur ne şübhe ḫıdmet-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 5). [umūrına, -ına ] 

 

un it-: Un gibi yapmak, un haline getirmek. 

Ḳara baġrum un idüp devrān aġartdı ṣaḳalum / Vuṣlata nevbet degirmendür kenār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 8). [un idüp, -üp ] 

 

ʿunnāb: Hünnap. Kabuğu kırmızı ve çekirdeği pek sert bir cins küçük meyve, çiğde. 

Lebüñ bezminde ey ġonca şarāb-ı nāba ʿaşḳ olsun / Ümīd-i nuḳl-i laʿlüñle yinen ʿunnāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 1). [ʿunnāba, -a ] 

 

ʿunnāb-ı laʿl: Dudağının hünnabı. 
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Baña ʿunnāb-ı laʿlinsüz ne cānum ḳayısı ayva / Doyamam nārveş ben kāse-i hicrāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 6). [ʿunnāb-ı laʿlinsüz, -insüz ] 

 

unut-: Unutmak, akıldan çıkarmak. 

Unutma añ Raḥīmī ḳuluñı düşnām-ı laʿlüñden / Benem ol ey mürüvvet kānı vird-i müstecābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 5). [unutma, -ma ] 

Raḥīmī bir gedādur dergeh-i devlet-penāhuñda / Unutduñ çoḳ zemāndur sen anı sulṭānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 5). [unutduñ, -duñ ] 

Raḥīmīnüñ dilinde genc-i ʿaşḳun mesken itmişdür / Unutduñ pāy-mālüñdür sen ol vīrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 7). [unutduñ, -duñ ] 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme / Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 1). [unudup, -up ] 

 

ʿunvān: Derece, mertebe, rütbe. 

Yüzümde şol nişān naʿl-i semend-i şeh-süvārumdur / Bu gün ʿunvān içün tevḳīʿ-i şāmı şöhredārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 1). [ʿunvān, ] 

Gül yüzüñçün dilde yüz dāġ-ı vefā yaḳduḳ yine / Rūşen oldı mihrüñ ile gün gibi ʿunvānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 5). [ʿunvānımuz, -ımuz ] 

 

ʿunvān eyle-: Ad edinmek, şöhret sahibi olmak. 

Rūy-ı zerdüm ḳana ġarḳ itsem şafaḳ gibi n’ola / Zaḫm-ı tīġüñden güzeller şāhı ʿunvān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 5). [ʿunvān eylesem, -sem ] 

 

ʿunvān vir-: Ünvan vermek. 

Felek naḳḳāşı ḳapuñ ṣūretin ṭāḳ-ı muḳarnesde / Yazar ʿunvān virüp dir budur ol bāb-ı ʿadālet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 4). [ʿunvān virüp, -üp ] 

 

ur-:  

1.Nakşetmek, işlemek. 

Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar urar ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [urar, -ar ] 

 

2. Vurmak. 

Ḫāl-i lebüñ firāḳı odı lāle gibi āh / Cān cebhesine urdı yine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 4). [urdı, -dı ] 
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Ġınā-yı ḳalb taḥṣīl eyleyen naḳd-i cemālüñle / Ḳabūl itmez eger berḳ ursa mihr-i ʿālem-ārādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 3). [ursa, -sa ] 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [ur, ] 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [ursañ, -sañ ] 

Ey felek ol mehden ayru bī-ḳarār itdüñ beni / Ḫāke urduñ sāyeveş bī-iʿtibār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 1). [urduñ, -duñ ] 

 

3. Sürmek. 

Raḥīmī ḫāṭır-ı ġamnāküñe ur ṣayḳal-ı cāmı / Götürmez key ṣaḳın mirʾāt-ı ṣāfuñ bir nefes jengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 5). [ur, ] 

 

urġan: Kalın ip. || İdam ipi, dar ağacının ipi. 

Zülfüñ resenin ḳoyup olan ġayra giriftār / Tizcek göreyin ben anı urġana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 5). [urġana, -a ] 

 

ʿuryān: Çıplak. 

Çıḳarsa mūze-i ḳayd-ı ṭarīḳ-ı şehr-i vuṣlatdur / İren ser-menzile ser-pā yaluñ ʿuryānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 3). [ʿuryānımış, -ımış ] 

Meh-rūma cānlar virür cām olmaġa germ-ābuña / Tek temāşā itsün ʿuryān bir gün ey meh-rū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 6). [ʿuryān, ] 

Göñül ḥayrān u ʿuryān baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳuñdur / Maḥabbet tekyesinde yoḳdur anuñ şimdi Bekdaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 5). [ʿuryān, ] 

Naḳd-i cān vire idüm rūz-ı viṣāline bedel / Bir gice girse Raḥīmī ele ʿuryān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 5). [ʿuryān, ] 

 

ʿuryān ol-: Soyunmak. 

Ten cāme-i varlıḳdan ʿuryān olısar āḫir / Gel ḳayd-ı ḳabādan geç destāra neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 3). [ʿuryān olısar, -ısar ] 

 

ʿuryān-ı ʿaşḳ: Aşkın çıplağı. 

Bu gün ʿuryān-ı ʿaşḳ oldı Raḥīmī / İdinmez ölicek belki kefende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 5). 
[ʿuryān-ı ʿaşḳ, ] 

 

uṣan-: Usanmak, bıkmak, bezmek. 
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Uṣandı dār-ı ġurbetden göñül ʿazm-i diyār ister / Vefā şehrinde bir ʿālī-mürüvvet şehriyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 1). [uṣandı, -dı ] 

Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā ḳılsañ / Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben usanam 
bir gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 4). [usanam, -am ] 

 

uṣlu: Akıllı. 

Dil ḳocaduḳça ʿaşḳa oldı ḥarīṣ / ʿAḳlı var ol delünüñ uṣludur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 7). 
[uṣludur, -dur ] 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [uṣlu, ] 

 

uṣūl: Bir amaca erişmek için tâkip edilen yol, yöntem || Mûsikîmizde belli düzümlerden yapılarak kalıp hâlinde 
tespit edilmiş ölçülere verilen isim. 

Perde baġladı dem-i vaṣluñ uṣūle göç idüp / Tengnāy olsa ne var ġam-ı maḳām-ı ʿuşşāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 5). [uṣūle, -e ] 

 

uş:  

1.Şu, işaret zamiri. 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [uş, ] 

 

2. İşte. 

Seg-i kūyuñ dimek ḥaddüm degül uş ol da luṭfuñdur / Gedāña bu ululıḳları şāhum hep sen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 5). [uş, ] 

 

uş budur: İşte budur. 

Añ Raḥīmīyi itüm de uş budur / Senden ey çeşm-i ġazālüm mültemes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 9). [uş budur, ] 

 

uşbu: İşte bu. 

Devlet-i dostdārın elyaḳ gördi ḳıldı Ḥaḳḳ seni / Uşbu şehr-i evliyāda şehriyār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 2). [uşbu, ] 

Lāle ṣanma çeşm-i ʿāşıḳdan dökilmiş ḳaṭredür / Ey gül-i ter uşbu dem zeyn eyleyen ṣaḥrā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 3). [uşbu, ] 

Ḫ˅ābda gördüm ṣaçuñ bendine baġlanmış ṣabā / Ṣubḥ-dem kūyuñda gördükde didüm uşbu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 4). [uşbu, ] 
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uşda: İşte. 

Liyāḳat yoḳ ġulām-ı dergehüñden dimege bende / Yiter bu ulu raġbet uşda ser-ḫayl-i sükkānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 4). [uşda, ] 

 

uşda baḳ: İşte bak! 

Gerçi Eyyüb itlerüñi seyr iderseñ seg ḳarīb / Adam olmaz ey melek ol seg-nihāda uşda baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 5). [uşda baḳ, ] 

 

ʿuşşāḳ: Âşıklar. 

Bu neyde bu nāleyi bu ẕevḳ u semāʿ yine / ʿUşşāḳa bu eṭvār-ı vefā-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 3). [ʿuşşāḳa, -a ] 

Olıgelmiş resmdür ʿuşşāḳa istiġnā-yı nāz / Şāh-ı ʿālī-şān olan lābüdd gedādan ʿār ider (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 82, Beyit 3). [ʿuşşāḳa, -a ] 

Būselikde ideli ʿuşşāḳa ol şehnāz nāz / Her maḳāmı ṭutasın çeng naġme-i āvāz nāz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 109, Beyit 1). [ʿuşşāḳa, -a ] 

Būselik ʿarż iderek ʿuşşāḳa ol şeh nāz ider / Nālemüzden rāst bildi ki maḳāmāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 6). [ʿuşşāḳa, -a ] 

Dizin dizin reh-i kūyında dizilüp ʿuşşāḳ / Gürūh gürūh görinen ḫor ḫāksārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 4). [ʿuşşāḳ, ] 

Bülbülüñ nālesi ʿuşşāḳa bu dem virdi ṣudāʿ / Naġmesin muṭrib-i ḫoş-lehçelerüñ gūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 2). [ʿuşşāḳa, -a ] 

Daḫi bilmezdi nāyuñ n’eydügin ʿuşşāḳ ey sāḳī / Maḥabbet meclisinde nāle ḳılmış bī-nevāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 6). [ʿuşşāḳ, ] 

Benüm ol ġonca ʿuşşāḳ içre şimdi n’eydügüm bildi / Dilā gel perde-sāz ol nāle ḳılma sen de bülbül de 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 2). [ʿuşşāḳ, ] 

Raḥīmī yār-ı ʿaşḳ olan ġam-ı cān u cihān itmez / Muḥāl endīşedür ʿuşşāḳa ol fikr-i ser-encāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 5). [ʿuşşāḳa, -a ] 

Nevā-perdāz olup ʿuşşāḳa ey dil naġmeler göster / Melekler ḳıṣṣa-gīrsün zühre dutsun gökde āhengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 2). [ʿuşşāḳa, -a ] 

 

ʿuşşāḳ-ı bī-nevā: Nasipsiz, çaresiz, kısmetsiz âşıklar. 

ʿUşşāḳ-ı bī-nevāya o şeh nāza başladı / Ṭoldurdı her maḳāmı yine āh n’eyleyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 258, Beyit 6). [ʿuşşāḳ-ı bī-nevāya, -ya ] 

 

ut-: Yutmak. 
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Zülfi pāyına düşüp utma lebinden tiryāḳ / Gel bu sevdāyı raḳībā ḳo ser-i māra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 5). [utma, -ma ] 

 

utan-: Utanmak, mahçup olmak. 

Ey Raḥīmī utanur yaşum görüp rez-duḫteri / Yüzine her dem ṭutar vālā-yı gül-gūndan niḳāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 5). [utanur, -ur ] 

 

ʿuṭārid: Merkür gezegeni, feleğin katibi. 

Rā ḳaşuñ peyveste çatma müşterüñe incinüp / Ey ʿuṭārid rā buradur kūşe-i rāḥat baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 2). [ʿuṭārid, ] 

 

uy-: Kapılmak, bağlanmak. 

Rāst uyduñsa ger ol servüñ hevā-yı ʿaşḳına / Ey Raḥīmī gel maḳāmuñ gözle ol dem-sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 5). [uyduñsa, -duñsa ] 

 

uyan-: Gaflet içinde ve olup bitenden habersiz durumda iken gerçeklerin farkına varmaya başlamak, hakîkati 
görmek, gözü açılmak. 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [uyana, -a ] 

 

uyar-:  

1. Uyandırmak. 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [uyarı, -ı ] 

 

2.Uyandırmak. || ateş ile tutuşturup ışık yaymasını sağlamak. 

Şemʿ-i ḳadrin revġan-ı ʿizzet fürūzān eylesün / Nitekim ḳandīl uyarduḳca sipīhre māh-ı tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 8). [uyarduḳca, -duḳca ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dil ḫastayum bu dār-ı miḥnetde / Uyarmaz kimse şemʿüm sīne-i sūzāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 2). [uyarmaz, -maz ] 

 

uyḫu: Uyku. 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [uyḫuda, -da ] 
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uyu-: Uyumak, uyku halini almak. 

İşitmez āh-ı hezārum o gül-ʿiẕārı görüñ / Oḳınsa ḳıṣṣa-i ʿaşḳum uyur o yārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 1). [uyur, -r ] 

 

ʿuyūn-ı cān: Gönül gözleri. 

Laʿl-i sīr-ābuñ ġamından cān viren bī-dillerüñ / Tūtiyā ider ʿuyūn-ı cāna aʿyān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 5). [ʿuyūn-ı cāna, -a ] 

 

uzat-: Gereğinden fazla sürdürmek, süreyi artırmak. 

Söz bir olur beg didüm vāʿiẓ uzatma ḳıṣṣayı / Meyl-i firdevs-i berīn itmez iden dīdār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 4). [uzatma, -ma ] 

Baña vācib olupdur secde gördüm ḳāmet-i yāri / Uzatma vāʿiẓā gel ḳıṣṣayı vaḳt-i namāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 4). [uzatma, -ma ] 

Ü 
ü: Ve. 

Ṣabāya çīn-i zülfüñ ideli her çın seḥer peydā / İder tā Çīn ü Māçīne varınca müşgter peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 1). [ü, ] 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [ü, ] 

Dil ü cān niçe māʾil olmasın ol ḫūba billāhi / Olıcaḳ bili ince laʿli ġonca hem semen sīmā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 5). [ü, ] 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [ü, ] 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [ü, ] 

Bī-sütūn-ı ʿaşḳda sen yār-ı Şīrīn-laʿl içün / Çekdügüm endūh-ı hecri Ḫusrev ü Ferhād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 3). [ü, ] 

Kāḫ-ı ʿizz ü devletüñ yapduḳda bünyād-ı ezel / Eylemiş ser-levḥasın ṭūbā ile ḥüsn ü meʾāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 3). [ü, ] 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [ü, ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dermānde ḳaldum / Meded yā Rabb baña bir yār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
23, Beyit 4). [ü, ] 

Sevdā-yı zülf ü şevḳ-i ʿiẕāruñla ay u gün / Eyler ṣabā yeli gibi leyl ü nehār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 3). [ü, ] 

Sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ ben faḳīr ü aca ac / Ey lebi senbūse-i şekker yañāġı ter gülāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 1). [ü, ] 
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Cennet ü ṭūbāya virmez ḳāmet ü dīdāruñı / Himmeti şāhum Raḥīmī bendeñüñ ġāyet bülend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 7). [ü, ] 

Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [ü, ] 

Ẕāt-ı bī-mānend ü ʿālī-ḳadr-i vālā-menzilet / Merciʿ-i luṭf u ʿaṭā ser-menzil-i iḥsān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 2). [ü, ] 

Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [ü, ] 

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [ü, ] 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [ü, ] 

Dem-i ġamda çeker gūşum kebāb eksük degül dilde / Gözümde ḫūn-ı dil-perver ü bir rengīn-mülüm 
vardur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 2). [ü, ] 

Ṣaçuñ bendiyle bend olmış esīr-i ḳayd-ı bend olmış / Dil-i āşüfte dirler bir ġarīb ü ḫor u zārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 3). [ü, ] 

Māniʿ olmaz fikr ü ẕikrüñe bu kesret ʿālemi / ʿĀrif-i tevḥīdüñ olur ẓāhir ü pinhānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 5). [ü, ] 

Ḳodum nāmūs ile ʿārı Raḥīmī ʿaşḳ-bāz oldum / Benüm bu rāh-ı rüsvāyı ḳadīmī resm ü āhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 5). [ü, ] 

Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [ü, ] 

Bir serv-ḳad [u] lāle-ruḫuñ ġuṣṣasından āh / Sīnemde görinen elif ü dilde dāġıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 86, Beyit 3). [ü, ] 

Menʿ itme ṣūfī dil-ber ü meyden Raḥīmī / Ḳo ʿīş ü ʿişret itsün anı şimdi çaġıdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 86, Beyit 4). [ü, ] 

Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [ü, ] 

Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [ü, ] 

Ḥasret-i ferr ü ruḫ-ı ḫālüñle ey gülzār-ı ḥüsn / Ḳanlu yaşumdan kenārum lālezār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 2). [ü, ] 

Ḥaḳīḳat-dān ola hem pür-ḥaḳīḳat-bīn ü ḥaḳ-perver / Senüñ gibi saʿādet kānı şāh-ı kāmkār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 2). [ü, ] 

N’ola Raḥīmī būse isterse leblerüñden / Cānā leẕīẕ ü terdür ekser ġıdā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 7). [ü, ] 

Ey Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ʿāşıḳa / Ṭālib-i Ḥaḳḳ olmuşuz her yirde ṭāʿāṭ ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 7). [ü, ] 
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Ey Raḥīmī ẕerreveş pā-māl ü ser-gerdānıyam / Bir’ki gündür ol meh-i nā-mihribānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 5). [ü, ] 

Ṣurāḥi gibi ser-keşler ne bilsün derd ü derdümden / Ayaḳlarda ḳalup cürʿa gibi ḫ˅ār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 2). [ü, ] 

Baḥr ile mā-beyni terdür yaşumuñ / Çeşmüme ḳan yaġıdur Nīl ü Aras (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 3). [ü, ] 

Āh kim oldum ġam-ı ʿaşḳuñla ser-gerdān ḥayf / Ḥayf ey bī-merḥamet bī- ʿahd ü bī-peymān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 1). [ü, ] 

Ārzū-yı vaṣl-ı bīm-i fürḳat ü cevr-i raḳīb / Żāyiʿ itdi ʿaḳlumı fikr-i firāvān her ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 136, Beyit 4). [ü, ] 

Āfitābum yücedür gerçi felekden menzilüñ / Sāye ṣal ben ẕerre-i nāçīz ü bī-miḳdāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 4). [ü, ] 

Laʿl ü ruḫsār-ı ʿaraḳ-rīzüñ ḫayāliyle müdām / Geh şarāb içer Raḥīmī ey gül-i ter geh ʿaraḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 7). [ü, ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [ü, ] 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [ü, ] 

Servüñ alup ayaġın ṣarsın çenāruñ pençesin / Āh kim pençeñ senüñ ḫūn-rīz ü ḫoryād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 3). [ü, ] 

Devādur derd-mend-i ʿaşḳa derd ü yāresi ʿaşḳuñ / Ṭabībā derde dermān it kim oldur çāresi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 1). [ü, ] 

Cānā laṭīf ü nāzük vaṣf-ı leb ü dehānuñ / Fikr-i daḳīḳ ü bārīk ser-rişte-i miyānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 1). [ü, ] 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [ü, ] 

Ḫuceste ḫaṣlet ü ferḫunde sīretsin Selīmāsā / Süleymān gibi hem sulṭānısın iḳlīm-i ʿirfānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 3). [ü, ] 

Ṭaʿna ḳılmasun żahīr ü destgīr oldum diyü / Müttekāya egmezem başum ʿaṣādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 4). [ü, ] 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [ü, ] 

Pīre-zen dehrüñ Raḥīmī āline aldanmadı / Böyle olmaḳdur münāsib rind ü merdān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 5). [ü, ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [ü, ] 

Ḫasta göñlüm yidügi ḫūn-ı cigerdür rūz u şeb / ʿİşret ü ʿīşi müdām olsun ṭarabnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 3). [ü, ] 
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Melāmet ehline her kim iderse ḫor naẓar / Biz aña ʿaşḳ u ne meşḳ ü ne ḫod selām idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 180, Beyit 4). [ü, ] 

Ey pīr-i meygede beni mest eyle ḥürmet it / Ṣāfi-keşān ü ṣūfiveşān delḳ-pūşıyam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 3). [ü, ] 

Ben ey Raḥīmī bir yüzi gül çeşmi nergisüñ / Her kūşe cüst u cū idici çeşm ü gūşıyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 5). [ü, ] 

Elif ḳaddüñ ile lām zülf ü hem mīm-i dehānuñçün / Reh-i hecrüñde ancaḳ ben bilürüm ne elem çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 3). [ü, ] 

Başumda yaralar açdum yüzüm yir yir ḫırāş itdüm / Ḫaṭ-ı nāmūsı başdan tīġ ü tīrüñle tırāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 1). [ü, ] 

Zebānum şemʿveş ḳaṭʿ eyledüm miḳrāż-ı ṣamṭıyla / Ṣafā ehline bir Rūşen-delīl ü reh-nümā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 4). [ü, ] 

Vüfūr-ı luṭfuña maġrūr olup ḳıldum ise güstāḫ / Ümīd-i ʿafv ile cürm ü cināyāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 6). [ü, ] 

Raḥīmī mescid ü mey-ḫāne birdür ṭālib-i Ḥaḳḳa / Ḥużūr-ı ḳalb ile her yirde ṭāʿāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 7). [ü, ] 

Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [ü, ] 

Bir emeldür cennet ü ṭūbā ġamı ṭūl u dırāz / Kūy-ı ḳadd-i yāre irmekdür Raḥīmī himmetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 5). [ü, ] 

Şükrülillāh şimdi ġam ġam-ḫ˅ār u mūnisdür baña / Fāriġ ol cānāna ḥācet mūnis ü ġam-ḫ˅ār hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 209, Beyit 2). [ü, ] 

Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [ü, ] 

Binmege tīz günde sen mihr ü saʿādet raḫşına / Her zemān evrāduma sürʿat semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 4). [ü, ] 

Seni gözleyen özlemez ġayrıyı / Dil ü cān göziyle ṭaleb-kāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
5). [ü, ] 

Ne cānā laʿlüñe mestem ne göz ü ḳaşa ḥayrānem / Seni cān ṣūretinde şekl iden naḳḳāşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 1). [ü, ] 

Tire oldı zülf ü ḳaddüñsüz Ḳarasi sancaġı / Ay yüzüñsüz Aydın olmış bir arayı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 2). [ü, ] 

Dāne vü dāmıyla ḫāl ü zülfüñ olmazmış şikār / Yüksek uçarmış o pervāz-ı hümāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 4). [ü, ] 

Teng ü lālüm dehen ü luṭfını şerḥ eylemede / Ṭabʿ-ı dür-bārum ile gerçi süḫan-dānem ben (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 225, Beyit 2). [ü, ] 

Yārüñ esrār-ı ḫayāl-i leb-i mey-gūnı ile / Ey Raḥīmī gehi mest ü gehi ḥayrānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 5). [ü, ] 
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Ṣordum dehenüñ gevheri bī-ḳıymet ü nā-yāb / Biñ cān virelüm yoḳ dime ammā degerinden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 228, Beyit 2). [ü, ] 

Dimişem ḳālu belā ʿaşḳuña cān ile belī / Ben ol ʿahdi güderüm dīnüm ü īmānımsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 3). [ü, ] 

Sen şehā ol Ḫusrev ü Cem-bezm ü Rüstem-rezmsin / Dergehüñ derbānlıġın ister Ḳubādvār dīvān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 3). [ü, ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [ü, ] 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar / Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 3). [ü, ] 

Şerār-ı sūz-ı şevḳümden semā pür-necm olur her şeb / Ruḫuñ mihriyle sīnem içre deff ü nāya ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 3). [ü, ] 

Ṭālib olan sen lebi laʿl ü dişi dür-dāneye / Ḥabbeye almaz ʿAden dürrin Bedaḫşān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 2). [ü, ] 

Dem geldi dem-i şādī dil ü cāna ṣalınsun / Ġam fırḳatası cānib-i ʿummāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 1). [ü, ] 

Gel ṭoġrudalum biz dümeni baḥr-i ʿaṭāya / Almaḳ bizüm ü virmek o sulṭāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 3). [ü, ] 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [ü, ] 

Dil ü cān ḳatline ḥüsnüñle beñzer ittifāḳ itdi / Muḥaḳḳaḳ böyle ḳaṣd itmezdi ḫad ü ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 3). [ü, ] 

Vücūd-ı nāzüküñde ṣıḥḥat ü emn ü emān olsun / Marīż u renc ü bīmārı naṣīb-i düşmenān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 1). [ü, ] 

Sāde-rūdur serd olur germiyyete ḳābil degül / Dil-keş ü dem-keşdür āb u rūzgār-ı Germiyān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 5). [ü, ] 

Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [ü, ] 

Mürīdüñ olmayan ḥaḳḳā senüñ merdūd-ı ʿālemdür / Muḥibb ü muḫliṣ olmışdur saña bī-gāne vü ḫ˅īşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 4). [ü, ] 

Ḫad ü dendān hecriyle dökülen ḳanlu yaşumdan / Olupdur dāġda lāle ṭolupdur baḥr içi lūʾlūʾ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 2). [ü, ] 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [ü, ] 

Dişüñ mānend-i dürr zülfüñ gibi müşg / Bulınmaz Çīn ü Māçīn ü Yemende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
277, Beyit 2). [ü, ] 

Ḳıl ḳadar bulmadı yol zülf ü miyānına göñül / Yoḳ yire ʿömri telef eyledi bu sevdāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 2). [ü, ] 
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Kenār-ı ḳabrümi zeyn it gül ü lāle ile ey ġonca / Ölürsem ārzū-yı ḥasret-i ruḫsār u ḫālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 4). [ü, ] 

Ḳāmetüñ serv ü lebüñ ġonca yañaġuñ berg-i gül / Sebze-i bāġ-ı leṭāfetdür ḫaṭuñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 3). [ü, ] 

Ḫaṭṭ gelince ḫadd-i yāre gün mi gösterdi baña / Ey Raḥīmī bu perīşān ṭāliʿ ü baḫt-ı siyāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 5). [ü, ] 

Eksük olmaz zülf ü ḳaddüñden hevālar başuma / Veh bu sevdādan gelür āhir belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 1). [ü, ] 

Mihr ü māh öpmege virmem ayaġuñ ṭopraġın / Günde ger bir efser-i zerrīn ḳoyalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 3). [ü, ] 

Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [ü, ] 

Ḫal ü ḫaddınsız yaḳup eczāyı çeşmüm gül gibi / Lāle gibi dāġ-ı ġamda dāġdār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 4). [ü, ] 

Ṭoġrusı bu görmeyem bu eşk ü āhum dem-be-dem / Cüst u cūda cū-be-cū ey ḳāmet-i dil-cū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 5). [ü, ] 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [ü, ] 

Çerḫ-i bed-mihre meyl idüp ol meh / Ẓālim ü nā-bekāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
5). [ü, ] 

Bir ṭoġrı rāh-ı rūşen ḳadd ü ḫaduñ ḫayāli / Ey şāh-ı ehl-i dil dil ḳıble-nümāya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 5). [ü, ] 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [ü, ] 

Gel ırāġ olma gözümden benüm ey dürr-i yetīm / Ne bilür ḳadrüñi her cāhil ü nā-dān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 2). [ü, ] 

Ġarīb ü bī-kes ü dil ḫastayum bu dār-ı miḥnetde / Uyarmaz kimse şemʿüm sīne-i sūzāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 2). [ü, ] 

Şarāb-ı ʿaşḳ ile ser-mest ü evgār olmışam sāḳī / Lebüñ cāmını ṣun öpdür baña ol sāʿid ü sāḳī (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 1). [ü, ] 

Ġam-ı zülf ü firāḳ-ı ʿārıżuñla ey meh-i nā-mihr / Raḥīmī rūz u şeb aġlar görülmez ḳarası aḳı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 5). [ü, ] 

 

ü ya: Veya, ve yahut. 

Belā-ālūde hep bālī muḳārin mār ile mālı / Şehā manṣūbı bir manṣūbe-i şaṭranc ü ya nerdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 2). [ü ya, ] 
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üftāde: Âşık. 

Būse-i cānāneye biñ cān virür bir ʿāşıḳuz / Biz faḳīr üftādeyüz ammā mükāfāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 5). [üftādeyüz, -yüz ] 

 

üftāde-dil: Gönlüne tutkun, âşık. 

Dil ile dilüñ fikri ẕikri ḳapuñ / Hem üftāde-dil hem dil-figāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
2). [üftāde-dil, ] 

 

üftādeñ ol-: Âşık olmak, tutkun olmak. 

Ḳomaz Raḥīmī başını ġayruñ ayaġına / Üftādeñ oldı ṭut elin ey şāh-ı ehl-i dīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 5). [üftādeñ oldı, -dı ] 

 

ülfet: Yakınlık, dostluk. 

ʿAceb dīvānedür kim itmedi insāna ünsiyet / Beyābānlarda vaḥşīlerle ülfet iḫtiyār itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 321, Beyit 5). [ülfet, ] 

 

ülfet it-: Dostluk kurmak. 

Ey feraḥ gelme senüñle bu dil ülfet idemez / Yār-i dirīnesi bu cān-ı ḥazīnüñ ġamdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 4). [ülfet idemez, -emez ] 

 

ümīd: Arzu edilen, olması istenen bir şeyin gerçekleşebileceği ihtimâlinin verdiği rahatlatıcı, ferahlatıcı duygu, 
olması istenen bir şeye duyulan beklenti, umut. 

Ümīdüm bu şehā ḥüsnüñ ḫayāli / Gözümden dūr dilden itme mehcūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 6). [ümīdüm, -üm ] 

Ümīdüm devḥası bāġ-ı murādum āsitānuñdur / Cihān bāġında anuñ bāġ hezārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 5). [ümīdüm, -üm ] 

Raḥīmīyem işigüñde ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Duʿā-yı devletüñ itmekden artuḳ daḫi kārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 6). [ümīdüm, -üm ] 

Murād-ı cān murāduñdur ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Vefā yolında baş u cān fidā idici cānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 3). [ümīdüm, -üm ] 

Ey Raḥīmī sen ümīdüñ Ḳāsımü’l- ezrāḳa ṭut / Seg-nihād olan ṭamaʿ ehli ḳo çeksün nān ġamı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 5). [ümīdüñ, -üñ ] 

Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [ümīd, ] 

 

ümīd eyle-: Ümit etmek, ummak. 
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Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd / Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 1). [ümīd eyler, -r ] 

 

ümīd-i ʿafv: Bağışlanma ümidi. 

Vüfūr-ı luṭfuña maġrūr olup ḳıldum ise güstāḫ / Ümīd-i ʿafv ile cürm ü cināyāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 6). [ümīd-i ʿafv, ] 

 

ümīd-i dest-būs: Elini öpme ümidi. 

Başum ṭop eyledüm ayaġuña meydān-ı ʿaşḳuñda / Ümīd-i dest-būsuñla ḳadüm çevgāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 3). [ümīd-i dest-būsuñla, -uñla ] 

 

ümīd-i merḥabā: (Sevgilinin) selam verme ümidi. 

Ölürsem āsitānuñda ümīd-i merḥabāñ ile / Muḳarrer rūz-ı maḥşer Ḥaḳḳ yirüm Dārü’s-selām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 2). [ümīd-i merḥabāñ, -ñ ] 

 

ümīd-i nuḳl-i laʿl: Dudak mezesinin ümidi. 

Lebüñ bezminde ey ġonca şarāb-ı nāba ʿaşḳ olsun / Ümīd-i nuḳl-i laʿlüñle yinen ʿunnāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 1). [ümīd-i nuḳl-i laʿlüñle, -üñle ] 

 

ümīd-i pāy-ı būse: Ayağını öpme ümidi. 

Raḥīmī gerçi ḫāk oldı ümīd-i pāy-ı būseñle / Görüp bir gün dimezsin raḥm idüp bir ḫāksārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 5). [ümīd-i pāy-ı būseñle, -ñle ] 

 

ümīd-i vuṣlat: Kavuşma ümidi, arzusu. 

Ümīd-i vuṣlatıyla şād olurdum / Eger olsaydı bir ġam-ḫ˅ār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, Beyit 
3). [ümīd-i vuṣlatıyla, -ıyla ] 

Ümīd-i vuṣlatuñ mihrüñ recāsı gitmedi dilden / Bu māl-ḫülyā-yı ʿaşḳıyla muḥālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 4). [ümīd-i vuṣlatuñ, -uñ ] 

 

ümīd-i vuṣlat-ı cānān: Sevgiliye kavuşma ümidi. 

Ümīd-i vuṣlat-ı cānān ile cān virmek āsāndur / Raḥīmī ara yirde böyle hicrān olmadan yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 5). [ümīd-i vuṣlat-ı cānān, ] 

 

ümmīd: Ümit, umut. 
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Genc-i ḥüsnüñ ṣadaḳası būsedür bir ümmīd / Müstaḥaḳḳum ben faḳīrüñden dirīġ itme zekāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 2). [ümmīd, ] 

Cām-ı laʿlüñe irişmez elüm elden ne gelür / Ayaġuñ öpmedür ümmīd degül mültemes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 3). [ümmīd, ] 

Gün yüzüñ göster şehā mihriyle ki meh-çihreñe / Senden ümmīdi Raḥīmīnüñ budur her ṣubḥ u şām 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 5). [ümmīdi, -i ] 

Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it / Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 6). [ümmīdi, -i ] 

Budur ümmīdi Raḥīmī ḳuluñuñ devlet-i Ḥaḳ / Ġayrıya müşkil idüp ẕātuña āsān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 5). [ümmīdi, -i ] 

 

ümmīd it-: Ummak, ümit etmek. 

Ḥaḳdan ümmīd iderem cevrüñe pāyān virsün / Yaḫu ben çākerüñe ṣabr-ı firāvān virsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 251, Beyit 1). [ümmīd iderem, -erem ] 

 

ümmīd-i viṣāl: Kavuşma ümidi. 

Geh ġam-ı hecr Raḥīmī vü geh ümmīd-i viṣāl / Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 7). [ümmīd-i viṣāl, ] 

 

ümmīd-i vuṣlat: Kavuşma ümidi. 

Ḫāk olduġı ayaḳda bu cism-i nā-tüvānuñ / Ümmīd-i vuṣlatıdur sen ḳāmeti revānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 1). [ümmīd-i vuṣlatıdur, -ıdur ] 

Bir yaña ümmīd-i vuṣlat bir yaña bīm-i firāḳ / Ber-ṭaraf ḳıl ey ecel ḳaldum iki arada gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 6). [ümmīd-i vuṣlat, ] 

 

ümmīd-vār: Ümitli. 

Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [ümmīd-vārı, -ı ] 

 

ün: Ün, ses, avaz. 

Girmez oldı ünüm ḳulaġına / İtlerüñ uluyup baña n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 4). 
[ünüm, -üm ] 

İşigüñden cüdā olmazdı ey ʿḬsī-nefes ʿāşıḳ / Bir üni yirde gökde bir üni eyler fiġān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 3). [üni, -i ] 

 

üns-i kūh-ken ol-: Dağı delenin (Ferhat'ın) alışkanlığı olmak. 



1703 
 

Ḳāniʿ olsa dil n’ola vaṣl-ı ḫayāl-i yār ile / Bī-sütūnda naḳş-ı Şīrīn oldı üns-i Kūh-ken (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 249, Beyit 2). [üns-i kūh-ken oldı, -dı ] 

 

ünsiyet it-: Yakınlık kurup dostluk etmek. 

ʿAceb dīvānedür kim itmedi insāna ünsiyet / Beyābānlarda vaḥşīlerle ülfet iḫtiyār itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 321, Beyit 5). [ünsiyet itmedi, -medi ] 

 

üst: Yukarı, bir şeyin yukarı kısmı, üzeri. 

Görinen çerḫ-i pür-encüm degül ey māh üstümde / Bu ṭāḳ-ı zer-nigār-ı lājiverdī bārgāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 3). [üstümde, -ümde ] 

Gice sen şemʿa ḳarşu ṭutuşurken nār-ı fürḳatde / Görüp üstüme şevḳıyla hemān pervāne dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 4). [üstüme, -üme ] 

Kendi düşen aġlamaz ṣabr eyle pervāne-dil / Bir dem ola üstüñe pertev ṣala envār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 6). [üstüñe, -üñe ] 

Ḫudānuñ ʿafv-ı ḫūnī üstümüzden / Be ṣūfī eylemez ikrāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 
5). [üstümüzden, -ümüzden ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [üstüme, -üme ] 

Ayaḳlatma beni aġyāra ḳarşu esb-i nāz ile / Hücūm it üstüme ṣal bir kezin şāhā ʿaṭā raḫşın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 2). [üstüme, -üme ] 

Benüm yoḳ biñ hevādārum fiġān u āhdan ġayrı / Döner yoḳ üstüme bu ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 1). [üstüme, -üme ] 

 

üstād: Öğretici, usta, hoca. 

Ḳaṣr-ı ʿaşḳuñ Ḫusrevā ṭarḥında ben üstād iken / Ṭaş ṭaşurdı ḫıdmete Ferhād idüp ırġadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 3). [üstād, ] 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [üstāduñ, -uñ ] 

Ḥāṣılı bir oñmadıḳsın ṣanʿatuñ cevr ü sitem / Ḳan yudar şākird eger üstād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 3). [üstād, ] 

Bī-güneh ḳanlar döker bu çeşm-i cellāduñ senüñ / Ḳanḳı ẓālimdür bu fende bilsem üstāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 1). [üstāduñ, -uñ ] 

 

üstādāne: Ustaca. 

Ḳıldı cevr-i yār-ı dil maʿmūresin vīrāne ṭavr / Seng-i mihnetle binā ṭarḥ itdi üstādāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 1). [üstādāne, ] 
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üstādlıḳ ḳıl-: Hocalık yapmak. 

İʿtibārın Ḫusrevā eyle Raḥīmīnüñ ziyād / Ehl-i naẓma tā ḳıla Şeyḫī gibi üstādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 141, Beyit 5). [üstādlıḳ ḳıla, -a ] 

 

üstinde: Üzerinde, üstünde. 

Ḫusrevā ṣan tāze berg üstinde sebz-cāmedür / Ter-i teb Ferhāda beñzer bīşe-i kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 3). [üstinde, ] 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [üstinde, ] 

 

üstine: Üzerine. 

Dönmedi bu murādum üstine āh / Bunca dem bunca āh vā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 
5). [üstine, ] 

Tīġüñ üstine düşüp ben yılmayup cānlar virem / Āh kim ġamzeñ ucıyla bir kez itmezsin nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 3). [üstine, ] 

Başına kebkebīrüñ (?) gün ṭoġarsa ṭañ mı sen māhuñ / Ḳurıldı ebrveş üstine bir jengār otaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 2). [üstine, ] 

 

üstüḫ˅āñ-ı sīne: Göğüs kemiği. 

Ey nāṣıḥ-ı ecel gel minber saña serümdür / Bu üstüḫ˅āñ-ı sīnem olduḳça nerdübānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 3). [üstüḫ˅āñ-ı sīnem, -m ] 

 

üstüme at ṣal-: Üzerine at salmak. || satranç taşında at ile hücum etmek. 

Māt eyler idi at ṣalup üstüme şāh-ı ġam / Bir luʿb ile piyāde olaldan müsellemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 3). [üstüme at ṣalup, -üme-up ] 

 

üstüme dön-: Üstünde dönmek. 

Dem-i ġamda baña hem-dem bu çeşm-i ḫūn-feşān ḳalmış / Hevādār olup üstüme döner āh u fiġān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 1). [üstüme döner, -er ] 

 

üstüñe düş-: Bir kimseyle veya bir şeyle çok ilgilenmek. 

ʿAdūdan döndi devlet ṭapuña vālihe yüz ṭutdı / Saña biñ kez didüm üstüñe düşdi ġayret-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 3). [üstüñe düşdi, -di ] 

Gördi pīrāhenüñi titreyüp üstüme düşer / Çāk çāk itdi bu ġayretle girībānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 4). [üstüme düşer, -er ] 
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üzere: Üzerine, üstüne. 

Geh bozar gāh düzer ṣafḥasını bedr-i münīr / Viremez defter-i ḥüsnüñe beyāż üzere nāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 6). [üzere, ] 

Rūy-ı zerdümdür ṣanasın sebzede berg-i ḫazān / Yaz müreddefveş üzere zer-nisār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 3). [üzere, ] 

 

üzre: Üzerine, üstüne. 

Tā ki ben dīvāneye ʿaşḳuñ ṣalaldan bir kemend / Dūd-ı āhum ḥalḳa ḥalḳa boynum üzre bend bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 2). [üzre, ] 

Ḳabrüm üzre mihr ü meh şemʿüm şafaḳ ḫūnīn-kefen / Çerḫ olur türbem cesīm-i ġamzeñ eylerse şehīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 3). [üzre, ] 

Çün döşendi nüh sipihr üzre simāṭ-ı keh-keşān / Mey şafaḳ encüm nuḳul ḫūrşīd ü mehdür nān-ı ʿīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 2). [üzre, ] 

Ḫaṭṭ geldi ṣafḥa-i ḫaduña didügüm içün / Āyīneñ üzre māh gibi ḳonmasun ġubār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 3). [üzre, ] 

Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [üzre, ] 

Raḥīmī ṣanma ṭāliʿ oldı çerḫ üzre hilāl-i ʿīd / O māhuñ ḳaşı fikriyle olan nāzük ḫayālüñdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 7). [üzre, ] 

Geymiş vücūd-ı ʿālem aḫḍar libās-ı ḫaḍrā / Şāḫ-ı gül üzre degmiş laʿlin ḳabā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 2). [üzre, ] 

Şeh-süvārum gel gören ḫāk-i semend-i nāzuñuñ / Yollar üzre muntaẓır her dem ġubārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 2). [üzre, ] 

Müjem resm eyler iken gözde şekl-i ḥüsn-i maṭbūʿuñ / Ḳalem levḥ üzre taḥrīr itmemişdi daḫi ṣūret naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 5). [üzre, ] 

Kātib-i ḳudret duhān-ı ḫaṭṭuñı / Ṣafḥa-i nūr üzre taḥrīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, Beyit 
4). [üzre, ] 

Laʿl-i yār üzre Raḥīmī ṣanma ḫāl / Dāġ-ı cānuñdur ki teʾsīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 123, 
Beyit 5). [üzre, ] 

Ser-i kūyuñda ḳaddüm üzre zer-çihrem görenler dir / Vefā bāġınuñ öz şāḫında bir berg-i ḫazān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 3). [üzre, ] 

ʿArż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe ey serv-ḳad / Yollar üzre muntaẓırdur çeşm-i giryān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 6). [üzre, ] 

Şeh-süvārum ārzū-yı pāy-būsuñ yādına / Yollar üzre cismümi ḫāk ile yeksān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 6). [üzre, ] 
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Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ yazaldan ʿārıżuñ üzre nişān / Virdiler derd ehline gūyā ki menşūr-ı emān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 1). [üzre, ] 

Yaşum üzre gösterür her dem gözüm ḫūnīn-ḥabāb / Zeyn ider gūyā donanma ile ol deryā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 2). [üzre, ] 

Vażʿ iden ḳudret nigīni üzre insān cevherin / Ḫātem-i laʿlüñe mühr itmiş şehā cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 1). [üzre, ] 

Temāşā eyledüm taṣvīrüñi dībā-yı ḥüsn üzre / Gözüm çıḳsun baḳarsam ġayra ger cevr-i cinān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 5). [üzre, ] 

Bi-ḥamdillāh şeref māhı murādum üzre ṭoġmışdur / Ümīd oldur ki sen ḫūrşīd-i devlet fer vire dehre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 2). [üzre, ] 

Firāḳuñ bir yaña bir yaña ġam derd üzre derd oldı / Ölümden cān ḫalāṣ eyleye mi böyle olan ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 5). [üzre, ] 

Yüz virme ḫāra ṣalınup ey gül budacıġı / Baṣ çihrem üzre pāyuñ odur ḫod ṭuracıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 1). [üzre, ] 

Bu da bir açıḳ oldı açıḳ üzre baña deryāda / Raḳībe ṭatlu dillerle ider dildār iḥsānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 333, Beyit 5). [üzre, ] 

 

üzül-: Üzülmek, hüzünlenmek. 

Düşmez aġzuña ezilme o şeker lebden üzül / Ger gerekse saña başuñ çeke gör ey meges el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 2). [üzül, ] 

 

V 
vācib: Yapılması gerekli olan, zorunlu kaçınılmaz. 

Secde vācibdür baña gördüm ḳaşuñ miḥrābını / Ḳāmetüñ göstermege ṭoġrul ki farż oldı namāz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 3). [vācibdür, -dür ] 

 

vācib ol-: Yapılması gerekli olmak. 

Baña vācib olupdur secde gördüm ḳāmet-i yāri / Uzatma vāʿiẓā gel ḳıṣṣayı vaḳt-i namāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 4). [vācib olupdur, -updur ] 

 

vaʿde: Söz, vaat. 

Vaʿde itmişdi bu ʿömr-i nāzenīnüm gelmege / Vaʿde irdi küymedi ol vaʿdeye ey yār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 6). [vaʿdeye, -ye ] 

 

vaʿde ir-: Zamanın gelmesi, zamanın dolması. 
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Vaʿde itmişdi bu ʿömr-i nāzenīnüm gelmege / Vaʿde irdi küymedi ol vaʿdeye ey yār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 6). [vaʿde irdi, -di ] 

 

vaʿde it-: Söz vermek. 

Vaʿde itmişdi bu ʿömr-i nāzenīnüm gelmege / Vaʿde irdi küymedi ol vaʿdeye ey yār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 6). [vaʿde itmişdi, -mişdi ] 

 

vaʿde-i ferdāya ṣal-: Yarın için söz vermek, geleceğe ertelemek. 

Gün bu gündür ʿarż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe / Gel yeter ol derdmendi vaʿde-i ferdāya ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 5). [vaʿde-i ferdāya ṣal, -ya ] 

 

vaʿde-i vaṣl-ı leb ü zülf: Saçına ve dudağına kavuşma zamanı. 

Vaʿde-i vaṣl-ı leb ü zülfüñ ḫayāliyle bu cān / Ṣabr iderdi fürḳate ṣabr itse bir miḳdār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 4). [vaʿde-i vaṣl-ı leb ü zülfüñ, -üñ ] 

 

vādī-i ʿaşḳ içre: Aşk vadisi içinde. 

Ṭālib-i nūr-ı tecellīdür Raḥīmī şevḳ ile / Vādī-i ʿaşḳ içre ḳılmış bir gice dīdār seyr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 54, Beyit 7). [vādī-i ʿaşḳ içre, ] 

 

vaḥdet meyi: Birlik şarabı. 

Götürdüm bezm-i kesretden ayaġı lāleveş sāḳī / Baña vaḥdet meyinden cürʿa ṣun dildāradur meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 3). [vaḥdet meyinden, -nden ] 

 

vaḥdet-i ābād: Sonsuz zamanların yalnızlığı. 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [vaḥdet-i ābād, ] 

 

vaḥşet it-: Korkmak. 

Raḥīmī murġ-i cāna ol hümā bildüm şikār olmaz / ʿAceb vaḥşet idüp yüksek uçar ol kebg-i kuhsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 5). [vaḥşet idüp, -üp ] 

 

vaḥşet ḳıl-: Korku vermek. 

Āline ṣayd olma vaḥşet ḳıl cihān rubāhinüñ / Ṭut benüm ḳurdum Raḥīmī gibi bir şīrāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 5). [vaḥşet ḳıl, ] 
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Raḳīb-i seg-nihāduñ āline aldanma vaḥşet ḳıl / Ṣaḳın ṣayd olma ḳancıḳ dilküye hey erkek arslanum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 2). [vaḥşet ḳıl, ] 

 

vaḥşet-ābād-ı ġam: Kederin korku veren yeri. || Sevgiliden ayrı düşme. 

Vaḥşet-ābād-ı ġamuñla olalı dil āşinā / Dostlar yād oldı ol benden ṣafāsın görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 195, Beyit 4). [vaḥşet-ābād-ı ġamuñla, -uñla ] 

 

vaḥşī: Yabani, ürkek, insandan kaçan [hayvan]. 

ʿAceb dīvānedür kim itmedi insāna ünsiyet / Beyābānlarda vaḥşīlerle ülfet iḫtiyār itdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 321, Beyit 5). [vaḥşīlerle, -lerle ] 

 

vāʿiẓ: Dini öğütlerde bulunan kişi. 

Söz bir olur beg didüm vāʿiẓ uzatma ḳıṣṣayı / Meyl-i firdevs-i berīn itmez iden dīdār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 4). [vāʿiẓ, ] 

Ṭopṭoludur vāʿiẓ benüm gūşumda ġaflet penbesi / Ḥaḳdur sözüñ hep bilürem yādumdadur ez-berdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 6). [vāʿiẓ, ] 

Ekl içündür şārib-i ḫamrı müsāvi itdügi / Vāʿiẓüñ ḳaṣdı degül tefsīr ü Kurʾān ey göñül (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 174, Beyit 4). [vāʿiẓüñ, -üñ ] 

Ṭālib-i laʿl-i nigārum añma āb-ı kevseri / Zāʾil itmez ʿaṭşum ey vāʿiẓ benüm ol güft-gū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 275, Beyit 2). [vāʿiẓ, ] 

ʿAceb bir pest-i murġ-i bī-per ü pervāzısın vāʿiẓ / Ḳoyup kūyını yārüñ medḥ idersin baña uçmaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 6). [vāʿiẓ, ] 

 

vāʿiẓā: Ey vâiz. 

Baña vācib olupdur secde gördüm ḳāmet-i yāri / Uzatma vāʿiẓā gel ḳıṣṣayı vaḳt-i namāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 4). [vāʿiẓā, ] 

 

vāʿiẓ-i aḥmaḳ: Budala vaiz. 

Ṭoludur bāṭını ḥırṣ u ḥased zāhir-perest olmış / Ḳoyup dīdār-ı ḳūyuñ cennet añar vāʿiẓ-i aḥmaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 3). [vāʿiẓ-i aḥmaḳ, ] 

 

vaḳār: Ağırbaşlılık, temkinlilik. 

Baḥr [u] kān bulmaz idi olmasa kefüñe şebīh / Kūh-ı kūyuña sücūd itmese bulmazdı vaḳār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 3). [vaḳār, ] 

 

vāḳıʿa: Rüya, düş. 
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Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider / Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 1). [vāḳıʿamda, -mda ] 

Vāḳıʿamda dün gice Ferhādı gördüm ḥāletüm / Rāh-ı ʿaşḳ içre didi ḥālüñ ne ey hem-ṣanʿatum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 1). [vāḳıʿamda, -mda ] 

 

vāḳıf ol-:  

1.Haberdar olmak, öğrenmek. 

Firāḳa düşmeyen bilmez nedür keyfiyyet-i ḥālüm / Benüm esrāruma vāḳıf olan ḥayrāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 2). [vāḳıf olan, -an ] 

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [vāḳıf ol, ] 

 

2. İdrak etmek, kavramak. 

Beni bir ḥālete irgürdi hecrüñ ʿālī bir yüzden / Bu ḥāle vāḳıf olmazsañ olur aḥvāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 1). [vāḳıf olmazsañ, -mazsañ ] 

 

vaḳt: Zaman. 

Nev-bahār-ı ḥüsnüñüñ her dem cünūnum artırur / Boynuma zencīr-i zülfüñ vaḳtidür daḳ ṣu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 5). [vaḳtidür, -idür ] 

 

vaḳti: Zamanı, sırası. 

Ben Raḥīmīyem ʿaṭā ʿaynıyla raḥm it vaḳtidür / Ḳıl kerem ey şāh-ı ʿālem himmet it himmet baña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 6). [vaḳtidür, -dür ] 

N’eyleyüm ḳurtulmadı hercāyī dil-ber sevmeden / Vaḳtidür yansun yaḳılsun bu dil-i sūzān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 4). [vaḳtidür, -dür ] 

 

vaḳt-i namāz ir-: Namaz vakti gelmek. 

