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D01
KIZIMA
Senelerdir do um eyyâm 2 dü ünden de güzel.
Bu ya Õ2n verdii bir gün bile, dünden de güzel.
Seni and 2kça k 2z2m, tarlada sümbüller açar
Ama YILDIZ’l2 ad 2n bahçe gülünden de güzel.
Gö e ç2kt2kça encâm 2n duyulur kahkahas2
Yere indikçe, sadâ yok gülü Õünden de güzel.
Umar2m sevgili YILDIZ kaderin gösterecek
Sana neÕ’eli hayât en iyi günden de güzel.
Emin ol, hamd ile Allâha güven, bizler için
¤yi günler gelecek, belki dü Õünden de güzel.
Eyyâm2 = günleri
Sadâ = ses, yank 2

Encâm 2n = y 2ld 2zlar2n
Hamd = Õükür

Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
. . / / . . / / . . / / . . /
1- Ne Õansl2 bir k 2z ki size evlat olmu Õ. Candoktor
2- Evlat sevgisi ne güzel dile gelmiÕ. Yazana da yazulana de selam
olsun.
Meral Yac2o lu
*****

D02
B ¤R CEVAP
Kader evlatlar2 insanlar için haz dolu gün var.
Büyüyen gençlere bayram, deliren dosta dü ün var.
Arayan kimseye elencelerin her türü mevcut
Ama çok neÕ’eli günlerde dahî bizde hüzün var.

Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün
. . / / . . / / . . / / . . / /
1- ¤çinde deli geçen her Õiir benimdir. Sahiplenirim. Hele böylesi
muhteÕem güzel bir Õiir ise temamen benimdir.
BirDeli / Muammer Çelik
*****

D03
BÛSE’NDE KALIR
Bütün âlemdeki gül bahçelerinden gülü soldurdu isek
Emin ol sen güzelim, râihan 2n verdii bû, sende kal2r.
Ne ç2kar kem felein verdii üç beÕ günü doldurdu isek
Duyulan zevkle berâber duda2n ho Õ tad 2 bûse’nde kal2r.

Râiha = Koku
Bû = güzel koku

Feilâtün feilâtün
. . / / . . / /
*****

feilâtün feilâtün feilün
. . / / . . / / . . /

D04
GENÇ DOSTUMA
Vechine hasret kalan âÕ2klara pest edersin
Yufka rakik kalpleri mecliste Õikest edersin
Kahr2n 2 kimler çeker en neÕ’eli günde dahi
Sermest olan dostlar2 bir kez daha mest edersin.
Bir kere baht2n sana tâlih ney’i çalmam 2Õ ki
Sen gibi genç k 2zlar2 elenmee salmam 2Õ ki
Falsolu kalbinde de vicdan yeli kalmam 2Õ ki
Sermest olan dostlar2 bir kez daha mest edersin.
Böylece gelmiÕ senevât, böyle kal2r bu eyyâm
Fâni hayat son bulur ammâ buna yoktur encâm
Derd ile kasvet dolu meyhânede sen her ak Õam
Sermest olan dostlar2 bir kez daha mest edersin.
Vech = yüz
Encâm = son, âkibet
Pest etmek = aÕa2 bakmak
Rakik = ince
Ôikest = k 2rmak
Senevât = seneler
Eyyâm = günler

Müfteilün
/ . . /

müfteilün
/ . . /

müfteilün feûlün
/ . . / . / /

1- YaÕayan Divan’2n baÕ kö Õesinde hep sen olacaks2n..Post senindir...
¤brahim Özcan
2- Okudukça mest eden bir Õiir.
Candoktor
*****

D05
AHKÂMI-I EKSER ¤YET
Olsayd 2 eer toplulu un verdii ahkâm,
Sâdece ma’kûl.
Yapmazd 2 hatâ, meclis-i millet denen avâm,
Böylece mebzûl.
Mefûlü mefâîlü mefâîlü
/ / . . / / . . / / .

feül
/ /

Ahkâm = hükümler Ma’kûl = ak 2ll2ca
Avâm = halk
Mebzûl = çok, bol
*****

D06
OLUVERD ¤
Yana2ndan bir öpü Õ dertlere merhem oluverdi
Ama bir bûs-ü kenar herkese mahrem oluverdi
Senelerden beri gurbette kalan ma’suma bir gün
Sulanan gözde bi-baht eÕk-i surûr dem oluverdi
Saç 2n 2n rengini bir kez bana göstermedin amma
Ôaka2ndan sal2nan saç teli perçem oluverdi
Daha dün âleme Õark 2yle gazel söyleyen az2n
Konu Õan gonca-dehenden de güzel fem oluverdi
Felein sundu u aÕk vard 2r ezelden beri lâkin
Seni sevmek ve sevilmek daha akdem oluverdi
Nice y2llar bana gurbette bir ahbab bile yokken
Gülü Õün lutfuna herkes bana hemdem oluverdi
Mesaj2n geldii gün Mehmede bir baht aç2l2nca
Yal2n 2z kald 22 nursuz gece subhdem oluverdi
Bûs-u kenar = öpme ve kucaklama, Mahrem = yasak
Ma’sum = suçsuz, kabahatsiz, Bi-baht = bahts2z
E Õk-i surûr = sevinç gözya Õ2, Dem = kan,
Dehen = a2z, Fem = a2z, Akdem = öncülük kazanan, Hemdem =
arkadaÕ, Subhdem = sabah vakti
Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilâtün
. . / / . . / / . . / / . . / /
*****

D7
HAYIR
Ezilen lûgat-2 Osmani’ye râhil diyelim mi ?
Ya, Latin laflar2 öz Türkçeye dâhil diyelim mi ?
Senelerden beri kullan 2lan Osmanl2ca sözler
ÜretilmiÕ yeni elfâza mümâsil diyelim mi ?
Dile yerleÕtirilen Farsça’y 2 dilden ç2kar2p
Kökü eksik yar2 kültüre tâil diyelim mi ?
TüretilmiÕ sözü Asyadaki Türkmen bile bilmez
Anayurtta yaÕayan Türklere gâfil diyelim mi ?
Yüce Kur’andaki âyetleri tefsir ile ma’ruf
Din-i ¤slâm 2 eiten mektebe zâil diyelim mi ?
Ata’n 2n nutkunu bilmek, Akif’in marÕ2n 2 bilmek,
Onu fehm eylemeyen gençlere bâhil diyelim mi ?
Özü tarihte yaz2lm 2Õ Õan 2m 2z kültüre bal2
Diyen öz duygulu askere câhil diyelim mi ?
Edebiyyat eitim dersleri vermekle muvazzaf
Bu veciz hicvi yazan Õaire zâhil diyelim mi ?
Râhil = ölmü Õ, vakti geçmiÕ
Mümâsil = eÕit
Tâil = faydal2
Tedris = eitim
Ma’ruf = belli
Elfâz = sözler

Zâil = sona ermiÕ, modas2 geçmiÕ
Fehm = anlamak Bâhil = baÕ2 bo Õ, Muvazzaf = vazifeli
Zâhil = unutan, ihmalci, vurdum duymazc2.
Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün
. . / / . . / / . . / / . . / /
Türkçemize bak 2Õta yarat2lan ikilikten dolay2 bu lisan bahsi, daha uzun
zaman kültür hayat2m 2z2n en büyük s2k 2nt2 kayna2m 2z olmaya devam
edecee benziyor. Ülkemiz maalesef 500 kelime ile bir ömür geçiren
insanlar yurdu oldu. Bir Türk Õairinin yazd 22 Türkçe Õiirin alt2na sözlük
yazmak zorunda kald 22n 2 gördükçe kahroluyorum. Ne zaman bitecek
kendi kültürümüze bu yabanc2 yaklaÕ2m. Dilerim katk 2lar2n 2zla k 2sa
zamanda a Õar2z. Ôiiriniz için tebriklerimle sayg 2lar2m 2 sunar2m.
M. Nadi TaÕç2o lu
*****

D08

ARZUM
Hecenin veznine çoktan yetiÕtim
Aruzun zevkini seçmektir arzum.
Edebî bilgime yoktan yetiÕtim
Bu sefer kendmi geçmektir arzum.
Feilâtün
. . / /
*****

feilâtün feûlün
. . / / . / /

D09
GELSENE
Mü Õtak 2m ben bûsene
Güz gelmeden gelsene
Deryâlar2 aÕarak
Gelemezsen bu sene
Bekliyorum gel sene
Eyub sabr2m taÕarak
Hece : 4 + 3 = 7
*****

D10
ÜSKÜDARLI TAL’AT ’a (Nazire)
Her gün hepimiz her zaman etsek te feryâd
Mecmu’ yaÕayanlar, olamaz mevten âzâd
‘GeçmiÕlerin eylemez isek rûhunu Õâd
Etmez gelecekler de bizi elbet yâd ’ (1)
Dünya kalacak böylece tab’2na mûtâd.

¤nsan dü Õerek nefsine etmekte münkâd
Hakk eylemesin bizleri fâil-i bîdâd
H 2fzeylesin Allah sizi âmil-i bünyâd
Dünya kalacak böylece tab’2na mûtâd.
And 2k seni, yâd eyledik Õi’rini üstâd
Cennete de Hakk eyleyecek Tal’at2 Õâd
Makberde Õükür feyz ile yatt2kça ecdâd
Dünya kalacak böylece tab’2na mûtâd.
(1) Üsküdarl2 Ahmet Tal’at Onay’2n bir k 2t’as2ndan
Tab’ = tabiat, huy Mûtâd = olagelmiÕ Õekliyle
Münkâd = boyun emek Bîdâd = haks2zl2k, zulüm, adaletsiz
Bünyâd = temel, esas Feyz = bolluk, ihsan
Mefûlü mefâilü mefâilü
/ / . . / / . . / / .