Baña vācib olupdur secde gördüm ḳāmet-i yāri / Uzatma vāʿiẓā gel ḳıṣṣayı vaḳt-i namāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 4). [vaḳt-i namāz irdi, -di ] 

 

vaḳt-i vuṣlat: Kavuşma zamanı. 

Ḥāʾil olur vaḳt-i vuṣlatda Raḥīmī bendeñe / Oda yansun itdügin aña bula pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 7). [vaḳt-i vuṣlatda, -da ] 

 

vālā-yı gül-gūn: Gül renkli ince kumaş. 
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Ey Raḥīmī utanur yaşum görüp rez-duḫteri / Yüzine her dem ṭutar vālā-yı gül-gūndan niḳāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 5). [vālā-yı gül-gūndan, -dan ] 

 

vālih: Şaşırmış, şaşkın. 

Baş açuḳ biz muḳīm-i tekyegāh-ı vaḥdetüz ṣūfī / Ġubār-ı ʿaşḳ ile vālih dil-i ḥayrānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 3). [vālih, ] 

ʿAdūdan döndi devlet ṭapuña vālihe yüz ṭutdı / Saña biñ kez didüm üstüñe düşdi ġayret-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 3). [vālihe, -e ] 

 

vālih ü ḥayrān: Aklı başından gitmiş ve şaşkın. 

Melāmet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıdur göñlüm / Belā kāşānesinüñ vālih ü ḥayrānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 1). [vālih ü ḥayrānıdur, -ıdur ] 

 

vallāhi: Allah'a yemin olsun ki anlamında yemin sözü. 

Cevr ü derd ü ġuṣṣaña vallāhi şāhum rāżıyum / Her biri elḥamdülillāh oldı bir niʿmet baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 4). [vallāhi, ] 

Ḳaçan seyr-i ser-i kūyına yārüñ eylesem niyet / Gider vallāhi ḫāṭırdan recā-yı ravża-i cennet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 1). [vallāhi, ] 

Raḥīmī dü cihāna dergehüñ virmez benüm ḫānum / Anı vallāhi ṣanma bir daḫi dār u diyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 7). [vallāhi, ] 

Didi biñ kez Raḥīmī vallāhi / Sen şeh-i kām-yāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 5). 
[vallāhi, ] 

 

var: Elde bulunan her şey, zenginlik, servet. 

Dehānı sırrını ṣordum leb-i laʿl-i şekerhādan / Didi mülk-i ʿademde varı ancaḳ bir ser-i mūdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 3). [varı, -ı ] 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [var, ] 

Lebüñsüz āb-ı ḥayvān nūş idersem nīş-i cān olsun / Bütün dünyāda yārümsin benüm bir daḫi varum 
yoḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 4). [varum, -um ] 

Ṣafā-yı ṭavf-ı Ḥicāz u hevā-yı Saʿy semāʿ / Ne yol maḳām-ı ḳabūle varursa varı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 6). [varı, -ı ] 

Ġaflet itme aç gözüñ varın ayaġum tozıdur / Didi ol nūr-ı baṣar ḳıl aña yer dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 5). [varın, -ın ] 

ʿĀlemi sen şemʿa yanup ḳorḳarum āh itmege / Oda yana cümle varum yile vire ad u ṣan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 4). [varum, -um ] 
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Yile virmiş varını ṣabr u ḳarārı ḳalmamış / Ḫānḳāh-ı ʿālem içre nāba beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 4). [varını, -ını ] 

 

var:  

1.Var git. 

Ṣūfiyā seyr-i ruḫı baña nigāruñ yürisin / Naḳş-ı bī-cān gibi var ṣūret-i dīvāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 3). [var, ] 

Ḥüsn-i yāra ḳıl naẓar mihr itme ʿālem mihrine / Dimezem māhum saña var bir ṭolınġın aya baḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 2). [var, ] 

Ḫaṭṭ-ı cān ise Raḥīmī kāmrānlıḳdan murād / Var özüñ bir Ḫusrev [ü] Şīrīn lebe Ferhād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 7). [var, ] 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [var, ] 

ʿAşḳuña ey perī-ruḫ pinhān-ı ṭāḳatüm yoḳ / Sen var selāmet ol ben kendüm melāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 3). [var, ] 

İtdügüñ cevri Raḥīmī ḳuluña / Saña ḳalursa nigārā var ögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, Beyit 5). 
[var, ] 

Mecāzuñ varlıġı yoḳdur ḥaḳīḳat ictināb eyle / Gözüñ aç gözle varlıḳ kimdedür var intisāb eyle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 1). [var, ] 

Göñül mürde ola taʿlīm-i İḥyā eylemek müşkil / Bir ān biñ mesʾele ḥall günde ger var bir kitāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 2). [var, ] 

 

2. Mevcut, bulunmakta. 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [var, ] 

Ġam-ı dildārı cemʿ it maḥzen-i ḫāṭırda ḥıfẓ eyle / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa ʿazmüñ var ise zād-ı firāvān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 2). [var, ] 

Ḥabībüñ şerbet-i derdi şifā-yı derdmendāndur / Eger var ise dermānuñ ṭabībā derde dermān it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 5). [var, ] 

Cihān āsūde oldı sāye-i tuġ-ı vücūduñla / Ṣoḳunmasun şehā sen var iken her pehlevān ṣorġuc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 4). [var, ] 

ʿÖmrüm öñüñde ölmege cān virürüm senüñ / Zīrā doyunca seyr iderüm ḳanda var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 4). [var, ] 

Fehm it fiġān kösi ki derisine sen dögüp / Nevbet Sikender eyleme bir laḥẓa var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 28, Beyit 4). [var, ] 

Dilden iderse n’ola ġam-ı zülf-i yār göc / Raġbet mi var itmese miskīn-Tatār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 8). [var, ] 
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Var iken luṭf u kerem ḳılma sitem semtine ʿazm / Eyleme imsāke meyli var iken imkān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 4). [var, ] 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [var, ] 

Derdüm bu derdüñ ile bu dil mübtelā ola / Çoḳ ḫasta var ki ṭālib-i dermān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 6). [var, ] 

Ṣalınur ol boyı servüm yine raʿnālıġı var / Gül gibi ġanc ider ol ġonca ne zībālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 1). [var, ] 

Dem-i hecrüñde yaşum içre ḫırāşīde beden / Beñzer ol ḳalʿaya deryāda temāşālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 2). [var, ] 

Lebi kālāsını ser-māye-i cānıyla meded / Baña ey ḫ˅āce alı vir saña ḥelvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 46, Beyit 3). [var, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñe ḳarşu yine dil bülbülinüñ / Naġme-i āh-ı hezārān ile şeydālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 4). [var, ] 

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [var, ] 

Dil ḳocaduḳça ʿaşḳa oldı ḥarīṣ / ʿAḳlı var ol delünüñ uṣludur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 7). 
[var, ] 

Zer-i ḫāliṣ gibi günden güne zerd olmada çihreñ / Raḥīmī ḳanlu yaşuñ var ise kibrit-i aḥmerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 5). [var, ] 

Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur / Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 1). [vardur, -dur ] 

Dem-i ġamda çeker gūşum kebāb eksük degül dilde / Gözümde ḫūn-ı dil-perver ü bir rengīn-mülüm 
vardur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 2). [vardur, -dur ] 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [vardur, -dur ] 

Cinān bāġında mı ādem anuñçün cān ḳarār itmez / Bilür mecmūʿ-ı insān bir perīşān kākülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 4). [vardur, -dur ] 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [vardur, -dur ] 

Bāġ-ı ḥüsne ʿārıżuñ gül mīve-i cān leblerüñ / Sensin ey rūḥ-ı revān var ise berg ü bār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 3). [var, ] 

Oldum istiġnā-yı ḳalbiyle gedā-yı kūy-ı ʿaşḳ / ʿĀrifāne begligüm var ḳullanup şāhāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 2). [var, ] 

Ne dilde ṣabra ṭāḳat ne elümde iḫtiyārum var / Ten-i bī-cāna döndüm ṣanma kim sensiz ḳarārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 1). [var, ] 

Ḳaçan bir māha mihr itsem seḥāb-ı hecr olur ḥāʾil / ʿAceb ser-geşte baḫtum ṭāliʿ-i nā-sāzkārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 2). [var, ] 
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Ṣaçuñ bendiyle bend olmış esīr-i ḳayd-ı bend olmış / Dil-i āşüfte dirler bir ġarīb ü ḫor u zārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 3). [var, ] 

Cihān bāġına yoḳ meylüm benüm gülzār-ı ḥüsn içre / Ḳıyāmet serv-ḳāmet ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 4). [var, ] 

Raḥīmīyem yoluñda ẕerreveş ḫākiyle yeksānem / Güneş gibi velī mihrüñle ey meh iştihārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 5). [var, ] 

Ḳanda ḳaldı bilmezem dil baġrumuñ biñ başı var / Gözlerüm aġlar ciger ḳanıyla ḳaynar cānı bir 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 3). [var, ] 

Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var / Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 1). [var, ] 

Müşteriyem leb-i cān-baḫşına biñ cān ile ben / Yoḳ ziyānum yine bir aṣṣılu bāzārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 2). [var, ] 

Eyledüm daʿvī-i ʿaşḳına ezelde iḳrār / Yār-ı sābit-ḳademüm ṣanma ki inkārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 3). [var, ] 

Ṣaḳlasun kāḫ-ı vücūdını ḫalelden Bārī / Dil-i vīrānemi bir yapıcı miʿmārum var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 73, Beyit 4). [var, ] 

Ey Raḥīmī işidüp nālemi ol ġonca dimiş / Ṣad hezār ancılayın bülbül-i pür-zārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 5). [var, ] 

Başumda şuʿle-i sūzum dilümde dūd-ı āhum var / Belā iḳlīminüñ sulṭānıyum zerrīn-külāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 1). [var, ] 

Baña ey çerḫ her gün mihr-i ʿālem-tāb ʿarż itme / Benüm āyīne-i ruḫsāra yāra ḫod nigāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 2). [var, ] 

Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [var, ] 

Cemālüñ ḥaḳḳı ey ġonca İrem bāġına yoḳ müslim / Ser-i kūyuñ gibi dünyāda bir ārāmgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 4). [var, ] 

Raḥīmī gerçi ḫāk oldı ümīd-i pāy-ı būseñle / Görüp bir gün dimezsin raḥm idüp bir ḫāksārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 5). [var, ] 

Gel raḳībüñden ıraġ ol didüm ol ġonca didi / Var mıdur bir gül cihān bāġında terk-i ḫār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 4). [var, ] 

Dimāġ-ı cāna irdi ṣubḥ-dem bir nükhet-i cān-baḫş / Raḥīmī ol muʿaṭṭar zülf-i ʿanber varsa būdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 4). [varsa, -sa ] 

Şehā bir ṭulb-i dervīşüz bu tende cānımuz vardur / Muḳīm-i tekye-i ʿaşḳuz saña ḳurbānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 1). [vardur, -dur ] 

Mecāzı maḥv idüp rāz içdük esrār-ı ḥaḳīḳatden / Ṭarīḳatda şerīʿat gibi bir bürhānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 2). [vardur, -dur ] 

Baş açuḳ biz muḳīm-i tekyegāh-ı vaḥdetüz ṣūfī / Ġubār-ı ʿaşḳ ile vālih dil-i ḥayrānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 3). [vardur, -dur ] 
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Misāfir-ḫāne-i dilde iḳāmet iḫtiyār itdi / Ḫalīlüm ġam dinür bir maḥrem-i mihmānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 4). [vardur, -dur ] 

Işıḳlar gibi yanmış ʿāşıḳuz biz nār-ı şevḳıyla / Yaḳar ḳandīl-i āfāḳı dil-i sūzānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 5). [vardur, -dur ] 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [vardur, -dur ] 

Ḳuluyuz ḳanberiyüz ey Raḥīmī Murtażā ḥaḳḳı / Kerem kānı ʿAli-ḫū bir şeh-i merdānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 7). [vardur, -dur ] 

Maḥbūb ile Raḥīmī şarāb-ı nihānı gör / Nāşīnuñ ehl-i ʿaşḳa be-ġāyet yasaġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 9). [var, ] 

Cān nice ḳatlana mey ü maḥbūba ṣūfiyā / Dilde ḳarār u ṣabr mı var elde iḫtiyār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 10). [var, ] 

Ḳapuñsuz ġayrınuñ ġayrı diyārı var benüm yoḳdur / Olaruñ senden özge özge yārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 1). [var, ] 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [var, ] 

Benüm gözümde göñlümde ḫayāl-i cām-ı laʿlüñdür / Velī ġayruñ şarāb-ı ḫoş-güvārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 3). [var, ] 

Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [var, ] 

Ümīdüm devḥası bāġ-ı murādum āsitānuñdur / Cihān bāġında anuñ bāġ hezārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 5). [var, ] 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [var, ] 

Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [varsa, -sa; var, ] 

Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [var, ] 

Raḥīmīyem benem ʿālemde senden ġayrı kimsem yoḳ / Olaruñ niçe şāh-ı bī-şümārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 9). [var, ] 

Senden özge daḫi nem var diyü her ṣu ol ṣu / Var gözi yaşı gibi maḳdemüñe ḳıldı nisār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 2). [var, ] 

Bir senüñ gibi benüm ġonca-dehānum yoḳdur / Var senüñ gülşen-i ʿālemde benüm gibi hezār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 4). [var, ] 

Güle baḳduñ gülşene var ise ey ferḫunde-rū / Ḥaşre dek bāġ-ı cinānveş nev-bahār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 5). [var, ] 

Fürḳatiyle biñ ġamum var eylemem bir bir beyān / Vuṣlatıyla şād olup dildārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 3). [var, ] 
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Ḥāl-i erkāna vuḳūfı var Raḥīmī bendeñüñ / Gāh paşayı gehi ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 8). [var, ] 

Ayaġuña yüz sürer her gün Raḥīmī sāyeveş / Şükr-i lillāh kim şehā başında devlet var imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 7). [var, ] 

Gören dībāce-i ebrūña dir senüñ berātında / Budur var ise ol ṭuġrā-yı ġarrā-yı saʿādet naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 2). [var, ] 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [var, ] 

Bu māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñ n’ola mesken ṭutsa sīnemde / Niçe vīrāne var içinde genc-i şāyegān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 6). [var, ] 

Devleti Ḥaḳḳ umarum saña vire sulṭānum / Ẕāt-ı pāküñde vücūhāt ile var istiḥḳāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 6). [var, ] 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [var, ] 

Senüñ gülzār-ı ʿālemde benüm gibi hezāruñ var / Senüñ gibi benüm ey ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 3). [var, ] 

Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [var, ] 

Añduḳca laʿlüñ añma ʿadūdan teʿaddi / Zülfüñ ġamıyla ḫaddümi var bā-iṭālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 4). [var, ] 

Bilini ḳoç kemerveş var ise iki başuñ / Ḳıl leblerin temennā tende ikise cānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 2). [var, ] 

Zaḫm-ı cānum gördi müjgānuñ duz ekmek bilmedi / Leblerüñle niçe demdür var iken ḥaḳ-ı nemek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 2). [var, ] 

Dāġ-ı ġamdan dilde biñ başlu bıñārum var aḳar / Ey gözüm sen ḳanda ḳalduñ var ṣuyuñ ṣaḥrāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 3). [var, ] 

Yoḳ yire her ġoncaya dil virme bilinmez diyü / Ṣad hezārān bülbül-i şūrīdesi var ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 2). [var, ] 

Ġamuñ sāġar gibi ḫūn itdi baġrum derdüñ iñletdi / Raḥīmī gibi bir mestüñ mi vardur kim ola ḳanzil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 7). [vardur, -dur ] 

Serv-ḳaddüñ ḥasretinden gözde ābum var benüm / Lāle-ruḫsāruñ ġamıyla dilde tābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 1). [var, ] 

Tāb-ı ʿaşḳuñla ciger biryān u çeşmüm ḫūn-feşān / Gel berü ʿīş it şarābum hem kebābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 2). [var, ] 

Faḫr idüp ey çeşmi āhū ger olursam ṭañ mıdur / Āsitānuñ itleriyle intisābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 3). [var, ] 

Nergis-i mestüñ ḫayālidür beni bī-ḫod iden / Ḥayret olmışdur özüm ṣanma ki ḫ˅ābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 4). [var, ] 
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Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker / Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 5). [var, ] 

Bir fenā ābdālıyam ben tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ / Nāle vü feryāddan nāy u rebābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 6). [var, ] 

Ey Raḥīmī āh kim oldum yolında ḫāk-i pāy / Meyli yoḳ ednāya bir ʿālī-cenābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 7). [var, ] 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [var, ] 

Ruṭūbet refʿ olup tende ḥarāretden yubūset var / Gözümden cūy olup her dem dökilen yaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 3). [var, ] 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [var, ] 

Ser-mest iken Raḥīmī şu dem cām-ı ʿaşḳ ile / Hergiz ne cām vardı şāhum ne şāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 5). [vardı, -dı ] 

Öpüp yüzüme sürdüm gözlerüme tūtiyā ḳıldum / Başumda devletüm varmış ġubār-ı maḳdemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 2). [varmış, -mış ] 

Gözüm yaşı gibi ben aradan çıḳdum daḫi nem var / Ḫayālüñ cāna ʿaşḳuñ bu dil-i ġam-ḫ˅āra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 6). [var, ] 

Gün olmaz yanmaya dem var mı ḳan dökmezdi yoluñda / Dil-i biryānı bilmez dīde-i giryānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 4). [var, ] 

Laʿl-i cān-baḫşuñla gören sen ṣanem-sīmāyı dir / Gökden indi yir yüzine var ise ʿḬsā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 4). [var, ] 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [var, ] 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ḥaẓẓ itmez müdāvādan / Ne derdüñ var ṭabībüm sen yüri dermānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 4). [var, ] 

Ḳana ġarḳ itdi ruḫ-ı zerdüm sirişk-i lāle-gūn / Vechi var dilerse şāhum baña mīr-i ʿāşıḳān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 6). [var, ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Daḫi nem var yanuma saʿy eylerem arada ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 3). [var, ] 

Ḳapuñda bir ışıḳ olduġına rūşen-delīlüm var / Yüzüñe beñzedürdüm şemʿi istidlāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 5). [var, ] 

ʿAşḳuñ hevāsı ile geh aġlar geh iñlerin / Nem var benüm eser senüñ ortada ben neyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 4). [var, ] 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [var, ] 

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [var, ] 
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Hezārān dāġ-ı ġam var gül yüzüñsüz lāleveş dilde / Lebüñsüz beste cānum ġonca açmaz belki geh gülde 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 1). [var, ] 

Oldum şarāb-ı ʿaşḳuñ ile ben müdām mest / Nem var cihānda ger mey ü mey-ḫāne olmaya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 297, Beyit 3). [var, ] 

Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [var, ] 

Ḥırṣı artur göñlümüñ pīr olduġunca ʿaşḳuña / Ey cüvānum ol delinüñ ʿaḳlı var uṣlu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 2). [var, ] 

Yolum var devlete irsem n’ola ey şāh-ı kişver-gīr / Selīmü’l-bāl ile bāb-ı şeref derbānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 4). [var, ] 

Gözümüñ bilmezem ḳandan gelürdi dem-be-dem yaşı / Ciger dāġında ʿaynıyla bulandı varımış başı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 1). [varımış, -ımış ] 

Raḥīmī her ḫasīse iḥtiyāc ʿarż itme ʿālemde / Ne bir ehl-i mürüvvet var ne bir kān-ı kerem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 5). [var, ] 

Şu deñlü şöhretüm var pertev-i mihrüñle ey meh-rū / Cemālüñ ḥaḳḳı almam ẕerreye ḫūrşīd-i āfāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 4). [var, ] 

Leṭāfet gülşeninde yine bir gül-berg-i nāz irdi / Hezārān bülbül-i gūyāsı var bir ʿaşḳ-bāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 1). [var, ] 

Raḥīmīnüñ şu deñlü şöhreti var mihr-i ḫaddüñle / Ṭutupdur gün gibi āfāḳı ey meh şiʿr-i ġarrāsı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 5). [var, ] 

 

var-: Gitmek, ulaşmak. 

Añmaz olalı ḫastasın ol bī-vefā ṭabīb / Ey nāle var ṣabāyıla bir dem aña meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 6). [var, ] 

Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [vara, -a ] 

Be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı fettāḥı cemālüñ fetḥ-i bābumdur /Ḳapuñı ḳoyuban ġayra benüm varmaḳ ne bābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 1). [varmaḳ, -maḳ ] 

Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [varur, -ur ] 

Mescide gelse alur seccāde sūsen omzuna / Līk bāġa varsa mey var ḳoltuġında bir ḳabaḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 4). [varsa, -sa ] 

Ṣafā-yı ṭavf-ı Ḥicāz u hevā-yı Saʿy semāʿ / Ne yol maḳām-ı ḳabūle varursa varı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 6). [varursa, -ursa ] 

Lebüñ aġyār-ı ẓulmet-çihreye ey ḫıżr-ı ḫaṭṭ ṣunma / Ḳurudur varduġı dem çeşme-i ḥayvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 7). [varduġı, -duġı ] 

Şeh-süvārum kişver-i göñlüm semend-i nāz ile / Pāy-māl itdi Raḥīmī kime varam dād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 5). [varam, -am ] 
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Bāġa varup serviler seyrān iderse ṭañ degül / Bu Raḥīmī şīve-i reftāruñ eyler ārzū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 273, Beyit 5). [varup, -up ] 

Senüñle yüze yüz daʿvā-yı ḥüsn eylerse ger ḫūrşīd / Göreyin varmasun tiz günde ey meh anı ayına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 2). [varmasun, -masun ] 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [varur, -ur ] 

Göñül hecr-i ruḫ u zülfüñle batdı ḳara ḳayġuya / Dügüne varmaludur aña nisbet şimdi mātemli 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 4). [varmaludur, -maludur ] 

Dutar dāmānumı ḳarşu gelür kūyına varduḳca / Bu gün bir mihribānum yoḳ seg-i cānāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 3). [varduḳca, -duḳca ] 

 

var yüri: Var git. 

Raḥīmī mülk-i ġamda var yüri başuña sulṭān ol / Cihānuñ devlet ü cāhı hümā tā bir ḳurı ġavġā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 7). [var yüri, ] 

 

varınca: ...e varıncaya kadar. 

Ṣabāya çīn-i zülfüñ ideli her çın seḥer peydā / İder tā Çīn ü Māçīne varınca müşgter peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 1). [varınca, ] 

Şām-ı maġrib Hind anuñdur ẓulmete varınca tā / ʿĀleme ḥükm itdi şevḳüñle Sikendervār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 3). [varınca, ] 

 

vāris-i mülk-i süleymān: Hz. Süleyman'ın devletinin varisi. 

İltifātını Raḥīmī mūruñuñ eyle ziyād / Vāris-i mülk-i Süleymānı sezā-yı taḫt u tāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 5). [vāris-i mülk-i süleymānı, ] 

 

vāris-i taḫt-ı süleymān: Kanûnî Süleyman'ın tahtının varisi. 

Ne ġam dīv-i ʿadūdan vāris-i taḫt-ı Süleymānsın / Selīm ol sen saʿādetle Sikender mülket-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 4). [vāris-i taḫt-ı süleymānsın, -sın ] 

 

varlıḳ:  

1.Mevcudiyet, vücut. 

Ẕerreveş maḥv eyledi mihr-i dehānuñ varlıġum / Yoḳ yire niçün ider cāndan beni bī-zār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 2). [varlıġum, -um ] 

Yoluña nem var ise ser-cümle īsār eyledüm / Varlıġumda dilde ġam ḳalmış durur gözde remed 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 4). [varlıġumda, -umda ] 
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Varlıġum naḳd-i vücūduñladur ey genc-i murād / Yire geçsün sensizin dünyā vü mā-fihā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 2). [varlıġum, -um ] 

Mecāzuñ varlıġı yoḳdur ḥaḳīḳat ictināb eyle / Gözüñ aç gözle varlıḳ kimdedür var intisāb eyle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 1). [varlıġı, -ı ] 

 

2.Maddi varlık. 

Mecāzuñ varlıġı yoḳdur ḥaḳīḳat ictināb eyle / Gözüñ aç gözle varlıḳ kimdedür var intisāb eyle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 1). [varlıḳ, ] 

 

varṭa-i ġam: Gam kuyusu. 

Baḥr-i fürḳatde ḳaldı dil yād it / Varṭa-i ġamda āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 3). 
[varṭa-i ġamda, -da ] 

 

varṭa-i hicrān: Ayrılık kuyusu. 

Aġyāra alarġa deñiz ey kān-ı melāḥat / Gird-āba düşüp varṭa-i hicrāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 7). [varṭa-i hicrāna, -a ] 

 

vaṣf:  

1.Nitelik, özellik. 

Ruḫuñ vaṣfında cānā şiʿr-i rengīnümde her noḳṭa / Ṣanasın ʿārıż-ı dünyāda naḳş-ı ḫāl-i Hindūdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 5). [vaṣfında, -ında ] 

Leblerüñ vaṣfında cān-baḫş olsa eşʿārum n’ola / Almışam ey Ḫıżr-leb ben Rūḥ-ı ḳudsīden sebaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 140, Beyit 6). [vaṣfında, -ında ] 

Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [vaṣfuñ, -uñ ] 

 

2. Övgü, övme || Betimleme. 

Gül yüzi vaṣfında şiʿrüm gördi ol ġonca didi / Āferīn ey bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 6). [vaṣfında, -ında ] 

 

vaṣf-ı ḥāl: Bir kimsenin veya şeyin durumunu anlatarak tarif etmek. 

Eger diñlense şāhum vaṣf-ı ḥālüm / Yazardum ḳapuña ṭumār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 5). [vaṣf-ı ḥālüm, -üm ] 

 

vaṣf-ı ḥüsn: Güzelliğin methi. 
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Raḥīmī āferīn fehmüñe ḥüsn-i ẕihnüñe ḥüsndür / O şāhuñ vaṣf-ı ḥüsnini ḥasenden aḥsen eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 7). [vaṣf-ı ḥüsnini, -ini ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde şehā şiʿri Raḥīmī bendeñüñ / Mihr-i ʿālem-tāb gibi çavı ṭoldı ʿāleme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 286, Beyit 6). [vaṣf-ı ḥüsnüñde, -üñde ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde Raḥīmī bendeñüñ her bir sözi / Ḥaḳḳ budur ḳıymetde birdür gevher-i vālāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 7). [vaṣf-ı ḥüsnüñde, -üñde ] 

Vaṣf-ı ḥüsnüñde olan şiʿrümi Cibrīl-i emīn / Çıḳarup ʿarş-ı ʿalā sāḳına ḫālḫāl itdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 322, Beyit 5). [vaṣf-ı ḥüsnüñde, -üñde ] 

 

vaṣf-ı ḥüsn-i şām: Akşamın güzelliklerinin niteliği. 

Āferīn aḥsente aḥsent ey Raḥīmī ṭabʿuña / Vaṣf-ı ḥüsn-i şāmı ḳılduñ ẕātı gibi ʿālī-şān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 9). [vaṣf-ı ḥüsn-i şāmı, -ı ] 

 

vaṣf-ı ḳadd: Boyunun niteliği. 

Vaṣf-ı ḳaddüñle Raḥīmī rast u mevzūn-ṭabʿdur / Luṭf-ı güftāruñla aġzından yaġar dürr-i ḫoş-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 7). [vaṣf-ı ḳaddüñle, -üñle ] 

 

vaṣf-ı leb ü dehān: Ağzın ve dudağın niteliği. 

Cānā laṭīf ü nāzük vaṣf-ı leb ü dehānuñ / Fikr-i daḳīḳ ü bārīk ser-rişte-i miyānuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 155, Beyit 1). [vaṣf-ı leb ü dehānuñ, -uñ ] 

 

vaṣf-ı leb: Dudağın özelliği. 

Deryādur eyā kān-ı kerem ṭabʿ-ı Raḥīmī / Vaṣf-ı lebüñ itdükce sözüñ ol güher eyler (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 60, Beyit 7). [vaṣf-ı lebüñ, -üñ ] 

Laʿl-i ḳanduñ ẕikr ider dāʾim Raḥīmī Ḫusrevā / Penc Şīrīn ṭabʿ olur vaṣf-ı lebüñ tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 5). [vaṣf-ı lebüñ, -üñ ] 

 

vaṣl: Kavuşma, vuslat. 

Raḥīmī pür-ḥarāretdür senüñ bu ıżṭırābuñdan / Meger vaṣluñ şarābı defʿ ide ey şāh-ı şekker leb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 7). [vaṣluñ, -uñ ] 

Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [vaṣluñ, -uñ ] 

Hecr olmasaydı ḳadrü mi olurdı vaṣluñuñ / Bulmazdı rūze olmasa hīç iʿtibār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 38, Beyit 6). [vaṣluñuñ, -uñuñ ] 

Ey Raḥīmī vaṣlın umma ol gözi mestüñ müdām / Bir ḫayāl-i ḫūb ol bir devlet-i nā-yābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 5). [vaṣlın, -ın ] 
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Baña hecrüñde ġam vaṣluñla şādān olmadan yegdür / Dili bīmār-ı ḫoş-derdüñle dermān olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 1). [vaṣluñla, -uñla ] 

Himmet eyle Ḫıżrveş ġarḳ-āb-ı baḥr-i fürḳatüz / Ḫayli demdür göz göre vaṣluñ kenārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 5). [vaṣluñ, -uñ ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i fettān yol baṣar / Vaṣl ise bir ince bil ġāyet maḥall-i iḥtirāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 2). [vaṣl, ] 

Olmayan cürʿa-keş-i cām-ı ġam-ı bezm-i firāḳ / Yoḳdur efserde dimāġında anuñ vaṣla meẕāḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 138, Beyit 1). [vaṣla, -a ] 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme / Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 1). [vaṣluñla, -uñla ] 

İrüp Baġdād kūyına olınca vaṣluña mevṣıl / Gözümüñ ḳara ḳanlu yaşı ġarḳ itdi Ḳaramanı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 2). [vaṣluña, -uña ] 

 

vaṣl-ı ḫayāl-i yār: Sevgiliye kavuşma hayali. 

Ḳāniʿ olsa dil n’ola vaṣl-ı ḫayāl-i yār ile / Bī-sütūnda naḳş-ı Şīrīn oldı üns-i Kūh-ken (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 249, Beyit 2). [vaṣl-ı ḫayāl-i yār, ] 

 

vaṣl-ı mesned: Kavuşma dayanağı. 

Yār yār aġyār u ʿāşıḳ zār u miḥnet bī-şümār / Vaṣl-ı mesned ṣabr-ı bī-ḥadd dār-ı hicrān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 2). [vaṣl-ı mesned, ] 

 

vaṣl-ı nigār: Sevgiliye kavuşma. 

Esīr-i bend-i ġurbetdür göñül ʿazm-i diyār ister / Ciger mecrūḥ-ı tīġ-i hecrdür vaṣl-ı nigār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 1). [vaṣl-ı nigār, ] 

 

vaṣl-ı yār: Sevgiliye kavuşma. 

Cedd ü cehdiyle bulunmaz vaṣl-ı yār / Kim bilür Ḥaḳḳ kime taḳdīr eylemiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
123, Beyit 3). [vaṣl-ı yār, ] 

 

vaṣluña ir-: Kavuşmak, birleşmek, bir araya gelmek. 

Müşkil budur ki vaṣluña irmezden öñ ölem / Āsāndur ölmek illā baña intiẓār güc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 5). [vaṣluña irmezden, -mezden ] 

Raḥīmī bāl-i himmetle hümāyūn vaṣluña irdi / Benüm şeh-bāzum almaz bu şikārı böyle her şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 7). [vaṣluña irdi, -di ] 

 

vaṭan ṭut-: Vatan edinmek, yerleşmek. 
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Vaṭan ṭutdı gözüm içre ḫayāl-i laʿl-i dendānuñ / Ne cevher maʿdeniyüz gör ne dürrüñ kānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 2). [vaṭan ṭutdı, -dı ] 

 

vāveylā: Çığlık, feryat, yaygara. 

Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider / Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 1). [vāveylā, ] 

 

vażʿ: Durum, biçim. 

Sen leb-i mey-gūn ġamdan cān virürsem ḳurbuñ / Eylesün bennā bināsı vażʿını mey-ḫāne ṭavr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 2). [vażʿını, -ını ] 

 

vażʿ it-: Koymak. 

Vażʿ iden ḳudret nigīni üzre insān cevherin / Ḫātem-i laʿlüñe mühr itmiş şehā cān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 1). [vażʿ iden, -en ] 

 

ve: Hem. 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [ve, ] 

 

vecd ü ḥālāt ehli: Keder ve hal ehli. 

Biz muḳīm-i kūy-ı rüsvāyuz ḫarābāt ehliyüz / Ṣāf-dil pākīze-meşreb vecd ü ḥālāt ehliyüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 111, Beyit 1). [vecd ü ḥālāt ehliyüz, -yüz ] 

 

vech:  

1.Çehre, yüz. 

Ġayrı vechinden göñül mirʾātını ṣāf eyledüm / Şāhid-i ḥüsnüñ niçün ʿarż eylemez ṣūret baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 4, Beyit 3). [vechinden, -inden ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ḳıl ʿārıż-ı dildārı seyr / Vechi yoḳdur ey göñül ḳılma ṣaḳın aġyārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 1). [vechi, -i ] 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [vechiyle, -iyle ] 

 

2. Yön. 

Ne vechiyle cihān mānīsi yazsun şekl-i maṭbūʿuñ / Nigārā çīn-i zülfüñ nesḫ idüpdür naḳş-ı Erjengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 3). [vechiyle, -iyle ] 
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3. Sebep, vesile, münasebet. 

Ḳamu eşyāda her vechile vechü’llāhı seyr eyle / Ṣafā ehline ey ṣūfī bu mirʾāt-ı muṣaffādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 2). [vechile, -ile ] 

Ḳana ġarḳ itdi ruḫ-ı zerdüm sirişk-i lāle-gūn / Vechi var dilerse şāhum baña mīr-i ʿāşıḳān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 6). [vechi, -i ] 

Pertev-i mihrüñle şol vech ile oldum ḫāk-i rāh / Kimse farḳ itmez vücūdum sāyesin dīvārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 3). [vech, ] 

 

vech-i ḥasen: Güzel yüzlü. || Sevgili. 

Ṣu gibi yüz sürüyü geldi çemenler ḫıdmete / Tā ola vech-i ḥasen gibi sürūr-efzā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 2). [vech-i ḥasen, ] 

 

vech-i maʿnā: Mana biçimi. 

ʿAyn-ı idrākiyle gel mirʾāt-ı dehre ḳıl naẓar / Vech-i maʿnā gösterür her ṣūret-i eşyāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 3). [vech-i maʿnā, ] 

 

vech-i raʿnā: Güzel yüz. 

Cihānda görmedüm bu vech-i raʿnā nesl-i ādemde / Perī-zād olmasun şāyed görüñ ol ḫūb devrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 2). [vech-i raʿnā, ] 

 

vech-i yār: Sevgilinin yüzü. 

Göñlüñüñ āyīnesi kesb eylesün dirseñ ṣafā / Ḳo Raḥīmī ṣūret-i aġyārı vech-i yāra baḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 139, Beyit 5). [vech-i yāra, -a ] 

 

vech-i żiyā: Aydınlık yüz. 

İrdi mi ol māha āyā ben ġubārından keder / Gözgü sende ʿālemüñ vech-i żiyāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 5). [vech-i żiyāyı, -yı ] 

 

vechü’llāh: Ulu, yüce, büyük yaratıcı, Allah. 

Ḳamu eşyāda her vechile vechü’llāhı seyr eyle / Ṣafā ehline ey ṣūfī bu mirʾāt-ı muṣaffādur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 2). [vechü’llāhı, -ı ] 

 

vefā: Sözünde durma, sözü yerine getirme, dostlukta sebat gösterme. 
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Ḳara zülfüñ gibi ʿaḳl u ḳarārı tār-mār olmış / Vefā deştinde dil Mecnūn-ı ser-gerdānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 4). [vefā, ] 

Raḥīmī bendeñi gibi vefā zencīri bend itmiş / Ṭapuña boynı baġlu çākerüñdür bī-gümān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 7). [vefā, ] 

Artırursın vefāñı ġayrılara / Mihrüñ ey meh baña mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 6). 
[vefāñı, -ñı ] 

Ey ḳaşı yā zaḫm-ı ġamzeñle müşebbek sīnemüz / Menzil-i sehm-i belādur ya vefā umacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 2). [vefā, ] 

Anuñ içün ruḫ sürer şāhum Raḥīmī ḳapuña / Naṭʿ-ı ḥüsnüñde vefā şaṭrancınuñ leclācıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 7). [vefā, ] 

Dile derdüñ yeter devā n’eyler / Cevrüñe rāżıyam vefā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 1). 
[vefā, ] 

Rikābuñdan Raḥīmī sāye gibi bir gün ayrılmaz / Vefā yolında ol sābit-ḳadem bir ḫāksāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 9). [vefā, ] 

Beni ṣaḥrāya ṣalan ṣu gibi ḫadduñ ḫayālidür / Vefā ṭaġında ser-mest eyleyen çeşm-i ġazālüñdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 97, Beyit 5). [vefā, ] 

Uṣandı dār-ı ġurbetden göñül ʿazm-i diyār ister / Vefā şehrinde bir ʿālī-mürüvvet şehriyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 1). [vefā, ] 

Vefā resmin recā itme raḳīb-i zişt-i ṣūretden / İdüpdür sīreti şeklin be-vech-i kilk-i fıṭrat naḳş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 6). [vefā, ] 

Ten-i ḫāşākini nār-ı maḥabbet ġarḳ-ı nūr eyler / Vefā bezminde şevḳıyla yanar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 3). [vefā, ] 

Vefālar görmişem sen nīk-i ḫaṣlet şāh-ı ḫurremden / Velī aġyār-ı bed girdārdan çoḳ cevr ü ġam çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 4). [vefālar, -lar ] 

Vefā ummañ bu dünyā derd-i bī-pāyānımış bildüm / Ṣoñı maʿmūre-i dehrüñ yine vīrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 1). [vefā, ] 

Raḥīmī göre billāhi bu şāh-ı ʿādilüñ luṭfın / Raḳībe meyl idüp kesmez vefāsın ben ḳulından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 5). [vefāsın, -sın ] 

Başumı iltür vefā meydānına nāḳıṣ ḳadem / Ben erenlerle bu gün ġayret semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 2). [vefā, ] 

Ey Raḥīmī yügrigi oldum vefā meydānınuñ / Ögdül alursam n’ola ḫıdmet semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 5). [vefā, ] 

Murād-ı cān murāduñdur ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Vefā yolında baş u cān fidā idici cānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 3). [vefā, ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [vefā, ] 

Vefā şeklini bu ʿabūsü’l-vechden alucadan ummā / Bir āḫir ṣūret it Dārā-yı dil ābdāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 6). [vefā, ] 
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Saña ḳahr u cefā isnād iden mihr ü vefā bulmaz / Senüñ derhemlerüñ ḫod merhem-i maḳbūl-i dil-rīşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 2). [vefā, ] 

Raḥīmīyem vefā cemʿinde bir tābende şemʿum ben / Çerāġın şuʿle-i sūz-ı derūnumdan yaḳar lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 7). [vefā, ] 

Raḥīmī ṣanma şāhum şād olup bir ġayra yār oldı / Vefā bendinde bendeñdür muḳayyeddür melālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 7). [vefā, ] 

Güzellik bezminüñ devrin dem-ā-dem sürmek isterseñ / Vefā peymānesiyle sāḳiyā añ mest ü ḳallāşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 6). [vefā, ] 

Maḥabbet deştinüñ Mecnūn-ı ser-gerdānıyuz şimdi / Vefā kuhsārınuñ Ferhād-ı bī-sāmānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 1). [vefā, ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [vefādan, -dan ] 

 

vefā bāġı: Sözünde durma, dostluğu devam ettirme bahçesi. 

Ser-i kūyuñda ḳaddüm üzre zer-çihrem görenler dir / Vefā bāġınuñ öz şāḫında bir berg-i ḫazān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 3). [vefā bāġınuñ, -nuñ ] 

 

vefā baḥri: Vefa denizi. 

Vefā baḥrinde her bir ḳaṭre bir ʿummān-ı ḥikmetdür / Maḥabbet pertevinde ẕerre mihr-i ʿālem-ārādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 3). [vefā baḥrinde, -nde ] 

 

vefā ehli: Vefalı kişi(ler) || Âşık. 

Ey dost işigüñden ıraġ eyle ʿadūyı / Olmaz o vefā ehline enbāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
22, Beyit 4). [vefā ehline, -ne ] 

Yoluñda cān virendür başa altın ṣanʿat-ı ʿaşḳuñ / Vefā ehlini şāhum ṣanma ḳayd-ı kār-bār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 4). [vefā ehlini, -ni ] 

Vefā ehline āsāndur yoluñda cān fidā itmek / Velī bir dem ḳapuñdan ayru olmaḳ dil-berā müşkil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 6). [vefā ehline, -ne ] 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [vefā ehline, -ne ] 

 

vefā eyle-: Sevgi ve dostluk göstermek. 

Rāżıyam her kime eylerseñ vefā / Cevrüñ ey bī-mihr yanam baña bes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 2). [vefā eylerseñ, -rseñ ] 

 

vefāsız: Vefası olmayan, sevgisinde, dostluğunda sebat göstermeyen. 
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Vefāsız lāle-ḫaddıçün dile dāġ-ı cefā urmam / Perīşān olmazam geçdüm hevā-yı kākülüñden hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 2). [vefāsız, ] 

Sīnede iki elif ḳolumda iki dāġ-ı ġam / Sen vefāsız serv-ḳadd gül-ruḫ elinden āh āh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 294, Beyit 4). [vefāsız, ] 

 

veh: Vah, yazık. 

Araya almış raḳībi āsitānuñ itleri / Bu ulu raġbet aña da veh ḥaḳāretdür baña (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 6, Beyit 4). [veh, ] 

Eksük olmaz zülf ü ḳaddüñden hevālar başuma / Veh bu sevdādan gelür āhir belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 1). [veh, ] 

 

velāyet: Kulun Hakk’a yakınlığı ve Hakk’ın kulu, kulun Hakk’ı dost edinmesi durumu, velî olma, velîlik, ermişlik.  

Luṭf ile yap yap Raḥīmīnüñ yıḳıḳ göñlin hemān / Bir velāyet ẓāhir it ey kām-kār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 13). [velāyet, ] 

Ol ḥākim-i muṭlaḳdan anı eyle tevaḳḳuʿ / Maḥkūm ola ḥükmine velāyet Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 5). [velāyet, ] 

 

velī: Ama, fakat. 

Doḳunmaz tīr-i müjgānuñ geçer görmezlenür şimdi / Velī ey ḳaşı ya cāna geçer peykānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 6). [velī, ] 

Ṭayanup ġamzeñe çeşmüñ döker ḳan / Velī ṣorsañ geçer ol mest-i mestūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
42, Beyit 2). [velī, ] 

Göñlüm alan o çeşm-i dil-cūdur / Velī sevdālara ṣalan odur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 1). 
[velī, ] 

Raḥīmīyem yoluñda ẕerreveş ḫākiyle yeksānem / Güneş gibi velī mihrüñle ey meh iştihārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 5). [velī, ] 

Seyl-i sirişküm eyledüm ʿālemde cūybār / Ol serv-i ḫoş-ḫırāmı velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 1). [velī, ] 

Sürdüm yüzümi yirlere dökdüm gözüm yaşın / Sen gül yañaḳlu servi velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 93, Beyit 3). [velī, ] 

Benüm gözümde göñlümde ḫayāl-i cām-ı laʿlüñdür / Velī ġayruñ şarāb-ı ḫoş-güvārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 3). [velī, ] 

Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni / Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 2). [velī, ] 

Velī miḥnetden āzād eylemekdür / İçüp cāmı yiyüp ṣūfi gehi beng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 2). [velī, ] 
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Olup dil ṣu gibi sen serve māʾil / Velī yoḳ bāġ-ı vaṣla yol ne ḥāṣıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 
1). [velī, ] 

Vefā ehline āsāndur yoluñda cān fidā itmek / Velī bir dem ḳapuñdan ayru olmaḳ dil-berā müşkil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 6). [velī, ] 

Ḫāṣṣa ḫāṣıyyet ḳomış laʿlüñde ol cān āferīn / Beẕl-i cān cāʾiz veli andan cüdā emr-i muḥāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 5). [veli, ] 

Vefālar görmişem sen nīk-i ḫaṣlet şāh-ı ḫurremden / Velī aġyār-ı bed girdārdan çoḳ cevr ü ġam çekdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 186, Beyit 4). [velī, ] 

İçersin ḳana ḳana mey yirine ʿāşıḳuñ ḳanın / Velī ey çeşm-i mestüm ḳāniʿ olmaz ḳanı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 6). [velī, ] 

Eşk ü āhum dün iki şāhid götürdüm mihrine / Didi biri ḳanludur biri velī ṣādıḳ güvāh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 276, Beyit 4). [velī, ] 

Budin mülkini yıḳmaḳ hīç zülf-i yāre āyīndür / Velī ey şāh-ı İslām olma rāżısın nev-ayına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 6). [velī, ] 

Ne ġavġāsında ne ṣulḥındayum şāhum velī dehrüñ / Naṣīb olmadı bir tenhā maḥal hengāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 2). [velī, ] 

Raḥīmī rūy-ı zerdiyle egerçi sikke-ṣūretdür / Velī bir aḳçesi yoḳ eşk-i sīm-efşāndan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 5). [velī, ] 

 

velīkin: Velâkin, ama, fakat. 

Nice demdür gözüm yaşıyla deryā āşinālardı / Velīkin āteş-i āhumla şimdi rūşenā meşʿal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 7). [velīkin, ] 

Raḥīmī yoḳ durur eksükligüm mihrinde ol māhuñ / Velīkin ḳıldı tekmīl olmadı ḥayfā ki noḳṣānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 5). [velīkin, ] 

Lebin öpmek müyesser olmadı bir şemʿ-i ruḫsāruñ / Velīkin oda yanmış cāna sūzumdan güdāz irdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 2). [velīkin, ] 

 

veraʿ: Allah’tan korkup haramdan, günahtan, kötülüklerden sakınma, dînî buyrukları titizlikle yerine getirme, 
takvâ. 

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [veraʿdan, -dan ] 

Beni ḥālümde ḳoñ ben özge ḥālet iḫtiyār itdüm / Veraʿ ehlin ḳoyup kūy-ı ḫarābāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 1). [veraʿ, ] 

 

verd: Gül. 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [verdi, -i ] 
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verd-i ḫandān:  

1.Gülen/açılmış gül. 

Dāġ-ı ġam yaḳdı dile bir verd-i ḫandān sīnelü / Ġoncaveş ḫūn itdi baġrum ol gülistān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 1). [verd-i ḫandān, ] 

 

2. Gülen gül. || Sevgili. 

Ḫārlarla açılur ol verd-i ḫandān her ṭaraf / Bir dem olmaz kim gözümden aḳmaya ḳan her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 1). [verd-i ḫandān, ] 

Hem-dem-i ḫār oldı her bir verd-i ḫandān ey göñül / ʿAndelībāsā demidür eyle efġān ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 174, Beyit 1). [verd-i ḫandān, ] 

Ḳanlu yaşum ʿAşılu ırmaġınuñ mānendidür / Ter dutar her dem aḳup ol verd-i ḫandān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 2). [verd-i ḫandān, ] 

 

verd-i iʿtibār: İtibar gülü. 

Şehā ṭabʿ-ı Raḥīmī bülbül-i bāġ-ı belāġatdur / Anuñçün gülşen-i kūyuñda verd-i iʿtibār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 5). [verd-i iʿtibār, ] 

 

verd-i raʿnā: Hoş, parlak gül || Sevgili. 

Ne ġam esse vücūdum yelkeninüñ bādı yapraḳdan / Müyesser ola ʿömr-i Nūḥ tek sen verd-i raʿnāya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 6). [verd-i raʿnāya, -ya ] 

 

verd-i bī-ḫār: Dikensiz gül. 

Her gül-i pür-ḫār içün zār olma zinhār ey göñül / Gülşen-i ʿālemde yoḳ bir verd-i bī-ḫār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 1). [verd--i bī-ḫār, ] 

 

v’ey: Ve ey. 

Ey Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i ʿirfān-ı cūd / V’ey gülistān-ı leṭāfetde gül-i ḫandān-ı cūd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 34, Beyit 1). [v’ey, ] 

Sāḥa-i fażl u fünūnuñ şeh-süvārısın bu gün / Ey ḥabāb-ı maʿrifet v’ey ḫażret-i sulṭān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 7). [v’ey, ] 

 

vezīr: Hükümdar vekili, sivil ve askeri yetkileri olan ve paşa sanına erişmiş bulunan en yüksek aşamalı görevli. 

Ferāġat-baḫş olur şāh u vezīre inḳıyād itmez / Olanlar ḳalb-i istiġnāyıla ferzānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 2). [vezīre, -e ] 
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vir-:  

1.Bağışlamak, ihsan etmek. 

Raḥīmī tāc-ı sulṭāna ġubārdur dergehüñ virmez / Gedāyı ʿaşḳuñ itmez pādişāhum derd-i ser peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 7). [virmez,-mez ] 

Her diyāra kim ḳadem baṣsañ ḳudūmüñden şehā / Ḫārdan güller biter her ḫāra virür laʿl-i nāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 4). [virür, -ür ] 

Şol demde yine nāle viren ḳādir-i ḳuddūs / Bu bezme beni eyledi dem-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 5). [viren, -en ] 

Cennet ü ṭūbāya virmez ḳāmet ü dīdāruñı / Himmeti şāhum Raḥīmī bendeñüñ ġāyet bülend (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 7). [virmez, -mez ] 

Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör / Yine virmek anuñdur luṭf ol perverdigāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 3). [virmek, -mek ] 

Yoluñda cān virendür başa altın ṣanʿat-ı ʿaşḳuñ / Vefā ehlini şāhum ṣanma ḳayd-ı kār-bār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 4). [virendür, -endür ] 

Cihānuñ pādişāhum ben gedāya begligin virseñ / Ḳabūl eylersem anı kāfer olayın bir ān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 5). [virseñ, -señ ] 

Yine beg virdi Raḥīmī ḫālüñe dil-murġını / Himmetüñ gibi bülend olur hücūm-ı şāh-bāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 7). [virdi, -di ] 

Cān idi borcumuz lebüñe eyledük edā / Ġamzeñ sebeb ne vire eline ḥavālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 3). [vire, -e ] 

Virürdüñ ḫırmen-i dihḳān-ı dehrüñ ḥāṣılın ṣūfi / Elüñe girse ger gendüm ḳadar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 4). [virürdüñ, -ürdüñ ] 

Dirhem ü dīnāradur raġbet hünerde yoḳ revāc / Naḳd-i ʿömrüñ vir olup cehle ḫarīdār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 3). [vir, ] 

Āsitānuñda Raḥīmīye gedālıḳ virdüñ / Ḳula devlet virici ḥażret-i sulṭānumsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 232, Beyit 7). [virdüñ, -düñ ] 

Ḫaṭṭ-ı ruḫsāruñ yazaldan ʿārıżuñ üzre nişān / Virdiler derd ehline gūyā ki menşūr-ı emān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 1). [virdiler, -diler ] 

Almazam ḥabbeye ṭūbāsını bāġ-ı ḫuldüñ / Hüner oldur saña bir serv-i ḫırāmān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 3). [virsün, -sün ] 

Gel ṭoġrudalum biz dümeni baḥr-i ʿaṭāya / Almaḳ bizüm ü virmek o sulṭāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 3). [virmek, -mek ] 

El ḳaraldan ḳomadı zülfi bu miskinde ḳarār / Virdi hem ṣabrı dil-ārāmı dil-ārāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 4). [virdi, -di ] 

Her neye ṣunarsañ irişür dest-i şerīfüñ / Virmiş elüñe Ḥaḳḳ yed-i ṭāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 6). [virmiş, -miş ] 
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Ṣabrına ṣad āferīn ol merd-i ṣāḥib-ʿiṣmetüñ / Virmedi ḳoynını zindānuñ Zelīḥā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 5). [virmedi, -medi ] 

Rāstī bir tāze revnaḳ virdi cism-i ʿāleme / Ḫılʿat-i şāhı şehā sen ḳāmeti bālāyıla (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 290, Beyit 2). [virdi, -di ] 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [vireyin, -eyin ] 

Naḳd-i cān vire idüm rūz-ı viṣāline bedel / Bir gice girse Raḥīmī ele ʿuryān Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 338, Beyit 5). [vire, -e ] 

Leb-i cān-baḫşı virür ḫasta dile gerçi ḥayāt / Sitem-i ġamze-i fettān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 2). [virür, -ür ] 

 

2.Satmak. 

Gözüm yüzüm sürince o māhuñ rikābına / Dökdüm şu deñlü aḳçaya vir bī-ḥisāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 5). [vir, ] 

 

3.Kazandırmak. 

Geh bozar gāh düzer ṣafḥasını bedr-i münīr / Viremez defter-i ḥüsnüñe beyāż üzere nāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 6). [viremez, -emez ] 

 

4.Değişmek. 

Raḥīmī dü cihāna dergehüñ virmez benüm ḫānum / Anı vallāhi ṣanma bir daḫi dār u diyār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 7). [virmez, -mez ] 

Cihān devletine ḳapuñ virmezin / Ḫulūṣ eyle ʿabd-i vefādāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
3). [virmezin, -mezin ] 

Mihr ü māh öpmege virmem ayaġuñ ṭopraġın / Günde ger bir efser-i zerrīn ḳoyalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 3). [virmem, -mem ] 

 

5.Teslim etmek. 

Devleti Ḥaḳḳ umarum saña vire sulṭānum / Ẕāt-ı pāküñde vücūhāt ile var istiḥḳāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 6). [vire, -e ] 

Etegüñ ṣanmış sifālin dem olur mı ḫ˅ār-ı ʿaşḳ / Dökseler ger ḳanını virmez anı cām-ı Ceme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 3). [virmez, -mez ] 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [virme, -me ] 

 

6.Yetiştirmek. 
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Āb-ı fürḳatle nice dem perveriş ḳılmaḳ gerek / Mīve-i vuṣlat vire tā şāḫsār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 77, Beyit 4). [vire, -e ] 

 

vīrān:  

1.Yıkık, yıkılmış, harap (yer). 

Ey Raḥīmī ʿaşḳuña dil şol zemān vīrān iken / Daḫi maḫfīdi bu çār ʿunṣurda genc-i şeş cihāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 7). [vīrān, ] 

Vefā ummañ bu dünyā derd-i bī-pāyānımış bildüm / Ṣoñı maʿmūre-i dehrüñ yine vīrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 1). [vīrānımış, -ımış ] 

Raḥīmīnüñ dilinde genc-i ʿaşḳun mesken itmişdür / Unutduñ pāy-mālüñdür sen ol vīrānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 7). [vīrānı, -ı ] 

Dü ʿālemde hemān şāhum ḳabūl-i dāġ-ı derdüñdür / Raḥīmī inzivā-yı genc-i şifā n’itsün o vīrānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 7). [vīrānı, -ı ] 

 

2. Yıkık dökük, harap olmuş yer || Âşık. 

Ten-i maʿmūr-ı ʿaşḳuñ gencine cāy olmaḳ ecliçün / Yıḳup yire berāber itdügüñ vīrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 2). [vīrānuñı, -uñı ] 

 

vīrān eyle-: Yıkmak, harap etmek. 

Göñlümüñ maʿmūresin ey kāş vīrān eylesem / Genc-i ʿaşḳuñ dil-berā içinde pinhān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 1). [vīrān eylesem, -sem ] 

 

vīrān it-: Yıkmak, harap etmek. 

Ḥalḳa ḥalḳa devr idelden ḫaddüñi ey genc-i ḥüsn / Ḳalmadı bir dil ki vīrān itmedi ol mār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 2). [vīrān itmedi, -medi ] 

Göñül maʿmūresin vīrān iderse yāre incinme / Meseldür bu girü yıḳan yapar miʿmār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 5). [vīrān iderse, -erse ] 

 

vīrān ol-: Yıkılmak, harap olmak, perişan olmak. 

Ġamum ṣorma benüm mesrūr dil-i maʿmūra ḫāṭırdan / Yıḳıḳ göñlüm benüm cevriyle vīrān olmayan 
bilmez (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 4). [vīrān olmayan, -mayan ] 

ʿAşḳ ile vīrān olan dil istemez ābādlıḳ / Ögrenen endūh-ı hecre hīç diler mi şādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 141, Beyit 1). [vīrān olan, -an ] 

 

vīrāne: Yıkılmış, harâb olmuş yer. 
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Ṭañ mı ey meh pertev-i mihrüñ tecellī eylese / Niçe gündür kim o şevḳıyla bu dil vīrānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 2). [vīrānedür, -dür ] 

Bu māl-ḫulyā-yı ʿaşḳuñ n’ola mesken ṭutsa sīnemde / Niçe vīrāne var içinde genc-i şāyegān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 6). [vīrāne, ] 

Ṭılısmāt-ı vücūduñda maḥabbet gencini ḥıfẓ it / Raḥīmī olıgör yap yap hemān vīrānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 5). [vīrānesi, -si ] 

Vīrāneñüm ḫayāl-i ʿaşḳuñla didüm ey dost / Didi Raḥīmī anı yap yap ʿimāret itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 5). [vīrāneñüm, -ñüm ] 

N’ola mesken ṭutsa göñlümde ḫayāl-i ḥüsn-i yār / Bulınur vīrānede elbette genc-i şāyegān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 233, Beyit 4). [vīrānede, -de ] 

Yine yap yap yapagör ḥāliyā vīrānedür gönlüm / Anı maʿmūr idüpdüñ sābıḳan genc-i viṣālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 6). [vīrānedür, -dür ] 

 

vīrāne ol-: Yıkılmak, harap olmak. 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [vīrāne olmaya, -maya ] 

 

vīrāne ṭavr ḳıl-: Yıkık dökük tavırlı yapmak. 

Ḳıldı cevr-i yār-ı dil maʿmūresin vīrāne ṭavr / Seng-i mihnetle binā ṭarḥ itdi üstādāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 66, Beyit 1). [vīrāne ṭavr ḳıldı, -dı ] 

 

vird: Sık sık ve devamlı okunan dua. 

Ruḫ-ı verdüñle virdüm Sūre-i Nūr / Ḳaşuñ fikr ile ẕikrüm nūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 3). [virdüm, -üm ] 

Raḥīmī ḳuluñuñ virdi budur kim dāʾimā ʿömrüñ / Nihāl-i ser-firāz-ı gülşen-i bāġ-ı cihān olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 7). [virdi, -i ] 

 

vird-i müstecāb: Kabul olunmuş dua. 

Unutma añ Raḥīmī ḳuluñı düşnām-ı laʿlüñden / Benem ol ey mürüvvet kānı vird-i müstecābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 5). [vird-i müstecābumdur, -umdur ] 

 

vird-i seḥergāh: Seher vakti duası. 

Vücūd-ı nāzük-i cānānı yā Rabb ṣaḳla āfetden / Raḥīmī ḫasta-i zārum budur vird-i seḥergāhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 5). [vird-i seḥergāhum, -um ] 

 

virici: Verici, veren. 
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Āsitānuñda Raḥīmīye gedālıḳ virdüñ / Ḳula devlet virici ḥażret-i sulṭānumsın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 232, Beyit 7). [virici, ] 

 

viṣāl: Ulaşma, kavuşma. 

Ne ġam çek şām-ı hecr içün ne şād ol rūz-ı vaṣl içün / Raḥīmī her viṣālüñ āḫiri hicrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 7). [viṣālüñ, -üñ ] 

Raḥīmīyem oldum firāḳuñla yār / Viṣālüñi ṭālib emekdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 7). 
[viṣālüñi, -üñi ] 

Viṣālüñ māhına gördüm seḥāb-ı hecr olur māʾil / Hemān dem bād-ı āhum günbed-i devvāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 4). [viṣālüñ, -üñ ] 

Lebüñi çeşme-i cān Kaʿbe görmiş adam yoḳ / Perī viṣāl gibi mā-ḥaṣal meseldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 4). [viṣāl, ] 

Ruḫ u laʿlüñle cān ḫod ḳan uġuduñ dur gülüm balüm / Viṣālüñ ḫ˅ānınuñ muḥtāc u ḳan ḥayrānıyuz 
şimdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 3). [viṣālüñ, -üñ ] 

Virmez viṣāle nevbet ten āsiyāba döndi / Gendümi żāyiʿ itdi fürḳat ġamıyla devrān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 2). [viṣāle, -e ] 

 

viṣāl-i bāġ-ı cennet: Cennet bahçesinin vuslatı. 

Gel görin iẓhār-ı dīdār it Raḥīmī ʿāşıḳa / Ey viṣāl-i bāġ-ı cennet rūy-ı rıḍvānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 7). [viṣāl-i bāġ-ı cennet, ] 

 

viṣāl-i miyān: Beline kavuşma. 

Yol bulmadı viṣāl-i miyānuña ḳıl ḳadar / Bu yolda ḥayf żāyiʿ olan ʿömr-i nāzenīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 3). [viṣāl-i miyānuña, -uña ] 

 

viṣāl-i şehriyār-ı yār: Sevgilinin padişahının kavuşması. 

Viṣāl-i şehriyār-ı yāra şemʿ-i encüm olmazdı / Hemān kendü özin yanmaġa tenhā bir ocaġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 3). [viṣāl-i şehriyār-ı yāra, -a ] 

 

viṣāl-i yār: Sevgiliye kavuşma. 

Ḫurrem viṣāl-i yār ile aġyār ben ġarīb / Oldum firāḳ u ḥasret ile ġam-güsār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 7). [viṣāl-i yār, ] 

 

viṣālüñ bāġı: Kavuşma bahçesi. 

Ṣabā gibi viṣālüñ bāġına bir dem irem diyü / Bu dil dīvānedür ṣaḥrāya geh kuhsāra düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 2). [viṣālüñ bāġına, -üñ, -na ] 
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vişne:  Gülgillerden, dalları kırmızımtırak, çiçekleri beyaz renkte, kiraza benzer bir ağacın genellikle reçel ve şerbet 
yapılan, kırmızı renkte ekşimtırak meyvesi, ekşi kiraz.. 

Ḫoş-ābuñ ḫoş-müşābihdür leb-i cānāna ey vişne / Meẕāḳ-ı mey-ḫoşuñ rengīn tesellī cāna ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 1). [vişne, ] 

Lebinden dem uraldan sen döker ḳan çeşm-i giryānum / Niçün ḳan üzre ḳan itdüñ girüp meydāna ey 
vişne (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 2). [vişne, ] 

Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [vişne, ] 

Lebi şeftālusı cüllābına ben ḳanda ḳandum āh / Şehādet itme nā-ḥaḳ yere girme ḳana ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 4). [vişne, ] 

Lebin öpmekde āl it ter düşer nāzük-ṭabīʿatdur / Ṣaḳın reng almasun ol ġonca-leb mestāne ey vişne 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 5). [vişne, ] 

Baña ʿunnāb-ı laʿlinsüz ne cānum ḳayısı ayva / Doyamam nārveş ben kāse-i hicrāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 6). [vişne, ] 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [vişne, ] 

 

vuḳūf: Bilgi. 

Ḥāl-i erkāna vuḳūfı var Raḥīmī bendeñüñ / Gāh paşayı gehi ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 8). [vuḳūfı, -ı ] 

 

vuṣlat: Kavuşma, buluşma. 

Vuṣlatuñla Āyete’l-kürsi ḥaḳı ey āfiṭāb / ʿArşa döndi şehr-i Marʿaş ṭoldı nūr-ı fetḥ-i bāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 1). [vuṣlatuñla, -uñla ] 

Fürḳatiyle biñ ġamum var eylemem bir bir beyān / Vuṣlatıyla şād olup dildārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 3). [vuṣlatıyla, -ıyla ] 

Ġuṣṣa-i hecrüñ Raḥīmī göñlini ġamnāk ider / Vuṣlatuñla luṭf idüp şād it feraḥnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 5). [vuṣlatuñla, -uñla ] 

Ḳara baġrum un idüp devrān aġartdı ṣaḳalum / Vuṣlata nevbet degirmendür kenār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 8). [vuṣlata, -a ] 

Vuṣlatuñ olmaz müyesser ġuṣṣa-i aġyārsuz / Gülşen-i ʿālemde ey gül gibi pür-ḫārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 6). [vuṣlatuñ, -uñ ] 

Bilmedüm vuṣlatına ḫasta Raḥīmī çāre / İntiẓār-ı ġam-ı hicrān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 345, Beyit 5). [vuṣlatına, -ına ] 

 

vuṣlat bul-: Kavuşmak. 
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Ben senüñle fürḳatüm vuṣlat bulursam söyleşem / Ey gözi bīmār ger ṣıḥḥat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 1). [vuṣlat bulursam, -ursam ] 

 

vuṣlat-ı dildār: Sevgiliye kavuşma. 

Vuṣlat-ı dildāra mānend olalı evān-ı ʿīd / Kaʿbe ḥaḳḳı ḫoş ṣafāyıla geçer devrān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 1). [vuṣlat-ı dildāra, -a ] 

 

vü: Ve. 

Cigerde ḫūn-ı ḥasret gözde eşk-i ġam işigüñde / Bilinmedük daḫi nem ḳaldı ger maḫfī vü ger peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 5). [vü, ] 

Ḳanda ḳandı dil senüñ cüllāb-ı luṭfuñ ḳandına / Ey seḫā vü mekrümet kānı benem ʿaṭşān-ı cūd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 6). [vü, ] 

Dil miyānuñ ārzūlar cān lebüñ eyler ümīd / Āh kim maḳṣūd-ı nā-peydā vü maḳṣad nā-bedīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 1). [vü, ] 

Ġarrā ḳaşuña beñzemeyeydi vü ger hilāl / Burc-ı şerefde olmaz idi şehriyār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 4). [vü, ] 

Geçdi taḳvā vü veraʿdan oluban mest ü ḫarāb / Ṣorma aḥvāl-i Raḥīmīyi ki rüsvālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 5). [vü, ] 

Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [vü, ] 

Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider / Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 1). [vü, ] 

Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [vü, ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [vü, ] 

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [vü, ] 

Bir fenā ābdālıyam ben tekyegāh-ı ʿaşḳuñuñ / Nāle vü feryāddan nāy u rebābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 6). [vü, ] 

Āh kim gitdi elümden dil ne dil dildār hem / Sīne dāġ-ı ḥasret ile ḫasta vü efgār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 1). [vü, ] 

Dāne vü dāmıyla ḫāl ü zülfüñ olmazmış şikār / Yüksek uçarmış o pervāz-ı hümāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 4). [vü, ] 

Varlıġum naḳd-i vücūduñladur ey genc-i murād / Yire geçsün sensizin dünyā vü mā-fihā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 2). [vü, ] 
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Dīdemüñ nūrı vü sīnemde sürūrum sensin / Cānumuñ cānı vü hem-derdüme dermānumsın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 232, Beyit 2). [vü, ] 

Mürīdüñ olmayan ḥaḳḳā senüñ merdūd-ı ʿālemdür / Muḥibb ü muḫliṣ olmışdur saña bī-gāne vü ḫ˅īşān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 4). [vü, ] 

Bülbülüñ nāle vü feryādı hezār olsa ne ġam / Gül olur ḫāra muḳārin o ġam-ı ġavġāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 6). [vü, ] 

Geh ġam-ı hecr Raḥīmī vü geh ümmīd-i viṣāl / Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 7). [vü, ] 

Sāde vü ṣāf-dil olmasa yoluñda ey meh / Pertev-i mihrüñe olmaz idi erzāni zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 5). [vü, ] 

Ġarḳa virdi āb-ı çeşmüm sūy-ı baḥri ser-be-ser / Dūd-ı āhum çerḫe irdi şāhidüm māī vü māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 5). [vü, ] 

Naḳd-i maḳṣūdum vücūduñ genc-i ümmīdüm ḳapuñ / Gözüme dünyā vü mā-fihā benüm berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 6). [vü, ] 

Çīn-i zülfini Ḫıṭā vü Ḫotene virme ḫaṭā / Ki ṣaḳın alma ḫaṭ u ḫaddına Rūm u Şāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 2). [vü, ] 

Sāye ṣalalı kākül-i dil-ber gibi tūġuñ / Ṭuġrā-yı ẓafer Hinde vü Kāşāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 3). [vü, ] 

Emrüñe boyın urdı vü baş egdi ḳalemvār / Tīġüñ ḫaberi şāh-ı Ḫorāsāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 6). [vü, ] 

İnkār idenüñ ḥāli nedür mesʾele maʿlūm / İḳrār iden İslāma vü īmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 336, Beyit 7). [vü, ] 

Hey āfet nāzüküñ oranı yoḳ mı / Cefā vü cevrüñüñ pāyānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
1). [vü, ] 

Dil-āşüfte vü bīmār-ı ʿaşḳum / Ṭabībā derdümüñ dermānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
3). [vü, ] 

Ṣaḳın ey ġonca-leb bülbüllerüñüñ / Seḥerde nāle vü efġānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 4). [vü, ] 

ʿAṭā vü luṭf güni mevsim-i ʿināyetdür / Şehā Raḥīmīye şefḳat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 5). [vü, ] 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı / Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 1). [vü, ] 

Dile ġamzeñ uralı yāre Meḥemmed Çelebi / Olmışam ḫasta vü bī-çāre Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 348, Beyit 1). [vü, ] 

 

vücūd: Beden, cisim, varlık. 

Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile / Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 2). [vücūdın, -ın ] 
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Bāda ṭabşırdum hevāñ ile vücūdum ḫırmenin / Ṣanma ʿömrüm ḥāṣılı ʿömrüm benüm bād-ı hevā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 4). [vücūdum, -um ] 

Kān-ı iḥsān-ı mürüvvetsin eyā Ḫātem vücūd / Keff-i feyż-ı cūduñ ile düşdi baḥre ıżṭırāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 5). [vücūd, ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūduñ şeb-nemin maḥv it / Olasın jāle gibi tā ḳarīn-i gülşen-i ḳurbet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 2). [vücūduñ, -uñ ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Arada nem ḳaldı senden ġayrı ey ḫūrşīd-ḫad 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 5). [vücūdum, -um ] 

Vücūdum gerçi bir kem-ḳaṭre dil mānend-i deryādur / Be-ḥaḳḳ-ı āyete’l-kürsī muḥīṭ-ı ʿarş-ı aʿlādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 1). [vücūdum, -um ] 

Elifler servlerdür dāġlar gül yāreler ġonca / Vücūdum bāġ-ı miḥnet āh eşküm cüst u cūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 2). [vücūdum, -um ] 

ʿĀşıḳ-ı dīdār aña dirler ki her dem ṣu gibi / Kūy-ı dil-berde vücūdın ḫāk ile hem-vār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 2). [vücūdın, -ın ] 

Raḥīmīnüñ budur dārü’ş-şifā-yı ġaybdan derdi / Vücūduña irüp ṣıḥḥat tenüñde gide zaḥmetler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 5). [vücūduña, -uña ] 

Beglige reşk itme birdür kān-ı luṭf ʿilmüñ muḥīṭ / Baḥr-i ḳudretde vücūduñ cevheri bir dānedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 4). [vücūduñ, -uñ ] 

Terk it vücūdı benligi tā kim göresin sen seni / Dil-ber müşāhiddür velī benlik arada perdedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 2). [vücūdı, -ı ] 

Şikeste-ḫātırum luṭf eyle bir ḳalbi ṣınıḳdan ṣor / Vücūdı seng-i cevriyle zaḫmdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 6). [vücūdı, -ı ] 

İşitdüm kim ḥabībüñ ʿaşḳ oḳı ḳaddin kemān itmiş / Vücūdın çeşm-i fettānı gibi ḫoş nā-tüvān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 1). [vücūdın, -ın ] 

Vücūdum bir seḫāvet kesb idüpdür żaʿf-ı fürḳatle / Ḥarāret ġālib olup cānda ne tāb u tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 4). [vücūdum, -um ] 

Ey Raḥīmī geşte-i ʿaşḳum vücūdum ġarḳ-ı ḫūn / Olmaya dem-ber-dem ammā lāyıḳ-ı fitrāk ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 5). [vücūdum, -um ] 

Vücūduña irelden ten bu göñlümde ḳarārum yoḳ / Tenüm bī-tāb olup titrer elümde iḫtiyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 1). [vücūduña, -uña ] 

Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi / Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 6). [vücūdum, -um ] 

Beni ġarḳ itdi ey kān-ı kerem ʿummānı iḥsānuñ / Vücūdum ḳaṭresin maḥv itdi hem cūd-ı firāvānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 1). [vücūdum, -um ] 

Girmesün dirseñ vücūduñ bāġına bād-ı ḫazān / Sebzezār-ı ʿāleme servi gibi āzāde gel (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 173, Beyit 3). [vücūduñ, -uñ ] 

Açılmış lāleler güller tenümde dāġ-ı ḥasretden / Vücūdum gülşeninüñ murġ-i ḫoş-elḥānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 5). [vücūdum, -um ] 
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Vücūdum ḫākini bir dem iletmez kūy-ı cānāna / Ṣabāya yalvarup çoḳ cān-feşān geldüm yolından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 4). [vücūdum, -um ] 

Ṣabāyā āhdan ġayrı bu dem benden eser umma / Vücūdum ḫākini ben reh-güẕār-ı yāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 5). [vücūdum, -um ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Daḫi nem var yanuma saʿy eylerem arada ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 3). [vücūdum, -um ] 

Vücūdum dürrinüñ ṣarrāf-ı ʿālem ḳıymetin bilmez / Cihānuñ cevherin virseñ behā ne bī-behāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 2). [vücūdum, -um ] 

Pertev-i mihrüñle şol vech ile oldum ḫāk-i rāh / Kimse farḳ itmez vücūdum sāyesin dīvārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 3). [vücūdum, -um ] 

Benüm ḫānum sen ol şehvāra dirsin baḥr-i ʿizzetde / Vücūduñ cevheri her dem her āfetden nihān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 2). [vücūduñ, -uñ ] 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [vücūduñ, -uñ ] 

Ne ġam esse vücūdum yelkeninüñ bādı yapraḳdan / Müyesser ola ʿömr-i Nūḥ tek sen verd-i raʿnāya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 6). [vücūdum, -um ] 

Naḳd-i maḳṣūdum vücūduñ genc-i ümmīdüm ḳapuñ / Gözüme dünyā vü mā-fihā benüm berg-i giyāh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 6). [vücūduñ, -uñ ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūdın yandırur yoḳdur / Beni söylerler ey meh bir daḫi şemʿ-i şebistānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 4). [vücūdın, -ın ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir gün irem diyü / Vücūdum çerḫ urur dolābveş çeşmüm döker yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 3). [vücūdum, -um ] 

Nihāl-i serv-i bālādur elifler dāġlar güller / Vücūdum gülşeninüñ dil hemān murġ-i ḫoş-āvāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 3). [vücūdum, -um ] 

 

vücūd iḳlīmi: Vücut ülkesi. 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [vücūd iḳlīmine, -ne ] 

 

vücūd-ı ʿālem: Dünyanın varlığı. 

Geymiş vücūd-ı ʿālem aḫḍar libās-ı ḫaḍrā / Şāḫ-ı gül üzre degmiş laʿlin ḳabā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 2). [vücūd-ı ʿālem, ] 

 

vücūd-ı cism: Cismani varlık, beden. 

Otaġından ḳaçan kim olsa ol şāh-ı cihān peydā / Vücūd-ı cismi ḫākiden olur gūyā ki cān peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 1). [vücūd-ı cismi, -i ] 
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vücūd-ı muṭlaḳ: Mutlak varlık. 

Cümle vücūd-ı muṭlaḳuñ sensin Raḥīmī maẓharı / Ol maṭlabuñ ġāʾib degül gel ṭālib ol maḥżardadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 7). [vücūd-ı muṭlaḳuñ, -uñ ] 

 

vücūd-ı nāzük: Narin beden. 

Vücūd-ı nāzüküñe yaraşur her laḥẓa ṣıḥḥatler / Saʿādetlü serüñden eksük olmasun saʿādetler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 1). [vücūd-ı nāzüküñe, -üñe ] 

Vücūd-ı nāzüküñde ṣıḥḥat ü emn ü emān olsun / Marīż u renc ü bīmārı naṣīb-i düşmenān olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 259, Beyit 1). [vücūd-ı nāzüküñde, -üñde ] 

 

vücūd-ı nāzük-i cānān: Sevgilinin zarif vücudu. 

Vücūd-ı nāzük-i cānānı yā Rabb ṣaḳla āfetden / Raḥīmī ḫasta-i zārum budur vird-i seḥergāhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 5). [vücūd-ı nāzük-i cānānı, -ı ] 

 

vücūd-ı yār: Sevgilinin vücudu. 

Ḳażā ṭaşından işitdüm vücūd-ı yāra zaḫm irmiş / İrişüp zār-ı bülbül ol gül-i gülzāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 1). [vücūd-ı yāra, -a ] 

 

vücūd ḫāki: Vücut toprağı, beden. 

Gel vücūdum ḫākini maḥv eyle ey bād-ı ecel / Ḳonmasun ol dāmen-i pākīzeye benden ġubār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 3). [vücūdum ḫākini, -um, -ni ] 

 

vücūhāt ile: Sebepler ile, çeşitli sebeplerle. 

Devleti Ḥaḳḳ umarum saña vire sulṭānum / Ẕāt-ı pāküñde vücūhāt ile var istiḥḳāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 6). [vücūhāt ile, ] 

 

vüfūr-ı luṭf: İhsanın bolluğu. 

Vüfūr-ı luṭfuña maġrūr olup ḳıldum ise güstāḫ / Ümīd-i ʿafv ile cürm ü cināyāt iḫtiyār itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 6). [vüfūr-ı luṭfuña, -uña ] 

 

vüsʿat bul-: Genişliğe (Manevi sırları idrak kapasitesi) erişmek, ulaşmak. 

Zülfi ucından Muṭavvel ser-güẕeştüm Muḫtaṣar / Ger dehān-ı yārdan vüsʿat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 4). [vüsʿat bulursam, -ursam ] 
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Y 
ya:  

1.Ve yahut. 

Mā-ḥaṣal emrūd ya ḫarbūz u ya bıṭṭīḫ u sīb / Ḳanḳısın iḥsān iderseñ olurum şādān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 8). [ya, ] 

Ey ḳaşı yā zaḫm-ı ġamzeñle müşebbek sīnemüz / Menzil-i sehm-i belādur ya vefā umacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 2). [ya, ] 

Görinen dāġlar yir yir ḳurılmış şāh-ı serviçün / Ḫıyām-ı sīmdür ya nūrdan bir sāyebān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 3). [ya, ] 

Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar ürer ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [ya, ] 

Gün olur ay yüzini görmezem geçer bir yıl / Bu ḫurd [u] ḫ˅āb ya leyl ü nehārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 2). [ya, ] 

Beñzer mi ṣubḥ-ı ḥüsne ya ḫaddüñ ḍuḥāsına / ʿAsr içre n’ola dirse güneş böyle olayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 2). [ya, ] 

Seyr ider her ḫār-ı ḥüsnüñ gülşenin ben lāleveş / Giñ yaḳadan gözlerüm ya dāmen-i kuhsārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 3). [ya, ] 

Nice gün olur ki görmem meh-cemālüñ göricek / Māniʿ olur aña daḫi göz yaşı ya dūd-ı āh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 2). [ya, ] 

Hemān ʿālemde sen ṣaġ ol benüm devletlü sulṭānum / Raḥīmī ġam degül ölse ya olsa nā-tüvān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 7). [ya, ] 

 

2. Belki. 

Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [ya, ] 

 

3. Ya, soru cümlelerinin başında anlamı güçlendirir. 

Bükdi hecr müjeñ ile oḫ ḳaddüm / Daḫi bu devr baña yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 2). 
[yā, ] 

 

ya: Nida, ey. 

Ġarīb ü bī-kes ü dermānde ḳaldum / Meded yā Rabb baña bir yār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
23, Beyit 4). [yā, ] 

Rıḥlet deminde cürmini ʿafv it Raḥīmīnüñ / Bār-ı girānla eyleme yā Rab bār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 7). [yā, ] 
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İşidüp raḥm eylemez nālişlerin bī-dillerüñ / Bilmezüz kim n’eylerüz yā Rabb dil-i nālānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 4). [yā, ] 

Bilmezem yā Rabb niçün ol dil-sitānum söylemez / N’oldı cirmüm incinüp ben ḳula ḫānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 1). [yā, ] 

Meger var ise yā Rabb bu ḳıyāmetden ʿalāmetdür / Benüm ḫūrşīdüm ol māha muḳābil ıḳtırān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 3). [yā, ] 

Ġarḳ itdi baḥr-i fürḳat fülk-i vücūdı yā Rab / Olmadı ḳaṭre ʿavni sen Ḫıżr-ı dīdebānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 6). [yā, ] 

Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [yā, ] 

Yā İlāhī sen beni benden bu gün āgāh ḳıl / Ḳıl ʿaṭā rāh-ı ḍalāletde yeter gümrāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 1). [yā, ] 

Kārbān-ı ʿaşḳuña bir gün ola menzil ola / Göñlümi yā Rabb ḥaḳīḳat şehrine bir rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 2). [yā, ] 

Kibriyā kūhında yā Rabb ḳılma gürg-i tīz-ceng / Rāzıyam ben meskenet rāhında bir rūbāh ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 175, Beyit 3). [yā, ] 

Ṣoñ dem āsān it Raḥīmīye şehādet lafẓını / Yā Rab īmānıyla Kurʾānı aña hem-rāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 5). [yā, ] 

Ḳadüm yā itdi dil-ber cevr eliyle / Baña raḥm eyle yā Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 2). [yā, ] 

Nice deryā-yı ḳudret ḳaṭresidür bilmezem yā Rab / Ne ḥikmet mevcinüñ seyl-āb-ı bī-pāyānıdur göñlüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 202, Beyit 6). [yā, ] 

Vücūd-ı nāzük-i cānānı yā Rabb ṣaḳla āfetden / Raḥīmī ḫasta-i zārum budur vird-i seḥergāhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 5). [yā, ] 

Ey Raḥīmī şāyiʿ itdi mā-cerā-yı eşkümi / Baña kerīm yā Rab ez-īn dīde-i ḫūn-bār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 7). [yā, ] 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [yā, ] 

Tīr ġamzeñ yā ḳaşuñ ḳaddüñ livā zülfüñ cüyūş / Mülk-i ḥüsne server-i ṣāḥib-ḳırānsın yā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 2). [yā, ] 

Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū / Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 1). [yā, ] 

Ḳanḳı gün yā Rabb gelür ol mihr-i raḫşānum yine / Ḳanḳı şeb aḫşamlaya ol māh-ı tābānum yine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 1). [yā, ] 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [yā, ] 

Raḥīmī yem-i ümmīd bu selīmü’l-bāl olup dāʾim / Murādum ḳapusın fażluñla yā Rab fetḥ-i bāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 7). [yā, ] 
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Raḥīmī ḫod ḳadīmi derd ile muʿtād-ı hicrāndur / Daḫi çekdürme yā Rab bir ḳula bu derde bu derdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 7). [yā, ] 

Ḥarīm-i ḥüsn içinde ḥāṣılı cūy-ı sirişkümdür / Özin ḳıl yaşını yā Rab k’o serv-i ser-firāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 3). [yā, ] 

 

ya: Yay. 

Doḳunmaz tīr-i müjgānuñ geçer görmezlenür şimdi / Velī ey ḳaşı ya cāna geçer peykānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 6). [ya, ] 

Bükdi bilümi fürḳat-i bār-ı cefā meded / Cevr oḳı geçdi baġruma ey ḳaşı yā meded (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 33, Beyit 1). [yā, ] 

Ḳaddüñe ṭoġru baḳamaz egri / ʿAyn-ı aʿmā içinde yā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 6). [yā, 
] 

Tīr ġamzeñ yā ḳaşuñ ḳaddüñ livā zülfüñ cüyūş / Mülk-i ḥüsne server-i ṣāḥib-ḳırānsın yā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 2). [yā, ] 

Menzil olmaġa müjeñ tīrine cān bir kez diyü / Sīnemi ḳalḳan bu ḳaddüm yā kemān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 2). [yā, ] 

Ḫamīde zülfümi yā Rabb o şāh-bāz-ı cemāl / Dil-āver oldı be-ġāyet şebinde tüldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 3). [yā, ] 

Oḳ gibi ṭoġrı olanuñ menzili meydān-ı ġam / Ḳabża-i vuṣlatdadur egri olanlar yā gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 323, Beyit 3). [yā, ] 

 

ya ḫod: Yahut, veya.  

Nigār-ı ʿārıżuñda görinen ḫaṭṭ dūd-ı āhumdur / Ya ḫod ey meh sevād-ı nāfe-i baḫt-ı siyāhumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 75, Beyit 1). [ya ḫod, ] 

 

yaḫu: Yahut. 

Ḥaḳdan ümmīd iderem cevrüñe pāyān virsün / Yaḫu ben çākerüñe ṣabr-ı firāvān virsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 251, Beyit 1). [yaḫu ] 

 

yā it-: İki büklüm etmek. 

Ḳadüm yā itdi dil-ber cevr eliyle / Baña raḥm eyle yā Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, 
Beyit 2). [yā itdi, -di ] 

 

yā leytenī künti türāb: Ah ne olurdu ben bir toprak olaydım. 

Sen ḳadem baṣduḳca ḫāke ben sürüp yüz yirdeyüz / Günde yüz biñ kez dirüm yā leytenī künti türāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 5). [yā leytenī künti türāb, ] 
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ya ya: Cümlede eş görevli öğeler arasında kullanılır. 

Göñül pervānesin ben sen ruḫı gül-nāra yandurdum / Benümle kimse ṭutuşmaz meger ya şemʿ ya 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 6). [ya ya, ] 

 

yaban: Uzak, yabancı el. 

Ḳoluñdan ṣalma yabana diyü devletlü başuñçün / Ayaġuña düşüp yalvaruban destüñ öper şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 3). [yabana, -a ] 

 

yād: Hatır. 

Ṭopṭoludur vāʿiẓ benüm gūşumda ġaflet penbesi / Ḥaḳdur sözüñ hep bilürem yādumdadur ez-berdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 6). [yādumdadur, -umdadur ] 

Şeh-süvārum ārzū-yı pāy-būsuñ yādına / Yollar üzre cismümi ḫāk ile yeksān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 6). [yādına, -ına ] 

Serv-ḳaddüñ yādına çekdüm elifler sīneme / Lāle-ruḫsāruñ firāḳı arturur nārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 3). [yādına, -ına ] 

Miyānuñ yādına cism-i nizārum / Görenler rişte ṣanur pīrehende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, Beyit 
3). [yādına, -ına ] 

 

yād: Yabancı. 

Āşinādur gerçi kim ol dil-ber-i ḥaşmet-nüvāz / Ara yirde dostlar bilmem nedür bu yadlıḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 141, Beyit 4). [yadlıḳ, -lıḳ ] 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme / Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 1). [yādı, -ı ] 

 

yād it-: Hatırlamak, anmak, bahsetmek. 

Yoluñda tīġ-i hicrānuñla ben ḳurbānuñı yād it / Tenevvür ġamda bu baġrı yanıḳ biryānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 1). [yād it, ] 

Ten-i maʿmūr-ı ʿaşḳuñ gencine cāy olmaḳ ecliçün / Yıḳup yire berāber itdügüñ vīrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 2). [yād it, ] 

Başum seng-i cefāyıyla yarup ḳan eyleyüp yaşum / Ḳanı ol demlerüm añ luṭf-ı bī-pāyānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 3). [yād it, ] 

Ḳara zülfüñ gibi ʿaḳl u ḳarārı tār-mār olmış / Vefā deştinde dil Mecnūn-ı ser-gerdānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 4). [yād it, ] 

Dil-i pür-derdi perverde ḳılurduñ cevr ü nāz ile / Yine ol niʿmete ḳāniʿ bu ben şükrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 5). [yād it, ] 
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Doḳunmaz tīr-i müjgānuñ geçer görmezlenür şimdi / Velī ey ḳaşı ya cāna geçer peykānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 6). [yād it, ] 

Raḥīmī dostum bī-gāne ṣanma āşinālıḳ ḳıl / Ḳadīmī cān nisāruñ bende-i fermānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 7). [yād it, ] 

Baḥr-i fürḳatde ḳaldı dil yād it / Varṭa-i ġamda āşinā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 3). 
[yād it, ] 

Beni hecrüñle ġamgīn düşmenüm vaṣluñla şād itme / Unudup āşināyı dostum her yādı yād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 1). [yād itme, -me ] 

 

yād ol-: Yabancı olmak. 

Vaḥşet-ābād-ı ġamuñla olalı dil āşinā / Dostlar yād oldı ol benden ṣafāsın görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 195, Beyit 4). [yād oldı, -dı ] 

 

yādgār: Armağan, hediye. 

Getürdüm tuḥfe-i cān-ı ḥaḳīri kūy-ı cānāna / Ḳabūl eyle dimek ḥaddüm degül ol yādgār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 6). [yādgār, ] 

 

yādgār ḳal-: Hatıra kalmak. 

Sīnemdeki elifler sehm-i sitemdür ey dost / Bu ḳaldı yādgārı her bir ḳaşı kemānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 5). [yādgārı ḳaldı, -ı, -dı ] 

 

yād-ı laʿl: Dudağının hayali. 

Yād-ı laʿlüñdür Raḥīmī mürdeye viren ḥayāṭ / Ḳālib-i fersūdedür ey ʿḬsā-dem cānsuz cesed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 7). [yād-ı laʿlüñdür, -üñdür ] 

Yād-ı laʿlüñle ḫūn-ı dil içerüz / Cāna cām-ı ṣafā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 3). 
[yād-ı laʿlüñle, -üñle ] 

Yād-ı laʿlüñle Raḥīmī ḫūn-ı dil içer müdām / Gelmedi cānā bu devre bir ayaḳdaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 5). [yād-ı laʿlüñle, -üñle ] 

Yād-ı laʿlüñle aḳan yaşumdur ey deryā-yı cūd / Saḫt iden her dem ṣadef içinde nisyān cevherin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 3). [yād-ı laʿlüñle, -üñle ] 

 

yād-ı leb-i laʿl: Kırmızı renkli dudağın hatırası. 

Ḫūn-ı dil yād-ı leb-i laʿlüñle şerbetdür baña / Tende ġamzeñ yāresi āsār-ı ṣıḥḥatdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 1). [yād-ı leb-i laʿlüñle, ] 

 

yād-ı leb: Dudağın yadı (düşüncesi, hatırlanması). 
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Maḥabbet bādesin yād-ı lebüñle şol ki nūş eyler / Teninde ḳanı ḳaynar cānı sāġar gibi cūş eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 90, Beyit 1). [yād-ı lebüñle, -üñle ] 

 

yād-ı sīm-beden: Gümüş bedennin hatırası. 

İksīr-i ʿaşḳ çehremi zerd itdi zer gibi / Daḫi o yād-ı sīm-beden bī-ḫaber gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 1). [yād-ı sīm-beden, ] 

 

yād-ı ʿummān: Yabancı deniz. 

Ey Raḥīmī āşinā-yı baḥr-i ʿaşḳ-ı yār olan / Yād-ı ʿummān istemez deryā diyārın istemez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 114, Beyit 7). [yād-ı ʿummān, ] 

 

yaġ: Yağ. 

Baḥr-i ḫaddüñle görelden āteşüm ey yār şemʿ / Baġrınuñ yaġın yaḳup aġlar baña her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 1). [yaġın, -ın ] 

Kendünüñ yaġıyla ṣızup ḳorlanur her kūşede / Nār-ı ġamdan kimseye ʿacz eylemez iẓhār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 2). [yaġıyla, -ıyla ] 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [yaġın, -ın ] 

 

yaġı: Düşman. 

Ṣalınma nārvenveş itme tenhā bezm-i kuhsārı / Ruḫuña lāle ḳan düşmen lebüñe mey ḳızıl yaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 4). [yaġı, ] 

 

yaġ-: Yağmak, düşmek. 

Vaṣf-ı ḳaddüñle Raḥīmī rast u mevzūn-ṭabʿdur / Luṭf-ı güftāruñla aġzından yaġar dürr-i ḫoş-āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 7). [yaġar, -ar ] 

 

yaġma it-: Yağmalamak, talan etmek. 

Göñlümi şeydā benüm bu zülf-i ʿanber-bār ider / ʿAḳlumı yaġma şehā ol çeşm-i pür-seḥḥār ider 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 1). [yaġma ider, -er ] 

 

yaġmacı: Yağma eden, yağmalayan. 

Dil ḳarār u hūşı çeşmüñden anuñçün ḥıfẓ ider / Naḳdi tārāc eyler ol Tātār bir yaġmacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 3). [yaġmacıdur, -dur ] 

Dil yine ḳul oldı bir beg yüzlü Türkmān oġlına / Ġamzesi yaġmacıdur beñzer Tatar Ḫān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 1). [yaġmacıdur, -dur ] 
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yaġmala-: Yağmalamak, talan etmek. 

Naḳd-i ʿömrin yoḳ yire ol nā-ḫalef ḳıldı telef / Yaġmaladılar metāʿını dükānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 5). [yaġmaladılar, -dılar ] 

 

yaġmur gibi yaġdur-: Yağmur misali gelmek, çok fazla olmak. 

Yaġdurursın başuma ġam ṭaşların yaġmur gibi / Nice olsun bu vücūdum ḳaṣrı ābād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 6). [yaġmur gibi yaġdurursın, -durursın ] 

 

yaḫ: Buz. 

Żiyāfet ḳılmaġa şāh-ı şitāyı pādişāh-ı serd / Ṭolu pālūdeyi yaḫ birle ṭās-ı kün-fe-kān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 4). [yaḫ, ] 

 

yāḫud: Yahut, veya. 

Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [yāḫud, ] 

 

yaḳ-:  

1.Ateşe vermek, tutuşturmak. 

Yaḳalı envār-ı ḥüsnüñden çerāġ ey āfitāb / Burc-ı ʿizzetde şeref buldı meh-i tābān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 6). [yaḳalı, -alı ] 

Ṣu ḳoyup ocaġına her sū yüridi ġāzīler / Nār-ı şevḳıyla serāy-ı dil-sitānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 4). [yaḳdılar, -dılar ] 

Yiridür çıḳsa duḫān-ı āh-ı ḳalbi göklere / Ḫānesi külli yıḳıldı ḫānmānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 61, Beyit 6). [yaḳdılar, -dılar ] 

Işıḳlar gibi yanmış ʿāşıḳuz biz nār-ı şevḳıyla / Yaḳar ḳandīl-i āfāḳı dil-i sūzānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 5). [yaḳar, -ar ] 

Gül yüzüñçün dilde yüz dāġ-ı vefā yaḳduḳ yine / Rūşen oldı mihrüñ ile gün gibi ʿunvānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 5). [yaḳduḳ, -duḳ ] 

Baḥr-i ḫaddüñle görelden āteşüm ey yār şemʿ / Baġrınuñ yaġın yaḳup aġlar baña her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 1). [yaḳup, -up ] 

Meclisüñde şevḳ ile yaḳdı fitīl-i cānını / Ṭañ degül olursa māhum maẓhar-ı envār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 4). [yaḳdı, -dı ] 

Şemsveş devrüñde bir rūşen-çerāġ eyle beni / Meh gibi her kūşede yaḳduñ kevākibvār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 4). [yaḳduñ, -duñ ] 
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Dest-i cevr ile Ḫalīlüm ḥaẕer it yaḳma ṣaḳın / Ḳıble-i ehl-i Ṣafā Kaʿbe-i ʿulyādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 6). [yaḳma, -ma ] 

Ḳandīl gibi ḳapuña dil baġlamasa ger / Yaḳmazdı nār-ı şevḳuñı bu ḳalb-i āteşīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 2). [yaḳmazdı, -mazdı ] 

Ḥasret-i ḫālüñle ey serv-i revān / Sīneme çekdüm elif yaḳdum dögün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 2). [yaḳdum, -dum ] 

Yaḳup eczāmı külli kül idüp nār-ı firāḳuñla / Semenderveş yataġum ey yüzi gül-nār nār itme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 2). [yaḳup, -up ] 

Raḥīmīyem vefā cemʿinde bir tābende şemʿum ben / Çerāġın şuʿle-i sūz-ı derūnumdan yaḳar lāle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 7). [yaḳar, -ar ] 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [yaḳardı, -ardı ] 

Ḫal ü ḫaddınsız yaḳup eczāyı çeşmüm gül gibi / Lāle gibi dāġ-ı ġamda dāġdār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 4). [yaḳup, -up ] 

Baña āh o ḳomaz ḳurd gibi baḳmasın ḳaçar gūr gūr / Anuñçün āteş-i āhum yaḳar cayır cayır dāġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 5). [yaḳar, -ar ] 

Bir’ki gün mihr itse ol meh olma ey germ-ābe germ / Serddür fürḳat ṣaḳın yaḳar ḳara ḳayġu seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 3). [yaḳar, -ar ] 

Hecr odı yaḳdı sīnemi baġrum kebāb idüp / Dutdı çevirdi başumı biñ pāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 5). [yaḳdı, -dı ] 

Yaḳam rūy-ı zemīni nār-ı fürḳat böyle ḳalursa / Virem ġarḳ-āba ṭūfān yaşum ile sūy-ı ʿummānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 6). [yaḳam, -am ] 

 

2.Dağlamak. 

Ḫāl-i ruḫuñ firāḳı ile nār-ı ḥasretüñ / Yaḳdı Raḥīmī sīnesine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 80, Beyit 5). [yaḳdı, -dı ] 

 

3. Yakmak ‖ gönlü tutuşturmak, ıztırap çektirmek. 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [yaḳam, -am ] 

Nār-ı hecre yaḳan beni her şeb / Bir yalıñ yüzlü yār-ı meh-rūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
6). [yaḳan, -an ] 

Dāġ-ı ġam yaḳdı dile bir verd-i ḫandān sīnelü / Ġoncaveş ḫūn itdi baġrum ol gülistān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 1). [yaḳdı, -dı ] 

 

4. Iztırap çektirmek, acı vermek. 
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Nār-ı ḳahrıyla ḳızılbaşuñ revānın yaḳdılar / Naḫcüvānın yaḳdılar gūyā ki cānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 1). [yaḳdılar, -dılar ] 

Nihān oldı gözümden laʿl-i nābuñ niçe demlerdür / Yaḳar ġam cāmı ben mest-i ḫarābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 1). [yaḳar, -ar ] 

 

5.Yıkmak. 

Nār-ı ḳahrıyla ḳızılbaşuñ revānın yaḳdılar / Naḫcüvānın yaḳdılar gūyā ki cānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 1). [yaḳdılar, -dılar ] 

Gördi bennā-yı ferāset ʿahdinüñ bünyādı yoḳ / Ṭarḥ idüp bünyādını hem ḫanedānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 2). [yaḳdılar, -dılar ] 

Ṭāliʿ-i naḫsı ḫarāba virdi Saʿd-ābādını / Başa tozlar ḳoparuban Iṣfahānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 3). [yaḳdılar, -dılar ] 

Naḳd-i ʿömrin yoḳ yire ol nā-ḫalef ḳıldı telef / Yaġmaladılar metāʿını dükānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 5). [yaḳdılar, -dılar ] 

Ey Raḥīmī bildi bes şāh-ı hümāyūn menzilet / Būm-ı nekbetdür anuñçün āşiyānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 7). [yaḳdılar, -dılar ] 

 

yaḳa:  

1.Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü. 

Gül yaḳalarda yaḳam sīnemi ben lāle gibi / Gül yüzüñ seyr ide nergis gibi her bir güstāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 2). [yaḳalarda, -larda ] 

Ġonca-i gülzār-ı ʿiṣmet dāmeninde dest-i ḫār / Gül gibi ben yaḳamı ġayretden itdüm çāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 3). [yaḳamı, -mı ] 

Dāmenine irmege her dem ṣabā pīrāhenüñ / Ḳomadı elden yaḳasın dil-berā pīrāhenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 158, Beyit 1). [yaḳasın, -sın ] 

Cāmeveş ben giñ yaḳadan seyr idem gül sīneñi / Ḳoca ḳarşumda seni sürüp ṣafā pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 6). [yaḳadan, -dan ] 

Nev-bahār irdi benefşeyle güle ḳarşu yine / Ben de yelken ṭorıda bir yaḳası çāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 5). [yaḳası, -sı ] 

Ten-cāmesi yaḳasın çāk itdi dest-i ġayret / Ey ġonca aça senüñ gül gibi ḫāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 274, Beyit 2). [yaḳasın, -sın ] 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni / Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 4). [yaḳalı, -lı ] 

 

2. Sahil. 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [yaḳasında, -sında ] 
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Seyr ider her ḫār-ı ḥüsnüñ gülşenin ben lāleveş / Giñ yaḳadan gözlerüm ya dāmen-i kuhsārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 3). [yaḳadan, -dan ] 

 

3.Taraf. 

Çeküp dāmānını kuhsārveş ṣaḥrā-yı ʿālemde / Ferāġat yaḳasından dil deñiz gibi kenār ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 56, Beyit 4). [yaḳasından, -sından ] 

 

yaḳala-: Yakalamak, tutmak. 

Ṭañ mıdur şehrüñi ey meh oda yaḳsa āhum / Yaḳalar dāmen-i vaṣluñı ṣunup her ʿases el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 4). [yaḳalar, -r ] 

 

yaḳasın çāk çāk it-: Yakasını parça parça etmek, parçalamak. 

Çāk çāk itdi yaḳasın ṣubḥ-dem gülşende gül / Ġanc-ı laʿlüñden meger ḳılmış ṣabā bir keşf-i rāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 5). [yaḳasın çāk çāk itdi, -di-sın ] 

 

yaḳasın çāk it-: Yaka yırtmak, büyük bir üzüntü ve çaresizlik içinde bulunmak. 