falün
/ /

Güzel bir aruz vezni ancsk sizin gibi bir ustan 2n elinden ç2kard 2.
Kutlar2m. Selamlar.
Torhan Toy

Üsküdarl2 Ahmet Tal’at’in bir k 2t’asi

‘GeçmiÕlerin eylemez isek rûhunu Õâd
Etmez gelecekler de bizi elbet yâd
Mahmud Kemâl-i din buyurdu böyle
Hak feyzini eylesin hemiÕe müzdâd.’
Üsküdarl2 Tal’at
*****

D11
KEFEN ¤NDE
Ey o ul! Kendine gel, dü Õme sak 2n gaflete sen de
Bir atom kan bile kalmaz kuru gövdendeki tende.
Yemeden toplad 22n mülkü nas 2l sakyayacaks2n
En ufak Õey koyacak ceb bile yoktur kefeninde.
Feilâtün feilâtün
. . / / . . / /
*****

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

D12
S ¤TÂY ¤Ô
Ne kadar ho Õ ki benim kursta deilsin
Arabî bilgine kep Õapkam eilsin.
O kadar çok verilen ders bo Õa gitse
Ediz’in tenkidi taltîf diye gelsin. (*)
Üzülü Õ hicvine ben sanma gücendim
Beni övdün diye dün yah Õi sevindim
Yüreimden sana yazmakla sitâyiÕ,
Bilerek ben de senin sevyene indim.

(*) Bir dost
Feilâtün feilâtün feilâtün
. . / / . . / / . . / /
*****

D13

¤SKENDERUN
Ünlü ¤skenderun’un canl2l22na gel bak
¤nsana neÕ’e verir cana can katar ancak.
Hiç bir yerde bulunmaz tabiat güzellii
¤klimin nerminlii, hayat lemyezellii.
K 2Õlar2 yeÕil bahar, bahar2 yaz gibidir
Körfezin suyu oynak, bir cilvesaz gibidir.
Tanr2 nas 2l yaratt2 çiçekleri bûlarla
Bu beldeyi süsledi p 2narlarla sularla.
Bir yanda mavi deniz, bir tarafta mor dalar
Firuze gök alt2nda renkli bulutlar a lar.
Hercai menek Õesi gibi dönen havas2
Az zamanda deiÕir yamurla f2rt2nas 2.
Yamur, güneÕ, f2rt2na, istersen dolu iste
Hepsi bir günde olur, garip gelir turiste.
Denizden gelen yeller herkesi serinletir
Yar2kaya ruzgar2 kavaklar2 inletir. (*)
Yaz2n 2l2k denizde dalga köpü ü akt2r
Sahildeki kumlarla çak 2llar s2ms2cakt2r.
Yaylalarda ya Õan 2r tabiat duygular2.
Hem ötü Õen ku Õlar2 konu Õan kumrular2

Güzellii emsalsiz y2l2n her mevsiminde
Turistik bak 2m 2ndan bir tanedir yüz binde
Siz de buyurun gelin görün gözlerinizle
Duygunuzu anlat2n kendi sözlerinizle.
Mevlam ¤skenderun’u koru k 2Õkanç gözlerden
Yektâ Õehri uzak tut yalan yanl2Õ sözlerden
Gece gündüz her yerde e lenceye doyulmaz
YaÕamak Õöyle dursun orda do mak imtiyaz.
Öz vatana kavu Õtuk ö ün Hatayl2 ö ün
BeÕ Temmuz sabah 2nda izci idim ben o gün.(**)
Ben asla unutmad 2m serin P 2narbaÕ2n 2
Suyunu, çamurunu, topra2n 2 taÕ2n 2.
HemiÕe gurbet elde, tüter âteÕ-i derun
Hasretinle yanar2m sevgili ¤skenderun.

(*) Yar2kkaya ¤skenderun’un senede iki-üç gün süren so uk f2rt2nas 2.
(**) BeÕ Temmuz 1938
Nermin = yom 2Õak
Lemyezel = sunu gelmeyen, yok olmayan
Cilvesaz = cilveli nazl2 k 2z
Bû = güzel koku
Yektâ = tek, eÕsiz, benzersiz
ÂteÕ-i derun = yürek yan 2Õ2
Hece : 7 + 7 = 14
*****

D14
ARUZDA ÂHENK
Kâinattan feyz alan her Õeyde vard 2r bir nizâm
Ger nizâm eksikse aslen derc olur birden kiyâm.
Nazmda aruz bir vezindir, farzolan s2rf anane
Çok denenmiÕ bir makamd 2r mûsikîden fark 2 ne.
Veznden âri dengesiz mebnî binâ var deil
Ölçüsüz âhengi yok hissi kelâm âsar deil.
Bir Õiirden nane gelmiÕ Õark 2da âhenk gibi
Bir makâmdan bir makâma fâilâtün denk gibi.
Her beyitten ses gelirken ho Õlan 2r dört zâviye
Muttarid ritmler saçar her k 2t’ada tüm kâfiye.
Özlü sözlerden yap 2lm 2Õ her veciz m 2sra’ yaÕar
Vezni âruz, name mevcut Õi’re tüm dünyâ ÕaÕar.
Böyle bir vezn kullan 2lm 2Õ alt2yüz y 2l muttas2l
Böyle makbul vezni Õâir kullan 2r binlerce y2l.
Derc = birikir, yay2l2r Kiyâm = isyan, kaos
S 2dk = do ru, gerçek Mebni = in Õa edilmiÕ
Muttas2l = devaml2 Muttarid = düzgün, bir seviye
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
/ . / / / . / / / . / / / . /
Daha binlerce y2l kullan 2lacak üstad...Ah bir de ben kullanmas 2n 2
becerebilseydim. Ersen ¤biÕ

D15
GELSIN
Dilerim lutf-2 Hüdâ yol sap 2tan dü Õmana gelsin
Edilen hayr ve düâ sevgili dostum sana gelsin.
E itimden alarak feyz, dolaÕan kanda asâlet
Ona gelsin, sana gelsin bu azizlik cana gelsin.
Nolur, Ey Hazret-i Mevlâ, yaÕanan son günümüzde
Dil ü hüsn, âli fazîlet yeni genç insana gelsin
Koyu mücrim gibi her Õeytana uymu Õsa günahkâr
Koca sultan bile makberde yanan külhana gelsin
Göreyim gençleri ben topraa gark olmadan evvel
Ramazan bayram 2 yâhut gelecek Kurbana gelsin.
Beni z2mnen k 2nayan dostlara bir tatl2 sözüm var
Utan 2p piÕman olanlar küçücük z2ndana gelsin.

Rahm-2 Hüdâ = Allah 2n rahmeti Feyz = ilim, irfan, verimlilik
Azizlik = olgunluk Dil ü hüsn = gönül ve güzellik Âli fazîlet = yüksek
iyi vas 2flar, huy
Z 2mnen = üstü kapal2 olarak
Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün
. . / / . . / / . . / / . . / /
Sizin kadar güzel Õiir yazabilmiÕ olsa idim daha ne isterdim ki..
Selam ve sevgiler.
R.R.Pelit

*****

D16
HASRET YARASI
Hasret yaras2n sarmak için câna dan 2Õt2m.
Y 2ld 2zlara sordum gece asmâna dan 2Õt2m.
Hem yaz günü, hem k 2Õ günü rüzgarla berâber
K 2rkbeÕ senelik hasreti bârâna dan 2Õt2m.
Gurbette iken çektiimiz hicre binâen
Fürkat gam 2 nerden gelir ahzâna dan 2Õt2m.
Merhem mi bulur böyle marazlar diye bakt2m
Dün nâfile mecnun gibi hayrâna dan 2Õt2m.
Duymu Õ mu haber köyde kalan sevgili yârdan
Ôahsen tan 2d 2k hemÕeri mihmâna dan 2Õt2m.
Zihnî niyetim dönmedir ¤stanbula her gün
Esmâka sorup dalgal2 ummâna dan 2Õt2m.
Hicr kayg 2s2n 2n bir bilinen çaresi yokmu Õ
Ben dün gece meyhânede sekrâna dan 2Õt2m.
Asmân = gök Bârân = yamur Hicr = ayr2l2k Binâen = dolay2 Fürkat = ayr2l2k
Ahzân = Kederler Maraz = hastal2k Hayrân = ÕaÕk2n Mihmân = konuk Esmâk =
bal2klar Sekrân = sarhoÕ
Mefûlü

mefâîlü

mefâîlü

feûlün / / . . / / . . / / . . / /

Güzeldi, ama Türkçe yazsak diyorum. En az2ndan kelimelerin anlamlar2n 2
okumak zorunda kalmay2z. Ali Aydo du
*****

D17
DURDURAN YOK
Bütün âlem geçecek râh-2 kurdan
O h 2yâbân koca yoldur duran yok.
Görünür her gece hem-vâre burdan
Kara tâbût gidiyor durduran yok.