Dehānuñ rāzını ṭuymış ṣabādan ġonca-i ḫoş-bū / Yaḳasın çāk idüp gül gibi ḫavfinden didi yā hū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 1). [yaḳasın çāk idüp, -sın-üp ] 

 

yaḳıl-: Yanmasını sağlamak, tutuşturmak, ateşe vermek. 

Yaḳılsun nāreven şimşād u ʿarʿar yirlere geçsün / Cihān bāġında tek server-i ḫoş-reftār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 2). [yaḳılsun, -sun ] 

 

yaʿḳūb: Hz. Yakup. Yakup peygamber, Hz. Yusuf'un babasıdır. Yusuf'un öldüğünü sanarak gözyaşı döker ve 
gözleri kör olur. Yusuf''a kavuşunca da gözleri tekrar görmeye başlayan İbrani peygamberidir. 

Ben senüñ Yaʿḳūbuñum ey Yūsuf-ı gül-pīrehen / Nükhet-i cān-baḫş olur būyı baña pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 4). [yaʿḳūbuñum, -uñum ] 

 

yāḳūt: Kırmızı renkli değerli taş. 

İşigüñ ṭaşı ḳanlu yaşum ile olalı hem-dem / Gözümden çıḳdı çoḳdan ʿālemüñ yāḳūt mercānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 5). [yāḳūt, ] 

 

yalan dünyā: Gerçek olmayan, geçici dünya. 

Alınmaz āline bu nev-ʿarūs-ı dehr-i bī-mihrüñ / Yalan dünyāda gerçekler ḥaḳı merd-i Ḫudā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 2). [yalan dünyāda, -da ] 
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yalancı dünyā: Geçici ve ölümlü olan bu dünya, yalan dünya. 

Murādum bu şu gerçekler ḥaḳı yalancı dünyāda / Ḫaṭardan ṣaḳla dergāhından artuḳ bir murādum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 7). [yalancı dünyāda, -da ] 

 

yalıñ yüzlü: Yüzü açık, aydınlık, parlak. 

Nār-ı hecre yaḳan beni her şeb / Bir yalıñ yüzlü yār-ı meh-rūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
6). [yalıñ yüzlü, ] 

Öñüñce bir yalın yüzlü siyeh pürçemlü peyki gör / Başında tāc-ı zer nārenci geymiş hem ḳabā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 5). [yalın yüzlü, ] 

 

yalman-: Yalanmak. 

Yalmanur teşne-dil görüp laʿlüñ / Ḫastadur ṣandı bir içüm ṣudur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
3). [yalmanur, -ur ] 

Yalmanur tīġüñi gördükce göñül gül-gūndur / Yarar ol yarasına ġāyet eyü merhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 3). [yalmanur, -ur ] 

Gördükce zaḫm aġız açar tīġ-i ḫançerüñ / Yalmanup özler anı zülāle ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 4). [yalmanup, -up ] 

 

yaluñ: Çıplak, üryan. 

Çıḳarsa mūze-i ḳayd-ı ṭarīḳ-ı şehr-i vuṣlatdur / İren ser-menzile ser-pā yaluñ ʿuryānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 3). [yaluñ, ] 

 

yaluñ yüzlü: Tüysüz, parlak yüzlü. 

Bir yaluñ yüzlü ışıḳ meh-rūsıdur pır pır yanar / Şehrde olmış zebān-ı cerr ile cerrār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 3). [yaluñ yüzlü, ] 

 

yalvar-: Birinden ısrarlı bir biçimde, kendine acındıracak sözlerle, saygılı bir biçimde bir şey istemek. 

Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [yalvarımaz, -ımaz ] 

Vücūdum ḫākini bir dem iletmez kūy-ı cānāna / Ṣabāya yalvarup çoḳ cān-feşān geldüm yolından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 4). [yalvarup, -up ] 

Ḳoluñdan ṣalma yabana diyü devletlü başuñçün / Ayaġuña düşüp yalvaruban destüñ öper şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 3). [yalvaruban, -uban ] 

Seni bir gice tek ol şemʿ-i bezm-ārāya irgürsün / Raḥīmī yalvarup çal baġruñuñ yaġın Ḳadırġaya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 7). [yalvarup, -up ] 
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Öp elin yalvar ayaġına düş ey eşk-i revan / Dem ḳadem ola gel aḳdāmına ḳıl aḳdāmı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 310, Beyit 4). [yalvar, ] 

Ben benefşe gibi boynumı egüp yalvaruram / Ḫaṭṭ u ḫālüñ görmeyem bir dānesin fülfül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 4). [yalvaruram, -uram ] 

 

yan:  

1.Yan, yakın. 

Gülşen-i kūyuñda ol aġyār-ı bī-endāmı sür / Serverā servüñ yanında nā-münāsibdür pelīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 4). [yanında, -ında] 

Eyleme ṭoġrı hevādāruñı yanuñdan ıraḳ / Ben senüñ sāyeñü sen serv-i ḫırāmānumsın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 232, Beyit 5). [yanuñdan, -uñdan ] 

Pertev-i mihrüñle maḥv itdüm vücūdum şeb-nemin / Daḫi nem var yanuma saʿy eylerem arada ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 3). [yanuma, -uma ] 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [yanına, -ına ] 

 

2.Taraf. 

Baña mihr itmeyüp ġamzeñ geçer ḫāṭır nişānumdur / Bilümi ey hilāl-ebrū kemāna yana döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 4). [yana, -a ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [yaña, -a ] 

Baş egüp tīġüñ gibi bekler kesilmez yanuñı / Çalışur bir kes Raḥīmī gibi yoḳ ḳaṭʿā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 7). [yanuñı, -uñı ] 

Dil ser-i kūyuñ ḳoyup ṣu gibi aḳmaz bir yaña / Ḫışm idüp ey seng-i dil ursañ ḳayalar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 4). [yaña, -a ] 

 

3.Bir kimsenin nezdinde, indinde. 

Ruḫsār u kākülüñüz şimdi berāber oldı / Yanumda ey yüzi gül ṣubḥ u mesā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 5). [yanumda, -umda ] 

Peşmīne-pūş cürʿa gibi bezm-i ʿaşḳuñuñ / Birdür yanında cāme-i dībā külāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 2). [yanında, -ında ] 

Birdür yanında cürʿa gibi cām-ı ʿaşḳuñuñ / Her bir ḥabāb-ı bāde ile bārgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 2). [yanında, -ında] 

Benüm yanumda ey şāh-ı bülend ol pest-i himmetdür / Yüce görmese ʿālī-dergehüñ ṭāḳ-ı muʿallādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 4). [yanumda, -umda ] 
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4. Yan, iki şeyi mukayese ederken kullanılır. 

Ḳaracadaġ ḳadardur dilde dāġ-ı nār-ı hicrānuñ / Muḥīṭ-ı eşkümüñ yanında gūyā Aḳdeñiz bir dil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 3). [yanında, -ında] 

 

yana gör: Yanmaya devam etmek. 

Ey Raḥīmī yana gör ḫadd-ı firāḳ-ı yār ile / İrgürür pervāne-i nūr-ı viṣāle nār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 7). [yana gör, ] 

 

yana yana: Yanarak. 

Pervāne gibi bir şeb şevḳum ḥikāyet itsem / Sen şemʿa yana yana sūzum şikāyet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 1). [yana yana, ] 

 

yanadur: Yanmaya devam etmek. 

Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [yanadur, ] 

 

yañāġ: Yanak. 

Sofra-i ḫūn-ı viṣālüñ ben faḳīr ü aca ac / Ey lebi senbūse-i şekker yañāġı ter gülāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 1). [yañāġı, -ı ] 

Ḳāmetüñ serv ü lebüñ ġonca yañaġuñ berg-i gül / Sebze-i bāġ-ı leṭāfetdür ḫaṭuñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 3). [yañaġuñ, -uñ ] 

 

yandır-: Yakmak, tutuşturmak. 

Bir ruḫı şemʿuñ inandum ḫandesine germ olup / Külli eczāmı kül itdi yandurup pervāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 4). [yandurup, -up ] 

Göñül pervānesin ben sen ruḫı gül-nāra yandurdum / Benümle kimse ṭutuşmaz meger ya şemʿ ya 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 6). [yandurdum, -dum ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūdın yandırur yoḳdur / Beni söylerler ey meh bir daḫi şemʿ-i şebistānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 4). [yandırur, -ur ] 

 

yaʿni: Yani, sözün kısası. 

Efendi ben ḳulın sen şāh-ı ʿālī-şāna gönderdi / Gedā-yı āsitānın yaʿni sen sulṭāna gönderdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 1). [yaʿni, ] 

 

yañıl-: Yanılmak, hata yapmak. 
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Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [yañılup, -up ] 

 

yanına: Birlikte, beraberinde. 

Çıḳardum şāhbāz-ı āhı çerḫe / Ṭaḳup yanına nālümden celācil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 2). 
[yanına, ] 

 

yanınca: Yanında, beraberinde. 

Dili yoḳ ney ne söyler nālişümden / Ne çalar naġmemüñ yanınca hem çeng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 149, Beyit 4). [yanınca, ] 

 

yan-:  

1.Isı ve ışık yayarak yok olmak, kül hâline gelmek. 

Yanma ki raḥm ide şāyed germ olup ol şemʿ-i çerḫ / Ṣubḥ olınca ey göñül pervāneveş sen yanadur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 4). [yanma, -ma ] 

Cemʿ-i vefāda şemʿ gibi yanduġum gören / Pervāne gibi şevḳ ile sūzān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 2). [yanduġum, -duġum ] 

Tenüm ḳanlu yaşumla āl fānūs-ı ḫayāl oldı / İçinde dil yanar ṣan şemʿ-i pür-envāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 2). [yanar, -ar ] 

Yanup pervāneveş dil Mevlevī gibi semāʿ eyler / Senüñ şevḳüñle ara nāra yanmış ara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 4). [yanup, -up ] 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [yanar, -ar ] 

Sūz-ı āhumdan yanar kevn ü mekān / Māniʿ olmaz āteşe her ḫār u ḫas (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 4). [yanar, -ar ] 

Tāb-ı zülf ü ḫadduñ añup tāb-ı nār-ı ġuṣṣada / Dün gice ey meh benümle yandı bir miḳdār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 2). [yandı, -dı ] 

Bir yaluñ yüzlü ışıḳ meh-rūsıdur pır pır yanar / Şehrde olmış zebān-ı cerr ile cerrār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 3). [yanar, -ar ] 

Āteş-i ġayretle yanup cān u baş itdi fidā / Şevḳuñı dilden cüdā ḳılmadı ey dildār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 128, Beyit 5). [yanup, -up ] 

Şām-ı fürḳatde görelden āteşüm ey yār şemʿ / Od yaḳup başına yanup ṣubḥa dek aġlar şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 1). [yanup, -up ] 

Göñül senden olupdur āteş-i ʿaşḳa beni çaḳmaḳ / Baş açup yanayın senden şeh-i devrāna ḥālüm çaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 1). [yanayın, -ayın ] 

Başum açup ışıḳlar gibi yansam şevḳ ile ḥālüm / Ṭutuşdum ḳarşu ol şemʿa beni pervāne gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 6). [yansam, -sam ] 
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Ten-i ḫāşākini nār-ı maḥabbet ġarḳ-ı nūr eyler / Vefā bezminde şevḳıyla yanar pervānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 3). [yanar, -ar ] 

Ḥarāretle yanarken nār-ı hecri dün gice şemʿa / Yanumca bir yaña pervāne yandı bir yaña meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 4). [yanarken, -arken; yandı, -dı ] 

ʿĀşıḳa rūşen-dil oldur şemʿ gibi yanmadan / Başını ḳaṭʿ itseler döndürmeye aṣlā yüzin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 246, Beyit 4). [yanmadan, -madan ] 

Ḳaddüñi ḳo ben ḫāke ḫırāmāna ṣalınsun / Hecr āteşine niceyedek yana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 1). [yana, -a ] 

Yanardum ey göñül pervāne tek ben kendü derdümle / Fiġāna başlayup bülbül gibi ġavġā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 3). [yanardum, -ardum ] 

Gül yüzüñ hecriyle sūzum od bıraḳdı ʿāleme / Sebzeler pejmürde oldı yandı hep gül-nārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 2). [yandı, -dı ] 

ʿĀrıżında ḫaṭṭ görüp sen lāle-ḫaṭṭuñ itdüm āh / Sūzişümden mihr yandı dāġ urındı gökde māh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 294, Beyit 1). [yandı, -dı ] 

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [yandı, -dı ] 

Ḫayālüñ şemʿi her şeb yanmasa bālīnüm üstinde / Yaḳardı sūziş-i tāb fürḳatüñ ile bu cān ḫasta 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 4). [yanmasa, -masa ] 

Cān lebüñ cāmın görüp mestāne şeklin baġladı / Yandı şemʿ-i şevḳe dil pervāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 1). [yandı, -dı ] 

Neme yarardı yaşum yanmadı yanumda bu dem / Getürdi dergehüñe ben giyā-yı ʿummānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 326, Beyit 3). [yanmadı, -madı ] 

 

2. Gönülden acı çekmek, gönlü yanmak ‖ ızdırap duymak, kahrolmak, eleminden dolayı sızlanmak. 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [yanduġum, -duġum; yana, -a ] 

Bildi kim ten cümleten tennūr-ı ġam biryānıdır / Pāre pāre olup aġlar ḥālüme yanup kebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 4). [yanup, -up ] 

Şerār-ı hecre yanmadın recā-yı vaṣl-ı yār itmiş / Görüñ şol zāhid-i nā-puḫteyi sevdā-yı ḫām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 3). [yanmadın, -madın ] 

Işıḳlar gibi yanmış ʿāşıḳuz biz nār-ı şevḳıyla / Yaḳar ḳandīl-i āfāḳı dil-i sūzānımuz vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 5). [yanmış, -mış ] 

Firāḳ odıyla yanan baġrumuñ ḳanlu kebābından / Tenūr-ı ġamda döne döne biryān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 3). [yanan, -an ] 

Rāżıyam her kime eylerseñ vefā / Cevrüñ ey bī-mihr yanam baña bes (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 2). [yanam, -am ] 

Yanar dil ten döner żaʿfıyla fānūs-ı ḫayāl oldı / Beni sen şemʿuña pervāne-i sūzāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 2). [yanar, -ar ] 
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Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [yanduḳca, -duḳca ] 

Oḫ ne ḫaṭṭ itdüm nişān-ı zaḫm-ı tīrüñden yanar / Ey ḳaşı yā ṣanki cān bāġında dikdüñ bir nihāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 4). [yanar, -ar ] 

Gün olmaz yanmaya dem var mı ḳan dökmezdi yoluñda / Dil-i biryānı bilmez dīde-i giryānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 4). [yanmaya, -maya ] 

ʿĀlemi sen şemʿa yanup ḳorḳarum āh itmege / Oda yana cümle varum yile vire ad u ṣan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 4). [yanup, -up ] 

Cemʿüñde şemʿveş ṭutuşup nār-ı şevḳ ile / Yanmaḳda bir benüm gibi pervāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 297, Beyit 2). [yanmaḳda, -da ] 

Dem-i fürḳatde sūzān göñli giryān çeşmümi görüp / Yanup aġlar yanumca ber ü baḥrüñ ḳurusı yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 2). [yanup, -up ] 

 

3. Dert dökmek, şikâyette bulunmak. 

Bilmezem senden Raḥīmī kime yansun ḥālini / Dād elüñden ey felek feryād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 7). [yansun, -sun ] 

 

4. Alev alıp tutuşmak, ateşte yanmak // Aşk ateşiyle yanmak, çok elem, keder, aşk ve hicran çekmek.  

Nūr-ı nār-ı ʿaşḳdan bir lemʿa taḥṣīl eyleyen / Yanmaġa pervāne olur bilmez ol pervā nedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 3). [yanmaġa, -maġ -a ] 

 

5.Tutuşturmak, alevlendirmek. 

Viṣāl-i şehriyār-ı yāra şemʿ-i encüm olmazdı / Hemān kendü özin yanmaġa tenhā bir ocaġ ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 3). [yanmaġa, -maġ -a ] 

 

yanup yaḳıl-: Yanıp yakılmak, ağlayıp sızlamak. 

N’eyleyüm ḳurtulmadı hercāyī dil-ber sevmeden / Vaḳtidür yansun yaḳılsun bu dil-i sūzān ḥayf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 135, Beyit 4). [yansun yaḳılsun, -sun, -sun ] 

 

yanuḳ: Yanmış. 

Dem-i ġamda lebüñ hecriyle yaşum ḳana dönmişdür / Ciger tennūr-ı fürḳatde yanuḳ biryāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 1). [yanuḳ, ] 

 

yanumda: Beraberinde. 

Neme yarardı yaşum yanmadı yanumda bu dem / Getürdi dergehüñe ben giyā-yı ʿummānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 326, Beyit 3). [yanumda, ] 
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yanuñca: Yanında, beraberinde. 

Devlet-i ʿaşḳuñda āh u eşküm oldı hem-demüm / Şāh-ı iḳlīm-i ġamem yanumca çoḳ ʿasker yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 3). [yanumca, ] 

Ḥarāretle yanarken nār-ı hecri dün gice şemʿa / Yanumca bir yaña pervāne yandı bir yaña meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 4). [yanumca, ] 

Gözi yaşlu Raḥīmīyi demidür ber-murād eyle / Revān olsun yanuñca ey sehī-ḳad ṣu gibi her sū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 272, Beyit 7). [yanuñca, ] 

Dem-i fürḳatde sūzān göñli giryān çeşmümi görüp / Yanup aġlar yanumca ber ü baḥrüñ ḳurusı yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 2). [yanumca, ] 

 

yanup dutuş-: (Bir şeyi) Çok arzu etmek, ona karşı çok güçlü bir istek duymak. 

Meclisüñde şevḳ ile yanup dutuşaḳ şemʿile / Nār-ı ʿaşḳı ʿārıż-ı gül-nārı söyleşsek birez (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 115, Beyit 5). [yanup dutuşaḳ, -ak ] 

 

yanup kül ol-: Ateş ile tutuşup kül haline gelmek || Büyük bir acı içinde bulunmak. Acı içinde kalmak. 

Ḳan yudar ġonca görüp zaḫm-ı zebān-ı ḫārdan / Gül yanup kül oldı sūzum gördi hecr-i yārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 1). [yanup kül oldı, -dı-up ] 

 

yanup tüt-: Yanmak || çok dert, elem çekmek.  

Hemān sünbül ṣaçuñ miskīn ṣanma misk [ü] ʿanberdür / Yanup tüter ruḫuñçün lāle ṣan bir odlu 
micmerdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 1). [yanup tüter, -er ] 

Şām-ı hecrüñde leb ü ḫaddüñle gördi sūzişem / Cān eridüp ṣubḥa dek yanup tüter her bār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 5). [yanup tüter, -er ] 

 

yanup yaḳıl-: Sızlanmak, acı çekmek, dövünmek. 

Benüm yanup yaḳılan şemʿ gibi nār-ı ʿaşḳuñla / Yine her encüminde meclis-ārā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 2). [yanup yaḳılan, -an ] 

 

yanup yıḳıl-: Sızlanmak, şikayet etmek. 

Kimse nālān olmadı ʿahdüñde illā ʿandelīb / Kimsene yanup yıḳılup aġlamaz illā kilāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 14, Beyit 6). [yanup yıḳılup, -up ] 

 

yap-:  

1.İnşa etmek. 
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Luṭf ile yap yap Raḥīmīnüñ yıḳıḳ göñlin hemān / Bir velāyet ẓāhir it ey kām-kār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 13). [yap, ] 

Kāḫ-ı ʿizz ü devletüñ yapduḳda bünyād-ı ezel / Eylemiş ser-levḥasın ṭūbā ile ḥüsn ü meʾāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 3). [yapduḳda, -duḳda ] 

Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [yapdı, -dı ] 

Seng-i cevrüñ cemʿ idüp sīnemde cānā cān ile / Bir maḥabbet-ḫāne yapdum bu dil-i nā-şād içün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 4). [yapdum, -dum ] 

Yine yap yap yapagör ḥāliyā vīrānedür gönlüm / Anı maʿmūr idüpdüñ sābıḳan genc-i viṣālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 6). [yapagör, -agör ] 

 

2. Tamir etmek. 

Göñül maʿmūresin vīrān iderse yāre incinme / Meseldür bu girü yıḳan yapar miʿmār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 5). [yapar, -ar ] 

 

yap yap: Yavaş yavaş, usul usul, sessizce. 

Ṭılısmāt-ı vücūduñda maḥabbet gencini ḥıfẓ it / Raḥīmī olıgör yap yap hemān vīrānesi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 5). [yap yap, ] 

Dest-i hecrüñle ḫarāb olup yıḳılmışdur göñül / Genc-i vaṣluñla yine yap yap anı ābād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 2). [yap yap, ] 

Vīrāneñüm ḫayāl-i ʿaşḳuñla didüm ey dost / Didi Raḥīmī anı yap yap ʿimāret itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 5). [yap yap, ] 

Yine yap yap yapagör ḥāliyā vīrānedür gönlüm / Anı maʿmūr idüpdüñ sābıḳan genc-i viṣālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 6). [yap yap, ] 

 

yapıcı: Yapan, bina eden. 

Ṣaḳlasun kāḫ-ı vücūdını ḫalelden Bārī / Dil-i vīrānemi bir yapıcı miʿmārum var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 73, Beyit 4). [yapıcı, ] 

 

yapış-: Yakalamak, tutmak. 

Ey gözüm yaşı yetiş dāmen-i dildāra yapış / Başuñı ayaġına ḳo ara ṭut ara yapış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 120, Beyit 1). [yapış, ] 

Yaşuma hem-dem olan yārümi gir gözlerüme / Ḳandadur ol dişi dürr lüʾlüʾ-i şeh-vāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 2). [yapış, ] 

Ṣūfiyā seyr-i ruḫı baña nigāruñ yürisin / Naḳş-ı bī-cān gibi var ṣūret-i dīvāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 3). [yapış, ] 



1758 
 

Zülfi zencīrine ḳarşu aṣılup ṭurma rakīb / Baña bend itdi anı sen resen-i dāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 4). [yapış, ] 

Zülfi pāyına düşüp utma lebinden tiryāḳ / Gel bu sevdāyı raḳībā ḳo ser-i māra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 5). [yapış, ] 

Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [yapış, ] 

Şāʿir-i bī-meze eşʿārımuza ḫarf çoġ olur / Sen Raḥīmī gibi bir ṭabʿ-ı güher-bāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 7). [yapış, ] 

 

yapraḳ: Rüzgarın geminin iskele veya sancak kıç omuzluğu diye tabir edilen yönden (sağa veya sola 45°) sert ve 
tehlike bir şekilde esmesi anlamına gelen bir terim. 

Ne ġam esse vücūdum yelkeninüñ bādı yapraḳdan / Müyesser ola ʿömr-i Nūḥ tek sen verd-i raʿnāya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 6). [yapraḳdan, -dan ] 

 

yār:  

1.Sevgili. 

Yār ile seyr-i çemenzāra heves ḳılma göñül / Hem-reh olmaḳ rāst gelmez serv ile şāḫ-ı giyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 6). [yār, ] 

Göz ü göñlüm oldılar seyyāḥ-ı baḥr ü ber-i ġam / Āşinā ḳılmaz naẓar mümkin midür ol yār aña 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 2). [yār, ] 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [yār, ] 

Cān baġışlarken dem-ā-dem cānuma ey yār leb / Şol ḳadar ṣordum dehānuñ itmedi iḳrār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 1). [yār, ] 

ʿAlāyıḳ tekyesinden geç tecerrüd iḫtiyār eyle / Getür cān-ı ḥaḳīri yāre dervīşāna ḳurbān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 4). [yāre, -e ] 

Ḳaçan seyr-i ser-i kūyına yārüñ eylesem niyet / Gider vallāhi ḫāṭırdan recā-yı ravża-i cennet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 1). [yārüñ, -üñ ] 

Yār derdiyle Raḥīmī bu dilinmiş dilimüñ / Göricek yārelerin yār ile düşmedi sūrāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 7). [yār, ] 

Ḫaṭṭ degül ḫaddinde yārüñ mülk-i ḥüsni ḫıfẓ içün / Çekdi İskender gibi ol fitne-i Yeʾcüce sed (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 2). [yārüñ, -üñ ] 

Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur / Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 1). [yāre, -e ] 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [yār, yāre, -e ] 
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Ṣanma yārüñ şerbet-i derd ü ġamı cān acıdur / Baña ānsız ṭatlu dirilmek ṭabībā acıdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 59, Beyit 1). [yārüñ, -üñ ] 

Mestāne gözin şīve ile süzdügi yārüñ / Efsūn oḳıyup nergise siḥr-i seher eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 4). [yārüñ, -üñ ] 

Ey Raḥīmī dü cihānda sen de gel bir yar sev / Tañrı birdür ḳıble bir hem cism-i cānuñ cānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 7). [yar, ] 

Büsbütün ḫalḳ-ı cihān bildi ki bir yārüm var / Ḥüsn ü ḫulḳ issi ʿaṭā menbaʿı dildārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 1). [yārüm, -üm ] 

Baña ey çerḫ her gün mihr-i ʿālem-tāb ʿarż itme / Benüm āyīne-i ruḫsāra yāra ḫod nigāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 2). [yāra, -a ] 

Ḳapuñsuz ġayrınuñ ġayrı diyārı var benüm yoḳdur / Olaruñ senden özge özge yārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 1). [yārı, -ı ] 

Felek cevr eylemekde döne döne yāra dönmişdür / O meh mihr itmemekde çerḫ-i pür-ġaddāra 
dönmişdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 1). [yāra, -a ] 

Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [yāri, -i ] 

Gelseñ ey bülbül senüñle yāri söyleşsek birez / Ġonca gibi ol gül-i gülzārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 1). [yāri, -i ] 

Yaşuma hem-dem olan yārümi gir gözlerüme / Ḳandadur ol dişi dürr lüʾlüʾ-i şeh-vāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 2). [yārümi, -ümi ] 

Çihreñe olalı ḳızġun müşteri ey yār şemʿ / Mihr-i ʿālem-tāba germiyyet ṣatar her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 1). [yār, ] 

Baḥr-i ḫaddüñle görelden āteşüm ey yār şemʿ / Baġrınuñ yaġın yaḳup aġlar baña her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 1). [yār, ] 

Şām-ı fürḳatde görelden āteşüm ey yār şemʿ / Od yaḳup başına yanup ṣubḥa dek aġlar şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 1). [yār, ] 

Yār yār aġyār u ʿāşıḳ zār u miḥnet bī-şümār / Vaṣl-ı mesned ṣabr-ı bī-ḥadd dār-ı hicrān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 2). [yār, ] 

Lebüñsüz āb-ı ḥayvān nūş idersem nīş-i cān olsun / Bütün dünyāda yārümsin benüm bir daḫi varum 
yoḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 4). [yārümsin, -ümsin ] 

Çerāġı ʿārıż u şevḳ-i lebiyle dil-i şemʿin / O yār ki tā uyana cān gözin uyarı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 5). [yār, ] 

İşitmez āh-ı hezārum o gül-ʿiẕārı görüñ / Oḳınsa ḳıṣṣa-i ʿaşḳum uyur o yārı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 1). [yārı, -ı ] 

ʿḬddur ṭarḥ it ġamı ḳaṣr-ı feraḥ bünyād ḳıl / Öp lebin yārüñ dilā cāndan mübārek bād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 1). [yārüñ, -üñ ] 

Ey Raḥīmī āferīn aḥsente şiʿr-i pāküñe / Yāra işʿār itdi ḥüsn-i vech ile ḥüsn-i maḳāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 7). [yāra, -a ] 
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Raḥīmī ṣıdḳ ile gel sen ḫavāṣa meşġul ol / Yolında ölmege yārüñ ṣalā-yı ʿām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 7). [yārüñ, -üñ ] 

Yār didi ġayrdan ḳaṭʿ it naẓar dīdem be-çeşm / Didi ḳıl çehreñ ḳapumda hāk-i der dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 1). [yār, ] 

Gerekmez ravża-i rıḍvān-ı ġılmān-ı ḳamer-ṭalʿat / Saña erzānı ey ṣūfī benüm ol yāredür meylüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 2). [yāredür, -edür ] 

Elem küncinde ben dil-ḫasta dün ġamdan ola yārüm / Raḳīb ile senüñ seyrānda bir ḫoş ʿālemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 6). [yārüm, -üm ] 

Yār bezminde niçün añmazsın ey ney nālemi / Ben senüñle bir dem-i furṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 5). [yār, ] 

Yārüñ esrār-ı ḫayāl-i leb-i mey-gūnı ile / Ey Raḥīmī gehi mest ü gehi ḥayrānem ben (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 225, Beyit 5). [yārüñ, -üñ ] 

Yoluma itdi benüm bir ḳanludur dürr yaşuma / Ter düşerdi yār ile mā-beyni ol deryā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 5). [yār, ] 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [yāre, -e ] 

Göñül maʿmūresin vīrān iderse yāre incinme / Meseldür bu girü yıḳan yapar miʿmār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 5). [yāre, -e ] 

Leb-i hecriyle yārüñ ḫastayum ey nāle luṭf eyle / Felek evcine çıḳduḳda müdāvā ṣor Mesīḥādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 2). [yārüñ, -üñ ] 

Yār hem-dem bezm-i ḫurrem mevsim-i ʿıyş u ṭarab / Sāḳiyā mey ṣun ele girmez bu demler her zemān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 3). [yār, ] 

Ben Raḥīmī pāk-meşreb māsivādan fāriġam / Bir Ḥüseynī-meẕhebüm olsa ne ġam yārum Ḥasan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 7). [yārum, -um ] 

Raḥīmīnüñ lebi hecriyle aḳan ḳanlu yaşını / Deminde yāre rengīn eyle bir efsāne ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 7). [yāre, -e ] 

ʿAceb bir pest-i murġ-i bī-per ü pervāzısın vāʿiẓ / Ḳoyup kūyını yārüñ medḥ idersin baña uçmaġı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 6). [yārüñ, -üñ ] 

Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [yāre, -e ] 

Ġamzeñ ḳılıcı deldi dilüm yara eyledi / Aġyāra olacaḳ işi ol yāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 316, 
Beyit 1). [yāre, -e ] 

Yārüñ Raḥīmī öpmek içün laʿlini müdām / Mey cām-ı ġamda göñlümi āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 316, Beyit 7). [yārüñ, -üñ ] 

Ġam-ı zülfin mi hecr-i ʿārıżın mı diyeyin yārüñ / Raḥīmī ʿömr müstaʿcil dirīġā hem gün aḫşamlı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 5). [yārüñ, -üñ ] 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [yār, ] 



1761 
 

Cülūs itdi göñül taḫtına yārüñ pertev-i ḥüsni / Raḥīmī yine şehre bir şeh-i çāker-nevāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 6). [yārüñ, -üñ ] 

Yārüñ ḫayāl-i zülfi Muṭavveldür ey göñül / Ẕikr-i dehānı şerḥ-i beyān Muḫtaṣar gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 3). [yārüñ, -üñ ] 

 

2. Dost, arkadaş. 

Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [yār, ] 

 

yār derdi: Sevgilinin derdi, üzüntüsü. 

Yār derdiyle Raḥīmī bu dilinmiş dilimüñ / Göricek yārelerin yār ile düşmedi sūrāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 7). [yār derdiyle, -iyle ] 

 

yar-: Derin yara açmak. 

Başum seng-i cefāyıyla yarup ḳan eyleyüp yaşum / Ḳanı ol demlerüm añ luṭf-ı bī-pāyānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 3). [yarup, -up ] 

 

yār ol-: Sevgili, dost olmak. 

Ḫūn iderseñ baġrumı sāġar gibi ben rāżıyam / Yār olup aġyār ile çifte ṭolular içme tek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 160, Beyit 5). [yār olup, -up ] 

Raḥīmīyem oldum firāḳuñla yār / Viṣālüñi ṭālib emekdāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 7). 
[yār oldum, -dum ] 

Raḥīmī ṣanma şāhum şād olup bir ġayra yār oldı / Vefā bendinde bendeñdür muḳayyeddür melālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 7). [yār oldı, -dı ] 

 

yara:  

1.Yara, kesik, yarık. 

Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur / Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 1). [yara, ] 

Yalmanur tīġüñi gördükce göñül gül-gūndur / Yarar ol yarasına ġāyet eyü merhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 3). [yarasına, -sına ] 

Ḫayāl-i zaḫm-ı tīġüñ yarası ol yaradan ḥaḳḳā / Dil-i mecrūḥumuñ bir dil-rubā-yı sāde-rūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 4). [yarası, -sı ] 

Ġam-ı tīġ-i ʿadūdan zaḫm-ı cismüm dir gören yara / Yine ḫār-ı belādan bülbül-i pür-zāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 4). [yara, ] 
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Ġam oḳlarıyla ṭoldı bu sīnem belek midür / Tīġ-ı cefā yaralar ürer ya se-per miyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 214, Beyit 6). [yaralar, -lar ] 

 

2.Üzüntü, acı, dert. 

Bu şerḥa şerḥa sīnem yarası ey yār şerḥ olmaz / Ṣu gibi ġayra māʾil āh dil bir yāre düşmişdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 4). [yarası, -sı ] 

Şerḥa şerḥa sīnemüñ zaḫmını hem dil yarasın / Ḫancerüñle dilleşüp ruḫṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 2). [yarasın, -sın ] 

 

yara eyle-: Yaralamak. 

Ġamzeñ ḳılıcı deldi dilüm yara eyledi / Aġyāra olacaḳ işi ol yāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 316, 
Beyit 1). [yara eyledi, -di ] 

 

yara ir-: Yara gelmek. 

Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı müraṣṣaʿ tāca reşküm yoḳ / Elüñden başuma yara iren seng ü meder yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 4). [yara iren, -en ] 

 

yara-: Yararlı,faydalı olmak, iyi gelmek. 

Yalmanur tīġüñi gördükce göñül gül-gūndur / Yarar ol yarasına ġāyet eyü merhemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 3). [yarar, -r ] 

Ḳamaşduñ baḳamaduñ göricek gün yüzin ol māhuñ / Neme yararsın ey dīde senüñ her dem nemüñ 
gördüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 5). [yararsın, -rsın ] 

Neme yarardı yaşum yanmadı yanumda bu dem / Getürdi dergehüñe ben giyā-yı ʿummānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 326, Beyit 3). [yarardı, -rdı ] 

Ruḫuñsuz almam ey meh ẕerreye ḫūrşīd-i raḫşānı / Yire geçsün neme yarar lebiñsüz āb-ı ḥayvānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 1). [yarar, -r ] 

 

yaradan ḥaḳḳ: Allah. 

Ḫayāl-i zaḫm-ı tīġüñ yarası ol yaradan ḥaḳḳā / Dil-i mecrūḥumuñ bir dil-rubā-yı sāde-rūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 4). [yaradan ḥaḳḳā, -ā ] 

 

yaraġ: Silah. 

ʿAzmüñ Raḥīmī merḥale-i rāh-ı ʿaşk ise / Eyle sefer yaraġını ḳıl iḫtiyār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
26, Beyit 7). [yaraġını, -ını ] 

 

yaralan-: Yaralanmak, bir yerinde yara açılmak. 
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Yaralandı yüregi tīr-i ḥasedden siperüñ / Ḳocalı hāle gibi sen meh-i tābānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 2). [yaralandı, -dı ] 

 

yaralar aç-: Yara oluşmasına sebep olmak. 

Başumda yaralar açdum yüzüm yir yir ḫırāş itdüm / Ḫaṭ-ı nāmūsı başdan tīġ ü tīrüñle tırāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 1). [yaralar açdum, -dum ] 

 

yaraş-: Yakışmak, uygun düşmek, layık ve münasip olmak. 

Vücūd-ı nāzüküñe yaraşur her laḥẓa ṣıḥḥatler / Saʿādetlü serüñden eksük olmasun saʿādetler (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 1). [yaraşur, -ur ] 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [yaraşur, -ur ] 

Sen cism-i dehrüñ cānısın sen cāna ṣıḥḥat yaraşur / Sen ʿālemüñ sulṭānısın sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 1). [yaraşur, -ur ] 

Sen cism-i dehrüñ cānısın sen cāna ṣıḥḥat yaraşur / Sen ʿālemüñ sulṭānısın sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 1). [yaraşur, -ur ] 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [yaraşur, -ur ] 

Mihr-i ruḫuñ bu dīde-i Yaʿḳūb-ı devrüñ nūrıdur / Sen Yūsuf-ı Mıṣr-ı kerem sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 3). [yaraşur, -ur ] 

Ḫoş gör dem-i bīmārlıġı bīdārlıḳdur ḫurrem ol / Derdi olanuñdur devā dermāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 4). [yaraşur, -ur ] 

Evvel ḳonan āḫir göçer ʿālem misāfir-ḫānedür / Bu tekyede bir iki gün mihmāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 5). [yaraşur, -ur ] 

Bu laʿl-i cān īsār ile bu nergis-i bīmār ile / Cānā sen ādem cānısın insāna ṣıḥḥat yaraşur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 103, Beyit 6). [yaraşur, -ur ] 

Cümle cihānuñ cānısın ancaḳ Raḥīmīnüñ degül / Ḥaḳḳā ki sensüz ʿāfiyet şāhāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 7). [yaraşur, -ur ] 

Saña emn ü emān ṣıḥḥat yaraşur dāʾimā ammā / Marīż u rencden ḳurtulmasın aġyār-ı bed-ḫ˅āhum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 4). [yaraşur, -ur ] 

 

yāre: Yara. 

Ḫūn-ı dil yād-ı leb-i laʿlüñle şerbetdür baña / Tende ġamzeñ yāresi āsār-ı ṣıḥḥatdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 1). [yāresi, -si ] 

Yār derdiyle Raḥīmī bu dilinmiş dilimüñ / Göricek yārelerin yār ile düşmedi sūrāḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 29, Beyit 7). [yārelerin, -lerin ] 
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Elifler servlerdür dāġlar gül yāreler ġonca / Vücūdum bāġ-ı miḥnet āh eşküm cüst u cūyıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 2). [yāreler, -ler ] 

Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi / Dil ṣoḳup aġzın irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 5). [yāresi, -si ] 

Devādur derd-mend-i ʿaşḳa derd ü yāresi ʿaşḳuñ / Ṭabībā derde dermān it kim oldur çāresi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 1). [yāresi, -si ] 

Yāremüñ aġzına tīġüñ dil ṣoḳar ikide bir / Ben anuñla ġamzeden himmet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 3). [yāremüñ, -müñ ] 

 

yāre ur-: Yaralamak. 

Dile ġamzeñ uralı yāre Meḥemmed Çelebi / Olmışam ḫasta vü bī-çāre Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 348, Beyit 1). [yāre uralı, -alı ] 

 

yār-ġār-ı evliyā: Evliyaların dostluğu. 

Fāriġ olduḳ nāy u nūşından bu bezm-i ʿālemüñ / ʿĀlem-i ġurbetde bulduḳ yār-ġār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 8). [yār-ġār-ı evliyā, ] 

 

yār-ı ʿaşḳ: Aşkın dostu. 

Raḥīmī yār-ı ʿaşḳ olan ġam-ı cān u cihān itmez / Muḥāl endīşedür ʿuşşāḳa ol fikr-i ser-encāmı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 5). [yār-ı ʿaşḳ, ] 

 

yār-ı bī-mihr-i vefā: Sadakatin şefkatsiz sevgilisi. 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [yār-ı bī-mihr-i vefā, ] 

 

yār-ı cān: Can dostu. 

Bezm gülşen ġonca leb bir yār-ı cānumdur şarāb / Serv ḳadd sāḳī ṣurāḥi naġme-i bülbül rebāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 1). [yār-ı cānumdur, -umdur ] 

 

yār-i dirīne: Eski dost. 

Ey feraḥ gelme senüñle bu dil ülfet idemez / Yār-i dirīnesi bu cān-ı ḥazīnüñ ġamdur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 4). [yār-i dirīnesi, -si ] 

 

yār-ı ġurbet: Gurbet dostu. 

Ġarīb ü bī-kes ü dermānde ḳaldum / Meded yā Rabb baña bir yār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
23, Beyit 4). [yār-ı ġurbet, ] 
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yār-ı intiẓār: Beklemenin dostluğu. 

Ey Raḥīmī ger ecel tīrinden isterseñ ḫalāṣ / Bir kemān-ebrū içün çek durma yār-ı intiẓār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 77, Beyit 5). [yār-ı intiẓār, ] 

 

yār-ı meh-rū: Ay yüzlü sevgili. 

Nār-ı hecre yaḳan beni her şeb / Bir yalıñ yüzlü yār-ı meh-rūdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 48, Beyit 
6). [yār-ı meh-rūdur, -dur ] 

 

yār-ı ʿömr: Ömrün sevgilisi. 

Vaʿde itmişdi bu ʿömr-i nāzenīnüm gelmege / Vaʿde irdi küymedi ol vaʿdeye ey yār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 6). [yār-ı ʿömr, ] 

 

yār-i raʿnā: Güzel sevgili. 

Baġruñı ḫūn it çerāgāh-ı vefāda niçe dem / Nāfeveş tā giresin bir yār-i raʿnā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 4). [yār-i raʿnā, ] 

 

yār-ı sābit-ḳadem: Devamlı,değişmez sevgili. 

Eyledüm daʿvī-i ʿaşḳına ezelde iḳrār / Yār-ı sābit-ḳademüm ṣanma ki inkārum var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 73, Beyit 3). [yār-ı sābit-ḳademüm, -üm ] 

 

yār-ı şīrīn-laʿl: Tatlı dudaklı sevgili || Şirin. 

Bī-sütūn-ı ʿaşḳda sen yār-ı Şīrīn-laʿl içün / Çekdügüm endūh-ı hecri Ḫusrev ü Ferhād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 3). [yār-ı şīrīn-laʿl, ] 

 

yarıcu: Yardımcı. 

Şevḳ ile geldi ḳapuña dir ḳılup ḳaddin dü-tā / Yarıcuñ Allāh u ʿömr ü devletüñ ola mezīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 3). [yarıcuñ, -ñ ] 

Yüzüñ gördüm bi-ḥamdillāh didüm / Hemīşe yarıcuñ Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 1). [yarıcuñ, -ñ ] 

 

yarıl-: Parçalanmak,yarılmak. 

Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [yarılup, -up ] 
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yarın: Sonraki günde veya günlerde, gelecek zamanda. 

Ḥasret itdüñ ḥasret ol sevdüklerüñe ey raḳīb / Sen de yarın bulasın itdügüñi baña bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 6). [yarın, ] 

Ḥasret itdüñ sen beni dildāra ey aʿdā bu gün / Ḥaḳḳ seni dūr ide yarın devlet-i dīdārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 5). [yarın, ] 

 

yaş:  

1.Gözyaşı. 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [yaşum, -um ] 

Ey Raḥīmī utanur yaşum görüp rez-duḫteri / Yüzine her dem ṭutar vālā-yı gül-gūndan niḳāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 5). [yaşum, -um ] 

Başum seng-i cefāyıyla yarup ḳan eyleyüp yaşum / Ḳanı ol demlerüm añ luṭf-ı bī-pāyānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Ḥālet-i ʿaşḳ içre aḥvālüm görüp ḳan aġladı / Ey benüm çeşm-i güher-bārum yaşuñ olsun mezīd 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 37, Beyit 2). [yaşuñ, -uñ ] 

Sūy-ı kūyuñdan yaşum ırmaġını ırmaġ ile / Kūzenüñ göz ʿaynı ser-gerdān başum dolābdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Dem-i hecrüñde yaşum içre ḫırāşīde beden / Beñzer ol ḳalʿaya deryāda temāşālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 2). [yaşum, -um ] 

Gedāñı gāhi añduḳca di ey şāh-ı ʿalī-şānum / Yaşı dildür adı ḳanber Raḥīmī bir ḳulum vardur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 5). [yaşı, -ı ] 

Ey Raḥīmī ṣu gibi her sū revān oldı yaşum / Rāst gelmez kim ḳılam ol serv-i ḫoş-reftārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 5). [yaşum, -um ] 

Dem-i hecrüñde yaşum āh dile hem-demdür / Ḫoş olur āb u hevāsı o da bir ʿālemdür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 58, Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Āşināyāne Raḥīmīye naẓar ḳıl dostum / Şāyed ol kem-ḳaṭrenüñ bir dem yaşı deryā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 5). [yaşı, -ı ] 

Ġam-ı zülfüñle ruḫsāruñ firāḳından aḳan yaşum / Gözümüñ şīşesinde ṣaḳlarum miskīn gül-ābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Dil-i vīrāne Kütāhiyyenüñ bir köhne kūyıdur / Belā kuhsārıdur başum yaşum ṣan Aḳça ṣuyıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 70, Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Dem-i ġamda lebüñ hecriyle yaşum ḳana dönmişdür / Ciger tennūr-ı fürḳatde yanuḳ biryāna dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 94, Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [yaşum, -um ] 
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Yaşum ḳapuñdan ırmaġ eyleme ey ʿārıż-ı dil-cū / Cinān bāġında tecrī taḫtehā’l-enhāra dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 5). [yaşum, -um ] 

Ey Raḥīmī yaşuñı sen de revān it yolına / Raḥm ide bir gün ola şāyed o dürr-i şehvār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 5). [yaşuñı, -uñı ] 

Baḥr ile mā-beyni terdür yaşumuñ / Çeşmüme ḳan yaġıdur Nīl ü Aras (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 3). [yaşumuñ, -umuñ ] 

Yaşuma hem-dem olan yārümi gir gözlerüme / Ḳandadur ol dişi dürr lüʾlüʾ-i şeh-vāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 2). [yaşuma, -uma ] 

Bu baḫtı ḳaranuñ yaşını ırmaġ itme kūyuñdan / Bu şehre şehriyāra Aḳca ṣu virmiş durur revnaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 4). [yaşını, -ını ] 

O mehden ayru yaşum ey felek ʿummāna döndürdüñ / Çevirdüñ başumı ṭolab-ı ser-gerdāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Yaşum deryāsı her dem mevc ururmış sūy-ı kūyında / Benüm nemsin anı girdāb-ı bī-pāyāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Meyl ider yaşum nişān-ı naʿlçeñi görüp revān / Sāʾilüñ olur dem-ā-dem menzil-i ṣaf-ı niʿāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 5). [yaşum, -um ] 

Çeşme-i çeşmümden aḳar dem-be-dem yaşum benüm / Menbaʿ-ı seyl-āb-ı miḥnet başıdur yaşum 
benüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Aḳıtdum yaşumı ṣu gibi ey ḳadd-i revān her sū / Maḥabbet sebzesin şād-āb idüp bir seyrgāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 2). [yaşumı, -umı ] 

Gevher-i vaṣluma ṭālibsin didi ol baḥr-i ḥüsn / Ġarḳa vir yaşuñla dehri ser-be-ser dīdem be-çeşm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 6). [yaşuñla, -uñla ] 

Mebādā dāmen-i pāküñe bir toz ḳonduram diyü / Dem-ā-dem cism-i ḫāk-ālūdemi yaşumla yaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 5). [yaşumla, -umla ] 

Raḥīmī baġrumuñ başında buldum yaşumuñ başın / Ṣubaşı idüp ol demde sipāh-ı ʿaşḳa baş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 7). [yaşumuñ, -umuñ ] 

Ruṭūbet refʿ olup tende ḥarāretden yubūset var / Gözümden cūy olup her dem dökilen yaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 3). [yaşa, -a ] 

Ḳapuñda şeh-süvārum dem-be-dem saḳḳā idüp yaşum / Yüzüm yoluñda cārūb eyleyen ferrāşa 
ḥayrānem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 2). [yaşum, -um ] 

Şu dem ʿaşḳuñ hevāsın ben dil-i pür-zāra ṭabşurdum / Yaşum deryāya ṣaldum āhumı kuhsāra 
ṭabşurdum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Şu gün kim sen mehüñ mihrin dil-i ṣad çāke ṭabşurdum / Yaşum taḫt-ı serāya āhumı eflāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Yoluma itdi benüm bir ḳanludur dürr yaşuma / Ter düşerdi yār ile mā-beyni ol deryā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 5). [yaşuma, -uma ] 
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Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [yaşum, -um ] 

Yaşum üzre gösterür her dem gözüm ḫūnīn-ḥabāb / Zeyn ider gūyā donanma ile ol deryā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 2). [yaşum, -um ] 

Reh-i ṭāʿatde iḫlāṣ ile dökmezseñ yaşuñ ṣūfī / Ḳabūl olmaz niyāzuñ sübḥañ olursa süreyyādan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 6). [yaşuñ, -uñ ] 

Yād-ı laʿlüñle aḳan yaşumdur ey deryā-yı cūd / Saḫt iden her dem ṣadef içinde nisyān cevherin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 3). [yaşumdur, -umdur ] 

Yaşum al itdi göñlüm āl ile aldı ruḫ-ı aluñ / Dönüp taġyīr-i ṣūret itdi şimdi al bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 2). [yaşum, -um ] 

Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi / Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 5). [yaşın, -ın ] 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [yaşum, -um ] 

Beni hecrüñle ey gül-çihre bülbül gibi zār itme / Yüzüñden gözüm ırmaġla yaşum cūy-bār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Ḳadd-i dil-cūyı hevāsıyla yaşum cūy eyledüm / Āh bir dem gelmez ol ʿālī-cenābuñ ʿaynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Döne döne yaşını itdüñ Raḥīmīnüñ revān / Bir bahār-ı ḥüsne ḳarşu cūy-bār itdüñ beni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 309, Beyit 5). [yaşını, -ını ] 

Gözüm dīdāruña ḳaddüñe māʾil yaşum ırmaġı / N’ola ter düşse ey çeşm-i ġazālüm ayu ḳulaġı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 311, Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Ter düşersin sūy-ı kūyuñda yaşum seyl-ābına / Ḫāk-i pāyuña revā mıdur yol ırmaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Gördi ey germ-ābe yaşum yāre hem pehlū seni / Maḥv ider ṣaḳın ılıdur cūş idüp ol ṣu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 1). [yaşum, -um ] 

Meh-ruḫuñ hecriyle seyr eyle yaşum seyyāresin / Hem-ḳadem ḫam gözlemekden ey hilāl-ebrū seni 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 4). [yaşum, -um ] 

Neme yarardı yaşum yanmadı yanumda bu dem / Getürdi dergehüñe ben giyā-yı ʿummānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 326, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Yaşum raḳībi geçid virmez idi ḳapuñdan / Kef-i ʿaṭāñ ile bulmış beḳā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 6). [yaşum, -um ] 

Benümle hem-dem olan yaşuma suʾāl itsün / Ḳatı derin bilür ol mā-cerā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 2). [yaşuma, -uma ] 

Ḳapuñdan ırmaġa ḳaṣd itdi yaşumı düşmen / Gözine yigdi kemer āşinā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 4). [yaşumı, -umı ] 

Yetiş Ḫıżır gibi yaşumı itmeden İlyās / Getür kenāra bu ben mübtelā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 5). [yaşumı, -umı ] 
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Yaşumla āhuma ṣor gör hevā-yı ʿummānı / Gezer ṣabāyıla her dem feżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 1). [yaşumla, -umla ] 

Yaşum içinde her sū ʿaks-i laʿl-i yāri ben gördüm / Deñiz gözine ṣoḳsun baḥr u irsin laʿl ü mercānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 3). [yaşum, -um ] 

Yaḳam rūy-ı zemīni nār-ı fürḳat böyle ḳalursa / Virem ġarḳ-āba ṭūfān yaşum ile sūy-ı ʿummānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 6). [yaşum, -um ] 

Yaşumla baḥr-i dehrüñ şimdi terdür ḳatı mā-beyni / Baṣaldan baġrına kān gibi sen laʿl-i dür-efşānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 4). [yaşumla, -umla ] 

Gözümüñ bilmezem ḳandan gelürdi dem-be-dem yaşı / Ciger dāġında ʿaynıyla bulandı varımış başı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 1). [yaşı, -ı ] 

Teferrücgāh-ı bāġ-ı vaṣluña bir gün irem diyü / Vücūdum çerḫ urur dolābveş çeşmüm döker yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 3). [yaşı, -ı ] 

Ḥarīm-i ḥüsn içinde ḥāṣılı cūy-ı sirişkümdür / Özin ḳıl yaşını yā Rab k’o serv-i ser-firāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 3). [yaşını, -ını ] 

 

2. Islak. 

Ḫūn-ı cigerle besler merdüm yaşımı eşküm / Olsun demi ziyāde bu çeşm-i ḫūn-feşānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 157, Beyit 4). [yaşımı, -ımı ] 

Āhum ʿalemleriyle kūyuña ṭoġrı ey serv / ʿAynüm yaşından anda ʿaynüm ʿalāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 2). [yaşından, -ından ] 

Laʿlüñ benüm idince yaşıyla cānı ṣatdum / Ser-māyeden ziyānum yoḳ yine māya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 4). [yaşıyla, -ıyla ] 

 

3. Taze, yeşil. 

Dem-i fürḳatde sūzān göñli giryān çeşmümi görüp / Yanup aġlar yanumca ber ü baḥrüñ ḳurusı yaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 2). [yaşı, -ı ] 

 

yaş it-: Islatmak. 