Râh-2 kur = ayak bas2lmam 2Õ yol
H 2yâbân = iki taraf2 aaçl2 ana yol
Hem-vâre = dâimâ
Feilâtün
. . / /
*****

feilâtün
. . / /

feilün
. / /

D18
YANMA SAKIN
Külü yoktur, duman eksik diyerek kanma sak 2n
Tutu Õan bir ç2ra kalbim, sönecek sanma sak 2n.
Çekilen hasreti bir ben bilirim bir de Hüdâ
Unutup vuslat2 bir kez, daha çok yanma sak 2n.
Rakibim bizleri, ayârla beraber, yerecek
Gün olur sevgililer bahçede güller derecek
Bilirim neÕ’eyi cânâna kavu Õmak verecek
Unutup vuslat2 bir kez, daha çok yanma sak 2n.
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
. . / / . . / / . . / / . . /
,,,,,,,,,,,,,,,
Herhangi bir varl22n gözle görünür elle tutulur bir emaresi yoksa o varl22n yoklu una
zinhar inanmayal2m.. ¤çimizde alev alev yanan bir arzunun görünen bir belirtisi olmamas 2na
ra men söneceini sanmayal2m. Emelimize kavu Õmak için duydu umuz izd 2rab 2 ve
çektiimiz zahmeti ancak bir biz bir de bizi yaratan bilir. Daha çok yan 2p kavrulmak
ihtimali oldu undan ona kavu Õmak arzu emel ve isteklerimizi de bir an için unutma a
gelmez,
Dü Õmanlarla beraber rakiplerimiz Õeytan ve nefsimiz bizim aleyhimizde çal2Õacak,
yolumoza manialar koyacak ve hakk 2m 2zda ele Õtiriler yapacaktir. Fakat öyle bir gün
gelecek ki bütün iyi insanlar cenntteki gül bahçelerinde çiçek toplay2p e lenecekler.
Bildiimiz bir Õey varsa o da sevdiimiz ve itaat ettiimiz yaratana kavu Õmak bize neÕ’e ve
saadeti getirecektir. O halde bizi yaratana vuslat arzumuzu bir an bile unutmak ve ona
kavu Õamamak daha çok yanmam 2za ve izd 2rap çekmemize sebep olacakt2r.

*****

D19
TENBELDEK ¤ HASLET
Tenbeldeki haslet kedilerden mi bulaÕm 2Õ
Mâhî yemek ister tüyün 2slatmadan aslâ.
Bi-cehd inan 2r kendine bir bah ÕiÕ ulaÕm 2Õ
Mülk toplamak ister bir emek katmadan aslâ.
Mâhî = bal2k
Bi-cehd = çal2Õma ve çabalama bilmeyen
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / . . / / . . / / . . / /
*****

D20
GEREK ¤R
YaÕayan mahluka s2hhat ve saâdet gerekir
¤nanan mü’mine kuvvetle metânet gerekir.
Do u Õundan sana Allâh taraf2ndan verilen
Nefesin bitmeden evvel de Õahâdet gerekir.
Yedi kat gökten inen Hazret-i Kur’ân-2 Kerim
Ve o âyetlere sayg 2yla riâyet gerekir.
Kulun Allah taraf2ndan verilen nîmetine
¤çi el-hamd ile Õükran dolu minnet gerekir.
Namaz2n hükm-i kazâ farzedilen secde için
Kitab 2n kavline tâatla ibâdet gerekir.
Yal2n 2z bayrama mahsus iyi günlerde deil
Gücü az yoksuna her demde inâyet gerekir.
Günâh iÕler ve fesat sözleri yaymak yerine
Yasak olmu Õ bir amelden kaç 2Õ elbet gerekir.
Birinin Õeytana bir kez kanarak baÕlad 22
Günâh eylemlere bin kerre nedâmet gerekir.
Seneler sonras2 birden hür olan millet için
Yeni devlette mecâl, halkta hamiyyet gerekir.
Çal2Õan millete yâ Rabb bir akâmet yerine
Ona r2f’at, ona hakkettii nusret gerekir.

Yeni asr2n kuduran dü Õman 2 def’etmek için
Cesur askerde Õecâat millette de vahdet gerekir.
Ac2maz zâlime dünyâda cezâ olmasa da
Rezil insafs2za mah Õerde musîbet gerekir.
Su-i tefsirde hatâ yapmadan Ey âlim-i dehr
Daha çok fehm için elfâzda selâset gerekir.
Küçücük hânede evlâd-2 ayâl, ced, ebeveyn
Gibi tüm fertlere ikrâm ile izzet gerekir.
Fukarâ komÕuya dünyâ mal2 bahsinde felek
Kuru bir va’d-2 tehî fevki, mürüvvet gerekir.
Ta ezelden beridir küskün olan kimselerin
Bar2Õ2p birbirinin aff2na gayret gerekir.
K 2sac2k ömrünü ho Õnut yaÕay2p gülmek için
Sevilenlerle sevenlerde muhabbet gerekir.
Yaratan Hakk taraf2ndan verilen gün yaÕad 2n
Ve nihâyet sana Bâkî, bir azîmet gerekir.
Metânet = sa laml2k
Hükm-i kazâ = Allah taraf2ndan verilen hüküm
Kavline = sözlerine Taât = Tanr2 buyru una uymak
¤nâyet = ihsân, iyilik Mecâl= güç, kuvvet
Hamiyyet = milli onur, haysiyet Akâmet = baÕar2s2zl2k R 2f’at =
yükseklük, yücelik Nusret = baÕar2
Ôecâat = yiitlik
Vahdet = birlik
Musîbet = s2k 2nt2, eziyet, belâ.
Su-i tefsir = yanl2Õ yorumlama
Âlim-i dehr = dünyâ âlimi Fehm = anlay2Õ

Elfâz = sözler Selâset = kalay anlaÕ2lma, düzgünlük
Evlâd-ayâl = aile efrad 2 Ced= dede
Ebeveyn = ana ve baba ¤zzet = hürmet
Va’d- 2 tehî = bo Õ vait Fevki = üstünde, d 2Õ2nda Mürüvvet = insâniyet,
cömertlik Azimet = yolculuk
Feilâtün
. . / /
*****

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilün
. . /

D21
RAMAZAN BAYRAMI
Nice bayamlara herkesle berâber ko Õal2m
Bu mukaddes günü tebcîl ile bayramlaÕal2m.
Köyümün sahn 2na tez varmaa bir yol bularak
Bu mukaddes günü tebcîl ile bayramlaÕal2m.
Kalarak nefs ile ho Õnut, iyilikler yeri ver
Ramazan bayram 2d 2r, mutlu saâdetleri ver
Me Fatin, Köydeki eshâba selâm gönderiver
Bu mukaddes günü tebcîl ile bayramlaÕal2m.
Tebcîl = ululama, yükseltme, a2rlama
Sahn = bayram meydan 2
Eshâb = köyün ileri gelenleri
Feilâtün
. . / /
*****

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilün
. . /

D22
ELE BEN ¤
Kalbur alt2na dü Õtüm. S 2dk ü hakk ele beni
Gizli kalmad 2 s2rr2m, verdi nefs ele beni
Gam keder dolu yetmiÕ y2ld 2r aÕka tutuldum
Olmas2n diye vuslat, sürdü baht ele beni.
S 2dk ü hakk = do ruluk ve insâf
Vuslat = kavu Õma
Fâilün feilâtün
/ . / . . / /

fâilün feilâtün
/ . / . . / /

Hece = 7 + 7 = 14
*****

D23
EY MÂH
Enhârda su âheste akar b 2kmadan, Ey mâh.
Ömr böyle biter, âlemi hiç s2kmadan, Ey mâh.
Gel, Õevk içelim âb-2 hayât zevk kadehinden
Miâd 2 gelip tendeki rûh ç2kmadan, Ey mâh.
Enhâr = nehirler
Âheste = yavaÕ yavaÕ
Ôevk = neÕ’e
Miâd 2 = vâdesi
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / . . / / . . / / . . / /
1- Tebrikler emee, cyüree.
Tülay Köse
2, Merhaba. Güzel yüreine ve usta kalemine sal2k. BaÕar2lar diler,
sayg 2lar2mla.
Dr. ¤brahim Günay
*****

D24

¤BL ¤S
Gece rü’yamdaki âb-hufte ya yamur veya karm 2Õ,
Fakat âb-nâr ile iblis bedi’ evrâk 2 yakarm 2Õ.
Bu fecî cürmüne piÕmân olan iblîs ile nefsim,
Suçunun aff2 için nâfile Allâha yakarm 2Õ.

¤blis = Õeytan
Âb-hufte = eriyen buzun suyu
Âb-nâr = s2cak su
Bedi’ evrak = eÕi ve emsâli olmayan Kûr’an-2 Kerîm
Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün
. . / / . . / / . . / / . .

¤blis iblisliini yapm2Õ...Tebrikler.
Hüseyin Do an Beypazar2
*****

/

/

D25
YOKTUR
Güzel sevmekte zâhid, gizlenen bir derdimiz yoktur
Gülen mahluklar2z biz, s2zlayan ferdimiz yoktur.
Sevilmekçin behey zen-dost, uzak gurbet diyâr2nda
Cesur cengâveriz lâkin çelikten zerdimiz yoktur.
Do u Õtan biz birer mürÕîd ve mihmandâr2z âlemde
Ço unluk merd-i dânây2z Õükür nâ-merdimiz yoktur.
Sevildik hem de sevdik kendi düyâm2zda, Ey,vallâh
Güzel gül bahçemiz var lîk, dikensiz verdimiz yoktur.
Yeter irfân 2m 2z, ho Õ bilgimiz hep f2traten mevcut
Mükemmel bir gazel yazd 2k Fatin, bir derdimiz yoktur.
Zâhid = aÕ2r2 sofu
Zen-dost = kad 2nlardan ho Õlanan kimse
Zerd = Zerd = savaÕç2 z2rh 2
Merd-i dânâ = bilgili insanlar
MürÕîd = k 2lavuz, yol gösteren Mihmandâr = konuk a2rlayan kimseler
Verd = gül Lîk = lâkin
Mefâîlün
. / / /