Mebādā dāmen-i pāküñe bir toz ḳonduram diyü / Dem-ā-dem cism-i ḫāk-ālūdemi yaşumla yaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 5). [yaş itdüm, -düm ] 

 

yasaġ: Yasak, engel. 

Maḥbūb ile Raḥīmī şarāb-ı nihānı gör / Nāşīnuñ ehl-i ʿaşḳa be-ġāyet yasaġı var (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 93, Beyit 9). [yasaġı, -ı ] 

 

yasaġ it-: Yasaklamak. 



1770 
 

Sāza ḫod muḥkem yasaġ itdi şeh-i ʿālī-maḳām / Ney idüñ beñzüm gibi ey şeh çalınsa sāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 3). [yasaġ itdi, -di ] 

 

yasaġ ol-: Engellenmek, bir yere veya bir şeye ulaşmasına izin verilmemek. 

Bī-tekellüf seyr ide her ḫār-ı bāġ-ı ḥüsnüñi / Ben Raḥīmī ʿandelibüñe niçün ola yasaġ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 130, Beyit 7). [yasaġ ola, -a ] 

 

yaṣdan-: Yaslanmak, dayanmak. 

Mest ola şol ki yaṣdana iç işügüñ ṭaşın / Taḥt-ı yedinde olur anuñ taḫtgāh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 215, Beyit 3). [yaṣdana, -a ] 

 

yaṣduġ: Yastık. 

Girince sen boyı servi revānuñ ḳatı göñline / Döşendüm ṭopraġı yaṣduġumı ṣu gibi ṭaş itdüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 6). [yaṣduġumı, -umı ] 

Ol gül yaḳalı seng-i dilüñ ḥasreti beni / Ḫār itdi yaṣduġum döşegüm ḫāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 316, Beyit 4). [yaṣduġum, -um ] 

 

yāsemen: Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç. 

Meyl eyleyeli ḫāre o gül-pīreheni gör / Gül gibi teni çāk yini yāsemeni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
52, Beyit 1). [yāsemeni, -i ] 

Yine faṣl-ı bahār-ı berf ile rūy-ı cihān ḫurrem / Açılmış yāsemen gül gūyiyā her gülsitān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 1). [yāsemen, ] 

 

yaşın yaşın: Gizli gizli, için için. 

Hevā-yı ḳadd-i dildāra hevādār olmış ol servüm / Gözüm yaşı yaşın yaşın benüm rūḥum revān itmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 124, Beyit 2). [yaşın yaşın, ] 

 

yat-: Boylu boyunca uzanmak. 

Dil ser-i sevdā-yı zülfüñle ġubār olmış yatur / Bir şeh-i ṣāḥib-külehdür ḫāksār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 1). [yatur, -ur ] 

Ḥasret-i ferr ü ruḫ-ı ḫālüñle ey gülzār-ı ḥüsn / Ḳanlu yaşumdan kenārum lālezār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 2). [yatur, -ur ] 

Rūy-ı zerdümdür ṣanasın sebzede berg-i ḫazān / Yaz müreddefveş üzere zer-nisār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 3). [yatur, -ur ] 

Ey rebīʿ-i mekrümet dest-i zer-efşānuñ görüp / Çihresin zerd itdi gülşen ḫor u zār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 4). [yatur, -ur ] 
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Güle baḳduñ gülşene var ise ey ferḫunde-rū / Ḥaşre dek bāġ-ı cinānveş nev-bahār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 5). [yatur, -ur ] 

Ḥoḳḳa-i laʿlüñ ḳatında ḥalḳa-i gīsūlaruñ / Mārdur tiryāḳdan mest ü ḫumār olmış yatur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 104, Beyit 6). [yatur, -ur ] 

Raḥm ḳıl miskīn Raḥīmī bend-i zülfüñde şehā / Nice demlerdür perīşān-rūzgār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 7). [yatur, -ur ] 

 

yataġ: Döşek. 

Yaḳup eczāmı külli kül idüp nār-ı firāḳuñla / Semenderveş yataġum ey yüzi gül-nār nār itme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 2). [yataġum, -um ] 

 

yatur-: Yatırmak, uyutmak. 

Ġamuñla āh iderken tüfek ḳundaḳda yaturdı / Ṭopı bābından aldı geldi nālem ḫod bu araya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 5). [yaturdı, -dı ] 

Ḳarārum yoḳ ḳara zülfüñ gibʿömrüm tār-mār oldı / Firāḳuñla yaturmışdur dil-ārāmum dil-ārāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 2). [yaturmışdur, -mışdur ] 

 

yāver: Yardımcı. 

Dūd-ı āhum sāyebān yir yir şerārum şemmesi / Şeh-süvār-ı mülk-i ʿaşḳ oldum Ḫudādur yāverüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 2). [yāverüm, -üm ] 

 

yāver ol-: Yardımcı olmak. 

Reh-berüñ oldı duʿā-yı evvelīn ü āḫirīn / Yāverüñ olalıdan perverdigār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 9, Beyit 6). [yāverüñ olalıdan, -üñ, -alıdan ] 

 

yavuz: Kötü, fena. 

Ben mübtelāyı ḥasret iden seyr-i ḥüsnüñe / Eylük yüzini göre misin yavuzın eyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 5). [yavuzın, -ın ] 

 

yay: İki ucu arasında bir kiriş gerili olan, eğri ve esnek ok atma âleti, kavis. 

Gözüñ ṣayyādı hem-rāh olalı şīrāne ġamzeñle / Aṣar hergün başına iki yay ol pehlevān ebrū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 2). [yay, ] 

Ḳaddüñ ġamıyla ḳaddüm büküldi yāya döndi / Hecr-i ʿiẕāruñ ile her günüm aya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 1). [yāya, -a ] 

İki ḳat itmiş Raḥīmī tīr-i ḳaddüñ bār-ı cevr / Bu fenā bāzārı içre yaya beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 5). [yaya, -a ] 
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yay it-: Yay gibi iki büklüm etmek. 

Bir ḫaṭā ile dolaşdum çīn-i zülfeynüñ görüp / Yay idüp çekdüñ çevirdüñ ḳāmetüm ṭuġrā-misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 2). [yay idüp, -üp ] 

 

yaz: 21 Haziran’da başlayıp 23 Eylül’de sona eren, ilkbaharla sonbahar arasındaki yılın en sıcak mevsimi. 

Rūy-ı zerdümdür ṣanasın sebzede berg-i ḫazān / Yaz müreddefveş üzere zer-nisār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 3). [yaz, ] 

Öte ṭursun bāġ-ı vaṣluñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Bülbül oldı çāre yoḳ mı ḳış gidüp yaz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 2). [yaz, ] 

 

yaz-: Kaleme almak. 

Dāstān-ı ġuṣṣamuñ her faṣl u bābın yazmaġa / Ḳanlu yaşum sürḫ çihrem ṣafḥadur çeşmüm devāt 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 6). [yazmaġa, -maġa ] 

Eger diñlense şāhum vaṣf-ı ḥālüm / Yazardum ḳapuña ṭumār-ı ġurbet (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 23, 
Beyit 5). [yazardum, -ardum ] 

Ḥaḳḳ tebārek ʿīduñı ḳılsun mübārek dāʾimā / Āsitānuñda yazılsun dāʾimā dīvān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 14). [yazılsun, -ılsun ] 

Raḥīmī resm-i iḫlāṣ ile yazar ṣūret-i ḥālin / Senüñdür bāḳī iḥsān u kerem ey şāh-ı himmet naḳş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 122, Beyit 7). [yazar, -ar ] 

Raḥīmī başḳa dīvān itdi vaṣfuñ yazdı bir defter / Sen anı n’ola defterdār idüp dīvāna gönderseñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 151, Beyit 9). [yazdı, -dı ] 

Meşḳ-i ʿaşḳuñ ḳaralarken ben senüñ daḫi ḳalem / Levḥa yazmamış idi Leylā vü Mecnūndan misāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 3). [yazmamış, -mamış ] 

Göñül deyrinde bu vechiyle yazdum ṣūret-i ḥüsnüñ / Ruḫın gün cebhesin meh hem hilāli aña ḳaş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 2). [yazdum, -dum ] 

Ne yazmış ṣafḥa-i eşcāra gör kim ḫāme-i ḳudret / Sebaḳ al bāb-ı ḥikmetdür ʿaceb dīvānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 4). [yazmış, -mış ] 

Yazma cürmin ol peri ʿaşḳında ben dīvānenüñ / Ey melek luṭf eyle insāniyyet ile ādeme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 286, Beyit 4). [yazma, -ma ] 

Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [yazup, -up ] 

Ne vechiyle cihān mānīsi yazsun şekl-i maṭbūʿuñ / Nigārā çīn-i zülfüñ nesḫ idüpdür naḳş-ı Erjengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 3). [yazsun, -sun ] 

 

yazu: Yazı. 



1773 
 

Secde mi ḳılur benüm ḳıblem Raḥīmī ġayrıya / Ḫaṭṭ-ı miḥrāb-ı ḥarīmüñ alnına yazu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 7). [yazu, ] 

 

yed-i beyżā ḥaḳı: Hz. Musa'nın mucizelerinden olan gözleri kamaştıran beyaz eli hakkı için. 

Şevḳ-ı dīdār ile Mūsāveş yed-i beyżā ḥaḳı / Ṭūr-ı Sīnā-yı tecellīde münācāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 2). [yed-i beyżā ḥaḳı, -ı ] 

 

yed-i ṭāḳat: Bir şeyi yapabilmek için gereken güç. 

Her neye ṣunarsañ irişür dest-i şerīfüñ / Virmiş elüñe Ḥaḳḳ yed-i ṭāḳat Baba Ḥamza (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 287, Beyit 6). [yed-i ṭāḳat, ] 

 

yeg: Daha iyi, daha üstün. 

Baña hecrüñde ġam vaṣluñla şādān olmadan yegdür / Dili bīmār-ı ḫoş-derdüñle dermān olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 1). [yegdür, -dür ] 

Bu çeşm-i cürʿaveş pāy-māl-i devrān itseñ incinmem / Lebüñsüz sāġar-ı çeşmüm ṭolu ḳan olmadan 
yegdür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 2). [yegdür, -dür ] 

Senüñ olsun saʿādetle ʿazīzüm mülket-i dünyā / Baña ḳapuñda ḳulluḳ Mıṣra sulṭān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 3). [yegdür, -dür ] 

Ḳara ḳayġuda ʿömr-i nāzenīni żāyiʿ itmekden / Çekilmek dāra zülfüñsüz perīşān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 4). [yegdür, -dür ] 

Ümīd-i vuṣlat-ı cānān ile cān virmek āsāndur / Raḥīmī ara yirde böyle hicrān olmadan yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 5). [yegdür, -dür ] 

Ḳapuñda pister-i dībā gerekmez ḫāk-i der yegdür / Seg-i kūyuñ sifāli cāmdan ey pür-hüner yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 1). [yegdür, -dür ] 

Bi-ḥamdillāh bu gün sen Ḫüsrev-i mülk-i meʿānīsin / Yoluñda düşmenüñ Ferhādveş bī-pā u ser yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 3). [yegdür, -dür ] 

Ne dil kim meyl-i ʿazm-i kūyuñ itmez ey hümā-ṭalʿat / Ve ger ṭāvūs-ı ḳudsī olsa ol bī-bāl ü per yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 2). [yegdür, -dür ] 

Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı müraṣṣaʿ tāca reşküm yoḳ / Elüñden başuma yara iren seng ü meder yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 4). [yegdür, -dür ] 

Raḥīmī sāʾilüñdür eşk-i çeşm-i rūy-ı zerd ile / Müferraḥdur taraḥ defʿine sīr-i sīm ü zer yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 5). [yegdür, -dür ] 

Nişānī Beg ḳapuña ʿarż-ı iḫlāṣ-ı ʿubūdiyyet / Ḳaṣāʾid-i Muṭavvelden bu şiʿr-i Muḫtaṣar yegdür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 6). [yegdür, -dür ] 

Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [yegdür, -dür ] 
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İʿtibārı şimdiki dehr içre yegdür silminüñ / Sen ne var Selmān gibi söylerseñ eşʿār ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 4). [yegdür, -dür ] 

Raḥīmī gülşen-i ʿālemde ṣavt-ı zāġlar yegdür / N’iderler ʿandelīb āyīn pāk olan ḫoş-elḥānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 337, Beyit 7). [yegdür, -dür ] 

 

yek-dāne: Bir tane, eşi benzeri olmayan, eşsiz. 

Biñ cān ile cān cevherini itdi revāna / Ḳapuñda Raḥīmīyi ḳo yek-dāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 253, Beyit 5). [yek-dāne, ] 

Muḥīṭ-ı ʿāleme ey baḥr-i luṭf ol gevher-i pāke / Ḫudānuñ birligi ḥaḳḳı Ḫudā yek dāne gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 7). [yek dāne, ] 

 

yeksān: Bir, beraber; eşit. 

Gözine ḫāk-i ġam hem-dem şu sifle-perverüñ ḳadri / Ḳatında cevher ü seng demidür yeksānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 6). [yeksānımış, -ımış ] 

 

yektā: Tek. 

Ḳor kār-bārı ṣoñ ucı yektā ider sefer / N’eyler tecemmülātı iden iḫtiṣār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 6). [yektā, ] 

 

yel-: Esmek. 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [yelmeyem, -meyem ] 

Yelüp yil gibi gezdüm cū-be-cū bu ḫırmen-i dehri / Görünmez ḥāṣılı bir dāne berg-i gāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 2). [yelüp, -üp ] 

 

yeldür-:Koşturmak. 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz yeldürmek ṣubḥ u mesā 
raḫşın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [yıldurur, -ur ] 

 

yelken: Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine 
uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü. 

Yelkenüñi ḳullanma eyā serv ṭorudan / Ben ḫāk-i hevā-ḫ˅āha ḫırāmāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 11). [yelkenüñi, -üñi ] 

Ne ġam esse vücūdum yelkeninüñ bādı yapraḳdan / Müyesser ola ʿömr-i Nūḥ tek sen verd-i raʿnāya 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 6). [yelkeninüñ, -inüñ ] 
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yelken ṭorıda: Yelkenleri tepe noktasına dek kaldırıp rüzgârdan en üst düzeyde faydalanmak ve bu suretle 
geminin tam yol ileri seyretmesi. 

Nev-bahār irdi benefşeyle güle ḳarşu yine / Ben de yelken ṭorıda bir yaḳası çāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 5). [yelken ṭorıda, ] 

 

yelten-: Heves etmek, meyletmek, özenmek. 

Ḫayāl-i ḳaddine yeltendüñ ol serv-i hevā-baḫşuñ / Ṣabāveş gel göñül yil ṭurma her dem rūzgāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 7). [yeltendüñ, -düñ ] 

 

yemen: Arap yarımadasının güneybatısındaki ülkenin adı. 

Nev-rūz bende ben baña zülf ü ruḫuñ yeter / Ānsız berāber oldı Yemende şeb ü nehār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 4). [yemende, -de ] 

Dişüñ mānend-i dürr zülfüñ gibi müşg / Bulınmaz Çīn ü Māçīn ü Yemende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
277, Beyit 2). [yemende, -de ] 

 

yem-i ümmīd: Ümit denizi. 

Raḥīmī yem-i ümmīd bu selīmü’l-bāl olup dāʾim / Murādum ḳapusın fażluñla yā Rab fetḥ-i bāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 7). [yem-i ümmīd, ] 

 

yeñi: Eskinin zıttı. 

Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [yeñi, ] 

 

yer ḳıl-: Yer hazırlamak. 

Ġaflet itme aç gözüñ varın ayaġum tozıdur / Didi ol nūr-ı baṣar ḳıl aña yer dīdem be-çeşm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 185, Beyit 5). [yer ḳıl, ] 

 

yeter:  

1.Yeterli, kafi. 

Ġam yeter cānā dile gönderme şādı gelmesün / Maḥrem olmaz baña ol nā-cinsidür virür ʿaẕāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 6). [yeter, ] 

Ḭd-ı ferḫunde yeter vaṣluñ Raḥīmī bendeñe / Gün yüzüñsüz olur ey meh ʿīd aña rūz u īd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 6). [yeter, ] 

İşigüñ sāʾillerine her dem ey kān-ı seḫā / Eşk-i rūyum sīm ile zerdür yeter iḥsān-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 39, Beyit 13). [yeter, ] 
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Nev-rūz bende ben baña zülf ü ruḫuñ yeter / Ānsız berāber oldı Yemende şeb ü nehār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 4). [yeter, ] 

Dile derdüñ yeter devā n’eyler / Cevrüñe rāżıyam vefā n’eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 88, Beyit 1). 
[yeter, ] 

Gül-i rengīn yeter bu penbeyi bir ḫūn-ı dāġ-ı ġam / Dilā bülbül gibi dillerde tek añılmasun aduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 2). [yeter, ] 

Ġamuñ yeter bize añma feraḥ didüklerini / Bu ġamla göñlümüze ānide be-kām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 2). [yeter, ] 

Ey Raḥīmī baña bu şādī yeterdi dünyede / Ġuṣṣa-i ʿaşḳı göñül şehrine mihmān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 7). [yeterdi, -di ] 

Ṣanma bir müflis gedāyam ʿaşḳ-ı istiġnā yeter / Sīmdür eşk-i revānum rūy-ı zerdümdür zerüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 3). [yeter, ] 

Ḫusrevā gül-gūn-ı eşküm āh-ı şeb-rengüm yeter / Āb u bāda ṣanma kim minnet semendin ḳoşmışam 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 3). [yeter, ] 

 

2. Artık, bundan sonra. 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ olan şifā ummaz budur Ḳānūn / Yüri var başuñ aġrıtma yeter söyle ṭabībā ṭabʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 6). [yeter, ] 

Hevādāruñ olanı ey boyı serv / Yeter sāye gibi yirden yire ur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 5). 
[yeter, ] 

 

3. Yeter! "son bulsun" anlamında ünlem ifadesi. 

Bāġı dād iken bozuldı ṭoldı cevr-i ẓulm ile / Şimdi çöl olup yeter Baġdād elüñden ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 5). [yeter, ] 

Gün bu gündür ʿarż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe / Gel yeter ol derdmendi vaʿde-i ferdāya ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 5). [yeter, ] 

Yā İlāhī sen beni benden bu gün āgāh ḳıl / Ḳıl ʿaṭā rāh-ı ḍalāletde yeter gümrāh ḳıl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 175, Beyit 1). [yeter, ] 

 

yet-: Bir gereksinimi karşılayacak, giderecek nicelikte olmak. 

Ḫayāl-i laʿl-i cānānumla mestem sāḳiyā ṣunma / Benem ḫod baña yetmişdür ne lāzım bāde-i ḥamrā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 3). [yetmişdür, -mişdür ] 

 

yetiş-:  

1.Erişmek, ulaşmak. 
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Ey gözüm yaşı yetiş dāmen-i dildāra yapış / Başuñı ayaġına ḳo ara ṭut ara yapış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 120, Beyit 1). [yetiş, ] 

 

2. Yetişmek, imdadına gelmek. 

Yetiş Ḫıżır gibi yaşumı itmeden İlyās / Getür kenāra bu ben mübtelā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 5). [yetiş, ] 

 

yetmiş iki dereden ṣu getür-: "Bin dereden su getirmek" deyiminin karşılığı olarak "Karşısındakini inandırmak 
veya kandırmak için pek çok sebep ileri sürmek veya dil dökmek." anlamında olup beyitte sevgiliyi kucaklamak 
için verilen çabayı ifade eder. 

Sen boyı servi kenār itmek içün leyl ü nehār / Yetmiş iki dereden ṣu getürür ḳırḳ bıñar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 1). [yetmiş iki dereden ṣu getürür, -ür ] 

 

yıḳ-: 

1. Bozmak, tahrip etmek. 

Ten-i maʿmūr-ı ʿaşḳuñ gencine cāy olmaḳ ecliçün / Yıḳup yire berāber itdügüñ vīrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 2). [yıḳup, -up ] 

Göñül maʿmūresin vīrān iderse yāre incinme / Meseldür bu girü yıḳan yapar miʿmār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 5). [yıḳan, -an ] 

Budin mülkini yıḳmaḳ hīç zülf-i yāre āyīndür / Velī ey şāh-ı İslām olma rāżısın nev-ayına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 6). [yıḳmaḳ, -maḳ ] 

Raḥīmī hecr-i kūyuñla beden mülkin ḫarāb itdi / Felek burcını yıḳmaġa döküpdür ṭop-ı efġānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 333, Beyit 7). [yıḳmaġa, -maġa ] 

 

2. Ortadan kaldırmak, yok etmek. 

Ḳaṣrını yıḳmaḳ ise düşmenüñ ey nāle ġaraż / Sīneden derd ile çıḳ günbed-i devvāra yapış (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 120, Beyit 6). [yıḳmaḳ, -mak ] 

Dile eksük degüldür ḳara ḳayġu yıḳar illerden / Ṭolaşur zülfi gibi bir zemān ḫaṭṭ bir zemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 4). [yıḳar, -ar ] 

 

yıḳıḳ: Yıkılmış olan, harap, viran. 

Ben şikeste-ḥāli ṣorma ḫāṭır-ı maʿmūreden / Dest-i cevriyle yıḳıḳ ḳalb-i ḫarābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 2). [yıḳıḳ, ] 

Yıḳıḳ ḫāṭırları maʿmūr idersin genc-i vaṣluñla / Yoluñda gerçi ḫāk olmış dil-i vīrānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 3). [yıḳıḳ, ] 
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yıḳıḳ göñül: Kırılmış, harap olmuş gönül. 

Luṭf ile yap yap Raḥīmīnüñ yıḳıḳ göñlin hemān / Bir velāyet ẓāhir it ey kām-kār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 13). [yıḳıḳ göñlin, -in ] 

Ġamum ṣorma benüm mesrūr dil-i maʿmūra ḫāṭırdan / Yıḳıḳ göñlüm benüm cevriyle vīrān olmayan 
bilmez (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 4). [yıḳıḳ göñlüm, -üm ] 

 

yıḳıl-:  

1.Viran olmak, harap olmak. 

Ben yıḳıldum olmadum ābād elüñden ey felek / Olmadum devrüñde bir dem şād elüñden ey felek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 159, Beyit 1). [yıḳıldum, -dum ] 

Benem ḫod baña yandı ben yıḳıldum sāḳiyā luṭf it / Lebüñ cāmını ṣun cān u dilüm mest ü ḫarāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 5). [yıḳıldum, -dum ] 

 

2.Devrilmek. 

Özini gāh olurmış beñzedürmiş ẓıll-i ḳaddüñe / Yıḳılsın görmiyeyin bir daḫi serv-i ḫırāmānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 4). [yıḳılsın, -sın ] 

 

3. Herhangi bir sebeple çökmek, göçmek; yok olmak, ortadan kalkmak. 

Yiridür çıḳsa duḫān-ı āh-ı ḳalbi göklere / Ḫānesi külli yıḳıldı ḫānmānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 61, Beyit 6). [yıḳıldı, -dı ] 

Olalı şehr-i ḥüsne yüzüñ ay Güzel ḥiṣār / Yüz ṭutdı ṭop yıḳılmaġa gördi Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 1). [yıḳılmaġa, -maġa ] 

Yire geçse yıḳılsa ṭāḳ-ı eflāk / Binā-yı ʿaşḳuñ olmaz dilde zāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 4). 
[yıḳılsa, -sa ] 

Yıḳılmaz Ḥaḳḳ bilür ʿaşḳ u maḥabbet dirler adına / Raḥīmīnüñ dilinde bir binā-yı muḥkemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 7). [yıḳılmaz, -maz ] 

Çıḳsun şu cān ki ġuṣsañ ile şenlik itmeye / Ol ten yıḳılsun ʿaşḳ ile vīrāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 297, Beyit 4). [yıḳılsun, -sun ] 

 

4. Parçalanıp dağılmak. 

Dest-i hecrüñle ḫarāb olup yıḳılmışdur göñül / Genc-i vaṣluñla yine yap yap anı ābād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 2). [yıḳılmışdur, -mışdur ] 

Çeşm-i mestüñ ki ḫ˅āba yüz ṭutdı / Yıḳılup dil ḫarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 1). 
[yıḳılup, -up ] 

 

yıl: Sene, yıl. 
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Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [yılda, -da ] 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [yıllarla, -larla ] 

Ṣubḥa dek yılduz ṣayar yıllar geçer göz yummazuz / Ayda bir gün görinür āh ol meh-i tābānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 2). [yıllar, -lar ] 

Gün olur ay yüzini görmezem geçer bir yıl / Bu ḫurd [u] ḫ˅āb ya leyl ü nehārı n’eyleyeyin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 231, Beyit 2). [yıl, ] 

Dili bir bend ile göz göre ḳoşdum ʿaşḳ-ı dildāra / Yine yıllarla meʾnūs eyledüm bir āşinā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 6). [yıllarla, -larla ] 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin / Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 1). [yılda, -da ] 

 

yıl-: Gözü korkmak, eski cesâreti kalmamak, ürkeklik gelmek. 

Tīġüñ üstine düşüp ben yılmayup cānlar virem / Āh kim ġamzeñ ucıyla bir kez itmezsin nigāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 3). [yılmayup, -mayup ] 

 

yıldan artuḳ ol-: Bir yıldan fazla olmak. 

Yıldan artuḳ oldı gerçi kim bu gün bir haftadur / Ey Raḥīmi görmeyelden ol meh-i raʿnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 7). [yıldan artuḳ oldı, -dı ] 

 

yıldur-: Yıldırmak, gözünü korkutup ürkütmek. 

Yilüp yillerle yıldurdı niçe dem dest-i dünyāda / Bu gün kūhsārveş ḫāk-i ferāġat iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 4). [yıldurdı, -dı ] 

 

yılduz: Yıldız, ışıklı ve sâbit bir nokta hâlinde görülen gök cisimlerinden her biri. 

Her gice tā ṣubḥa dek ey meh gözüm yılduz ṣayar / Menzili bir merdümek pür-āb ola eyler mi ḫ˅āb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 2). [yılduz, ] 

Ey Raḥīmī ḳadd ü zülf-i yār ise sevdā-yı cān / Ṣubḥa dek yılduz ṣayup her gice ol bī-dār-ı ʿömr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 62, Beyit 7). [yılduz, ] 

Ṣubḥa dek yılduz ṣayar yıllar geçer göz yummazuz / Ayda bir gün görinür āh ol meh-i tābānımuz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 2). [yılduz, ] 

Ruḫuñ māhın gözetmekden bu çeşmüñ eşḳ-i pervīnin / Görür her gice yılduz ṣayduġum ḳaldı ṭaña 
meşʿal (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 2). [yılduz, ] 

 

yigitlik: Gençlik. 
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Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [yigitlik, ] 

 

yil: Yel, rüzgar. 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [yiller, -ler ] 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [yil, ] 

Yilüp yillerle yıldurdı niçe dem dest-i dünyāda / Bu gün kūhsārveş ḫāk-i ferāġat iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 4). [yillerle, -lerle ] 

Yelüp yil gibi gezdüm cū-be-cū bu ḫırmen-i dehri / Görünmez ḥāṣılı bir dāne berg-i gāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 2). [yil, ] 

 

yil-: Esmek. 

Benüm dīvāne göñlüm vaḥdet-i ābād ferāġ ister / Yilüp yiller gibi yıllarla şimdi o turaġ ister (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 84, Beyit 1). [yilüp, -üp ] 

Ḫayāl-i ḳaddine yeltendüñ ol serv-i hevā-baḫşuñ / Ṣabāveş gel göñül yil ṭurma her dem rūzgāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 7). [yil, ] 

Yilüp yildürmege ʿaşḳuñ yolında / Ṣabā olmaz baña hem-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 5). [yilüp, -üp ] 

Rāh-ı ʿaşḳuñda ṣabāāsā yiler göñlüm gibi / Rūzgāra tābiʿ olmış ber-hevāyı görmedüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 217, Beyit 6). [yiler, -er ] 

Yilüp yillerle yıldurdı niçe dem dest-i dünyāda / Bu gün kūhsārveş ḫāk-i ferāġat iḫtiyār itdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 321, Beyit 4). [yilüp, -üp ] 

 

yildür-: Estirmek. 

Yilüp yildürmege ʿaşḳuñ yolında / Ṣabā olmaz baña hem-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 5). [yildürmege, -mege ] 

 

yile vir-: Savurup telef etmek, yok etmek. 

Yile virür ʿāḳıbet evrāḳ-ı ʿömri rūzgār / Ṣafḥa-i ʿālemde aduñ ṭut ki defterdār imiş (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 121, Beyit 4). [yile virür, -ür ] 

ʿĀlemi sen şemʿa yanup ḳorḳarum āh itmege / Oda yana cümle varum yile vire ad u ṣan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 4). [yile vire, -e ] 

Yile virmiş varını ṣabr u ḳarārı ḳalmamış / Ḫānḳāh-ı ʿālem içre nāba beñzetdüm seni (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 346, Beyit 4). [yile virmiş, -miş ] 
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yilten-: Heves etmek, bir şey yapmak için hamlede bulunmak. 

Yine göñlüm hevāya yiltendi / Āh kim rūzgāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 3). 
[yiltendi, -di ] 

 

yi-: 

1. Ağzında çiğneyerek yutmak. 

Laʿl-i mey-gūnuñdan ayru bezm-i ġamda dem-be-dem / Ḫūn-ı ḥasretdür yidügüm içdügüm hūn-ābdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 44, Beyit 2). [yidügüm, -dügüm ] 

Velī miḥnetden āzād eylemekdür / İçüp cāmı yiyüp ṣūfi gehi beng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 2). [yiyüp, -yüp ] 

Ḫasta göñlüm yidügi ḫūn-ı cigerdür rūz u şeb / ʿİşret ü ʿīşi müdām olsun ṭarabnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 3). [yidügi, -dügi ] 

Lebüñ bezminde ey ġonca şarāb-ı nāba ʿaşḳ olsun / Ümīd-i nuḳl-i laʿlüñle yinen ʿunnāba ʿaşḳ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 248, Beyit 1). [yinen, -nen ] 

Matbaḫ-ı ḫūn-ı tevekkülde idenler iʿtikāf / Çekmedi balın belāsın yimedi loḳma ġamın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 256, Beyit 3). [yimedi, -medi ] 

 

2. Maruz kalmak. 

Ey Raḥīmī ḫ˅ān-ı Ḥaḳdan ḫod nevāleñ baḫşıdur / Bī-nevāyāne ṭamaʿ itme yime dünyā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 5). [yime, -me ] 

Raḥīmī bir mürüvvetlü kerīmü’ş-şāna ḳul oldı / Yime ġam devletinde ʿālemüñ sulṭānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 6). [yime, -me ] 

 

yin: Elbise kolunun el üzerine gelen kısmı. 

Meyl eyleyeli ḫāre o gül-pīreheni gör / Gül gibi teni çāk yini yāsemeni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
52, Beyit 1). [yini, -i ] 

 

yine:  

1.Tekrar, yeniden. 

Yaşum Saʿy u Ṣafāyıyla iletdüm Kaʿbe kūyūña / Yine bir çeşme-i ter eyledi bu çeşm-i ter peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 2). [yine, ] 

Dil-i pür-derdi perverde ḳılurduñ cevr ü nāz ile / Yine ol niʿmete ḳāniʿ bu ben şükrānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 5). [yine, ] 

Der-i cānāna yüz sürdüm ḳoyup başum ayāġına / Bi-ḥamdillāh Raḥīmī baña el virdi yine devlet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 7). [yine, ] 
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Fehm eyler iseñ rāst nevāyı yine ṣūfī / Pencgehde maḳāmuñ ola şehnāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 2). [yine, ] 

Bu neyde bu nāleyi bu ẕevḳ u semāʿ yine / ʿUşşāḳa bu eṭvār-ı vefā-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 3). [yine, ] 

Şol demde yine nāle viren ḳādir-i ḳuddūs / Bu bezme beni eyledi dem-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 5). [yine, ] 

Ṭāḳ-ı ebrūsı ḫayālin ḳodı göñlümde bu gün / Eskişehrinde o meh yapdı yine bir yeñi kāḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 29, Beyit 5). [yine, ] 

Gülşen-i ḥüsnüñe ḳarşu yine dil bülbülinüñ / Naġme-i āh-ı hezārān ile şeydālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 4). [yine, ] 

Olmışam cām-ı şarāb-ı ʿaşḳ ile mestāne ṭavr / Sākin-i kūy-ı ḫarābātem yine dīvāne ṭavr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 65, Beyit 1). [yine, ] 

Ḫāl-i lebüñ firāḳı odı lāle gibi āh / Cān cebhesine urdı yine dāġ-ı bī-şümār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
93, Beyit 4). [yine, ] 

Gül yüzüñçün dilde yüz dāġ-ı vefā yaḳduḳ yine / Rūşen oldı mihrüñ ile gün gibi ʿunvānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 5). [yine, ] 

Yine beg virdi Raḥīmī ḫālüñe dil-murġını / Himmetüñ gibi bülend olur hücūm-ı şāh-bāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 7). [yine, ] 

Ġam-ı tīġ-i ʿadūdan zaḫm-ı cismüm dir gören yara / Yine ḫār-ı belādan bülbül-i pür-zāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 4). [yine, ] 

Nev-bahāra lāle ṣundı yine bir mey-gūn çanaġ / Sen de baş ḳaldurma destüñden ḳoma bir dem ayaġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 1). [yine, ] 

Dest-i hecrüñle ḫarāb olup yıḳılmışdur göñül / Genc-i vaṣluñla yine yap yap anı ābād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 2). [yine, ] 

Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür / Ṣanma idrāke ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 5). [yine, ] 

Bahār irdi yine sāḳī açıldı ġonca güldi gül / Dem-i şādī durur ṣun laʿlüñi pür eyle cāmı mül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 1). [yine, ] 

Giceyi gündüze ḳatup irişdi yine bahar / Ṣafā-yı ʿişreti biz daḫi ṣubḥ u şām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 6). [yine, ] 

Görüp ḳaddüñ düşüp pāyuña çihrem ḫāk-i rāh itdüm / Yine bir cāy-ı ʿālīde bu gün bir tekyegāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 1). [yine, ] 

Yine faṣl-ı bahār-ı berf ile rūy-ı cihān ḫurrem / Açılmış yāsemen gül gūyiyā her gülsitān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 1). [yine, ] 

Nev-bahār irdi benefşeyle güle ḳarşu yine / Ben de yelken ṭorıda bir yaḳası çāk olayum (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 205, Beyit 5). [yine, ] 

İbtidā ḳıldı yine dil gülsitān-ı ʿaşḳuñı / Hem-sebaḳ oldı anuñla ʿandelīb-i zār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 3). [yine, ] 
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Yine faṣl-ı ḫazānıyla nigārā ṣūret-i ʿālem / ʿAceb şekle girüp bir yüzden oldı ṭalʿat-ı ʿālem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 1). [yine, ] 

Dili bir bend ile göz göre ḳoşdum ʿaşḳ-ı dildāra / Yine yıllarla meʾnūs eyledüm bir āşinā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 6). [yine, ] 

ʿUşşāḳ-ı bī-nevāya o şeh nāza başladı / Ṭoldurdı her maḳāmı yine āh n’eyleyin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 258, Beyit 6). [yine, ] 

Şeker gibi ezildüñ gördi aluñ laʿl-reng aldı / Başuñ ortaya ḳoyup yine ḳıyduñ cāna ey vişne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 282, Beyit 3). [yine, ] 

Yine gül gibi ʿīş it ġonca-leblerle bahār içre / Söz aç bülbül gibi gel gül gibi bir murġzār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 1). [yine, ] 

Yine Ferhād-ı ġam-fersāya peydā oldı ṣandılar / Leb-i Şīrīnüñ añdum āh idüp dün kūhsār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 6). [yine, ] 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [yine, ] 

Revān oldı yine ol serv seyr-i sūy-ı deryāya / Beşer ey dīdesinde meyli yoḳ ḳurı temāşāya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 1). [yine, ] 

Yine yap yap yapagör ḥāliyā vīrānedür gönlüm / Anı maʿmūr idüpdüñ sābıḳan genc-i viṣālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 6). [yine, ] 

Yine pehlūsına çekmiş ten-i cānānı zırıh / Ḳanda buldı ʿaceb ol maḫzen-i pinhānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 1). [yine, ] 

Ḳanḳı gün yā Rabb gelür ol mihr-i raḫşānum yine / Ḳanḳı şeb aḫşamlaya ol māh-ı tābānum yine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 1). [yine, ] 

Ey beşīr-i nükhet-i zülfin irişdür çın seher / Gülşen-i firdevse dönsün beytü’l-aḥzānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 2). [yine, ] 

Meclise geldügini di ol lebi mey-gūnumuñ / Müjde kānı vireyin sāḳī saña cānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 3). [yine, ] 

Muntaẓırdur göz açup nergis ayaġuñ tozına / Gel görin biñ nāz ile ey çeşm-i fettānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 4). [yine, ] 

Reh-güẕāruñ pāk idüp sildi süpürdi ṣanuldı / Kirpigin cārūb idüp bu çeşm-i giryānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 5). [yine, ] 

Gül yüzi vaṣfında şiʿrüm gördi ol ġonca didi / Āferīn ey bülbül-i tabʿ-ı ḫoş-elḥānum yine (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 296, Beyit 6). [yine, ] 

Gel görin iẓhār-ı dīdār it Raḥīmī ʿāşıḳa / Ey viṣāl-i bāġ-ı cennet rūy-ı rıḍvānum yine (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 296, Beyit 7). [yine, ] 

Ṣafā-yı ʿaşḳ ile göñlüm iletdüm kūy-ı dildāra / Maḥabbet cāmiʿine yine ʿarż itdüm bir āyīne (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 4). [yine, ] 

Dil yine ḳul oldı bir beg yüzlü Türkmān oġlına / Ġamzesi yaġmacıdur beñzer Tatar Ḫān oġlına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 306, Beyit 1). [yine, ] 
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Laʿl-i Şīrīnüñ ġamından yine cān Ferhādınuñ / Ser-güẕeşti Ḫusrevā efsāne şeklin baġladı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 308, Beyit 4). [yine, ] 

Ṭolaşaldan bir perīşānuñ ṣaçı zencīrine / Ey Raḥīmī dil yine dīvāne şeklin baġladı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 308, Beyit 5). [yine, ] 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [yine, ] 

Göñlüm ol gül-ʿiẕāra yüz ṭutdı / Yine zār u hezāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 1). 
[yine, ] 

Yine göñlüm hevāya yiltendi / Āh kim rūzgāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 3). [yine, 
] 

Egri rā eyler ḳaşuñ rāsında ol bir kec-naẓar / Yine ḳaddüñ yanına varur ṭurur ṭoġru gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 328, Beyit 3). [yine, ] 

Laʿlüñ benüm idince yaşıyla cānı ṣatdum / Ser-māyeden ziyānum yoḳ yine māya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 4). [yine, ] 

Leṭāfet gülşeninde yine bir gül-berg-i nāz irdi / Hezārān bülbül-i gūyāsı var bir ʿaşḳ-bāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 1). [yine, ] 

Cülūs itdi göñül taḫtına yārüñ pertev-i ḥüsni / Raḥīmī yine şehre bir şeh-i çāker-nevāz irdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 349, Beyit 6). [yine, ] 

 

2. Yine de, buna rağmen. 

Ṣalınur ol boyı servüm yine raʿnālıġı var / Gül gibi ġanc ider ol ġonca ne zībālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 1). [yine, ] 

Müşteriyem leb-i cān-baḫşına biñ cān ile ben / Yoḳ ziyānum yine bir aṣṣılu bāzārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 2). [yine, ] 

Ġam-ı ferdā içün endīşe çekme bu güni ḫoş gör / Yine virmek anuñdur luṭf ol perverdigāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 3). [yine, ] 

Cāhı çāha menṣūbı menṣūbeye döndürdiler / Rāh-ı Ḥaḳda her biri ṣorsañ yine gümrāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 5). [yine, ] 

Ḥayāt ümmīdi ey dil bir çürük endīşedür ṣabr it / Yine derdin viren dermān ider dildār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 6). [yine, ] 

Benüm yanup yaḳılan şemʿ gibi nār-ı ʿaşḳuñla / Yine her encüminde meclis-ārā eyleyen sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 2). [yine, ] 

 

3. Hep. 

Her gedā ṭabʿa Raḥīmī dime söz gevherini / Guş-ı şāhid yaraşur yine dürer himmet ʿayār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 6). [yine, ] 
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Vefā ummañ bu dünyā derd-i bī-pāyānımış bildüm / Ṣoñı maʿmūre-i dehrüñ yine vīrānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 1). [yine, ] 

 

4. Ancak, sadece. 

Bir ḫaṭāyla ṣaçı çīnine dolaşdı bu göñül / Kerem ü ʿafv-ı gedāyı yine ol şāh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 3). [yine, ] 

Ne bilür āh-ı derūnum eserin ehl-i hevā / Reviş-i āh yine hem-nefesi āh bilür (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 47, Beyit 5). [yine, ] 

Faṣl-ı ḥüsnüñ baña keşf it rūstāyı añlamaz / Gülsitānuñ bābını yine kitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 6). [yine, ] 

Esīr-i zülfüñ olduġumı rüsvā eyledi ḫalḳa / Baña bu bendi geçmeklik yine ol nābe-kāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 8). [yine, ] 

 

yir:  

1.Yer, mekan. 

Ölürsem āsitānuñda ümīd-i merḥabāñ ile / Muḳarrer rūz-ı maḥşer Ḥaḳḳ yirüm Dārü’s-selām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 2). [yirüm, -üm ] 

Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [yirdedür, -dedür ] 

Esrār-ı laʿl-i yārdan baña ḫaber ṣoran sefīh / Ne denk ü ḥayrānem nedür bu ʿakl u cān ne yirdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 3). [yirdedür, -dedür ] 

Sūsen-i sālüse deg gülşende zāhidlenme sen / Destesi destinde ṭolu yir yoḳ inkārum ḳonaġ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 2). [yir, ] 

Hem-dem olalı cihān şāhum bahār-ı vaṣluña / Reşk-i firdevs yirin olaydı hemān dem bāġ u rāġ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 6). [yirin, -in ] 

Aṣlā ne ġam çeker aṣılan dār-ı zülfüñe / Ṭaşdan yire baṣar mı feraḥdan ayacıġı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 313, Beyit 3). [yire, -e ] 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi / Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [yirüm, -üm ] 

Kūyuñda fedā olanuñ oldı yiri cennet / Merḥūm oluban raḥmet-i Raḥmāna irişdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 336, Beyit 5). [yiri, -i ] 

 

2. Yer yüzü. 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [yire, -e ] 

Sen ḳadem baṣduḳca ḫāke ben sürüp yüz yirdeyüz / Günde yüz biñ kez dirüm yā leytenī künti türāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 5). [yirdeyüz, -deyüz ] 
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Sen yāri sende ḳıl ṭaleb ṣanma ki āḫir yirdedür / Senden cüdā olur mı ol ne yirdedür ne gökdedür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 101, Beyit 1). [yirdedür, -dedür ] 

Gökde āhum yirde yaşum mā-cerāsı söylenür / Māh u māhī mihrüme şāhid semādan tā semek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 3). [yirde, -de ] 

Benüm gibi eger boynın benefşe sīne çāk olmış / Boyamış yiri göge kākülüñsüz āh ider sünbül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 5). [yiri, -i ] 

Bezm-i çemende lāle degül görinen bu dem / Yirden gehi çıḳar daḫi bir odlu āh-ı Cem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 216, Beyit 5). [yirden, -den ] 

İşigüñden cüdā olmazdı ey ʿḬsī-nefes ʿāşıḳ / Bir üni yirde gökde bir üni eyler fiġān ḫasta (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 305, Beyit 3). [yirde, -de ] 

 

3. Yer || zaman. 

Cān ile göñül içre ġamuñ ger güm olursa / Emr it yiridür bulduralum yirlü yirinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 5). [yiridür, -idür ] 

 

yir eyle-:  

1.Yer vermek, yerleşmesini sağlamak. 

Dilde ben geh tīġüñe geh tīrüñe yir eyledüm / Bir içim ṣu diyü oldum ġamzeñe geçmez dilek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 4). [yir eyledüm, -düm ] 

 

2. Yerleşip kalmak, iz bırakmak. 

Ġam-ı ferdāyı añma dem bu demdür ḫurrem ol diyüp / Sözi gūşumda yir eyler rikābuñ niçe demlerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 96, Beyit 3). [yir eyler, -r ] 

 

yir yir:  

1.Yer yer, taraf taraf. 

Seng-i dil dildār derdinden vücūdın ṭaş ile / Gök gök itmiş yir yir anuñçün çıḳar güm güm ṣadā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 2). [yir yir, ] 

Dil pādişāh-ı ʿaşḳuña bir çetr-i pür-ḫayāl / Yir yir fürūġ-ı āteş-i āhum ṭınāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 6). [yir yir, ] 

Müşebbek micmer-i bezm-i belādur cism-i pür-sūzum / Dil ü cān ʿūdum olup mūlarum yir yir duḫān 
ḳalmış (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 2). [yir yir, ] 

Görinen dāġlar yir yir ḳurılmış şāh-ı serviçün / Ḫıyām-ı sīmdür ya nūrdan bir sāyebān ḫurrem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 3). [yir yir, ] 

 

2. Ara ara, zaman zaman. 
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Dūd-ı āhum sāyebān yir yir şerārum şemmesi / Şeh-süvār-ı mülk-i ʿaşḳ oldum Ḫudādur yāverüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 2). [yir yir, ] 

 

3. Yer yer, kısım kısım, bölüm bölüm. 

Bir gice ey meh ḫam ebrūñı añup āh eylesem / Yarılup yir yir felek ṭāliʿ olur bir nev-hilāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 2). [yir yir, ] 

Başumda yaralar açdum yüzüm yir yir ḫırāş itdüm / Ḫaṭ-ı nāmūsı başdan tīġ ü tīrüñle tırāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 1). [yir yir, ] 

 

yir yoḳ: Gerek yok, mahal yok. 

ʿAşḳdur ḥākim vücūd iḳlīmine ey ʿaḳl sen / Gelme yir yoḳ saña her mülküñ olur sulṭānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 2). [yir yoḳ, ] 

 

yir yüzi: Yeryüzü. 

Laʿl-i cān-baḫşuñla gören sen ṣanem-sīmāyı dir / Gökden indi yir yüzine var ise ʿḬsā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 4). [yir yüzine, -ne ] 

 

yirden yire ur-: Çok hırpalamak, acınacak duruma düşürmek, zor durumlarda bırakmak. 

Hevādāruñ olanı ey boyı serv / Yeter sāye gibi yirden yire ur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 5). 
[yirden yire ur, ] 

 

yire berāber it-: Temeline kadar yok etmek, yıkmak, yerle aynı seviyeye getirmek. 

Ten-i maʿmūr-ı ʿaşḳuñ gencine cāy olmaḳ ecliçün / Yıḳup yire berāber itdügüñ vīrānuñı yād it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 2). [yire berāber itdügüñ, ] 

 

yire dök-: Yere dökmek, akıtmak. 

Laʿl-i mey-gūnuñ ġamından döne döne ey felek / Cürʿaveş pā-māl idüp yire dökersin ḳanımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 3). [yire dökersin, -ersin ] 

 

yire geç-: Yerin dibine geçmek, yok olmak. 

Yire geçse yıḳılsa ṭāḳ-ı eflāk / Binā-yı ʿaşḳuñ olmaz dilde zāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 4). 
[yire geçse, -se ] 

Varlıġum naḳd-i vücūduñladur ey genc-i murād / Yire geçsün sensizin dünyā vü mā-fihā bu gün 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 2). [yire geçsün, -sün ] 

Firāḳ-ı ḫad u ebrūsıyla ḳaddüm ey felek bükdüñ / Yire geç göreyin tīz günde māh u nev- hilālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 2). [yire geç, ] 
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Ruḫuñsuz almam ey meh ẕerreye ḫūrşīd-i raḫşānı / Yire geçsün neme yarar lebiñsüz āb-ı ḥayvānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 1). [yire geçsün, ] 

 

yire ur-: Yerden yere vurmak, perişan etmek. 

Yire urmasın dir iseñ arḳañı rūbāh-ı dehre / Şīr-i merd ol olıgör ḳurdum bir arslan sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 4). [yire urmasın, -masın ] 

 

yiri: Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [yirinden, -nden ] 

 

yiridür: "layıktır, uygundur, münasiptir" anlamında kullanılan bir söz. 

Yiridür çıḳsa duḫān-ı āh-ı ḳalbi göklere / Ḫānesi külli yıḳıldı ḫānmānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 61, Beyit 6). [yiridür, ] 

 

yirine: Yerine. 

İçersin ḳana ḳana mey yirine ʿāşıḳuñ ḳanın / Velī ey çeşm-i mestüm ḳāniʿ olmaz ḳanı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 6). [yirine, ] 

Mey yirine Raḥīmī anuñ ḳanın içesin / ʿḬş ide sāḳī bir gözi mestāne olmaya (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
297, Beyit 8). [yirine, ] 

Ḳanını mey yirine anuñ içesin müdām / Devrüñde lāle gibi ciger-ḫ˅ānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 300, Beyit 3). [yirine, ] 

 

yirlere geç-: Çok utanıp sıkılmak veya kahrolmak. 

Yaḳılsun nāreven şimşād u ʿarʿar yirlere geçsün / Cihān bāġında tek server-i ḫoş-reftār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 2). [yirlere geçsün, -sün ] 

 

yirlü yirinde: Yerli yerinde, olması gereken şekilde. 

Cān ile göñül içre ġamuñ ger güm olursa / Emr it yiridür bulduralum yirlü yirinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 5). [yirlü yirinden, -n ] 

 

yirü ol-: Yaşadığı yer olmak. 

Niçe bir ey ġonca-leb ḫār ola yirüm gül gibi/ Neye dek nālān olam geh nāy u geh bülbül  gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 334, Beyit 1). [yirüm ola, -m, -a-üm ] 
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yiter: Yeter, kafi. 

Liyāḳat yoḳ ġulām-ı dergehüñden dimege bende / Yiter bu ulu raġbet uşda ser-ḫayl-i sükkānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 4). [yiter, ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [yiter, ] 

Ḳo beni derdüm yiter añma devāyı ey ṭabīb / Ḫastañuñ gör ḳaydını geçmiş durur tīmārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 242, Beyit 2). [yiter, ] 

Ṣubḥ-ı vaṣluñla müşerref ḳıl Raḥīmī bendeñi / Leyl-i fürḳatde yiter geçdi güni ey yüzi māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 7). [yiter, ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [yiter, ] 

Leb-i cānāneye biñ cān ile sen cānı teslīm it / Raḥīmī çıḳ aradan yiter olduñ ortada nāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 7). [yiter, ] 

 

yit-: Yetişecek miktarda veya derecede olmak, elvermek, kâfi gelmek. 

Şevḳ-ı cemʿ-i ʿömrüñ iḳbālini bildüm lā-beḳā / Ehl-i ḥāle bes yiter rūşen delīl āsār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 3). [yiter, -er ] 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [yitmişdür, -mişdür ] 

Çemende sāḳī-i gül-ruḫ elinden ḳadeḥ nūş it / Nigārā meclis-i Cemden saña evreng yiter lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 6). [yiter, -er ] 

 

yoḫsa: Yoksa, aksi halde. 

Şād iden şāhum hevā īd-i viṣālüñdür beni / Yoḫsa çekmem ġam olursam ḳurbet-i ʿīda baʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 32, Beyit 5). [yoḫsa, ] 

Ben ġubārından mükedderdür meger āyīnesi / Yoḫsa n’oldı ṭūṭī-i şekker-zebānum söylemez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 4). [yoḫsa, ] 

 

yoḫsul: Fakir. 

Mihr-i yāre ey ḳamer sen müşterī olmaḳ neden / Hep bilür bay u gedā şehr içre bir yoḫsulsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 4). [yoḫsulsun, -sun ] 

 

yoḳ:  

1.Mevcut değil, bulunmamakta. 

Ger niṣāb-ı ḫūn-ı luṭfuñdan naṣībüm yoġ ise / Bāri tek ḳahruñla añ bu daḫi niʿmetdür baña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 6, Beyit 2). [yoġ, ] 
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Mükedder yoḳ zemānuñda meger destār-ı āşüfte / Perīşān dil bulunmaz kimse illā nā-tüvāñ ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 5). [yoḳ, ] 

Şimdi meyl-i cān u dil şol bir şehe ḫūbāñedür / Ḥüsnde Bekdaşi yoḳdur ḫālveş bir dānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 41, Beyit 1). [yoḳdur, -dur ] 

Hem-demüm yoḳ ki diyem ʿaşḳ-ı ġamın neyleyeyin / Giceler nālişümi āh-ı seḥergāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 2). [yoḳ, ] 

Ṣāf ḳıl cān gözgüsin ḳıl ʿārıż-ı dildārı seyr / Vechi yoḳdur ey göñül ḳılma ṣaḳın aġyārı seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 55, Beyit 1). [yoḳdur, -dur ] 

Gördi bennā-yı ferāset ʿahdinüñ bünyādı yoḳ / Ṭarḥ idüp bünyādını hem ḫanedānın yaḳdılar (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 61, Beyit 2). [yoḳ, ] 

Cihān bāġına yoḳ meylüm benüm gülzār-ı ḥüsn içre / Ḳıyāmet serv-ḳāmet ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 4). [yoḳ, ] 

Şol dem itmişdüm leb-i cānān ile ben cānı bir / Dü cihān yoġidi bir bilürdi cān cānānı bir (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 68, Beyit 1). [yoġidi, -idi ] 

Temennā-yı viṣālüñ eylemekden özge yoḳ cürmüm / Benem ol ey ʿaṭā-baḫşem ḫaṭā-pūşem sevābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 4). [yoḳ, ] 

Bildiler bu ḥīnde ben kendüm dimek lāzım degül / Şaʿr-ı şaʿrī deñlü yoḳ şiʿre Raḥīmī iʿtibār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 5). [yoḳ, ] 

Cemālüñ ḥaḳḳı ey ġonca İrem bāġına yoḳ müslim / Ser-i kūyuñ gibi dünyāda bir ārāmgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 4). [yoḳ, ] 

Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı müraṣṣaʿ tāca reşküm yoḳ / Elüñden başuma yara iren seng ü meder yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 4). [yoḳ, ] 

Zülfüñe dil baġlamayan ʿaḳlı yoḳ dīvānedür / Laʿlüñe cān virmeyenüñ her sözi efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 1). [yoḳ, ] 

Ḳapuñsuz ġayrınuñ ġayrı diyārı var benüm yoḳdur / Olaruñ senden özge özge yārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 1). [yoḳdur, -dur ] 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [yoḳdur, -dur ] 

Benüm gözümde göñlümde ḫayāl-i cām-ı laʿlüñdür / Velī ġayruñ şarāb-ı ḫoş-güvārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 3). [yoḳdur, -dur ] 

Gözümden çıḳdı yaşum gibi bu dünyā vü mā-fihā / Anuñ bir ġayrıdan ümmīd-vārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 4). [yoḳdur, -dur ] 

Ümīdüm devḥası bāġ-ı murādum āsitānuñdur / Cihān bāġında anuñ bāġ hezārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 5). [yoḳdur, -dur ] 

Ṭaġıtdum ṣabr u ārāmı ṣaçuñ gibi perīşānum / Anuñ ḫāl-i muʿanberveş ḳarārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 6). [yoḳdur, -dur ] 

Görüp laʿlüñi ol hem sen nedendür beẕl-i cān itmez / Anuñ varsa elinde iḫtiyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 7). [yoḳdur, -dur ] 
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Ḳapuñı hem ṭapuñı terk iden dünyā-perestānuñ / Varur her şehre hem bir şehriyārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 8). [yoḳdur, -dur ] 

Raḥīmīyem benem ʿālemde senden ġayrı kimsem yoḳ / Olaruñ niçe şāh-ı bī-şümārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 9). [yoḳ, ] 

Bir senüñ gibi benüm ġonca-dehānum yoḳdur / Var senüñ gülşen-i ʿālemde benüm gibi hezār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 102, Beyit 4). [yoḳdur, -dur ] 

Müşteriyüz naḳd-i cān ile lebüñ kālāsına / Yoḳ dime āzār ile ey ġonca bāzār isterüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 107, Beyit 4). [yoḳ, ] 

Söz budur sensin Raḥīmīnüñ murādı ġayrı yoḳ / Sen güzel ḫünkār ile ḫünkārı söyleşsek birez (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 115, Beyit 7). [yoḳ, ] 

Sūsen-i sālüse deg gülşende zāhidlenme sen / Destesi destinde ṭolu yir yoḳ inkārum ḳonaġ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 2). [yoḳ, ] 

Olmayan cürʿa-keş-i cām-ı ġam-ı bezm-i firāḳ / Yoḳdur efserde dimāġında anuñ vaṣla meẕāḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 138, Beyit 1). [yoḳdur, -dur ] 

Vücūduña irelden ten bu göñlümde ḳarārum yoḳ / Tenüm bī-tāb olup titrer elümde iḫtiyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 1). [yoḳ, ] 

Efendüm devletüm sen bir ġarīb ü bī-kesüm bende / Senüñ gibi bu devr içinde ey meh şehriyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 2). [yoḳ, ] 

Senüñ gülzār-ı ʿālemde benüm gibi hezāruñ var / Senüñ gibi benüm ey ġonca-leb bir gül-ʿiẕārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 3). [yoḳ, ] 

Lebüñsüz āb-ı ḥayvān nūş idersem nīş-i cān olsun / Bütün dünyāda yārümsin benüm bir daḫi varum 
yoḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 4). [yoḳ, ] 

Baña sen māh-rū eksüklügin göstermesin Mevlā / Senüñ ḳapuñdan artıḳ bir daḫi şehr ü diyārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 5). [yoḳ, ] 

Raḥīmīyem işigüñde ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Duʿā-yı devletüñ itmekden artuḳ daḫi kārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 6). [yoḳ, ] 

Murādum bu şu gerçekler ḥaḳı yalancı dünyāda / Ḫaṭardan ṣaḳla dergāhından artuḳ bir murādum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 7). [yoḳ, ] 

Ḥālimüzden āh kim ʿālemde bir āgāh yoḳ / Münḫaṣır mesʾele manṣıb ḥasbeten lillāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 1). [yoḳ, ] 

Kime söylersin dilüñ bilmez dilegüñ añlamaz / Dād-ı āh ey dādger bir dāver-i dil-ḫ˅āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 2). [yoḳ, ] 

Naṭʿ-ı devletde olan bir laʿl ile baydaḳ sürer / Bir ata mat olur ey ferzāne ḫavf-i şāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 3). [yoḳ, ] 

Pür-ġaraż ʿırż ehline ʿarż işlerinüñ işleri / Vāḳıf ol bu sırra şāhum bir ʿadāletgāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 4). [yoḳ, ] 

Cāhı çāha menṣūbı menṣūbeye döndürdiler / Rāh-ı Ḥaḳda her biri ṣorsañ yine gümrāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 5). [yoḳ, ] 
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İrtişādan ictināb eylerdi evvel ehl-i ʿörf / Şimdi şerʿī ṣūret eyler oldılar ikrāh yoḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 144, Beyit 6). [yoḳ, ] 

Maḳṣad-ı maḳṣūdmend-i bāb-ı himmetdür kilīd / Eftaḥullāh bī-tekellüf ṭālibe hīç rāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 7). [yoḳ, ] 

Dostluḳ daʿvāsın idenler olup düşmen-nevāz / Dürresine ol mehüñ ḫod mihri geh var gāh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 8). [yoḳ, ] 

Nālesi āhestedür ġamdan Raḥīmī ḫastanuñ / Żaʿf-ı ġālibdür anuñçündür mecāl-i āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 9). [yoḳ, ] 

Sīneñde dil efsürde göz uyḫuda cān mürde / Bir çāresi yoḳ derde bī-çāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 2). [yoḳ, ] 

Dili yoḳ ney ne söyler nālişümden / Ne çalar naġmemüñ yanınca hem çeng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 149, Beyit 4). [yoḳ, ] 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [yoḳ, ] 

Ḥıfẓ eyle dilde ḫūn-ı ġamı rāh-ı ʿaşḳda / Yoḳdur Raḥīmī yolda zebānī nevālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 5). [yoḳdur, -dur ] 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [yoḳdur, -dur ] 

Olup dil ṣu gibi sen serve māʾil / Velī yoḳ bāġ-ı vaṣla yol ne ḥāṣıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 
1). [yoḳ, ] 

Her gül-i pür-ḫār içün zār olma zinhār ey göñül / Gülşen-i ʿālemde yoḳ bir verd--i bī-ḫār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 1). [yoḳ, ] 

ʿAşḳuña ey perī-ruḫ pinhān-ı ṭāḳatüm yoḳ / Sen var selāmet ol ben kendüm melāmet itsem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 183, Beyit 3). [yoḳ, ] 

Ey Raḥīmī āh kim oldum yolında ḫāk-i pāy / Meyli yoḳ ednāya bir ʿālī-cenābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 7). [yoḳ, ] 

Sebātuñ yoġ imiş mihr ü vefā ḳılmaḳda ey meh-rū / Hemān cevr eylemekde gerdiş-i gerdūna 
beñzetdüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 198, Beyit 4). [yoġ, ] 

Gül-i pür-ḫāra yoḳ meylüm çekildüm deşt geştinden / Kelāġından ferāġum var bu bāġuñ bülbülinden 
hem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 3). [yoḳ, ] 

Maḥrem itdüñ kendüñe aġyārı redd itdüñ beni / Āh kim bir it ḳadar yoḳdur ḳapuñda raġbetüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 3). [yoḳdur, -dur ] 

Baş egüp tīġüñ gibi bekler kesilmez yanuñı / Çalışur bir kes Raḥīmī gibi yoḳ ḳaṭʿā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 7). [yoḳ, ] 

Murāduñ üzre dönmişken döner ʿaksine devr eyler / Sebātı yoḳ bu çerḫüñ sen bu kec-gerdānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 2). [yoḳ, ] 

Ḫudā āgāhdur ḳapuñdan artuḳ bir penāhum yoḳ / Saʿādet-ḫ˅āh muḫliṣ bendeyi bu āsitānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 2). [yoḳ, ] 
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Liyāḳat yoḳ ġulām-ı dergehüñden dimege bende / Yiter bu ulu raġbet uşda ser-ḫayl-i sükkānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 4). [yoḳ, ] 

Benüm zāġ u zaġanveş cīfe-i dünyāya yoḳ meylüm / Ġıdā-yı rūḥdur bir ṭāʾir-i heft āsmānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 6). [yoḳ, ] 

Gerçi ey dil derd-i ʿaşḳ-ı yār ile maʿlūlsün / Kimse görmez ḳayduñı tīmārı yoḳ maʿzūlsün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 239, Beyit 1). [yoḳ, ] 

Ḫāric ez-defterde yoḳ idüñ görildi ey raḳīb / Āsitān-ı yārdan ifrāz bu bir maḥlūlsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 239, Beyit 3). [yoḳ, ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [yoḳ, ] 

ʿAşḳuñı bir ẕerre dilde ḥıfẓa yoḳdur ṭāḳatüm / Bildiler sen şāha mihrüm gün gibi ḫalḳ-ı cihān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 5). [yoḳdur, -dur ] 

Raḥīmīnüñ şehā bir ḳaṭrece miḳdārı yoḳ gerçi / Dilin pür-cūş idüp anuñ yaşın deryā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 5). [yoḳ, ] 

Bilür hep mā-cerā-yı eşkümi yoḳ bilmedüñ kimse / Benüm nem var yaşum her dilde deryā eyleyen 
sensin (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 262, Beyit 5). [yoḳ, ] 

Bār-ı cevr-i devri çekmekden bükildi ḳāmetüm / Bāri ġam çekdürme ey meh mihri yoḳ aġyārdan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 6). [yoḳ, ] 

Kime ṣorsam lebüñ cān gibi hīç ʿālemde görmiş yoḳ / Görinür ʿayn-ı ʿāşıḳda hilālāsā ʿıyān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 6). [yoḳ, ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [yoḳ, ] 

Geh ġam-ı hecr Raḥīmī vü geh ümmīd-i viṣāl / Yoḳ mı bir çāre meded ḳaldum iki arada (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 7). [yoḳ, ] 

Āh kim yoḳ hem-demüm āhumla dem-sāz olmaġa / Hem-nefes yoḳ nāleden ġayrı hem-āvāz olmaġa 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 1). [yoḳ, ] 

Öte ṭursun bāġ-ı vaṣluñdan raḳīb-i zāġ-ṭabʿ / Bülbül oldı çāre yoḳ mı ḳış gidüp yaz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 2). [yoḳ, ] 

Senüñ mihrüñle ben gün gibi ser-gerdān iken ey meh / Daḫi yoġidi mihr ü meh bu çerḫ-i bī-ḳarār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 5). [yoġidi, -idi ] 

Revān oldı yine ol serv seyr-i sūy-ı deryāya / Beşer ey dīdesinde meyli yoḳ ḳurı temāşāya (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 1). [yoḳ, ] 

Hem-demüm yoḳ eşk-i çeşmümden biraz ḳan aġlasam / Ter düşürmişdür benüm mā-beynümi deryāyıla 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 6). [yoḳ, ] 

Mecāzuñ varlıġı yoḳdur ḥaḳīḳat ictināb eyle / Gözüñ aç gözle varlıḳ kimdedür var intisāb eyle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 1). [yoḳdur, -dur ] 

Lebüñi çeşme-i cān Kaʿbe görmiş adam yoḳ / Perī viṣāl gibi mā-ḥaṣal meseldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 4). [yoḳ, ] 
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Būy-ı zülfinsiz ṣabāveş yoḳ ḳarārı dem-be-dem / Ṭaġıdup ʿaḳlum perīşān rūzgār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 2). [yoḳ, ] 

Göñül ḥayrān u ʿuryān baş açuḳ abdāl-ı ʿaşḳuñdur / Maḥabbet tekyesinde yoḳdur anuñ şimdi Bekdaşı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 5). [yoḳdur, -dur ] 

Maḥabbet mihr-i tābından vücūdın yandırur yoḳdur / Beni söylerler ey meh bir daḫi şemʿ-i şebistānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 4). [yoḳdur, -dur ] 

Şemʿisin her cemʿüñ ey meh mihr-i dehr-ārā gibi / Yüze gülmekde naẓīrüñ yoḳ gül-i raʿnā gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 1). [yoḳ, ] 

Ḳarārum yoḳ ḳara zülfüñ gibʿömrüm tār-mār oldı / Firāḳuñla yaturmışdur dil-ārāmum dil-ārāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 2). [yoḳ, ] 

Beni bir kimse ʿarż itmez ḳapuña nāmeden ġayrı / Görüp ḥālümi bir dem aġlarum yoḳ ḫāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 1). [yoḳ, ] 

Mükedder görse çihrem ānide āyīne fāş eyler / Görüp her ʿaybumı setreyledüm yoḳ cāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 3). [yoḳ, ] 

Raḥīmī bendeñüñ yazup yañılup cümle maḳṣūdın / Şehā bir ʿarż ider yoḳ ḫāme ile nāmeden ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 325, Beyit 5). [yoḳ, ] 

Laʿlüñ benüm idince yaşıyla cānı ṣatdum / Ser-māyeden ziyānum yoḳ yine māya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 4). [yoḳ, ] 

Dil-i maḥzūnı ṣanma itdi ʿazm-i kūy ol ġamlı / Ḳarārı yoḳ nedür kūyuñdan āḫir kūy ol ġamlı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 332, Beyit 1). [yoḳ, ] 

Hey āfet nāzüküñ oranı yoḳ mı / Cefā vü cevrüñüñ pāyānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
1). [yoḳ, ] 

A ẓālim ẓulmüñi ḥadden aşurma / Bu şehrüñ yoḳsa hīç sulṭānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 2). [yoḳ, ] 

Dil-āşüfte vü bīmār-ı ʿaşḳum / Ṭabībā derdümüñ dermānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, Beyit 
3). [yoḳ, ] 

Ṣaḳın ey ġonca-leb bülbüllerüñüñ / Seḥerde nāle vü efġānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 4). [yoḳ, ] 

Güler düşmen Raḥīmī zār u maḥzūn / Esirge pādişāhum cānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 5). [yoḳ, ] 

Vefādan bir eser yoḳ gülşeninde ey ṣabā dehrüñ / Hevāya servi māʾildür açılġan ḫār ile verdi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 341, Beyit 3). [yoḳ, ] 

Dirīġā maḥremüm yoḳ ġuṣṣa vü hicrāndan ġayrı / Ne bir kes hem-nefes olur baña efġāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 1). [yoḳ, ] 

Dutar dāmānumı ḳarşu gelür kūyına varduḳca / Bu gün bir mihribānum yoḳ seg-i cānāndan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 3). [yoḳ, ] 

Raḥīmī rūy-ı zerdiyle egerçi sikke-ṣūretdür / Velī bir aḳçesi yoḳ eşk-i sīm-efşāndan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 344, Beyit 5). [yoḳ, ] 
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Benüm yoḳ biñ hevādārum fiġān u āhdan ġayrı / Döner yoḳ üstüme bu ṭāliʿ-i bed-ḫ˅āhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 1). [yoḳ, ] 

Ḫudāyā ḳaṣr-ı ḳadrin yüce eyle çerḫ-i çārumdan / Penāhum yoḳ daḫi dergāh-ı şāhen-şāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 4). [yoḳ, ] 

Raḥīmī bir cefākāruñ elinden çekdügüm cevri / Kime diyem bilür yoḳ ḥālümi Allāhdan ġayrı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 5). [yoḳ, ] 

 

2. Yok, eser yok. 

Ṣordum dehenüñ gevheri bī-ḳıymet ü nā-yāb / Biñ cān virelüm yoḳ dime ammā degerinden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 228, Beyit 2). [yoḳ, ] 

 

3. Değil. 

Çoġuñ çoġ olur pādişehüm lāf u güzāfı / Biñde biri yoḳdur ola ser-bāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 6). [yoḳdur, -dur ] 

 

yoḳ durur: Yoktur. 

Raḥīmī yoḳ durur eksükligüm mihrinde ol māhuñ / Velīkin ḳıldı tekmīl olmadı ḥayfā ki noḳṣānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 5). [yoḳ durur, ] 

Ruḫuñ seyr iden ey ġonca çemende / Baṣīret yoḳ durur gül isteyende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 277, 
Beyit 1). [yoḳ durur, ] 

 

yoḳ ol-: Varlığı sona ermek. 

Bu cān naḫcīrine şīrāne ġamzeñ ḳaṣd ider ḳarşu / İtüñüm git dime tek oldur uş yoḳ olmadan bāküm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 5). [yoḳ olmadan, -madan ] 

 

yoḳ yire: Gereği yokken, boşu boşuna. 

Ẕerreveş maḥv eyledi mihr-i dehānuñ varlıġum / Yoḳ yire niçün ider cāndan beni bī-zār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 2). [yoḳ yire, ] 

Ben mübtelā-yı mīm-i fem ü dāl-i zülfüñem / Yoḳ yire baña ʿömrüm idersin cefā meded (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 33, Beyit 3). [yoḳ yire, ] 

Gülüñ ḳulaġına girmez fiġān u āh-ı hezār / Dilā o ġonca içün itme yoḳ yire feryād (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 36, Beyit 3). [yoḳ yire, ] 

Naḳd-i ʿömrin yoḳ yire ol nā-ḫalef ḳıldı telef / Yaġmaladılar metāʿını dükānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 5). [yoḳ yire, ] 

Ṣunma ol ġonca lebüñ pāyına ey ḫār u ḫas el / Yoḳ yire başuñ içün cāna kesel virme kes el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 167, Beyit 1). [yoḳ yire, ] 
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Yoḳ yire her ġoncaya dil virme bilinmez diyü / Ṣad hezārān bülbül-i şūrīdesi var ey göñül (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 2). [yoḳ yire, ] 

Dehānuñ mīmi zülfinüñ ġamı dāl eyledi ḳaddüm / Meded yoḳ yire evhām u ḫayālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 5). [yoḳ yire, ] 

Ḳo miyān endūhını terk it dehān endīşesin / Çekme ey dil yoḳ yire pinhān u nā-peydā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 4). [yoḳ yire, ] 

Ḳıl ḳadar bulmadı yol zülf ü miyānına göñül / Yoḳ yire ʿömri telef eyledi bu sevdāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 2). [yoḳ yire, ] 

Aġzuñ añdum yoḳ yire ey ġonca ter düşdüñ baña / Ola mı yā Rab fidā-yı cān bu cürme ʿöẕr- ḫ˅āh 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 4). [yoḳ yire, ] 

 

yoḳsa:  

1.Bir düşüncenin, davranışın veya tutumun ters durumunu ya da görüşünü ifade eden söz, aksi takdirde. 

Ṭutuşdum āteş-i mihrüñle mihr it yoḳsa ṣubḥāsā / Rumūz-ı mihrüñi gün gibi ey meh işde fāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 4). [yoḳsa, ] 

A ẓālim ẓulmüñi ḥadden aşurma / Bu şehrüñ yoḳsa hīç sulṭānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 2). [yoḳsa, ] 

 

2. Merak, tereddüt, ümit vb. duyguları ve düşünülen ihtimallerin dışındaki başka bir ihtimâli belirtmek için 
kullanılır; acaba. 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [yoḳsa, ] 

Hīç noḳṣān gelmedi bārān-ı eşkümden saña / Yoḳsa mermerden midür ey ʿaşḳ bünyāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 4). [yoḳsa, ] 

 

yol:  

1.Amaç, maksat. 

Yolum var devlete irsem n’ola ey şāh-ı kişver-gīr / Selīmü’l-bāl ile bāb-ı şeref derbānıyuz şimdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 329, Beyit 4). [yolum, -um ] 

 

2. Yol, güzergah, yer. 

Her dem sürerdi başını itün ayaġına / Bāri ġubār olaydı Raḥīmī yoluñda kāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 7). [yoluñda, -uñda ] 

Bende āzād oluban ḫāk olayın sāye gibi / Ṭoġrı yolına o servüñ ḳanı bir rāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 4). [yolına, -ına ] 
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Reh-i kūyına nice yol vara dil yalvarımaz / ʿAḳl ise kendüyi güm-geşte vü gümrāh bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 47, Beyit 6). [yol, ] 

Ruḫ-ı zerdiyle her gün muntaẓırdur şāh-rāhuñda / Raḥīmī bir ḫazān yapraġıdur yollara düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 7). [yollara, -lara ] 

Sen eger bu ḳadd-i raʿnā ile reftār eyleseñ / Sebzeveş serv-i revān yoluñda ḫāk-i pā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 4). [yoluñda, -uñda ] 

Raḥīmīyem yoluñda ẕerreveş ḫākiyle yeksānem / Güneş gibi velī mihrüñle ey meh iştihārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 5). [yoluñda, -uñda ] 

Bi-ḥamdillāh bu gün sen Ḫüsrev-i mülk-i meʿānīsin / Yoluñda düşmenüñ Ferhādveş bī-pā u ser yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 3). [yoluñda, -uñda ] 

Rikābuñdan Raḥīmī sāye gibi bir gün ayrılmaz / Vefā yolında ol sābit-ḳadem bir ḫāksāruñdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 9). [yolında, -ında ] 

Şeh-süvārum gel gören ḫāk-i semend-i nāzuñuñ / Yollar üzre muntaẓır her dem ġubārın gözlerüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 113, Beyit 2). [yollar, -lar ] 

ʿArż-ı dīdār it Raḥīmī bendeñe ey serv-ḳad / Yollar üzre muntaẓırdur çeşm-i giryān her ṭaraf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 6). [yollar, -lar ] 

Ṣafā-yı ṭavf-ı Ḥicāz u hevā-yı Saʿy semāʿ / Ne yol maḳām-ı ḳabūle varursa varı görüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 148, Beyit 6). [yol, ] 

Yollaruñ pür-vādi bī-hādī ġuluñ ḥaddi yoḳ / Menzilüñ ġāyet özin bī-āb u bī-zād ey felek (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 150, Beyit 4). [yollaruñ, -laruñ ] 

Ḥıfẓ eyle dilde ḫūn-ı ġamı rāh-ı ʿaşḳda / Yoḳdur Raḥīmī yolda zebānī nevālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 5). [yolda, -da ] 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [yolda, -da ] 

Ṣafā ḥāṣıl ider ḳalbüm bu dil kūyuñda yanduḳca / Bu rūşendür olur Kaʿbe yolında reh-nümā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 3). [yolında, -ında ] 

Olup dil ṣu gibi sen serve māʾil / Velī yoḳ bāġ-ı vaṣla yol ne ḥāṣıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 
1). [yol, ] 

Yolum geh kūh geh hāmūn u menzil dor atum leng / Yigitlik gitdi pīr oldum reh-i hecrüñde pā-der-gil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 4). [yolum, -um ] 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa zāhidā hep olmaz / Bu yolı añlamaz güm-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 
4). [yolı, -ı ] 

Yilüp yildürmege ʿaşḳuñ yolında / Ṣabā olmaz baña hem-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 5). [yolında, -ında ] 

Şeh-süvārum ārzū-yı pāy-būsuñ yādına / Yollar üzre cismümi ḫāk ile yeksān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 6). [yollar, -lar ] 

Vücūdum ḫākini bir dem iletmez kūy-ı cānāna / Ṣabāya yalvarup çoḳ cān-feşān geldüm yolından hem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 204, Beyit 4). [yolından, -ından ] 
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Sürmedüm yüzümi gül-dāmenüñe sebze-misāl / Rāżıyam bāri bu yolda ḫas u ḫāşāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 2). [yolda, -da ] 

Bir dem mi var hevāñ ile yil gibi yelmeyem / Bilmem bu yolda hem-reh-i bād-ı hecr miyem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 214, Beyit 5). [yolda, -da ] 

Murād-ı cān murāduñdur ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Vefā yolında baş u cān fidā idici cānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 3). [yolında, -ında ] 

Hevādārı olanı ḳāmetüñüñ istiḳāmetle / Meẕellet yollarında sāye gibi ḫāksār itme (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 278, Beyit 3). [yollarında, -larında ] 

Vefā ehline cevri ḳāḍıdan ḳullan benüm şāhum / Yoluñda ḫāküñe orsayı ḳo luṭfuñla ur sāye (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 289, Beyit 4). [yoluñda, -uñda ] 

ʿAdem iḳlīmine ehl-i vefānuñ ṭoġru yolıdur / Elif kim çekmişem tende ġam-ı mevzūn-nihālüñle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 3). [yolıdur, -ıdur ] 

Ter düşersin sūy-ı kūyuñda yaşum seyl-ābına / Ḫāk-i pāyuña revā mıdur yol ırmaḳ ṣu gibi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 3). [yol, ] 

 

3. Yol, güzergah ‖ Sevgilinin geçeceği yol. 

Yolumda sāyeveş ḫāk ol dimişsin / Raḥīmī nā-tüvān mūr emre meʾmūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, 
Beyit 7). [yolumda, -umda ] 

 

4. Uğruna, uğrunda. 

Ṭayanurdı cigerde saña āhum Ḳara ṭaġlarca / Bu yolda olmadı ey bād senden bir eser peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 6). [yolda, -da ] 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [yoluña, -uña ] 

Sen Raḥīmī beẕl-i cān it yolına umma ʿivaż / Ol kerīmü’ş-şāndur iḥsāndan itmez ictināb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 12, Beyit 7). [yolına, -ına ] 

Yoluñda tīġ-i hicrānuñla ben ḳurbānuñı yād it / Tenevvür ġamda bu baġrı yanıḳ biryānuñı yād it 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 19, Beyit 1). [yoluñda, -uñda ] 

Yoluña nem var ise ser-cümle īsār eyledüm / Varlıġumda dilde ġam ḳalmış durur gözde remed 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 40, Beyit 4). [yoluña, -uña ] 

Ey Raḥīmī yaşuñı sen de revān it yolına / Raḥm ide bir gün ola şāyed o dürr-i şehvār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 102, Beyit 5). [yolına, -ına ] 

Yoluñda cān virendür başa altın ṣanʿat-ı ʿaşḳuñ / Vefā ehlini şāhum ṣanma ḳayd-ı kār-bār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 4). [yoluñda, -uñda ] 

Bir degül biñ cān fidā eyler Raḥīmī yoluña / Līk ḫūra geçmez ey ebrū kemān ḳurbānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 7). [yoluña, -uña ] 
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Yoluñda beẕl-i cān itmek meẕāḳın ey şeker-ḫande / Metāʿ-ı laʿlüñe cāndan ḫarīdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 3). [yoluñda, -uñda ] 

Dil hevā-yı ʿaşḳa hem-dem her nefes / Baña bu yoluñda bes bāḳī heves (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 119, 
Beyit 1). [yoluñda, -uñda ] 

Vefā ehline āsāndur yoluñda cān fidā itmek / Velī bir dem ḳapuñdan ayru olmaḳ dil-berā müşkil 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 6). [yoluñda, -uñda ] 

Raḥīmī ṣıdḳ ile gel sen ḫavāṣa meşġul ol / Yolında ölmege yārüñ ṣalā-yı ʿām idelüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 180, Beyit 7). [yolında, -ında ] 

Ey Raḥīmī āh kim oldum yolında ḫāk-i pāy / Meyli yoḳ ednāya bir ʿālī-cenābum var benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 7). [yolında, -ında ] 

Ḳapuñda şeh-süvārum dem-be-dem saḳḳā idüp yaşum / Yüzüm yoluñda cārūb eyleyen ferrāşa 
ḥayrānem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 2). [yoluñda, -uñda ] 

Olsun nisār yoluña külli güher miyem / Naḳd- cihānı cānı hem eczā-yı varlıġum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 214, Beyit 4). [yoluña, -uña ] 

Yıḳıḳ ḫāṭırları maʿmūr idersin genc-i vaṣluñla / Yoluñda gerçi ḫāk olmış dil-i vīrānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 3). [yoluñda, -uñda ] 

Gün olmaz yanmaya dem var mı ḳan dökmezdi yoluñda / Dil-i biryānı bilmez dīde-i giryānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 4). [yoluñda, -uñda ] 

Bu yolda ġam u fürḳat-i yār ile nihāyet / Ben sürünü ol ḳurtula ben derd-i serinden (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 6). [yolda, -da ] 

Ḳul degül yoluñda ḫāk olmaz dimiş düşmen beni / Ben de bu yolda ne tozlar ḳoparam seyr eyle sen 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 5). [yoluñda, -uñda; yolda, -da ] 

Yol bulmadı viṣāl-i miyānuña ḳıl ḳadar / Bu yolda ḥayf żāyiʿ olan ʿömr-i nāzenīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 240, Beyit 3). [yolda, -da ] 

Ḳul degül yoluñda cān virmez dimiş düşmen ney / Ḳuluñam ḳurbānuñam ey dost gel ḳıl imtiḥān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 260, Beyit 8). [yoluñda, -uñda ] 

Ẕerreveş yoluñda pā-mālem didüm / Yüz çevirdi āh kim benden o gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 4). [yoluñda, -uñda ] 

Cān ile tīġüñ ṣalup şāhum yoluñda çalışır / Yoḳ bu devr içre Raḥīmī gibi ḳalḳan sīnelü (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 271, Beyit 5). [yoluñda, -uñda ] 

Vücūduñ ḫākini ber-bād idüp yoluñda bir āh it / Raḥīmī gel yine bir toz ḳopar bu rūzgār içre (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 7). [yoluñda, -uñda ] 

Sāde vü ṣāf-dil olmasa yoluñda ey meh / Pertev-i mihrüñe olmaz idi erzāni zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 5). [yoluñda, -uñda ] 

Cān mıdur ol ki yoluña ḳurbānuñ olmaya / Ten midür ol ki ḫāk ile yeksānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 1). [yoluña, -uña ] 

Yoluñda öl disem şu ki bir dem nizāʿ ide / Ḳul mıdur ol ki emrüñe fermanuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 4). [yoluñda, -uñda ] 
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Cāndan özge yolına nem var Raḥīmī beẕl içün / Hem revān eyle buluşdur çeşm-i giryān bāġını (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 317, Beyit 5). [yolına, -ına ] 

Yolında cān-feşān olduġı içün iltifāt idüp / Ḳapusı ḳulları alayına mīrāna gönderdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 330, Beyit 5). [yolında, -ında ] 

 

yol baṣ-: Yol kesmek. 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i fettān yol baṣar / Vaṣl ise bir ince bil ġāyet maḥall-i iḥtirāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 118, Beyit 2). [yol baṣar, -ar ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i āfet yol baṣar / Ḳayd-ı rāh-ı zāhide ṣad sāledür zünnār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 3). [yol baṣar, -ar ] 

 

yol bul-: Bir menzile ulaşmak için uygun yolu, yöntemi bulmak; vesile, araç bulmak. 

Yol bulmadı viṣāl-i miyānuña ḳıl ḳadar / Bu yolda ḥayf żāyiʿ olan ʿömr-i nāzenīn (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 240, Beyit 3). [yol bulmadı, -madı ] 

Ḳıl ḳadar bulmadı yol zülf ü miyānına göñül / Yoḳ yire ʿömri telef eyledi bu sevdāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 2). [yol bulmadı, -madı ] 

 

yoldaş ol-: Yoldaş olmak, arkadaş olmak. 

Gitdi başdan ʿaḳl dilden ṣabr elden iḫtiyār / Rāh-ı ʿaşḳuñda bular olmadı yoldaşum benüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 181, Beyit 2). [yoldaşum olmadı, -um, -madı ] 

 

yollara düş-: Yerlere düşmek || Yola koyulmak. 

Her serv-i hevā-baḫşa ṣu gibi olup māʾil / Her berg-i ḫazān gibi yollara neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 146, Beyit 4). [yollara düşdüñ, -düñ ] 

 

yollarda ḳoyup geç-: Yollarda bırakıp gitmek. 

Ḳoşılsa eblaḳ-ı āfāḳa ṭañ mı āh-ı şeb-rengüm / Ḳoyup yollarda geçdi ḫayli dem bād-ı ṣabā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 5). [yollarda ḳoyup geçdi, -di ] 

 

yolu düş-: Bir yere yolu düşmek, uğramak. 

Yolum düşse eger kūyına ol meh manẓaruñ bir gün / Öñümce reh-berüm olup Raḥīmī gökden ay ine 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 7). [yolum düşse, -se ] 

 

yoluña baş ḳo-: Yoluna baş koymak, birisi için canını feda etmek. 

Elüñe yapışup Allāh didüm / Ḳodum baş yoluña ey şāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 189, Beyit 1). 
[yoluña baş ḳodum, -dum ] 
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yoluña cān vir-: Yolunda ölmek, yolunda kurban olmak, sevgili için canını vermek. 

N’ola virse Raḥīmī yoluña cān / Saña şāhum gedā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 7). 
[yoluña cān virse, -se ] 

 

yoluña cānum fidā: Uğruna canım kurban. 

Ben senüñ çoḳdan giriftārum müselsel zülfüñe / Yoluña cānum fidā lāzım degül ḳayd u kemend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 6). [yoluña cānum fidā, ] 

 

yubūset: Yabislik, kuruluk, susuzluk. 

Ruṭūbet refʿ olup tende ḥarāretden yubūset var / Gözümden cūy olup her dem dökilen yaşa ḥayrānem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 3). [yubūset, ] 

 

yuḥyi baʿde’l-mevt: Ölümden sonra diriltiyor. 

Ḥikmetine nāẓır ol ol ḥākim-i pür-ḥikmetüñ / Yuḥyi baʿde’l-mevti gör fe’nẓur ilā āsār a baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 2). [yuḥyi baʿde’l-mevti, -i ] 

 

yum-: Kısarak kapamak, sıkarak kapalı duruma getirmek. 

Hīçe ṣayarsın gözümüñ bir yumup bil dökdügin / Bilesin ʿadn-i dem-i maḥşer ḥisābīler bilür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 89, Beyit 5). [yumup, -up ] 

Ser-güẕeştüm añduġumca bir yumar biñ biñ döker / Çeşm-i giryānumla cānā çoḳ ḥisābum var benüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 192, Beyit 5). [yumar, -ar ] 

 

yurd-ı fenā: Yokluk yurdu || Dünya. 

Yurd-ı fenāda bir iki gün oturaḳ iden / Mülk-i beḳāya lābüd ider ey nigār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 3). [yurd-ı fenāda, -da ] 

 

yūsuf: Hz. Yusuf peygamber. 

Māhiyyeti maʿlūm ola tā ṣūret-i ḥüsnüñ / Yūsuf gibi āyīnede gel sen de seni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 4). [yūsuf, ] 

ʿAzīzüm dil olaldan müşterī ḥüsnüñ metāʿına / Cihānuñ Yūsufın bir şāhid-i bāzāra ṭabşurdum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 3). [yūsufın, -ın ] 

Zindān-ı ġam-ı hecre beni eyleme maḥbūs / Cān Yūsufın emr eyle zeneḫdāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 2). [yūsufın, -ın ] 

Mıṣr-ı ʿizzetde ʿazīzüm olımaz ṣāḥib-serīr / Çekmeyince bir zemān Yūsuf gibi zindān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 3). [yūsuf, ] 



1802 
 

Gözgüde bir gün o meh ḥüsnini görmiş sāde / Şimdi Yūsuf gibi kendin ṣatar istiġnāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 1). [yūsuf, ] 

Bu göñlüm gözgüsinde ṣūret-i ḥüsnüñ görenler dir / Zelīḥādur getürmiş Yūsufın ḫalvet-serāyına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 3). [yūsufın, -ın ] 

 

yūsufāsā: Hz. Yusuf Peygamber gibi. 

Yūsufāsā ḫ˅āce-i dehri ṣarasın ḳul gibi / Olmadı şāh u gedā bendeñden āzād ey felek (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 150, Beyit 2). [yūsufāsā, ] 

 

yūsuf-cemāl: Yusuf yüzlü ‖ güzel yüzlü. 

Gözüm Yūsuf-cemālüñ ḥasretiyle şāh-rāhuñda / Züleyḫā gibi eyler ʿāḳıbet bir reh-güẕer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 3). [yūsuf-cemālüñ, -üñ ] 

 

yūsuf-ı gül-çihre: Gül yüzlü Yusuf. 

Benüm sen Yūsuf-ı gül-çihre ile oldı bāzārum / O ġayra müşteri çoḳ kār-bārı var benüm yoḳdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 98, Beyit 2). [yūsuf-ı gül-çihre, ] 

Ser-i zülfüñ gibi ayaḳlama gel ben ḳuluña / Bu gün ey Yūsuf-ı gül-çihre ḫırīdāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 6). [yūsuf-ı gül-çihre, ] 

 

yūsuf-ı gül-pīrehen: Gül kokulu gömlek giyen Yusuf Peygamber. 

Ben senüñ Yaʿḳūbuñum ey Yūsuf-ı gül-pīrehen / Nükhet-i cān-baḫş olur būyı baña pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 4). [yūsuf-ı gül-pīrehen, ] 

 

yūsuf-ı ḥüsn: Yusuf peygamber kadar güzel olan kişi || Sevgili ( Yusuf kıssasına telmih vardır ). 

Ḳapusında ḳul olmaḳ ḳadrini sen Yūsuf-ı ḥüsnüñ / ʿAzīzüm mülket-i Mıṣr içre sulṭān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 5). [yūsuf-ı ḥüsnüñ, -üñ ] 

 

yūsuf-ı mıṣr-ı kerem: Cömertlik Mısır'ının Yusuf'u. 

Mihr-i ruḫuñ bu dīde-i Yaʿḳūb-ı devrüñ nūrıdur / Sen Yūsuf-ı Mıṣr-ı kerem sulṭāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 3). [yūsuf-ı mıṣr-ı kerem, ] 

 

yūsuflayın: Hz. Yusuf gibi. 

Ehl-i devlet cāh içün Yūsuflayın öz ḳardaşın / Ya ṣatar yāḫud ṣalar bir çāh-ı tenhā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 3). [yūsuflayın, ] 
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yūsuf-liḳā: Yusuf yüzlü ‖ güzel yüzlü. 

Gül gibi pākīze dāmensin sen ey Yūsuf-liḳā / Dest-i nā-ḥaḳdan ne ġam ger çāk ola pīrāhenüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 158, Beyit 3). [yūsuf-liḳā, ] 

 

yut-: Hakkı olmayan bir şeyi kendine mâletmek. 

Ey bād serve söyle bir gün yutarlar anı / Ṣalınma sen iñen de reftār-ı yāra ḳarşu (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 274, Beyit 3). [yutarlar, -arlar ] 

 

yüce:  

1.Yüce, yüksek. 

Āfitābum yücedür gerçi felekden menzilüñ / Sāye ṣal ben ẕerre-i nāçīz ü bī-miḳdāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 4). [yücedür, -dür ] 

 

2. Ulu, büyük. 

Ḳaṣr-ı ḥüsni yüce ḳılmışdur ṣalın bünyād aña / Ey göñül irmez kemend-i nāle vü feryād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 1). [yüce, -ın ] 

Şimdi Raḥīmī egmez gerdūn-ı dūna başı / Kemter ḳulı olupdur bir yüce āşinānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 155, Beyit 5). [yüce, ] 

Benüm yanumda ey şāh-ı bülend ol pest-i himmetdür / Yüce görmese ʿālī-dergehüñ ṭāḳ-ı muʿallādan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 250, Beyit 4). [yüce, ] 

 

yüce eyle-: Yüksek yapmak. 

Ḫudāyā ḳaṣr-ı ḳadrin yüce eyle çerḫ-i çārumdan / Penāhum yoḳ daḫi dergāh-ı şāhen-şāhdan ġayrı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 353, Beyit 4). [yüce eyle, ] 

 

yügrigi ol-: Hızlı giden, çabuk yürüyen, yürük olmak. 

Ey Raḥīmī yügrigi oldum vefā meydānınuñ / Ögdül alursam n’ola ḫıdmet semendin ḳoşmışam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 210, Beyit 5). [yügrigi oldum, -dum ] 

 

yügriş-: Koşuşmak. 

Ḳaṭre-i eşküm binüp müjgāna her sū yügrişür / Çūbe binmiş ṭıfla beñzer kim ḳılur her bār seyr 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 3). [yügrişür, -ür ] 

 

yügrük: Hızlı giden, çabuk yürüyen, yüğrük. 
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Semend-i ṭabʿuma yügrük geçenler hem-ʿinān olmaz / Maʿārif sāḥasında ögdül almış bād-pāyāyam ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 238, Beyit 4). [yügrük, ] 

 

yük: Ağırlık, sıkıntı. 

Ġubār-ı ḫaṭṭ-ı laʿlüñle benüm ḫod baña yitmişdür / Yüküm ṭutdum ben oldum denk ü ḥayrān mest ü lā-
yaʿḳıl (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 176, Beyit 5). [yüküm, -üm ] 

Şol ḳadar çekdi cefāñuñ yükini cān u göñül / Ben senüñ cān u göñül birle emekdāruñ olam (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 206, Beyit 5). [yükini, -ini ] 

Firāḳuñ bārına gördüm taḥammül eylemez ṭaġlar / Çeküp ol yüki ben bu cism-i bī-miḳdāra ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 221, Beyit 2). [yüki, -i ] 

 

yüksek uç-: Yüksekten uçmak. 

Dāne vü dāmıyla ḫāl ü zülfüñ olmazmış şikār / Yüksek uçarmış o pervāz-ı hümāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 4). [yüksek uçarmış, -armış ] 

Raḥīmī murġ-i cāna ol hümā bildüm şikār olmaz / ʿAceb vaḥşet idüp yüksek uçar ol kebg-i kuhsārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 5). [yüksek uçar, -ar ] 

Hevā-yı ḫāl ü zülfüñe düşelden oḳıya gelmez / Biñ altun āşyānına iñen yüksek uçar şāhin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 2). [yüksek uçar, -ar ] 

Yüksek uçar iremez seyrine şeh-bāz-ı ʿuḳūl / Kimseye ṣayd olmaz ol kebg-i ḫırāmān sīnelü (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 271, Beyit 2). [yüksek uçar, -ar ] 

 

yürü-: 

1. Yürümek, gitmek. 

Dil-i dīvāne Leylāyı ṣaçuñçün / Yürür sevdā-zede Mecnūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, Beyit 
4). [yürür, -ür ] 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [yürür, -ür ] 

Devlet-i ʿaşḳuñda āh u eşküm oldı hem-demüm / Şāh-ı iḳlīm-i ġamem yanumca çoḳ ʿasker yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 3). [yürür, -ür ] 

Baş ḳoşaldan ġamze-i ḫūn-rīz-i yāre çeşm-i yār / Cān u ser virmek içün gökce nice server yürür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 4). [yürür, -r ] 

Ḳarşu dūr itme Raḥīmīyi rikābuñdan şehā / Sen ʿalī-şānuñ öñünce ṣanki ol ḳanber yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 5). [yürür, -ür ] 

Bezm-i lebinde añma baña cām-ı bādeyi / Ey sāḳi ḳo beni be yüri anı alanuñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 2). [yüri, -i ] 
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2.Vakit geçirmek. 

Açılup her ḫār ile ol ġonca-leb dil-ber yürür / Āh kim ben bülbül-i pür-zāra cevr eyler yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 1). [yürür, -ür ] 

 

3. Hücum etmek, saldırmak. 

Pīç-i zülfüñ ḫaṭṭuñ ile ḫaddüñe itmiş hücūm / Ṣan aḳın içün bu dīn iḳlīmine kāfer yürür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 100, Beyit 2). [yürür, -ür ] 

 

yürek: Gönül, kalp. 

Durmaz oynar yüregüm çār pāre itdi cānumı / Gāh şīve geh teġāfül geh ġażab geh nāz nāz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 109, Beyit 2). [yüregüm, -üm ] 

Nice bitsün tīġ-i hicrānuñ yürekde yāresi / Dil ṣoḳup aġzın irer ġamzeñ gibi her tār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 5). [yürekde, -de ] 

Yaralandı yüregi tīr-i ḥasedden siperüñ / Ḳocalı hāle gibi sen meh-i tābānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 2). [yüregi, -i ] 

Yüregüm ṭaşı n’idem aġladum ol baġrı ṭaşumdan / Göyündi içi ṭaġuñ ṭaşa geldi gözleri yaşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 318, Beyit 3). [yüregüm, -üm ] 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [yürekde, -de ] 

 

yüri-:  

1.Yürümek, gitmek. 

Sensin ṣalābetiyle zemānuñ Sikenderi / ʿAzm eyle her diyāra yüri Ḫıżrvār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 6). [yüri, ] 

Ṣu ḳoyup ocaġına her sū yüridi ġāzīler / Nār-ı şevḳıyla serāy-ı dil-sitānın yaḳdılar (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 61, Beyit 4). [yüridi, -di ] 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ-ı yār ḥaẓẓ itmez müdāvādan / Ne derdüñ var ṭabībüm sen yüri dermānı bilmezsin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 229, Beyit 4). [yüri, ] 

 

2. Yaklaşmak. 

Ṣūfiyā seyr-i ruḫı baña nigāruñ yürisin / Naḳş-ı bī-cān gibi var ṣūret-i dīvāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 3). [yürisin, -sin ] 

 

yüri var: Haydi git! Var git. 

Ḳabūl-i derd-i ʿaşḳ olan şifā ummaz budur Ḳānūn / Yüri var başuñ aġrıtma yeter söyle ṭabībā ṭabʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 6). [yüri var, ] 
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yüz:  

1.Yüz, suret, çehre. 