Mefâîlün
. / / /

Mefâîlün
. / / /

Mefâîlün
. / / /

Üstad, GeçmiÕle balar kopar2ld 22 için bu kadar güzel bir gazeli ne yaz2k
ki anl2yabilenlerimiz çok az kald 2. Divan 2n ancak yüzüne bak 2l2r, özüne
inilmez oldu. Bir nebze kald 2ysa da serd eden hiç kalmad 2. Çok yaz2k ki
asr2n idrakine söylenmedik kültürümüzün köklerini. Kutlar2m bu güzel
gazeliniz için. Selamlar.
Turhan Toy
*****

D26

¤K ¤ BAYRAM DUASI
Merhametli Õefkatli yaradan 2n ismiyle
Dünyan 2n âhiretin tüm âlemin cismiyle,
Mah Õer günü maliki bizler sana tapar2z
Senden yard 2m umar2z emrinizi yapar2z
Sap 2tanlara deil sevdiin insanlara
Lutfettiin düz yolu göster bize bir ara. (1)
Ne do ar ne do urur eÕiti yoktur diye
Varl2klar aras2nda benzemez hiç bir Õeye.
Gelin mü’min kardeÕler Allah tektir diyelim
Varl22na 2nan 2p O’nu tekbirliyelim. (2)
Sana s22nd 2k Yâ-Rabb Õeytan 2n amelinden
Gece karanl22ndan, mücrimlerin elinden
Kurtar bizi Allah 2m, kullar2n 2z biz senin
K 2skançl2k h 2slerinden hased eden kimsenin (3).
Varl2klar2n sahibi, insanlar2n Allâh 2
Ancak sensin dü Õenin en son ilticagâh 2
Ôeytan kötülü ünden, müfsitlerin elinden
Ara açan fitneci insanlar2n dilinden. (4)
Kazan 2l2nca zafer, insanlar birer birer
Allah 2n yard 2m 2yla ¤slâm dinine girer
Öyleyse Fatin Baki O’na yalvar af dile
¤Õtiyakla dua et, ömrün az kalsa bile. (5)
Kur’an 2 Kerimin sure ve ayetlerinden ilham al2narak yaz2lm 2Õt2r
(1) - Sure 1, (2) - Sure 112, (3) - Sure 113,
(4) - Sure 114,
(5) - Sure 110.
Hece : 7 + 7 = 14

Ôiirleriniz kendini belli ediyor. Tebrikler yüree.
Tülay Köse

D 27
BaÕka Cihana
Adem-i akl ile ç2plak gelinen köhne cihanda
Edemezsek demi tayir, göçeriz baÕka mekana.
Ne kadar çok yaÕasak sevdiimiz fantazi handa
Ecelin geldii günler gideriz baÕka cihana.
Kaderin verdii günden daha çok ayÕ ötesinde
YaÕamak yok gibidir koskoca dehrin kafesinde
Yar2 menhûs kafesin zulmünü sevmek neresinde,
Ecelin geldii günler gideriz baÕka cihana.
Adem-i akl = ak 2ls2z
Uryân = ç2plak
Dem = zaman
Tayir = deiÕtirmek
AyÕ = ya Õama
Derhr = dünya
Menhûs = u ursuz
Feilâtün
. . / /
*****

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

D28
USANDIK (1)

Ôehvetle berâber baÕ2 bo Õ gençlie kand 2k
Sayr2ll2 zamanlardaki her derde dayand 2k
Allâh o kadar fazla ömür verdi ki bizler
Mihnet çekerek pîr yaÕamaktan da usand 2k.
Sayr2ll2 = hastal2kl2
Mihnet = zahmet, gam, keder
Pîr = ihtiyar
(1) Bu k 2t’a, tehlikeli bir ameliyattan sonra
25 Ocak, 2005 te yaz2lm 2Õt2r.
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / . . / / . . / / . . / /
*****

D29
ARADIM
DolaÕ2p yurttan uzak taÕrada bir kâr arad 2m.
Bana münkâd kalacak zenne hükümdâr arad 2m.
Yok imiÕ böyle kazanç, böyle nisâ, böyle diyâr
Co Õarak yurda dönüp karyede bir yâr arad 2m.
Nice kö Õklerde kas2rlarda misâfir yaÕad 2m.
Ço u günler kötü evlerde de tâhir yaÕad 2m.
Kararan her gece bir hânede yatmak yerine,
Ko Õarak yurda dönüp karyede bir dâr arad 2m.
TaÕrada = baÕka memleketlerde
Kâr = iÕ, güç, kazanç
Münkâd = bal2, mut’i
Zenne = kad 2n
Nisâ = kad 2n
Karye = köy, kasaba
Tâhir = temiz
Dâr = ev
Feilâtün
. . / /
*****