Maʿārif Būstānında bu gün Saʿdī-i vaḳtem ben / Yüzüme güle baḳ ben de idüm bir Gülsitān peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 5, Beyit 4). [yüzüme, -üme ] 

Güneş yüzüñi taġyīr ideli ey māh-tāb-ı teb / Görüben gökde ṭaña ḳaldı bī-tāb oldı her kevkeb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 1). [yüzüñi, -üñi ] 

Bezm-i ʿaşḳuñda muṣāḥib şāhidüm ġam dil nedīm / Eşk-i ḥasret mey yüzüm deff nāle ney baġrum kebāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 3). [yüzüm, -üm ] 

Ey Raḥīmī utanur yaşum görüp rez-duḫteri / Yüzine her dem ṭutar vālā-yı gül-gūndan niḳāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 17, Beyit 5). [yüzine, -ine ] 

Gün gördi gün yüzüñ ḳızarup oldı şermsār / Ṣanmañ şafaḳ yüzine dutar bir niḳāb-ı sürḫ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 30, Beyit 3). [yüzine, -ine ] 

Gözüm yüzüm sürince o māhuñ rikābına / Dökdüm şu deñlü aḳçaya vir bī-ḥisāb-ı sürḫ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 30, Beyit 5). [yüzüm, -üm ] 

Sürdügiçün ḳapuña bir yılda iki kez yüzin / Oldı ṣāḥib-ḳadr ü hem ehl-i berāt ey ḫān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 4). [yüzin, -in ] 

Yüzüñi gördükce būse umduġum ʿayb eyleme / Āyet-i Kevser ḥaḳı cānā budur erkān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 7). [yüzüñi, -üñi ] 

Gözüm nergis gibi nāẓır izüñe / Yüzüñ gül gibi lākin ḫāra manẓūr (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 42, Beyit 
3). [yüzüñ, -üñ ] 

Bu ḳalbüm ḫāliṣ itdi cevher-i ʿaşḳ / Yüzüm gibi tenüm altun olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 2). [yüzüm, -üm ] 

Dīdeden bir dem degül ḫālī ḫayāli ḥüsnüñüñ / Ṣan deñiz yüzinde eyler ḥażret-i ḫünkār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 2). [yüzinde, -inde ] 

Bir ışıḳdur geşt ider menzil-be-menzil şehr-be-şehr / Nūr cer ider ḳamer her gün yüzüñ muḥtācıdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 6). [yüzüñ, -üñ ] 

Lebüñ devrinde ey ġonca göñül ʿīş-ı müdām eyler / Yüzüm deff nāle ney eşküm şarāb-ı laʿl-fām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 1). [yüzüm, -üm ] 

Yüzümde şol nişān naʿl-i semend-i şeh-süvārumdur / Bu gün ʿunvān içün tevḳīʿ-i şāmı şöhredārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 1). [yüzümde, -ümde ] 

Her ki cānā ġuṣsa-i ʿaşḳuñla muʿtād olmadı / Görmesün şādī yüzin ʿālemde ġamnāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 2). [yüzin, -in ] 

Ben ey Raḥīmī bir yüzi gül çeşmi nergisüñ / Her kūşe cüst u cū idici çeşm ü gūşıyem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 182, Beyit 5). [yüzi, -i ] 

Başumda yaralar açdum yüzüm yir yir ḫırāş itdüm / Ḫaṭ-ı nāmūsı başdan tīġ ü tīrüñle tırāş itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 187, Beyit 1). [yüzüm, -üm ] 
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Yüzüñ gördüm bi-ḥamdillāh didüm / Hemīşe yarıcuñ Allāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 1). [yüzüñ, -üñ ] 

Ḳapuñda şeh-süvārum dem-be-dem saḳḳā idüp yaşum / Yüzüm yoluñda cārūb eyleyen ferrāşa 
ḥayrānem (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 212, Beyit 2). [yüzüm, -üm ] 

Raḥīmī āh benden yaña ol ġonca güle baḳmaz / Yüzüm berg-i ḫazānveş bunca demdür ḫāke ṭabşurdum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 222, Beyit 5). [yüzüm, -üm ] 

Ġaraż dīdār ise ey dil düşen ṣu gibi her ṭaşı / Yüzüñi ḫāk-i rāh-ı yārda hem mesken eylersin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 6). [yüzüñi, -üñi ] 

Ṭutsa bülbül gibi ṭañ mı şīvenüm dünyā yüzin / Yılda bir kez görür oldum sen şeh-i raʿnā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 1). [yüzin, -in ] 

ʿĀşıḳa rūşen-dil oldur şemʿ gibi yanmadan / Başını ḳaṭʿ itseler döndürmeye aṣlā yüzin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 246, Beyit 4). [yüzin, -in ] 

Ey göñül ḳonmaz meges gibi ḫasīsüñ ḫūnına / Ḳulluġın ʿankā gibi dünyāda istiġnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 5). [yüzin, -in ] 

Ḳapuña baş egmeyen ḳalbüm Ṣafā-yı ḳalb ile / Görmesün ol Merve ḥaḳḳı Kaʿbe-i ʿulyā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 6). [yüzin, -in ] 

Yıldan artuḳ oldı gerçi kim bu gün bir haftadur / Ey Raḥīmi görmeyelden ol meh-i raʿnā yüzin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 7). [yüzin, -in ] 

Miyānuñ mū dehānuñ yoḳ didüm incindi ol ġonca / Yüzüme güle baḳmaz şimdi ḳaş u ḫāl bir yüzden 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 4). [yüzüme, -üme ] 

Ḳapuñda bir ışıḳ olduġına rūşen-delīlüm var / Yüzüñe beñzedürdüm şemʿi istidlāl bir yüzden (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 257, Beyit 5). [yüzüñe, -üñe ] 

Ben mübtelāyı ḥasret iden seyr-i ḥüsnüñe / Eylük yüzini göre misin yavuzın eyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 5). [yüzini, -ini ] 

Maḳdemüñden ḫurrem olmışdur bahār-ı Germiyān / Berf ṣanma yüzin aġartdı diyār-ı Germiyān 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 265, Beyit 1). [yüzin, -in ] 

Beni hecrüñle ey gül-çihre bülbül gibi zār itme / Yüzüñden gözüm ırmaġla yaşum cūy-bār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 1). [yüzüñden, -üñden ] 

Ol meh-liḳayı gör baña ne işler işledi / Dönderdi yüzini beni āvāre eyledi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
316, Beyit 2). [yüzini, -ini ] 

Esen ḳal ey ṣabā gülzār-ı kūy-ı dil-berüñ şimdi / Gözüm saḳḳā yüzüm cārūb āhum oldı ferrāşı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 342, Beyit 4). [yüzüm, -üm ] 

Yüzüm deff şīvenüm nāyum fiġān u nāle ʿūdumdur / Pür itdüm naʿra-i ʿaşḳuñla şimdi bezm-i ʿuşşāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 2). [yüzüm, -üm ] 

 

2.Yüz, sayı sıfatı. 

Gül yüzüñçün dilde yüz dāġ-ı vefā yaḳduḳ yine / Rūşen oldı mihrüñ ile gün gibi ʿunvānımuz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 106, Beyit 5). [yüz, ] 
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3.Yüzey. 

Dem-ā-dem göz yaşı ḫūnīn ḥabābıyla müzeyyendür / Bu deryā yüzinüñ eksük degüldür hīç donanması 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 4). [yüzinüñ, -inüñ ] 

 

yüz biñ: Yüz bin sayısı. (Çokluğu ifade etmek için kullanılmıştır.). 

Sen ḳadem baṣduḳca ḫāke ben sürüp yüz yirdeyüz / Günde yüz biñ kez dirüm yā leytenī künti türāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 5). [yüz biñ, ] 

Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā ḳılsañ / Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben usanam 
bir gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 4). [yüz biñ, ] 

 

yüz çevir-: İlgiyi kesmek, önemsememek, uzaklaşmak. 

Murādum üstine bir kerre dönmedi devrān / Yüzin çevirdi meger kim bu çerḫ-i bī-bünyād (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 36, Beyit 4). [yüzin çevirdi, -di ] 

Dilüm miḳrāż-ı cevrüñ pāre pāre eyledi ḳat ḳat / Çevürmedi yüzin ṣanma ki ol avara dönmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 99, Beyit 6). [yüzin çevürmedi, -medi ] 

Ẕerreveş yoluñda pā-mālem didüm / Yüz çevirdi āh kim benden o gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 4). [yüz çevirdi, -di ] 

Yüz çevirdi Raḥīmī ġayrıdan / Sen şeh-i kām-kāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 7). 
[yüz çevirdi, -di ] 

 

yüz dönder-: Yüz çevirmek, gösterdiği ilgiyi kesmek. 

Dilüm dilim dilim mıḳrāż-ı ġamla pārelenmişdür / O meh yüz dönderelden ḫod ḳatı āvāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 3). [yüz dönderelden, -elden ] 

Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā ḳılsañ / Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben usanam 
bir gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 4). [yüzüm döndürmezem, -üm, -mezem ] 

 

yüz dürlü: Yüz türlü, çeşit çeşit. 

ʿĀşıḳa yüz dürlü biñ nāz itdügüñ gerçek ola / Bir de māʾilsin cefāya bu da bir sūy-ı ḫılāf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 131, Beyit 4). [yüz dürlü, ] 

 

yüz göster-: Belirmek, görünmek, kendini göstermek. 

Çehre-i maḳṣūda yüz gösterse rūḥ olsa ḥicāb / Bī-vesīle ʿārıż-ı cānāna seyrān eylesem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 197, Beyit 3). [yüz gösterse, -se ] 

 

yüz sür-: Yüz sürmek, saygı/sevgi göstermek için yere eğilmek. 
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Geydi nūrānī libāsın şemsi dülbendin ṣarup / Ḳarşu çıḳdı gün sürüp pāyuña yüz mānend-i āb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 2). [yüz sürüp, -üp ] 

Ḫ˅āceyān-ı şehr ile mihr ʿarż idüp māhum ḳamer / Yüz sürüp naʿl-i semendüñe öpüp ḫāk-i rikāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 3). [yüz sürüp, -üp ] 

Sen ḳadem baṣduḳca ḫāke ben sürüp yüz yirdeyüz / Günde yüz biñ kez dirüm yā leytenī künti türāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 5). [yüz sürüp, -üp ] 

Der-i cānāna yüz sürdüm ḳoyup başum ayāġına / Bi-ḥamdillāh Raḥīmī baña el virdi yine devlet 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 7). [yüz sürdüm, -düm ] 

Ẕāt-ı şerīfüñ ile şeref bulalı cihāñ / Ḳapuña yüz sürüyüp ider iʿtiẕār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 38, 
Beyit 2). [yüz sürüyüp, -üyüp ] 

Dergeh-i ʿizzet-nümāña bir daḫi yüz sürmege / Her zemān taʿcīl ider ʿömrüm gibi evān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 5). [yüz sürmege, -mege ] 

Kaʿbe ḳapuña şol ki Ṣafāyıla sürer yüz / Ey ḫ˅āce anı bir yaña ṣanma sefer eyler (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 60, Beyit 3). [yüz sürer, -er ] 

Ṣu gibi yüz sürüyü geldi çemenler ḫıdmete / Tā ola vech-i ḥasen gibi sürūr-efzā-yı sūr (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 91, Beyit 2). [yüz sürüyü, -üyü ] 

Cemʿüñe yüz süreli ey nūr-ı çeşm-i ẕāt-ı pāk / Pertev-i ḫūrşīdi almaz ʿaynına her bār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 129, Beyit 5). [yüz süreli, -eli ] 

İşigüñ ehl-i diller Kaʿbesi ṣāḥīb-Ṣafā ẕātuñ / Anuñçün ben de yüzüm sürmege Saʿy eylerüm anuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 4). [yüzüm sürmege, -mege ] 

Yüzüm sürdükce ʿār itme ġubār-ālūde çihremden / Ne mümkindür ḫalāṣ ola elümden pāk-dāmānuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 5). [yüzüm sürdükce, -dükce ] 

Sürdügünce yüz rikābuña Raḥīmī sāyeveş / İtme ʿār ey meh irişmez ẕerreden mihre zevāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 7). [yüz sürdügünce, -dügünce ] 

Sürmedüm yüzümi gül-dāmenüñe sebze-misāl / Rāżıyam bāri bu yolda ḫas u ḫāşāk olayum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 205, Beyit 2). [yüzümi sürmedüm, -medüm ] 

Piyāde seyr iderken maḳdem-i şāha yüzin sürmiş / Müsellem ʿasker-i ezhāra oldı tācver lāle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 291, Beyit 4). [yüzin sürmiş, -in, -miş ] 

Gāh gāh emr eyle yüz sürsün rikābuña şehā / Ḫāk-i rāhuñdur Raḥīmī ḫod senüñ bī-iştibāh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 298, Beyit 7). [yüz sürsün, -sün ] 

Başuña ey felek devr içre ger gün ṭoġmaḳ isterseñ / Yüzüñ pāyına sür gel ol mehüñ būs-ı rikāb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 3). [yüzüñ sür, -üñ ] 

 

yüz ṭut-: Yönelmek, meyletmek. 

Ey Raḥīmī el götür baş aç yüzüñ dergāha ṭut / Ḳıl duʿāyı devlet-i sulṭān Selīm Ḫāna şitāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 14, Beyit 7). [yüzüñ ṭut, -üñ ] 

Olalı şehr-i ḥüsne yüzüñ ay Güzel ḥiṣār / Yüz ṭutdı ṭop yıḳılmaġa gördi Güzel ḥiṣār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 93, Beyit 1). [yüz ṭutdı, -dı ] 
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ʿAdūdan döndi devlet ṭapuña vālihe yüz ṭutdı / Saña biñ kez didüm üstüñe düşdi ġayret-i ʿālem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 213, Beyit 3). [yüz ṭutdı, -dı ] 

Göñlüm ol gül-ʿiẕāra yüz ṭutdı / Yine zār u hezāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 1). 
[yüz ṭutdı, -dı ] 

Sen şeker-leb içün dil-i Ferhād / Ḫusrevā kūhsāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 2). 
[yüz ṭutdı, -dı ] 

Yine göñlüm hevāya yiltendi / Āh kim rūzgāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 3). [yüz 
ṭutdı, -dı ] 

Beni ḳoyup raḳībe yüz virdi / Ol güli gör ki ḫāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 4). [yüz 
ṭutdı, -dı ] 

Çerḫ-i bed-mihre meyl idüp ol meh / Ẓālim ü nā-bekāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
5). [yüz ṭutdı, -dı ] 

Der-miyān olmadı dirīġ ol serv / Ḳaçdı benden kenāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
6). [yüz ṭutdı, -dı ] 

Yüz çevirdi Raḥīmī ġayrıdan / Sen şeh-i kām-kāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 7). 
[yüz ṭutdı, -dı ] 

Çeşm-i mestüñ ki ḫ˅āba yüz ṭutdı / Yıḳılup dil ḫarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 1). 
[yüz ṭutdı, -dı ] 

Yüz yumaz oldı ṭāʿat-i ḫayra / Şimdi ṣūfi şarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 2). [yüz 
ṭutdı, -dı ] 

Müşkil-i ʿaşḳı müftiye ṣordum / İtmedi ḥall kitāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 3). 
[yüz ṭutdı, -dı ] 

Ḥaḳ budur āfitāb-ı çerḫ-i şeref / Sen şeh-i meh-rikāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 
4). [yüz ṭutdı, -dı ] 

Didi biñ kez Raḥīmī vallāhi / Sen şeh-i kām-yāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 5). [yüz 
ṭutdı, -dı ] 

 

yüz vir-: İlgi, yakınlık göstermek. 

Ṣalınma her pelīd ile benüm serv-i ḫırāmānum / Açılma virme yüz her ḫāra ey gül-berg-i ḫandānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 1). [yüz virme, -me ] 

Açılsun gül gibi ey ġonca-leb her ḫāra yüz virdüñ / Hezārān nāledür gūş eylemez efġānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 2). [yüz virdüñ, -düñ ] 

Yüz virme ḫāra ṣalınup ey gül budacıġı / Baṣ çihrem üzre pāyuñ odur ḫod ṭuracıġı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 313, Beyit 1). [yüz virme, -me ] 

Beni ḳoyup raḳībe yüz virdi / Ol güli gör ki ḫāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 4). [yüz 
virdi, -di ] 
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yüz yumaz ol-: İlgi göstermez olmak. 

Yüz yumaz olduḳ namāza olduḳ erbāb-ı niyāz / Zāhidā ʿacz ü ḳuṣūrıyla ʿibādāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 4). [yüz yumaz olduḳ, -duk ] 

Yüz yumaz oldı ṭāʿat-i ḫayra / Şimdi ṣūfi şarāba yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 327, Beyit 2). [yüz 
yumaz oldı, -dı-maz ] 

 

yüze gül-: Yalandan samimiyet göstermek, riyakarca davranmak, kandırmak. 

Şemʿisin her cemʿüñ ey meh mihr-i dehr-ārā gibi / Yüze gülmekde naẓīrüñ yoḳ gül-i raʿnā gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 323, Beyit 1). [yüze gülmekde, -mekde ] 

 

yüz yüze: Karşı karşıya, karşılıklı şekilde. 

Senüñle yüze yüz daʿvā-yı ḥüsn eylerse ger ḫūrşīd / Göreyin varmasun tiz günde ey meh anı ayına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 2). [yüz yüze, ] 

 

yüzi ay: Yüzü ay gibi parlak olan sevgili. 

Yüzüm döndürmezem ey yüzi ay yüz biñ cefā ḳılsañ / Ne mümkin ṣanma senden ey ṣanem ben usanam 
bir gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 264, Beyit 4). [yüzi ay, ] 

 

yüzi gül: Gül yüzlü. 

İtmedüm bülbül gibi ey yüzi gül gülzār seyr / Baña kūyuñ pes ne lāzım eyleyem tekrār seyr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 54, Beyit 1). [yüzi gül, ] 

Ruḫsār u kākülüñüz şimdi berāber oldı / Yanumda ey yüzi gül ṣubḥ u mesā-yı nev-rūz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 108, Beyit 5). [yüzi gül, ] 

Bulupdur ey yüzi gül her kesi maḳṣūdı būstānın / Ḳapuñda bī-merām ancaḳ Raḥīmī nā-tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 7). [yüzi gül, ] 

Ḳudūmüñden feraḥ-efzā olaldan sīne-i ṣaḥrā / Gözüm yaşı gül oldı ey yüzi gül ṣan boyum bir pül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 177, Beyit 3). [yüzi gül, ] 

Meh-cemālüñe ne noḳṣān irişür ey yüzi gül / Şemʿveş bir gice olsañ baña mihmān Çelebi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 338, Beyit 4). [yüzi gül, ] 

 

yüzi gül-nār: Narçiçeği yüzlü. 

Yaḳup eczāmı külli kül idüp nār-ı firāḳuñla / Semenderveş yataġum ey yüzi gül-nār nār itme (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 2). [yüzi gül-nār, ] 

 

yüzi güneş: Güneş gibi parlak yüzlü || Sevgili. 
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Ḳanlu yaşumda ʿaks-i ruḫuñ ey yüzi güneş / Gūyā şafaḳ içinde meh-i tābdār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 38, Beyit 5). [yüzi güneş, ] 

 

yüzi māh: Ay yüzlü (sevgili). 

Ṣubḥ-ı vaṣluñla müşerref ḳıl Raḥīmī bendeñi / Leyl-i fürḳatde yiter geçdi güni ey yüzi māh (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 276, Beyit 7). [yüzi māh, ] 

 

yüzüne baḳ-: Yüzüne bakmak, önem vermek, ilgilenmek.  

Ārzū-yı pertev-i mihrüñle oldum ḫāk ḥayf / Baḳmaduñ bir gün yüzüme ey meh-i bī-bāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 1). [yüzüme baḳmaduñ, -maduñ ] 

 

yüzüme sür-: Yüze, yüzüne sürmek. || Sevgi ve saygı göstermek. 

Öpüp yüzüme sürdüm gözlerüme tūtiyā ḳıldum / Başumda devletüm varmış ġubār-ı maḳdemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 2). [yüzüme sürdüm, -düm ] 

 

yüzümi yirlere sür-: Yüzünü yerlere sürmek, mahcubiyet duymak. 

Sürdüm yüzümi yirlere dökdüm gözüm yaşın / Sen gül yañaḳlu servi velī ḳılmadum kenār (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 93, Beyit 3). [yüzümi yirlere sürdüm, -düm ] 

 

yüzüñ gör-: Yüzünü görmek, yüzüne bakmak. 

Yüzüñ görmeyeli ey şemʿ-i devlet / Ṭutuşdı oda mihr ü māh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, 
Beyit 2). [yüzüñ görmeyeli, -meyeli ] 

 

Z 
zād-ı firāvān: Çok yiyecek, azık. 

Ġam-ı dildārı cemʿ it maḥzen-i ḫāṭırda ḥıfẓ eyle / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa ʿazmüñ var ise zād-ı firāvān it (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 18, Beyit 2). [zād-ı firāvān, ] 

 

żaʿf: Güçsüzlük, zayıflık. 

Yanar dil ten döner żaʿfıyla fānūs-ı ḫayāl oldı / Beni sen şemʿuña pervāne-i sūzāna döndürdüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 147, Beyit 2). [żaʿfıyla, -ıyla ] 

 

żaʿf it-: Zayıf, kuvvetsiz hale getirmek. 

Raḳībā żaʿf iden cism-i nizāruñ reşk-i mihrümdür / Ḥased ʿālemde ey miskīn seni āḫir cüdām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 4). [żaʿf iden, -en ] 
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ẓafer: Galibiyet. 

Ẓafer hem-dem saʿādet yār u devlet hem-nişīn olsun / Serīr-i iḥtişām üzre hemīşe ḳıl maḳarr yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 83, Beyit 7). [ẓafer, ] 

 

żaʿf-ı fürḳat: Ayrılığın zayıflığı. 

Vücūdum bir seḫāvet kesb idüpdür żaʿf-ı fürḳatle / Ḥarāret ġālib olup cānda ne tāb u tüvān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 4). [żaʿf-ı fürḳatle, -le ] 

 

żaʿf-ı ġālib: Üstün olanın zayıflığı. 

Nālesi āhestedür ġamdan Raḥīmī ḫastanuñ / Żaʿf-ı ġālibdür anuñçündür mecāl-i āh yoḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 144, Beyit 9). [żaʿf-ı ġālibdür, -dür ] 

 

zāġ u zaġanveş: Karga ve çaylak gibi. 

Benüm zāġ u zaġanveş cīfe-i dünyāya yoḳ meylüm / Ġıdā-yı rūḥdur bir ṭāʾir-i heft āsmānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 6). [zāġ u zaġanveş, ] 

 

zāġ-ı nā-cins: Cinsi bozuk, soysuz karga. 

Raḳīb-i rū-siyāh ile beni bir görme ḫıdmetde / Bir olmaz zāġ-ı nā-cins ile ey ṣāḥib-hüner şāhin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 244, Beyit 6). [zāġ-ı nā-cins, ] 

 

zāhid: Çok dindar olup irfanı olmayan kimse, kaba sofu. 

ʿAşḳ daḳmışdur benüm boynuma zāhid bir kemend / Pend girmez gūşuma ṭutmaz beni zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 3). [zāhid, ] 

 

zāhidā: Ey zahid. 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [zāhidā, ] 

Yüz yumaz olduḳ namāza olduḳ erbāb-ı niyāz / Zāhidā ʿacz ü ḳuṣūrıyla ʿibādāt ehliyüz (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 111, Beyit 4). [zāhidā, ] 

Bu riyādur zāhidā cismüñde naḳş bu riyā / Bī-riyā bir ʿāşıḳam ben bu riyādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 3). [zāhidā, ] 

Ṭarīḳ-ı ʿaşḳa zāhidā hep olmaz / Bu yolı añlamaz güm-rāh didüm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 188, Beyit 
4). [zāhidā, ] 

Bize kūy-ı yār sen çek cennet-i aʿlā ġamın / Zāhidā biz ibn-i vaḳtüz çekmezüz ferdā ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 256, Beyit 1). [zāhidā, ] 
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zāhid-i nā-puḫte: Çiğ sofu. 

Şerār-ı hecre yanmadın recā-yı vaṣl-ı yār itmiş / Görüñ şol zāhid-i nā-puḫteyi sevdā-yı ḫām eyler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 72, Beyit 3). [zāhid-i nā-puḫteyi, -yi ] 

 

zāhid-i ṣad sāle: Yüzyıllık zahit. 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [zāhid-i ṣad sāle, ] 

 

zāhidlen-: Zahit tavırları takınmak. 

Sūsen-i sālüse deg gülşende zāhidlenme sen / Destesi destinde ṭolu yir yoḳ inkārum ḳonaġ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 130, Beyit 2). [zāhidlenme, -me ] 

 

żahīr: Yardım eden, destekleyen, arka çıkan (kimse), yardımcı. 

Ṭaʿna ḳılmasun żahīr ü destgīr oldum diyü / Müttekāya egmezem başum ʿaṣādan çekdüm el (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 170, Beyit 4). [żahīr, ] 

 

żāhir: Dış yüzü. 

Derūn-ı sīnede ḫūn-ı ciger çeşmümde āb-ı ġam / Bilinmedük nem ola bāṭın u ẓāhirde nem ḳaldı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 343, Beyit 3). [ẓāhirde, -de ] 

 

żahīr: 12. yüzyılda yaşamış İran'da ünlü bir kaside şairi olan Zahîr-i FÂRYÂBÎ. 

Ey Raḥīmī bir Ẓahīr olursa ʿālemde eger / Şiʿrüme Ḥassān degül Selmān ideydi āferīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 247, Beyit 5). [ẓahīr, ] 

 

ẓāhir eyle-: Meydana çıkarmak. 

Bir dem içre gör ne demler ẓāhir eyler rūzgār / Dem bu demdür bu demi ḫoş gör ġamı deryāya ṣal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 4). [ẓāhir eyler, -r ] 

 

ẓāhir it-: Ortaya koymak, meydana çıkarmak, göz önüne sermek. 

Luṭf ile yap yap Raḥīmīnüñ yıḳıḳ göñlin hemān / Bir velāyet ẓāhir it ey kām-kār-ı evliyā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 9, Beyit 13). [ẓāhir it, ] 

Şu bāṭın kim müberrā olmadı jeng-i ʿalāyıḳdan / Ne maʿnā ẓāhir itdi aña bir āyīne-i ṣūret (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 3). [ẓāhir itdi, -di ] 

 



1815 
 

ẓāhir ol-: Açığa çıkmak, meydana çıkmak, görünür olmak. 

ʿĀrıżında ẓāhir olmış lemʿa-i nūr-ı Nebī / Ḥüsn içinde beñzemiş çoḳ pīr-i Kenʿān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 3). [ẓāhir olmış, -mış ] 

 

ẓāhir ü pinhān: Aşikar ve gizli. 

Māniʿ olmaz fikr ü ẕikrüñe bu kesret ʿālemi / ʿĀrif-i tevḥīdüñ olur ẓāhir ü pinhānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 5). [ẓāhir ü pinhānı, -ı ] 

 

zāhir-perest: Dış görünüşe çok önem veren (kimse). 

Ṭoludur bāṭını ḥırṣ u ḥased zāhir-perest olmış / Ḳoyup dīdār-ı ḳūyuñ cennet añar vāʿiẓ-i aḥmaḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 145, Beyit 3). [zāhir-perest, ] 

 

zaḫm: Yara. 

Raḥīmī ḳaḥbe-zen dünyāda her nā-merde dil virme / Ṭuz etmek bilmeyenden ara zaḥmet ara zaḫm 
irmiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 5). [zaḫm, ] 

Gördükce zaḫm aġız açar tīġ-i ḫançerüñ / Yalmanup özler anı zülāle ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 4). [zaḫm, ] 

Şerḥa şerḥa sīnemüñ zaḫmını hem dil yarasın / Ḫancerüñle dilleşüp ruḫṣat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 2). [zaḫmını, -ını ] 

Bitmedi ġamzeñüñ ey yār yürekde zaḫmı / Ḳaldı cān içre o peykān ile öldüm gitdi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 345, Beyit 3). [zaḫmı, -ı ] 

 

zaḫm ir-: Yaralanmak. 

Ḳażā ṭaşından işitdüm vücūd-ı yāra zaḫm irmiş / İrişüp zār-ı bülbül ol gül-i gülzāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 1). [zaḫm irmiş, -miş ] 

Ṣıdum seng-i ġam ile kāse-i mecnūn-ṣıfat başum / Ḫaṭā ṭaşı irüp tā kim ser-i dildāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 2). [zaḫm irmiş, -miş ] 

Maḥabbet reh-güẕārında ḥaẕer ḳıl seng-i hicrāndan / Ṭarīḳ-ı ʿaşḳ müşkildür niçe reh-vāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 3). [zaḫm irmiş, -miş ] 

Ġam-ı tīġ-i ʿadūdan zaḫm-ı cismüm dir gören yara / Yine ḫār-ı belādan bülbül-i pür-zāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 4). [zaḫm irmiş, -miş ] 

 

zaḫm ur-: Yara açmak. 

Şafaḳ ṣanmañ görinen zaḫm urupdur nāvek-i āhum / Ġazāl-i çerḫ ey ebrū kemān oḳlu şikārumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 74, Beyit 2). [zaḫm urupdur, -updur ] 
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zaḫmdār ol-: Yaralı olmak. 

Şikeste-ḫātırum luṭf eyle bir ḳalbi ṣınıḳdan ṣor / Vücūdı seng-i cevriyle zaḫmdār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 6). [zaḫmdār olmayan, -mayan ] 

 

zaḥmet:  

1.Sıkıntı, eziyet, güçlük, zorluk. 

Saña ṣıḥḥat sezā cismüñdeki zaḥmet baña ʿömrüm / Biñ olsa tende tek cānum fidā olsun yoluña hep 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 10, Beyit 5). [zaḥmet, ] 

Raḥīmī ḳaḥbe-zen dünyāda her nā-merde dil virme / Ṭuz etmek bilmeyenden ara zaḥmet ara zaḫm 
irmiş (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 5). [zaḥmet, ] 

 

2. Sıkıntı, eziyet || hastalık. 

Raḥīmīnüñ budur dārü’ş-şifā-yı ġaybdan derdi / Vücūduña irüp ṣıḥḥat tenüñde gide zaḥmetler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 5). [zaḥmetler, -ler ] 

 

zaḥmete gir-: Zahmet etmek. 

Ben oldum olacaġum gel ṭabībā zaḥmete girme / Dil elden gitmeden bir çāre ḳıl bī-çāre düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 6). [zaḥmete girme, -me ] 

Ṭabībā zaḥmete girüp benümçün hīç ʿilāc itme / Ben oldum olacaġum ol gözi bīmār ṣaġ olsun (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 4). [zaḥmete girüp, -üp ] 

 

zaḫm-ı cān: Gönül yarası. 

Zaḫm-ı cānum gördi müjgānuñ duz ekmek bilmedi / Leblerüñle niçe demdür var iken ḥaḳ-ı nemek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 2). [zaḫm-ı cānum, -um ] 

 

zaḫm-ı cān-sitān: Can alıcı yara. 

Cefā-yı ġamze cāna geçdi peykānı dil uzatmaz / Ṣorup ḥālüm aġız açar bu zaḫm-ı cān-sitān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 5). [zaḫm-ı cān-sitān, ] 

 

zaḫm-ı cism: Vücudun yarası. 

Ġam-ı tīġ-i ʿadūdan zaḫm-ı cismüm dir gören yara / Yine ḫār-ı belādan bülbül-i pür-zāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 4). [zaḫm-ı cismüm, -üm ] 

 

zaḫm-ı ġam: Gam yarası. 
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Ḫārdan zaḫm-ı ġamın cānumda laʿl-i yār içün / Bülbülā bir ġonca-i nüzhet bulursam söyleşem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 6). [zaḫm-ı ġamın, -ın ] 

 

zaḫm-ı ġamze: (Sevgilinin) yan bakışlarının (âşığın gönlünde) açtığı yara. 

Ey ḳaşı yā zaḫm-ı ġamzeñle müşebbek sīnemüz / Menzil-i sehm-i belādur ya vefā umacıdur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 59, Beyit 2). [zaḫm-ı ġamzeñle, -ñle ] 

 

zaḫm-ı seng-i fürḳat: Ayrılık taşının yarası. 

Zaḫm-ı seng-i fürḳatüñ benden suʾāl it ġayrı ḳo / Ser-güẕeştümden ne bilsün başına ṭokınmayan 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 4). [zaḫm-ı seng-i fürḳatüñ, -üñ ] 

 

zaḫm-ı sīne: Gönül yarası. 

Dāġlar zerrīn-libāsum zaḫm-ı sīnem ḥancerüm / Pādişāh-ı kişver-i faḳram ḳanāʿat leşkerüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 1). [zaḫm-ı sīnem, -m ] 

 

zaḫm-ı tīġ: Kılıç yarası. 

Ten ki ḫāk-i rāh-ı cānān olmaya ḫāk olsun ol / Sīne zaḫm-ı tīġüñe cāy olmaya çāk olsun ol (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 179, Beyit 1). [zaḫm-ı tīġüñe, -üñe ] 

Rūy-ı zerdüm ḳana ġarḳ itsem şafaḳ gibi n’ola / Zaḫm-ı tīġüñden güzeller şāhı ʿunvān eylesem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 197, Beyit 5). [zaḫm-ı tīġüñden, -üñden ] 

Ḥāṣıl itdüm zaḫm-ı tīġüñ cān u ser terk eyleyüp / Ḫarc idüp nem var ise cānā ḳazandum āb-rū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 4). [zaḫm-ı tīġüñ, -üñ ] 

 

zaḫm-ı zebān-ı ḫār: Diken dilinin yarası. 

Ḳan yudar ġonca görüp zaḫm-ı zebān-ı ḫārdan / Gül yanup kül oldı sūzum gördi hecr-i yārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 1). [zaḫm-ı zebān-ı ḫārdan, -dan ] 

 

zāʾil it-: Yok etmek, ortadan kaldırmak. 

Teşneyem ḳand-ı zülāl-i laʿlüñe ben ḫastayı / Zāʾil itmez ʿaṭşumı cānā benüm cüllāb-ı ḳand (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 4). [zāʾil itmez, -mez ] 

Ṭālib-i laʿl-i nigārum añma āb-ı kevseri / Zāʾil itmez ʿaṭşum ey vāʿiẓ benüm ol güft-gū (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 275, Beyit 2). [zāʾil itmez, -mez ] 

 

zāʾil ol-: Yok olmak, ortadan kalkmak. 

Yire geçse yıḳılsa ṭāḳ-ı eflāk / Binā-yı ʿaşḳuñ olmaz dilde zāʾil (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 165, Beyit 4). 
[zāʾil olmaz, -maz ] 
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zāl-i ʿādil: Adaletli Zal. 

Dil alur dil virür şimdi menem cünd-i maḥabbetde / Anuñçün Zāl-i ʿādil Rüstem-i devrāna gönderdi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 330, Beyit 4). [zāl-i ʿādil, ] 

 

zāl-i zemāne: Zamanın, vaktin Zâl'i. 

Zāl-i zemāne rezmine ṭāḳat getürmedi / Eñ pehlüvān-ı ʿālem olan didi Rüstemem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 4). [zāl-i zemāne, ] 

 

ẓālim:  

1.Zulm eden, eziyet eden. 

Sīne pür-ġam dīde nem āşüfte dil pür-ıżṭırāb / ʿAşḳ efzūn yār ẓālim ʿömr ise eyler şitāb (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 13, Beyit 1). [ẓālim, ] 

Bī-güneh ḳanlar döker bu çeşm-i cellāduñ senüñ / Ḳanḳı ẓālimdür bu fende bilsem üstāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 1). [ẓālimdür, -dür ] 

Çerḫ-i bed-mihre meyl idüp ol meh / Ẓālim ü nā-bekāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 
5). [ẓālim, ] 

 

2. Zulüm edici. || Sevgili. 

A ẓālim ẓulmüñi ḥadden aşurma / Bu şehrüñ yoḳsa hīç sulṭānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 2). [ẓālim, ] 

 

zār:  

1.Zayıf, dermansız. 

Ey rebīʿ-i mekrümet dest-i zer-efşānuñ görüp / Çihresin zerd itdi gülşen ḫor u zār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 4). [zār, ] 

 

2. Ağlama, inleme. 

Baña gel ey muġannī çāre-sāz ol n’eydigüm bildür / Maḳām-ı ġamda dil feryāda cānum zāra düşmişdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 53, Beyit 5). [zāra, -a ] 

Bülbül-i ḫoş-naġmesiyüz gülsitān-ı ʿaşḳuñuñ / Açılup sen ġoncaya ḳarşu bu dem zār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 2). [zār, ] 

Ey dil ne içün her dem bu zāra neden düşdüñ / Başum gibi ser-gerdān āvāre neden düşdüñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 146, Beyit 1). [zāra, -a ] 

Gel ey bülbül bu gülşenden ıraḳ it zār u feryāduñ / Ki yoḳdur meyli sūy-ı ʿāşıḳa ol serv-i āzāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 1). [zār, ] 
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Ey Raḥīmī ʿaşḳ ile baġruñ delinmişdür meger / Ney gibi pür-sūz anuñçün zār u feryāduñ senüñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 162, Beyit 5). [zār, ] 

Fiġān u nāle vü āh-ı ḥazīnem ṭutdı gülzārı / Raḥīmī bir ḫazān-dīde hezārum zāradur meylüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 191, Beyit 5). [zāradur, -adur ] 

Gülüñ ḳulaġına girmez Raḥīmī zār-ı hezār / Neye degin bu fiġānı bu zārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 6). [zārı, -ı ] 

Gül yüzüñ hecriyle feryādın Raḥīmī bendeñüñ / Ṣubḥ-dem işitdi bülbül fāriġ oldı zārdan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 263, Beyit 7). [zārdan, -dan ] 

Ḥarīm-i gülşen-i vaṣluñla ḫurrem gül gibi her ḫār / Ḫoş-edā bülbülüñ ey ġonca-leb zārın hezār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 4). [zārın, -ın ] 

Göñlüm ol gül-ʿiẕāra yüz ṭutdı / Yine zār u hezāra yüz ṭutdı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 319, Beyit 1). 
[zār, ] 

 

3. Ağlayan, inleyen. 

Ṣaçuñ bendiyle bend olmış esīr-i ḳayd-ı bend olmış / Dil-i āşüfte dirler bir ġarīb ü ḫor u zārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 3). [zārum, -um ] 

Öte dur dime ben nālānuña gülzār-ı kūyuñdan / Göñül murġini zār baḫtuma gel bir murġzār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 3). [zār, ] 

Güler düşmen Raḥīmī zār u maḥzūn / Esirge pādişāhum cānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 5). [zār, ] 

 

zār içre ḳal-: Ağlama , hüzün hâli içinde kalmak . 

Raḥm it Raḥīmīye gel ey ġonca dimesünler / Zār içre ʿandelībi ḳalmış bu gülsitānuñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 157, Beyit 7). [zār içre ḳalmış, -mış ] 

 

zār it-: Ağlayıp inlemek. 

Degüldür dilde yara yāre bir tāze gülüm vardur / Hezārān zār ider dildür adı bir bülbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 1). [zār ider, -er ] 

Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider / Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 1). [zār ider, -er ] 

Her gice ḫār-ı ġamından ṣubḥa dek sen ġoncanuñ / ʿAndelībāsā göñül pes nā-gehānī zār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 2). [zār ider, -er ] 

Beni hecrüñle ey gül-çihre bülbül gibi zār itme / Yüzüñden gözüm ırmaġla yaşum cūy-bār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 1). [zār itme, -me ] 

Bir nefes ḳaldı hemān ancaḳ ḥayātumdan eser / Derd ile sīnem delüp ney gibi zār itdüñ beni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 309, Beyit 3). [zār itdüñ, -düñ ] 
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zār ol-: Ağlayıp inlemek. 

Belā-yı bendeñi bende giriftār olmayan bilmez / Fiġān u zārını ben ḫastanuñ zār olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 116, Beyit 1). [zār olmayan, -mayan ] 

Her gül-i pür-ḫār içün zār olma zinhār ey göñül / Gülşen-i ʿālemde yoḳ bir verd--i bī-ḫār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 1). [zār olma, -ma ] 

 

zār u hezār: Binlerce ağlayıp inleme. 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār u hezār / Sen gül içündür dün ü gün bu olan ġavġāya baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 137, Beyit 6). [zār u hezār, ] 

 

zār u miḥnet: Ağlama ve sıkıntı. 

Yār yār aġyār u ʿāşıḳ zār u miḥnet bī-şümār / Vaṣl-ı mesned ṣabr-ı bī-ḥadd dār-ı hicrān her ṭaraf 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 136, Beyit 2). [zār u miḥnet, ] 

 

zar u zor: Güçlükle; istemeyerek. 

Zar u zoruyla cehd itme ḳażādan ḫāric olmaz iş / Ḫasīse inḳıyād itme gelür taḳdīr olan ḳısmet (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 21, Beyit 5). [zar u zoruyla, -uyla ] 

 

zār zār: Ağlayarak, inleyerek. 

Mesken dutan serīr-i serāy-ı sürūrda / Maḥzūn olup iderse n’ola zār zār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 28, Beyit 5). [zār zār, ] 

 

zār-ı bülbül: Bülbülün ağlayışı. 

Ḳażā ṭaşından işitdüm vücūd-ı yāra zaḫm irmiş / İrişüp zār-ı bülbül ol gül-i gülzāra zaḫm irmiş 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 125, Beyit 1). [zār-ı bülbül, ] 

 

zār-ı hezār: Bülbülün ağlayışı. 

Her gice ṣad āh u nāle her seḥer zār-ı hezār / Sen gül içündür düni gün bu olan ġavġā bu gün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 227, Beyit 3). [zār-ı hezār, ] 

Gülüñ ḳulaġına girmez Raḥīmī zār-ı hezār / Neye degin bu fiġānı bu zārı n’eyleyeyin (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 231, Beyit 6). [zār-ı hezār, ] 

 

zār-ı intiẓār: Bekleme ağlayışı. 

Müşkil iken ḥālet-i mevti saña āsān ider / Ey ġarīb-i ʿāşıḳ-ı dil-ḫasta zār-ı intiẓār (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 77, Beyit 3). [zār-ı intiẓār, ] 
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żarr: Zarar. 

Yā Rab naẓar-dīdeden ol yāre ne żarr var / Nem gördi yaşum gibi bıraḳdı naẓarından (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 228, Beyit 4). [żarr, ] 

 

ẕāt:  

1.Öz, varlık. 

Ẕātuña bed-ḫ˅āh olanlar olalar mātem-zede / Āsitānuñ ʿabde geh cān ola geh melcā-yı sūr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 91, Beyit 5). [ẕātuña, -uña ] 

Görmedüm ẕātuñ gibi bir cevher-i kān-ı seḫā / Sū-be-sū gezdüm ṣadefveş baḥr u ʿummān illerin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 243, Beyit 4). [ẕātuñ, -uñ ] 

Budur ümmīdi Raḥīmī ḳuluñuñ devlet-i Ḥaḳ / Ġayrıya müşkil idüp ẕātuña āsān virsün (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 251, Beyit 5). [ẕātuña, -uña ] 

Āferīn aḥsente aḥsent ey Raḥīmī ṭabʿuña / Vaṣf-ı ḥüsn-i şāmı ḳılduñ ẕātı gibi ʿālī-şān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 260, Beyit 9). [ẕātı, -ı ] 

Kef-i luṭfuñla dil cān ẕātuñ ile olalı hem-dem / ʿAceb ḥālet virür cūş u ḫurūşum dehre geh baḥre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 304, Beyit 4). [ẕātuñ, -uñ ] 

 

2. Kişilik, şahsiyet. 

Görmedüm ẕātuñ gibi ʿālemde bir kān-ı ṭarab / Sūr-ı sāʾildür ḳapuñda dāʾimā derbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 9). [ẕātuñ, -uñ ] 

İşigüñ ehl-i diller Kaʿbesi ṣāḥīb-Ṣafā ẕātuñ / Anuñçün ben de yüzüm sürmege Saʿy eylerüm anuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 161, Beyit 4). [ẕātuñ, -uñ ] 

Gene ẕātını yine güneh ile kendü bilür / Ṣanma idrāke ṣıġar ʿālem-i kübrādur dil (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 168, Beyit 5). [ẕātını, -ını ] 

Nazmı Nizâmî-tâb‘ hasen zâtı Sa‘dîdür / Şāhum Raḥīmī gibi süḫan-dānuñ olmaya (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 301, Beyit 5). [ẕātı, -ı ] 

 

3. Kimse, kişi, şahıs, özellikle saygıdeğer kimse || sevgili. 

Gül gibi her ḳanda ḫande ḳılsa ol ferḫunde ẕāt / Güldügi gülzāruñ olur hep nebātāt u nebāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 1). [ẕāt, ] 

 

ẕāt-ı bī-mānend: Eşsiz, benzersiz kişi. 

Ẕāt-ı bī-mānend ü ʿālī-ḳadr-i vālā-menzilet / Merciʿ-i luṭf u ʿaṭā ser-menzil-i iḥsān-ı cūd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 34, Beyit 2). [ẕāt-ı bī-mānend, ] 
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ẕāt-ı pāk: Temiz, saf yaratılış. 

Ẕāt-ı pāküñden şeref buldı diyār-ı evliyā / Nūra ġarḳ oldı ʿiẕāruñdan mezār-ı evliyā (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 9, Beyit 1). [ẕāt-ı pāküñden, -üñden ] 

Devleti Ḥaḳḳ umarum saña vire sulṭānum / Ẕāt-ı pāküñde vücūhāt ile var istiḥḳāḳ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 138, Beyit 6). [ẕāt-ı pāküñde, -üñde ] 

Raḥīmīyem işigüñde ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Duʿā-yı devletüñ itmekden artuḳ daḫi kārum yoḳ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 142, Beyit 6). [ẕāt-ı pāküñdür, -üñdür ] 

Murād-ı cān murāduñdur ümīdüm ẕāt-ı pāküñdür / Vefā yolında baş u cān fidā idici cānum ben 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 234, Beyit 3). [ẕāt-ı pāküñdür, -üñdür ] 

 

ẕāt-ı şerīf: Şerefli şahsiyet. 

Ẕāt-ı şerīfüñ ile şeref bulalı cihāñ / Ḳapuña yüz sürüyüp ider iʿtiẕār-ı ʿīd (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 38, 
Beyit 2). [ẕāt-ı şerīfüñ, -üñ ] 

Ḳanı ẕāt-ı şerīfüñ gibi bir dervīş-i ʿālī-şān / Özüñ şāhāne dervīş añılan ey şāh-ı dervīşān (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 269, Beyit 1). [ẕāt-ı şerīfüñ, -üñ ] 

 

żāyiʿ eyle-: Ziyan etmek, boşa harcamak. 

Gitdi gözden dilde cā ṭutdı ḫayāl-i laʿl-i yār / Ḳanda żāyiʿ eyledüm bu çeşm-i giryān cevherin (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 252, Beyit 6). [żāyiʿ eyledüm, -düm ] 

Ḫayāl-i nergisüñ ki laʿl-i cān-baḫşuñ temennāsı / Dirīġā ʿömri żāyiʿ eyledüm bir ḫurd u ḫ˅āb eyle 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 299, Beyit 6). [żāyiʿ eyledüm, -düm ] 

 

żāyiʿ it-: Ziyan etmek, boşa harcamak. 

Ḳara ḳayġuda ʿömr-i nāzenīni żāyiʿ itmekden / Çekilmek dāra zülfüñsüz perīşān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 4). [żāyiʿ itmekden, -mekden ] 

Ārzū-yı vaṣl-ı bīm-i fürḳat ü cevr-i raḳīb / Żāyiʿ itdi ʿaḳlumı fikr-i firāvān her ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 136, Beyit 4). [żāyiʿ itdi, -di ] 

Dilerseñ gün gibi günden güne efzūn ola şevḳuñ / Bu devri żāyiʿ itme meh gibi leyl ü nehār içre 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 284, Beyit 2). [żāyiʿ itme, -me ] 

Virmez viṣāle nevbet ten āsiyāba döndi / Gendümi żāyiʿ itdi fürḳat ġamıyla devrān (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 2). [żāyiʿ itdi, -di ] 

 

żāyiʿ ol-: Ziyan olmak, boşa gitmek. 

Yol bulmadı viṣāl-i miyānuña ḳıl ḳadar / Bu yolda ḥayf żāyiʿ olan ʿömr-i nāzenīn (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 240, Beyit 3). [żāyiʿ olan, -an ] 
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Ḳayurmam ḳum u ḳīr miḳdārı olsa cevherüm żāyiʿ / Hemān ol mekrümet kānı dür-i şehvār ṣaġ olsun 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 245, Beyit 3). [żāyiʿ olsa, -sa ] 

 

zāyil ol-: Sona ermek, yok olmak. 

Gök göçer ey meh yire ḳopar yirinden ṭaş u ṭaġ / Zāyil olmaz ʿaşḳuñ ile yanduġum dilde yana (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 3, Beyit 5). [zāyil olmaz, -maz ] 

 

zebān: Dil. 

Pür-ḥarāretdür Raḥīmīnüñ zebānı nārveş / Ḥālet-i sūz u güdāẕ ile ider eşʿār şemʿ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 129, Beyit 7). [zebānı, -ı ] 

Zebānum şemʿveş ḳaṭʿ eyledüm miḳrāż-ı ṣamṭıyla / Ṣafā ehline bir Rūşen-delīl ü reh-nümā oldum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 193, Beyit 4). [zebānum, -um ] 

Laʿl-i mey-gūnuñ görüp bir neşʾe taḥṣīl eylemiş / Raḳṣ urur cāna meger gelmiş zebānuñ ʿaynına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 285, Beyit 5). [zebānuñ, -uñ ] 

 

zebān-ı cerr: Para talep etme ağzı. 

Bir yaluñ yüzlü ışıḳ meh-rūsıdur pır pır yanar / Şehrde olmış zebān-ı cerr ile cerrār şemʿ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 128, Beyit 3). [zebān-ı cerr, ] 

 

zebān-ı ḥāl: Hal dili. 

Her ḳılum cism-i żaʿīfümde zebān-ı ḥāl ile / Dil uzadup şerḥ ider sevdā-yı zülfüñ mū-be-mū (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 275, Beyit 3). [zebān-ı ḥāl, ] 

 

zebān-ı kibriyā: Ululuk dili. 

Ṣūretā didüm zebān-ı kibriyādan bir ġazel / Maʿnīde rāh-ı ḥaḳīḳatde özüm ḫāk iderüm (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 208, Beyit 7). [zebān-ı kibriyādan, -dan ] 

 

zebānī: Cehennemlikleri cehenneme atmayla görevli memur. 

Ḥıfẓ eyle dilde ḫūn-ı ġamı rāh-ı ʿaşḳda / Yoḳdur Raḥīmī yolda zebānī nevālenüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 152, Beyit 5). [zebānī, ] 

 

zebūn: Zayıf, güçsüz, aciz. 

Rūzgārum ḫaṣm u baḫtum ser-keş ü ṭāliʿ zebūn / Yār-ı bī-mihr-i vefā ġamdan benüm ḥālüm ḫarāb 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 13, Beyit 2). [zebūn, ] 
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zebūr: Kitap, mektup. 

Niḳāb-ı zülfüñi refʿ it ruḫuñdan ey büt-i raʿnā / Ki tā ʿaşḳuñ zebūrı ola deyr-i ʿāleme ifşā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 1). [zebūrı, -ı ] 

 

zekāt: Müslümanlıkta, sahip olunan mal ve paranın kırkta birinin, her yıl sadaka olarak dağıtılmasını öngören 
İslâmın beş şartından biri. || Öpücük. 

Genc-i ḥüsnüñ ṣadaḳası būsedür bir ümmīd / Müstaḥaḳḳum ben faḳīrüñden dirīġ itme zekāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 2). [zekāt, ] 

 

zelīḥā: Hz. Yusuf’a âşık olduğu bilinen ve Hz. Yusuf tarafından gençliğine tekrar kavuşturulan kadın. 

Ṣabrına ṣad āferīn ol merd-i ṣāḥib-ʿiṣmetüñ / Virmedi ḳoynını zindānuñ Zelīḥā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 5). [zelīḥā, ] 

Bu göñlüm gözgüsinde ṣūret-i ḥüsnüñ görenler dir / Zelīḥādur getürmiş Yūsufın ḫalvet-serāyına 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 3). [zelīḥādur, -dur ] 

 

zemān:  

1.Zaman. 

Raḥīmī bir gedādur dergeh-i devlet-penāhuñda / Unutduñ çoḳ zemāndur sen anı sulṭānum añmazsın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 226, Beyit 5). [zemāndur, -dur ] 

Efendi ḳuluña himmet zemānı gelmedi mi / Ḥaḳīr kūyuña ḥürmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 1). [zemānı, -ı ] 

Ġarīḳ-ı baḥr-i ġamem al elüm Ḫıżrāsā / Kenār-ı şādiye furṣat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 2). [zemānı, -ı ] 

Pelenge döndi tenüm dāġ-ı ġamla arslanum / ʿAlālıḳ eyle mürüvvet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 3). [zemānı, -ı ] 

Ḥarīm-i muḥteremüñde eyā şeh-i ḫurrem / Daḫi bu bendeñe ḫıdmet zemānı gelmedi mi (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 340, Beyit 4). [zemānı, -ı ] 

ʿAṭā vü luṭf güni mevsim-i ʿināyetdür / Şehā Raḥīmīye şefḳat zemānı gelmedi mi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 340, Beyit 5). [zemānı, -ı ] 

 

2. Zaman || sultanlık dönemi. 

Mükedder yoḳ zemānuñda meger destār-ı āşüfte / Perīşān dil bulunmaz kimse illā nā-tüvāñ ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 5). [zemānuñda, -uñda ] 

 

3. Zaman, içinde yaşanılan devir. 
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Sensin ṣalābetiyle zemānuñ Sikenderi / ʿAzm eyle her diyāra yüri Ḫıżrvār göc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 26, Beyit 6). [zemānuñ, -uñ ] 

 

zemāne: Zaman, devir. 

Zemāne ḫaṭṭını ancaḳ gedā-yı ʿaşḳ olan añlar / Cihānda derd-i ser-efser çeken sulṭānımış bildüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 2). [zemāne, ] 

Cihān ālāyişinden gel taʿalluḳ riştesin ḳaṭʿ it / Zemāne devleti şāhā hemān bir ānımış bildüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 199, Beyit 5). [zemāne, ] 

 

zemīn ü āsmān: Yer ve gök, her yer, bütün dünya. 

İşitdüm ḫasta olmış nā-gehānī ol güzel ḫānum / Zemīn ü āsmānı oda yaḳdı şuʿle-i āhum (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 203, Beyit 1). [zemīn ü āsmānı, -ı ] 

 

zemīn ü āsumān: Yer ve gök, her yer. 

Ḳaçan gün gibi tenhā seyre çıḳsañ bir gün ey meh sen / Dilümden od düşüp yanar zemīn ü āsumān 
sensüz (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 3). [zemīn ü āsumān, ] 

 

zenaḫdān: Çene, çene çukuru. 

Ol māhuñ alnı ile zenaḫdānı seyrin it / Aḳşehrüñ alma elmasın eyvāna iḥtiyāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 4). [zenaḫdānı, -ı ] 

 

zencīr:  

1.Zincir, birbirine geçmiş demir halkalardan oluşan ip ve bağ, silsile || sevgilinin saçı. 

Zülfi zencīrine ḳarşu aṣılup ṭurma rakīb / Baña bend itdi anı sen resen-i dāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 4). [zencīrine, -ine ] 

 

2. Zincir, pranga ( Vefanın bağlayıcılığı zincir metaforuyla somutlaştırılmıştır.). 

Raḥīmī bendeñi gibi vefā zencīri bend itmiş / Ṭapuña boynı baġlu çākerüñdür bī-gümān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 7). [zencīri, -i ] 

 

zencīr ü bend: Zincir ve bağ. 

Tā ki ʿaşḳuñ ḥalḳa ḥalḳa boynuma ṭaḳdı kemend / Ṭutmaz olmışdur bu ben dīvāneyi zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 1). [zencīr ü bend, ] 

ʿAşḳ daḳmışdur benüm boynuma zāhid bir kemend / Pend girmez gūşuma ṭutmaz beni zencīr ü bend 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 31, Beyit 3). [zencīr ü bend, ] 
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zencīr-i sevdā-yı cünūn: Delilik sevdasının zinciri. 

Müselsel dūd-ı āhum zülf-i dil-ber gibi boynumda / Dil-i āşüfteyem zencīr-i sevdā-yı cünūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 2). [zencīr-i sevdā-yı cünūnumdur, -umdur ] 

 

zencīr-i şevḳ: (Aşığın boynundaki) Şiddetli arzunun zinciri. 

İçüp cām-ı maḥabbet olmışam mestānesi ʿaşḳuñ / Bu gün zencīr-i şevḳiyle benem dīvānesi ʿaşḳuñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 153, Beyit 1). [zencīr-i şevḳiyle, -iyle ] 

 

zencīr-i zülf: Saçın zinciri. 

Nev-bahār-ı ḥüsnüñüñ her dem cünūnum artırur / Boynuma zencīr-i zülfüñ vaḳtidür daḳ ṣu gibi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 314, Beyit 5). [zencīr-i zülfüñ, -üñ ] 

 

zeneḫdān: Çene çukuru. 

Zindān-ı ġam-ı hecre beni eyleme maḥbūs / Cān Yūsufın emr eyle zeneḫdāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 2). [zeneḫdāna, -a ] 

 

zen-i bāzār: Pazar güzeli (kadın), pazarda satılan dilber/köle. || Aşüfte. 

Şimdi bildüm nev-ʿarūs-ı dehr bir seḥḥār imiş / Niçe erden arta ḳalmış bir zen-i bāzār imiş (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 121, Beyit 1). [zen-i bāzār, ] 

 

zer: Altın. 

Ḫūn-ı aʿdāña bulaşmış işigüñ zer naʿlidür / Ṣanma ey mihr ü şafaḳ içre hilāl oldı bedīd (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 32, Beyit 4). [zer, ] 

Zer gibi zerd eyledi beñzüm bu gün iksīr-i ʿaşḳ / Bilmez ol sīmīn-beden daḫi dirīġā ḳıymetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 4). [zer, ] 

Ṣanma bir müflis gedāyam ʿaşḳ-ı istiġnā yeter / Sīmdür eşk-i revānum rūy-ı zerdümdür zerüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 3). [zerüm, -üm ] 

İksīr-i ʿaşḳ çehremi zerd itdi zer gibi / Daḫi o yād-ı sīm-beden bī-ḫaber gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 1). [zer, ] 

 

zer-çihre: Sararmış yüz. 

Ser-i kūyuñda ḳaddüm üzre zer-çihrem görenler dir / Vefā bāġınuñ öz şāḫında bir berg-i ḫazān ḳalmış 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 126, Beyit 3). [zer-çihrem, -m ] 
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zerd eyle-: Sarartmak, soldurmak. 

Zer gibi zerd eyledi beñzüm bu gün iksīr-i ʿaşḳ / Bilmez ol sīmīn-beden daḫi dirīġā ḳıymetüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 207, Beyit 4). [zerd eyledi, -di ] 

 

zerd it-: Sarartmak, soldurmak. 

Ey rebīʿ-i mekrümet dest-i zer-efşānuñ görüp / Çihresin zerd itdi gülşen ḫor u zār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 4). [zerd itdi, -di ] 

İksīr-i ʿaşḳ çehremi zerd itdi zer gibi / Daḫi o yād-ı sīm-beden bī-ḫaber gibi (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 351, Beyit 1). [zerd itdi, -di ] 

 

zerd ol-: Sararmak. 

Zer-i ḫāliṣ gibi günden güne zerd olmada çihreñ / Raḥīmī ḳanlu yaşuñ var ise kibrit-i aḥmerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 5). [zerd olmada, -mada ] 

Gül yüzüñden ayru tāb-ı ġamda bī-tāb oldı ḫār / Zerd olup titrer ḫazān yapraġı gibi cümle ten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 236, Beyit 2). [zerd olup, -up ] 

 

zerd ü zār ol-: Solgun ve zayıf hale gelmek. 

Nār-ı ġam sen şehden ayru leẕẕetin telḫ eylemiş / Zerd ü zār olup benüm gibi ṭurup aġlar şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 4). [zerd ü zār olup, -up ] 

 

zer-i ḫāliṣ: Saf altın. 

Zer-i ḫāliṣ gibi günden güne zerd olmada çihreñ / Raḥīmī ḳanlu yaşuñ var ise kibrit-i aḥmerdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 5). [zer-i ḫāliṣ, ] 

 

zerḳ: Riya, ikiyüzlülük. 

Zāhidā zerḳ u riyānuñ cübbesin çāk itmişüz / Biz ne nāmūs özlerüz ʿaşḳ içre ne ʿār isterüz (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 107, Beyit 6). [zerḳ, ] 

 

zer-nisār ol-: Altın saçan olmak. 

Rūy-ı zerdümdür ṣanasın sebzede berg-i ḫazān / Yaz müreddefveş üzere zer-nisār olmış yatur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 104, Beyit 3). [zer-nisār olmış, -mış ] 

 

ẕerrāt: Zerreler. 

Mihr-i ḥüsnüñe müşteri ẕerrāt / Ḫūba hīç mübtelā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 
4). [ẕerrāt, ] 



1828 
 

 

ẕerre:  

1.Çok küçük parçacık. 

Vefā baḥrinde her bir ḳaṭre bir ʿummān-ı ḥikmetdür / Maḥabbet pertevinde ẕerre mihr-i ʿālem-ārādur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 64, Beyit 3). [ẕerre, ] 

Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş / Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 6). [ẕerreden, -den ] 

Sürdügünce yüz rikābuña Raḥīmī sāyeveş / İtme ʿār ey meh irişmez ẕerreden mihre zevāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 7). [ẕerreden, -den ] 

Fikr-i miyān-ı yār ile yoḳ ḳıl ḳadar mecāl / Mühr-i dehānı şevḳ ile ẕerrede kemsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 200, Beyit 2). [ẕerrede, -de ] 

Teraḥḥum eylemez baş ḳaldırup ben ḫāksārına / Meger ben ẕerreden ʿār eyler ol ḫūrşīd-i raḫşānum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 201, Beyit 4). [ẕerreden, -den ] 

Yiter sür şeh-süvārum üstüme nāz u cefā raḫşın / Günidür ayalandur ẕerre kim mihr ü vefā raḫşın 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 1). [ẕerre, ] 

Şu kim bir lemʿa ḥāṣıl eyledi envār-ı şevḳuñdan / Anuñ her ẕerresin gün gibi dehr-ārā iden sensin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 261, Beyit 4). [ẕerresin, -sin ] 

 

2. Çok küçük, aciz kimse ( Aşığın sevgili karşısındaki durumu ). 

ʿĀrıżuñ ben ẕerreye ʿarż eyle ey rūşen-żamīr / Lemʿa-i āsār-ı mihri āfitābīler bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 89, Beyit 4). [ẕerreye, -ye ] 

 

ẕerre deñlü: Zerre kadar. 

Ẕerre deñlü mihrüñ ey meh dilde bes peydā olur / Ṣubḥ-ı rūşen gibi rāzı ʿāleme ifşā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 1). [ẕerre deñlü, ] 

Tūtiyā-yı ʿayn-ı ʿālemken ġubār-ı maḳdemüñ / Ẕerre deñlü görmeye bu dīde-i ġamnāk ḥayf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 134, Beyit 4). [ẕerre deñlü, ] 

 

ẕerrece: Zerre kadar, çok az. 

Ben ol ḫāküm ki ey meh ẕerrece ḳalbümde mihrüñ var / Bu şevḳıyla n’ola pertev ṣalarsam dehre 
mihrāsā (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 7, Beyit 2). [ẕerrece, ] 

Şol dil ki ẕerrece ola mihrüñle lemʿavār / Gün gibi dehre şöhre-i devrān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 5). [ẕerrece, ] 

Çerḫ-i ḥüsn içre göñül gün yüzüñi māh bilür / Güneşe ẕerrece mihr itmezin Allāh bilür (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 47, Beyit 1). [ẕerrece, ] 
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Sāyeñüm ẕerrece baña mihr it / Āfitāba żiyā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 5). 
[ẕerrece, ] 

Pīre-zen dehre Raḥīmī ẕerrece mihr itmedi / Ehl-i cürʾet böyle ḳullanmaḳ gerek merdāne ṭavr (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 65, Beyit 5). [ẕerrece, ] 

Güneş gibi ḳılurdı ʿālemi envāra müstaġraḳ / Ṭulūʿ itse Raḥīmī ẕerrece bir pāresi ʿaşḳuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 154, Beyit 5). [ẕerrece, ] 

Ẕerrece ol māhı yā Rabb mihre ḳāʾil itmedüñ / Bāri bu ben mübtelāyı miḥnete muʿtād ḳıl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 163, Beyit 6). [ẕerrece, ] 

Gün yüzüñden çöz kemend-i ebr-i zülfüñ aya ṣal / Ẓıll-i Ḥaḳḳın ẕerrece mihr itme gel sāye ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 1). [ẕerrece, ] 

 

ẕerre-i nāçīz: Değersiz küçücük zerre || âşık. 

Āfitābum yücedür gerçi felekden menzilüñ / Sāye ṣal ben ẕerre-i nāçīz ü bī-miḳdāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 139, Beyit 4). [ẕerre-i nāçīz, ] 

 

ẕerreveş: Zerre gibi. 

Ẕerreveş maḥv eyledi mihr-i dehānuñ varlıġum / Yoḳ yire niçün ider cāndan beni bī-zār leb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 15, Beyit 2). [ẕerreveş, ] 

Raḥīmīyem yoluñda ẕerreveş ḫākiyle yeksānem / Güneş gibi velī mihrüñle ey meh iştihārum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 67, Beyit 5). [ẕerreveş, ] 

Ey Raḥīmī ẕerreveş pā-māl ü ser-gerdānıyam / Bir’ki gündür ol meh-i nā-mihribānum söylemez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 112, Beyit 5). [ẕerreveş, ] 

Rikābuñdan cüdā olmaḳ revā mı çihre-i ḫāküm / Güneş yüzlüm senüñ mihrüñde ḫod ben ẕerreveş 
ḫāküm (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 219, Beyit 1). [ẕerreveş, ] 

Ẕerreveş rāz-ı dehānuñ geh nihān itsem dirin / Gün gibi geh mihrüñi ey meh ʿıyān itsem dirin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 266, Beyit 1). [ẕerreveş, ] 

Ẕerreveş yoluñda pā-mālem didüm / Yüz çevirdi āh kim benden o gün (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 267, 
Beyit 4). [ẕerreveş, ] 

 

ẕerreye al-: Önem vermek, itibar etmek. 

Ruḫuñsuz almam ey meh ẕerreye ḫūrşīd-i raḫşānı / Yire geçsün neme yarar lebiñsüz āb-ı ḥayvānı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 1). [ẕerreye almam, -mam ] 

Şu deñlü şöhretüm var pertev-i mihrüñle ey meh-rū / Cemālüñ ḥaḳḳı almam ẕerreye ḫūrşīd-i āfāḳı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 347, Beyit 4). [ẕerreye almam, -mam ] 

 

zerrīn-külāh: Altın külah, taç. 
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Başumda şuʿle-i sūzum dilümde dūd-ı āhum var / Belā iḳlīminüñ sulṭānıyum zerrīn-külāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 1). [zerrīn-külāhum, -um ] 

Felek zerrīn-küleh bir sāde-rū serrācuñ olmışdur / Çapup gün gibi ṭurmaz yeldürmek ṣubḥ u mesā 
raḫşın (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 235, Beyit 4). [zerrīn-küleh, ] 

 

zerrīn-libās: Altın elbise. 

Dāġlar zerrīn-libāsum zaḫm-ı sīnem ḥancerüm / Pādişāh-ı kişver-i faḳram ḳanāʿat leşkerüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 208, Beyit 1). [zerrīn-libāsum, -um ] 

 

zevāl iriş-: Felaket gelmek. 

Sürdügünce yüz rikābuña Raḥīmī sāyeveş / İtme ʿār ey meh irişmez ẕerreden mihre zevāl (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 178, Beyit 7). [zevāl irişmez, -mez ] 

 

zevāl ir-: 

1.Felaket gelmek. 

Ẕerreden efzūn benüm cürmüm senüñ ʿaşḳuñ güneş / Ẕerreden ḫūrşīde ey meh-rū zevāl irmek muḥāl 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 172, Beyit 6). [zevāl irmek, -mek ] 

 

2. Son bulmak, nihayete ermek. 

Senüñ devrüñde ṭañ mı başuma gün ṭoġsa ey meh-rū / Zevāl irmez göñülde mihr-i ḫadduñ āfitābumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 69, Beyit 2). [zevāl irmez, -mez ] 

 

zevāl-i tām: Tamamen yok olma. 

Naḳṣ irdi māha mihre irişdi zevāl-i tām / Ḥüsnüñ şuʿāʿı şāyiʿ olalı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 2). [zevāl-i tām, ] 

 

ẕevḳ: Keyif, eğlence. 

Bu neyde bu nāleyi bu ẕevḳ u semāʿ yine / ʿUşşāḳa bu eṭvār-ı vefā-sāz-ı maḥabbet (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 22, Beyit 3). [ẕevḳ, ] 

Ṣafā cāmını sürdüñ bu demüñ Cemşīd-vaḳtisin / Felek bezminde eyle döne döne ẕevḳ u ṣıḥḥatler 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 81, Beyit 3). [ẕevḳ, ] 

Lebüñ şevḳıyla dem şimdi şarāb-ı ḫoş-güvāruñdur / Ele kendü ayaġıyla gele zevḳ ol şikāruñdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 95, Beyit 1). [zevḳ, ] 

 

zevraḳ: Sandal, kayık. 
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Maḥabbet zevraḳın sürmek dilerseñ baḥr-i mihr içre / Güẕāfın olmaz ol bu āh gibi rūzgār ister 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 105, Beyit 5). [zevraḳın, -ın ] 

Geh hecr kenārında gehi ġam yaḳasında / Ṣandı dil ü cān zevraḳı cünbāne ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 12). [zevraḳı, -ı ] 

 

zeyn eyle-: Süslemek, donatmak, bezemek. 

Lāle ṣanma çeşm-i ʿāşıḳdan dökilmiş ḳaṭredür / Ey gül-i ter uşbu dem zeyn eyleyen ṣaḥrā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 3). [zeyn eyleyen, -yen ] 

 

zeyn it-: Süslemek, bezemek. 

Dāġ-ı ġam şol deñlü zeyn itdi Raḥīmī cismümi / Şüphenüñ ḫilʿat geyürdi gūyiyā şeh-zād aña (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 8, Beyit 5). [zeyn itdi, -di ] 

Yaşum üzre gösterür her dem gözüm ḫūnīn-ḥabāb / Zeyn ider gūyā donanma ile ol deryā yüzin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 246, Beyit 2). [zeyn ider, -er ] 

Kenār-ı ḳabrümi zeyn it gül ü lāle ile ey ġonca / Ölürsem ārzū-yı ḥasret-i ruḫsār u ḫālüñle (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 292, Beyit 4). [zeyn it, ] 

 

zeyn ol-: Süslenmek, bezenmek. 

Eşk-i ḥasret ḳana ġarḳ itdi gözüm merdümlerin / Ṣanki laʿlīn-cāmelerle zeyn olur ḳurbān-ı ʿīd (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 39, Beyit 11). [zeyn olur, -ur ] 

 

ẓıll: Gölge. 

Ḫırāmān ḳanda nīk ẓıllin düşürmez ḫāke ḥıfẓ eyler / Misāl-i ebr-i Aḥmeddür ki olmış sāyebān ṣorġuc 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 25, Beyit 2). [ẓıllin, -in ] 

 

ẓıll-i ḥaḳḳ: Hakkın gölgesi. 

Gün yüzüñden çöz kemend-i ebr-i zülfüñ aya ṣal / Ẓıll-i Ḥaḳḳın ẕerrece mihr itme gel sāye ṣal (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 166, Beyit 1). [ẓıll-i ḥaḳḳın, -ın ] 

 

ẓıll-i ḫayāl ol-: Hayal gölgesi olmak. 

Āh kim sevdā-yı zülfüñle bu dil āşüfte-ḥāl / Ḳalmadı ḳılca ḳarārum oldı ten ẓıll-i ḫayāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 178, Beyit 1). [ẓıll-i ḫayāl oldı, -dı ] 

 

ẓıll-i ḫudā: Allah'ın gölgesi. 

Sen ol ẓıll-i Ḫudāsın ey nihāl-i devḥa-i devlet / Özüñ gibi idemez bāġ-ı cennet bir semer peydā (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 1, Beyit 3). [ẓıll-i ḫudāsın, -sın ] 
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ẓıll-i ḳadd: Boyun gölgesi. 

Özini gāh olurmış beñzedürmiş ẓıll-i ḳaddüñe / Yıḳılsın görmiyeyin bir daḫi serv-i ḫırāmānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 335, Beyit 4). [ẓıll-i ḳaddüñe, -üñe ] 

 

ẓıll-i ḳāmet: Boyun gölgesi. 

Zülfüñ gibi bu ʿömrüñ yoḳdur ḳarārı ʿömrüm / Ger ẓıll-i ḳāmetüñde n’ola iḳāmet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 4). [ẓıll-i ḳāmetüñde, -üñde ] 

 

ẓıll-i ṣanavber: Sevgilinin boyunun gölgesi. 

Gördügüñ ẓıll-i ṣanavber ṣanmaġıl kuhsārda / Ḫusrevā naḫl-i siyehdür mātem-i Ferhād içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 2). [ẓıll-i ṣanavber, ] 

 

zırıh: Zırh. 

Yine pehlūsına çekmiş ten-i cānānı zırıh / Ḳanda buldı ʿaceb ol maḫzen-i pinhānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 1). [zırıh, ] 

Yaralandı yüregi tīr-i ḥasedden siperüñ / Ḳocalı hāle gibi sen meh-i tābānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 2). [zırıh, ] 

İligimüñ ḳuruduġı bu ki her çeb ola rāst / Cāme-i vaṣluña irüp süre devrānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 3). [zırıh, ] 

Gördi pīrāhenüñi titreyüp üstüme düşer / Çāk çāk itdi bu ġayretle girībānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 293, Beyit 4). [zırıh, ] 

Sāde vü ṣāf-dil olmasa yoluñda ey meh / Pertev-i mihrüñe olmaz idi erzāni zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 5). [zırıh, ] 

Bir şehüñ şimdi Raḥīmī ḳulıdur ḥalḳa biliş / ʿAyn-ı aʿṭāf bu ḥalḳa siper iḥsānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 6). [zırıh, ] 

Ḥıfẓ ide ol şeh-i merdānı ḫaṭardan Ḥālıḳ / Ṣaḳladuġunca ten-i ʿasker-i Osmānı zırıh (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 293, Beyit 7). [zırıh, ] 

 

zırıh-pūş ol-: Zırh giyinmek. 

Āblar sehm-i sinānuñdan zırıh-pūş oldılar / Tāb-ı tīġüñden ṣalupdur āteşüñ baġrına tāb (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 11, Beyit 4). [zırıh-pūş oldılar, -dılar ] 

 

zībā: Güzel, süslü. 

Ṣalınur ol boyı servüm yine raʿnālıġı var / Gül gibi ġanc ider ol ġonca ne zībālıġı var (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 46, Beyit 1). [zībālıġı, -lıġı ] 
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ẕihn-i pāk-i bülbül-i rengīn-süḫan: Renkli söyleyişli bülbülün temiz hafızası. 

Ḫoş medḥ itdüñ Raḥīmī gül yüzin ol ġoncanuñ / Āferīn ey ẕihn-i pāk-i bülbül-i rengīn-süḫan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 5). [ẕihn-i pāk-i bülbül-i rengīn-süḫan, ] 

 

ẕikr:  

1.Söz, kelam. 

Ruḫ-ı verdüñle virdüm Sūre-i Nūr / Ḳaşuñ fikr ile ẕikrüm nūn olupdur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 45, 
Beyit 3). [ẕikrüm, -üm ] 

Vāḳıʿamda dün gice Mecnūnı gördüm zār ider / Āh u vāveylā vü Leylā ẕikrini tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 78, Beyit 1). [ẕikrini, -ini ] 

 

2. Anma, yâd etme, hatırlama. 

Māniʿ olmaz fikr ü ẕikrüñe bu kesret ʿālemi / ʿĀrif-i tevḥīdüñ olur ẓāhir ü pinhānı bir (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 68, Beyit 5). [ẕikrüñe, -üñe ] 

Dil ile dilüñ fikri ẕikri ḳapuñ / Hem üftāde-dil hem dil-figāruñum (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 211, Beyit 
2). [ẕikri, -i ] 

 

ẕikr it-: Anmak, sözünü etmek, bahsetmek. 

Zülfüñ añsam çın seḥer olur dimāġum müşg-bār / Leblerüñ ẕikr itsem elfāẓum olur gevher-nisār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 1). [ẕikr itsem, -sem ] 

Laʿl-i ḳanduñ ẕikr ider dāʾim Raḥīmī Ḫusrevā / Penc Şīrīn ṭabʿ olur vaṣf-ı lebüñ tekrār ider (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 5). [ẕikr ider, -er ] 

Müdām añduḳca ẕikr it ḫayr ile Mecnūn u Ferhādı / Raḥīmī biri şeyḫüñdür bu yolda biri üstāduñ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 156, Beyit 5). [ẕikr it, ] 

 

ẕikr-i dehān: Ağzının konuşması. 

Yārüñ ḫayāl-i zülfi Muṭavveldür ey göñül / Ẕikr-i dehānı şerḥ-i beyān Muḫtaṣar gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 351, Beyit 3). [ẕikr-i dehānı, ] 

 

zindān: Zindan, hapishâne. 

Düşmenlerüñüñ ura donanması ḳaraya / Pür-nāle ḳodı nāy ile zindāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 254, Beyit 6). [zindāna, -a ] 

Mıṣr-ı ʿizzetde ʿazīzüm olımaz ṣāḥib-serīr / Çekmeyince bir zemān Yūsuf gibi zindān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 3). [zindān, ] 
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Ṣabrına ṣad āferīn ol merd-i ṣāḥib-ʿiṣmetüñ / Virmedi ḳoynını zindānuñ Zelīḥā ḳoynına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 288, Beyit 5). [zindānuñ, -uñ ] 

 

zindān-ı ġam: Keder zindanı. 

Ġamzeñ öldürsin ṣaçuñ aṣsın günāhum var ise / Göñlümi zindān-ı ġamda ḳılma tek ḥabis aḥad (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 35, Beyit 5). [zindān-ı ġamda, -da ] 

 

zindān-ı ġam-ı hecr: Ayrılık derdinin zindanı. 

Zindān-ı ġam-ı hecre beni eyleme maḥbūs / Cān Yūsufın emr eyle zeneḫdāna ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 253, Beyit 2). [zindān-ı ġam-ı hecre, -e ] 

 

zinde eyle-: Canlandırmak. 

Hecr ile öldüm meded depret lebüñ ṣor ḥālümi / Zinde eyle bendeñüm bir cām-ı rūḥ-efzāyıla (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 290, Beyit 3). [zinde eyle, ] 

 

zinde ḳıl-: Canlandırmak. 

Bir demde biñ mürde ḳılur zinde lebüñ ey ʿḬsī-dem / Cān u cihānuñ cānısın cānāna ṣıḥḥat yaraşur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 103, Beyit 2). [zinde ḳılur, -ur ] 

 

zindegān: Zinde olanlar, diriler, canlılar. 

Raḥīmī bendeñüñ telḫ itdi Şīrīn zindegānısın / Bu kār-ı bī-meẕāḳ ey Ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān sensüz 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 110, Beyit 7). [zindegānısın, -ısın ] 

 

zindegānī: Dirilik, canlılık. 

Sensizin dirlik dilersem ġamzeñe ḳatlüm ḥalāl / Leblerüñsüz zindegānī cānuma olsun ḥarām (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 220, Beyit 3). [zindegānī, ] 

 

zinhār: Asla, kat'iyen. 

Her gül-i pür-ḫār içün zār olma zinhār ey göñül / Gülşen-i ʿālemde yoḳ bir verd--i bī-ḫār ey göñül 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 171, Beyit 1). [zinhār, ] 

 

zīrā: Çünkü, şundan dolayı. 

ʿÖmrüm öñüñde ölmege cān virürüm senüñ / Zīrā doyunca seyr iderüm ḳanda var göc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 26, Beyit 4). [zīrā, ] 
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Raḥīmī ol mehe ʿarż itme mihrüñ / Ki zīrā sen gedā ol şāh-ı evreng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 5). [zīrā, ] 

 

zīr-i nigīn: Mührünün altı (emri) || Emrine itaat ettirme. 

Eger zīr-i nigīnüm olsa biñ mülk-i Süleymānı / Dehānuñdan nihān bir kez aña ṣanma nigāh itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 184, Beyit 4). [zīr-i nigīnüm, -üm ] 

 

żiyā: Parlaklık, aydınlık, ışık. 

Sāyeñüm ẕerrece baña mihr it / Āfitāba żiyā mı eksük olur (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 57, Beyit 5). [żiyā, 
] 

Bu gice gün yüzüñden aldı mı āyā żiyā meşʿal / Çerāġ-ı māha şevḳ ʿarż itdi germ olup şehā meşʿal 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 164, Beyit 1). [żiyā, ] 

 

ziyād eyle-: Artırmak, çoğaltmak. 

İltifātını Raḥīmī mūruñuñ eyle ziyād / Vāris-i mülk-i Süleymānı sezā-yı taḫt u tāc (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 27, Beyit 5). [ziyād eyle, ] 

İʿtibārın Ḫusrevā eyle Raḥīmīnüñ ziyād / Ehl-i naẓma tā ḳıla Şeyḫī gibi üstādlıḳ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 141, Beyit 5). [ziyād eyle, ] 

 

ziyād it-: Arttırmak. 

Şāhum naẓar it luṭf-ı Raḥīmīyi ziyād it / Ol şāʿir-i nāzükde bu ṭarz-ı Ḥaseni gör (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 52, Beyit 5). [ziyād it, ] 

Tenümde dāġ-ı ġam ḫod her biri bir ṭabla āteşdür / Gören ey ḳaşı yā oḫdur yiter derdüm ziyād itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 302, Beyit 3). [ziyād itme, -me ] 

 

ziyāde ol-: Artmak, çoğalmak. 

Ḫūn-ı cigerle besler merdüm yaşımı eşküm / Olsun demi ziyāde bu çeşm-i ḫūn-feşānuñ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 157, Beyit 4). [ziyāde olsun, -sun ] 

 

żiyāfet ḳıl-: Ziyafet vermek, sunmak. 

Żiyāfet ḳılmaġa şāh-ı şitāyı pādişāh-ı serd / Ṭolu pālūdeyi yaḫ birle ṭās-ı kün-fe-kān ḫurrem (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 196, Beyit 4). [żiyāfet ḳılmaġa, -maġa ] 

 

ziyān: Zarar. 

Laʿlüñ benüm idince yaşıyla cānı ṣatdum / Ser-māyeden ziyānum yoḳ yine māya döndi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 331, Beyit 4). [ziyānum, -um ] 
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ziyānum yoḳ: Zararı, kaybı olmamak. 

Müşteriyem leb-i cān-baḫşına biñ cān ile ben / Yoḳ ziyānum yine bir aṣṣılu bāzārum var (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 73, Beyit 2). [ziyānum yoḳ, -um ] 

 

ẓuhūr-ı ṭabʿ-ı şerīf: Şerefli karakterin meydana çıkması. 

Ẓuhūr-ı ṭabʿ-ı şerīfüñ güherlerin gördi / Raḥīmī bildi nedür muḳteżā-yı ʿummānı (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 326, Beyit 7). [ẓuhūr-ı ṭabʿ-ı şerīfüñ, -üñ ] 

 

ẓulm: Eziyet, kötülük, fenalık. 

Bu ben āşüfte-dile ey şeh-i ʿālī naẓar it / Zülfüñüñ ẓulmi ile ḥāl-i perīşānem ben (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 225, Beyit 4). [ẓulmi, -i ] 

İtdügi ẓulmi Raḥīmī mūra luṭf it āṣafā / Bāri bir gün ʿarż ḳıl sulṭān Süleymān oġlına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 306, Beyit 5). [ẓulmi, -i ] 

A ẓālim ẓulmüñi ḥadden aşurma / Bu şehrüñ yoḳsa hīç sulṭānı yoḳ mı (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 339, 
Beyit 2). [ẓulmüñi, -üñi ] 

İtdügüñ ẓulmi Raḥīmī ḳuluña bir gün ola / Diyeler şāh-ı cihāndāra Meḥemmed Çelebi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 348, Beyit 5). [ẓulmi, -i ] 

 

ẓulm it-: Zulüm etmek, eziyet etmek. 

Bize ẓulm itmeden ey çerḫ-i dūn dün yoḳsa āh itdüñ / Alur her ḥaḳḳımuz ʿadl issi bir sulṭānımuz vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 87, Beyit 6). [ẓulm itmeden, -meden ] 

 

ẓulmet: Karanlık. 

Tire rūzum rūşen it ey āfitābum gün gibi / İtme Ṣarḫanuñ bu Aydın illerin ẓulmet baña (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 4, Beyit 5). [ẓulmet, ] 

Ey ṣaçı ẓulmet nedür laʿlüñde ḫaṭṭ ṣordum didi / Ḫıżr-ı ḫoş-demdür delīl-i çeşme-i āb-ı ḥayāt (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 20, Beyit 3). [ẓulmet, ] 

Şām-ı maġrib Hind anuñdur ẓulmete varınca tā / ʿĀleme ḥükm itdi şevḳüñle Sikendervār şemʿ 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 127, Beyit 3). [ẓulmete, -e ] 

Güneş ẓulmet seḥābında ḳalup olmasa nūrānī / Ḳılardı pertev-i şevḳ-i ruḫuñ ānide nūr ānı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 320, Beyit 1). [ẓulmet, ] 

 

ẓulmet-i hicrān: Ayrılık karanlığı. 

Ḫurrem olmaz ḫāṭırı rūz-ı viṣāl-i yār ile / Çekmeyen ey āfitābum ẓulmet-i hicrān ġamın (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 255, Beyit 4). [ẓulmet-i hicrān, ] 
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ẓulm-i bī-dād: Adaletsiz zulüm. 

Ṭolı ṣanma sāḳiyā billāhi artuḳ būsesüz / Acıdupdur cānımı bu ẓulm-i bī-dāduñ senüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 162, Beyit 2). [ẓulm-i bī-dāduñ, -uñ ] 

 

zücāc: Sırça, cam şişe. 

Bī-tekellüf öpdügiçün laʿl-i mey-gūnuñ şarāb / Ṭaşa çaldı ṣaydı günden ḳatı ter düşdi zücāc (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 27, Beyit 4). [zücāc, ] 

 

zühre: Utârit’ten sonra güneşe en yakın gezegen, çobanyıldızı. 

Fiġānum bir maḳāma irdi şimdi / Dutar göklerde ey meh zühre āheng (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 149, 
Beyit 3). [zühre, ] 

Nevā-perdāz olup ʿuşşāḳa ey dil naġmeler göster / Melekler ḳıṣṣa-gīrsün zühre dutsun gökde āhengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 2). [zühre, ] 

Güneş ay ile dutulmuş ḳapuñda birdür oġlanı / Felek raḳḳāṣ-ı bezmüñ zühre ḫod düşire bir çengi 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 352, Beyit 4). [zühre, ] 

 

zülāl: Tatlı, güzel su. 

Gördükce zaḫm aġız açar tīġ-i ḫançerüñ / Yalmanup özler anı zülāle ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 133, Beyit 4). [zülāle, -e ] 

Ġonca-i ġonca zülālüñdür iden gülşende lāl / Sünbüli būy-ı kelālüñdür iden āşüfte-ḥāl (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 172, Beyit 1). [zülālüñdür, -üñdür ] 

 

zülāl-i mīm: (Sevgilinin) dudağının tatlı suyu. 

Ḳansın zülāl-i mīmüñe ʿaṭşān-ı cān u dil / Ol iki dālüñ ile ḳıl ey dil-rubā meded (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 33, Beyit 2). [zülāl-i mīmüñe, -üñe ] 

 

züleyḫā: Yusuf peygamber ile aralarında çeşitli olaylar geçen ve sonunda onun eşi olan kadın. 

Gözüm Yūsuf-cemālüñ ḥasretiyle şāh-rāhuñda / Züleyḫā gibi eyler ʿāḳıbet bir reh-güẕer peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 3). [züleyḫā, ] 

 

zülf: Yüzün iki cihetinden sarkan saç, saç büklümü. 

Nesīm-i ṣubḥ ile dün göñlümi zülfüñe gönderdüm / Ne andan bir eser oldı ne dilden bir ḫaber peydā 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 2, Beyit 4). [zülfüñe, -ñe ] 

Zülfüñ şikesti ʿömr-i dırāze irer ebed / Derdüñ marīżı itmedi dermāna imtizāc (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 24, Beyit 6). [zülfüñ, -üñ ] 



1838 
 

Rā-ḳaşlaruñ ḫayāli gehi zülfüñüñ ġamı / Miskīn-göñül burada perīşān olur ḳalur (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 43, Beyit 3). [zülfüñüñ, -üñüñ ] 

Bu gülzār içre ey ġonca görinür ḳadd ü zülfüñsüz / Gözüme oḳ yılanı servi sünbül şekl-i ejderdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 49, Beyit 3). [zülfüñsüz, -üñsüz ] 

Ḳara ḳayġuda ʿömr-i nāzenīni żāyiʿ itmekden / Çekilmek dāra zülfüñsüz perīşān olmadan yegdür 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 50, Beyit 4). [zülfüñsüz, -üñsüz ] 

Perīşān itme göñlüm ey ṣabā dem urma zülfinden / Benüm de başum üzre bir hevāyī sünbülüm vardur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 51, Beyit 3). [zülfinden, -inden ] 

Müʾmin-i ṣad-ṣâle görse zülfüñüñ zünnārını / Ey ṣanem sevdā-yı İslāmı ḳoyup tersā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 2). [zülfüñüñ, -üñüñ ] 

Zülfüñ añsam çın seḥer olur dimāġum müşg-bār / Leblerüñ ẕikr itsem elfāẓum olur gevher-nisār 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 71, Beyit 1). [zülfüñ, -üñ ] 

Zülfüñe dil baġlamayan ʿaḳlı yoḳ dīvānedür / Laʿlüñe cān virmeyenüñ her sözi efsānedür (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 92, Beyit 1). [zülfüñe, -üñe ] 

Saña kim bildürür ben ʿāşıḳ-ı miskīnüñ aḥvālin / Benüm sevdāmı zülfüñle perīşān olmayan bilmez 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 117, Beyit 2). [zülfüñle, -üñle ] 

Zülfi zencīrine ḳarşu aṣılup ṭurma rakīb / Baña bend itdi anı sen resen-i dāra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 4). [zülfi, -i ] 

Zülfi pāyına düşüp utma lebinden tiryāḳ / Gel bu sevdāyı raḳībā ḳo ser-i māra yapış (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 120, Beyit 5). [zülfi, -i ] 

Zülfüñ ḫayāli ruḫlaruñ alı ṭaraf ṭaraf / Ben ḳula itdi bend ile alı ṭaraf ṭaraf (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
133, Beyit 1). [zülfüñ, -üñ ] 

Zülf ü ḫaddüñ ḥasretinden ḫāk olan bī-dillere / Āh ider ḳarşu duḫān lāle vü kuhsāra baḳ (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 143, Beyit 3). [zülf, ] 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [zülf, ] 

Añduḳca laʿlüñ añma ʿadūdan teʿaddi / Zülfüñ ġamıyla ḫaddümi var bā-iṭālenüñ (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 152, Beyit 4). [zülfüñ, -üñ ] 

Zülfüñ gibi bu ʿömrüñ yoḳdur ḳarārı ʿömrüm / Ger ẓıll-i ḳāmetüñde n’ola iḳāmet itsem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 183, Beyit 4). [zülfüñ, -üñ ] 

Zülfinüñ pīçi Budin mülkine ṣalarsa aḳın / Ḳayd-ı bend idüp anı ʿazm-i ferendūş idelüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 190, Beyit 3). [zülfinüñ, -inüñ ] 

Dehānuñ mīmi zülfinüñ ġamı dāl eyledi ḳaddüm / Meded yoḳ yire evhām u ḫayālāt iḫtiyār itdüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 194, Beyit 5). [zülfinüñ, -inüñ ] 

Görmeyelden ey ṣanem ruḫsār u zülfüñ ġuṣṣadan / ʿĀlemüñ bir nice gün aġ u ḳarasın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 3). [zülfüñ, -üñ ] 

Bī-ḳarār eyleyesin bu dil-i sevdā-zedemi / Zülfüñüñ bend-i perīşānı giriftāruñ olam (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 206, Beyit 3). [zülfüñüñ, -üñüñ ] 
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Çeşm ü zülfi tār-mār itmek diler dil şehrini / Āh ol fettān hem feryād ol ṭarrār hem (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 209, Beyit 6). [zülfi, -i ] 

Tire oldı zülf ü ḳaddüñsüz Ḳarasi sancaġı / Ay yüzüñsüz Aydın olmış bir arayı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 2). [zülf, ] 

Dāne vü dāmıyla ḫāl ü zülfüñ olmazmış şikār / Yüksek uçarmış o pervāz-ı hümāyı görmedüm (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 217, Beyit 4). [zülfüñ, -üñ ] 

Zülfi ucından Muṭavvel ser-güẕeştüm Muḫtaṣar / Ger dehān-ı yārdan vüsʿat bulursam söyleşem 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 223, Beyit 4). [zülfi, -i ] 

Bu ben āşüfte-dile ey şeh-i ʿālī naẓar it / Zülfüñüñ ẓulmi ile ḥāl-i perīşānem ben (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 225, Beyit 4). [zülfüñüñ, -üñüñ ] 

Ṣalın zülfüñ gibi gülşen-be-gülşen gitme gel ʿömrüm / Perīşān bülbülüñi aġladup pür-şīven eylersin 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 230, Beyit 3). [zülfüñ, -üñ ] 

Tīr ġamzeñ yā ḳaşuñ ḳaddüñ livā zülfüñ cüyūş / Mülk-i ḥüsne server-i ṣāḥib-ḳırānsın yā Ḥüseyn 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 237, Beyit 2). [zülfüñ, -üñ ] 

Ḳāmet ü zülfin temennā itdügümçün dostlar / Bir elif-ḳadd ʿāḳıbet dāl itdi ḳaddüm ad içün (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 241, Beyit 3). [zülfin, -in ] 

ʿĀrıż u zülfüñ ġamından bī-ḳarār olmış ṣabā / Gāhi geşt-i gülşen eyler gāh ider ʿazm-i Ḫoten (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 249, Beyit 4). [zülfüñ, -üñ ] 

Zülfüñ resenin ḳoyup olan ġayra giriftār / Tizcek göreyin ben anı urġana ṣalınsun (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 254, Beyit 5). [zülfüñ, -üñ ] 

Zülfüñle ġamze bend ider oldı uġrılayın / Miskīn-dilümi ḳıldı bu sevdā ayın bayın (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 258, Beyit 1). [zülfüñle, -üñle ] 

Ey leṭāfet gülşeninde serv-i reftārum Ḥasan / Zülfi sünbül ḳaddi gül ferḫunde dīdārum Ḥasan (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 268, Beyit 1). [zülfi, -i ] 

Dile eksük degüldür ḳara ḳayġu yıḳar illerden / Ṭolaşur zülfi gibi bir zemān ḫaṭṭ bir zemān ebrū 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 270, Beyit 4). [zülfi, -i ] 

Dişüñ mānend-i dürr zülfüñ gibi müşg / Bulınmaz Çīn ü Māçīn ü Yemende (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 
277, Beyit 2). [zülfüñ, -üñ ] 

El ḳaraldan ḳomadı zülfi bu miskinde ḳarār / Virdi hem ṣabrı dil-ārāmı dil-ārāmlara (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 279, Beyit 4). [zülfi, -i ] 

Ḳıl ḳadar bulmadı yol zülf ü miyānına göñül / Yoḳ yire ʿömri telef eyledi bu sevdāda (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 280, Beyit 2). [zülf, ] 

Hemān bir ben degül lāle daḫi çāk-i girībānuñ / Müselsel zülfüñüñ āşüftesidür şimdi sünbülde (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 281, Beyit 3). [zülfüñüñ, -üñüñ ] 

Ḳaddümi bükdükce zülfüñ laʿlüñi ḳıldum ṭaleb / Pīrlikde başladum çenberde cān-bāz olmaġa (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 283, Beyit 3). [zülfüñ, -üñ ] 

Eksük olmaz zülf ü ḳaddüñden hevālar başuma / Veh bu sevdādan gelür āhir belālar başuma (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 295, Beyit 1). [zülf, ] 
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Ḫamīde zülfümi yā Rabb o şāh-bāz-ı cemāl / Dil-āver oldı be-ġāyet şebinde tüldür ola (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 307, Beyit 3). [zülfümi, -ümi ] 

Bir perīnüñ yine baġlanduñ Raḥīmī zülfine / ʿÖmrüm içre şimdi gördüm ey delü aṣlu seni (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 315, Beyit 7). [zülfine, -ine ] 

Ḳarārum yoḳ ḳara zülfüñ gibʿömrüm tār-mār oldı / Firāḳuñla yaturmışdur dil-ārāmum dil-ārāmı 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 324, Beyit 2). [zülfüñ, -üñ ] 

Zülfüñe dolanmış işitdüm raḳībi dün gice / Eksük olmaz baña bir sevdā ḳara ḳaygu gibi (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 328, Beyit 6). [zülfüñe, -üñe ] 

 

zülf ü ruḫ: Saç ve yanak. 

Baña cevr itme bu zülf ü ruḫıyla ey ṣanem dāyim / Ṣaḳın kim nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ṣubḥgāhum var 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 76, Beyit 3). [zülf ü ruḫıyla, -ıyla ] 

Nev-rūz bende ben baña zülf ü ruḫuñ yeter / Ānsız berāber oldı Yemende şeb ü nehār (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 80, Beyit 4). [zülf ü ruḫuñ, -uñ ] 

 

zülf-i ʿanber: Amber kokulu saç. 

Dimāġ-ı cāna irdi ṣubḥ-dem bir nükhet-i cān-baḫş / Raḥīmī ol muʿaṭṭar zülf-i ʿanber varsa būdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 79, Beyit 4). [zülf-i ʿanber, ] 

 

zülf-i ʿanber-bār: Amber kokulu saç. 

Göñlümi şeydā benüm bu zülf-i ʿanber-bār ider / ʿAḳlumı yaġma şehā ol çeşm-i pür-seḥḥār ider 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 82, Beyit 1). [zülf-i ʿanber-bār, ] 

 

zülf-i dil-ber: Sevgilinin saçı. 

Müselsel dūd-ı āhum zülf-i dil-ber gibi boynumda / Dil-i āşüfteyem zencīr-i sevdā-yı cünūnumdur 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 85, Beyit 2). [zülf-i dil-ber, ] 

 

zülf-i dü-tā: İki büklüm olmuş, kıvrılmış saç. 

Geçdi ʿömrüm āh kim zülf-i dü-tāsın görmedüm / Sāyeveş ḫāk oldum ol devlet hümāsın görmedüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 195, Beyit 1). [zülf-i dü-tāsın, -sın ] 

 

zülf-i perçem: Kaküldeki saç. 

Ġam-ı sevdā-yı hecrüñle perīşān-ḥāldüm ḫayli / Bu gün mecmūʿ-ı ḫāṭır birle zülf-i perçemüñ gördüm 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 218, Beyit 3). [zülf-i perçemüñ, -üñ ] 

 

zülf-i semen-sā: Yasemin kokulu saç. 
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Nigāruñ sāye ṣalaldan berü zülf-i semen-sāsı / Başumdan eksük olmadı cihānuñ şūr u ġavġāsı (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 350, Beyit 1). [zülf-i semen-sāsı, -sı ] 

 

zülf-i şebāsā: Gece gibi siyah saç. 

Her gün alur ʿārıżuñ zülf-i şebāsā ḳoynına / Hāledür māhı ḳoyar her gice gūyā ḳoynına (Kütahyalı Rahîmî 
Dîvânı, Gazel 288, Beyit 1). [zülf-i şebāsā, ] 

 

zülfi ucı: (Sevgilinin) saçlarının ucu. 

ʿAceb Mecnūn-ṣıfat sevdāyī düşdüm zülfi ucından / ʿAceb öldürdi ġam Ferhādveş ey şehd-i güftārum 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 224, Beyit 2). [zülfi ucından, ] 

 

zülf-i yār: Sevgilinin saçı. 

Budin mülkini yıḳmaḳ hīç zülf-i yāre āyīndür / Velī ey şāh-ı İslām olma rāżısın nev-ayına (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 303, Beyit 6). [zülf-i yāre, -e ] 

 

zülfüñ ucı: Sevgilinin saçının ucu. 

Zülfüñ ucından Raḥīmīnüñ perīşān ḳıṣṣasın / Biñde birini anuñ mümkin midür ʿömrüm dimek 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 160, Beyit 7). [zülfüñ ucından, -ndan ] 

 

zülfüñāsā: Saçın gibi. 

Bu dil ḫod nice demlerdür esīr-i bend-i ʿaşḳuñdur / Perīşān idüp ʿaḳlın zülfüñāsā tār-mār itme 
(Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, Gazel 278, Beyit 5). [zülfüñāsā, ] 

 

zünnār: Hıristiyan keşişlerin çıplak ten üzerine kuşandıkları kıldan yapılmış, kaba ve sert kuşak || Sevgilinin 
saçları. 

Müʾmin-i ṣad-ṣâle görse zülfüñüñ zünnārını / Ey ṣanem sevdā-yı İslāmı ḳoyup tersā olur (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 63, Beyit 2). [zünnārını, -ını ] 

Ġamze bir keskin ḥarāmī çeşm-i āfet yol baṣar / Ḳayd-ı rāh-ı zāhide ṣad sāledür zünnār-ı zülf (Kütahyalı 
Rahîmî Dîvânı, Gazel 132, Beyit 3). [zünnār-ı zülf, ] 

Bu zülf ü ruḫ ele baġlandı dil ol ala / Ey zāhid-i ṣad sāle zünnāra neden düşdüñ (Kütahyalı Rahîmî Dîvânı, 
Gazel 146, Beyit 5). [zünnāra, -a ] 
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