feilâtün
. . / /

feilâtün feilün
. . / / . . /

D30
E Ô¤TL ¤K
Kimimiz zanneder insanlar2 bâlâ, cihanda
Kimimiz görmede akrankar2 dûnân, bu handa.
Yüce dalarda dahî yok düpe düzgün seviyye
Biliriz yoktur eÕitlik büyüyen her fidanda.
Hükemâ! Her ne kadar yoksa müsâvât zamanda
Var e Õit rütbe mezarl2ktaki hâkî mekanda.
Bâlâ = yüksek, yüce
Dûnân = aÕa2 kimseler
Hükemâ = hakimler, alimler, bilginler
Hâkî mekan = toprak mesken, mezar
Feilâtün feilâtün feilâtün
. . / / . . / / . . / /
*****

feûlün
. / /

D31
GÜMRÂH
Pejmürde, perîÕân dolaÕan bir sürü gümrâh,
Sanmakta mezardan kaçacak dün göçen ervâh.
Tuttuklar2 yollar ne yaz2k selvete ç2kmaz
Külhanda yat2p g 2ybet eden müfsid’e kem râh.
Zâhid geçinip wa’z vererek zenb eden eÕhâs
Bilsin ki güzergâh 2 cehennem yolu billah.
Bir do ru tarîk hangisidir bilmeden insan
Nefsiyle berâber kan 2yor Õeytana gâh gâh.
Hem sinn-i kebir hem daha genç hem yaÕ2 pencâh
Aff isteyen insanlara yard 2mc2d 2r Allâh.
Gümrâh = yolunu kaybetmiÕ kimseler
Pejmürde = eski y2rt2k elbiseli
Ervâh = ruhlar G 2ybet = yerme
Selvet = gönül rahatl22, mutluluk
Kem râh = kötü bozuk fena yol Zenb = günak, suç, kabahat
E Õhâs = Õah 2slar, kimseler
Tarîk = yol Sinn-i kebir = ya Õl2
Gâh gâh = zaman zaman Pencâh = Elli
Mefûlü
/ / .

mefâîlü
. / / .

mefâîlü
. / /.

feûlün
. / /

Elbette tutulan yol hatal2ysa bu bizim sonuçta hüsrana u rayaca2m 2z2n ta
kendisidir. Bizim için çok güzel bir ders vermiÕsiniz. Tebrikler.
Bekir Gediko lu
*****

D32
YÂDI DA VARDIR
Metrûk gurebân 2n s2z2s2ndan feci feryâd 2 da vard 2r
Feryâtlar2n en çok kötüsünden daha berbâd 2 da vard 2r
Zalim kiÕiler bilmeli kim bir kötülük kendine kalmaz
Eyyâm gelecek hep kötü mahsüllerin ihsâd 2 da vard 2r
Yazm2Õsa kader, çok defa evden ç2kan evlat köye dönmez
Yâdelde ölen yolcular2n karyede ecdâd 2 da vard 2r
Gurbette s2cak korla yanan sâdece bizler deiliz ki
Her gün köyü hasretle anan genç, ana evlâd 2 da vard 2r
Tenhâ garibellerde bugün gam çekerek sabredelim biz
Kasvet dolu sâkin geceden sonra seher bâd 2 da vard 2r
Bir çok gidenin gittii, birçok gezenin gezdii yerde
Dünyây2 saran gamla berâber Fatin’in yâd 2 da vard 2r
Metrûk = terkedilmiÕ
Gurebâ = garipler Eyyâm = günler
¤hsâd = hasat, toplama, biçme
Tenhâ = bo Õ
Seher bâd 2 = tan yeli
Karye = köy
Yâd 2 = gönül an 2lar2
Mefûlü mefâîlü mefâîlü
/ / . . / / . . / / .

mefâîlü feîlün
. / /. . / /

Divan Õiirine doyuruyorsun, Üstad.. .Yüreinize sal2k. Allah sal2kl2
ömür versin. Hürmetle.
Ergün Çetin.

D33
S ¤YAHTIR DENECEK
Verilen her nefes içten gelen âht2r denecek
Sana hasret kalan 2n baht2 teraht2r denecek.
Bu deyim çokça a2r hem de günâht2r denecek
Sana hasret kalan 2n baht2 siyaht2r denecek.
Geçemem kumlu s2cak çöl, koca bir da delemem A Õamam dalgal2 deryâ,
seni zinhâr çelemem
Bana mektub kaderin kavline karÕ2t gelemem
Sana hasret kalan 2n baht2 siyaht2r denecek
Ama bir gün geleceksen seni dil-dâr ederim
Yüreimden co Õan aÕktan daha candan severim
O zaman ho Õnut olup ‘Kalp kederim bitti’ derim
Sana hasret Fatinin baht2 salâht2r denecek.
Terah = gam, tasa, keder
Mektub = yaz2lm 2Õ Kavl = söz
Dil-dâr = gönül alm 2Õ sevgili
Salâh = bar2Õ, iyileÕme
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
. . / / . . / / . . / / . . /
Yazd 2klar2n 2z2 okumak ne kadar büyük bir haz, ve ne kadar büyük bir
saadet, hocam.
Selamlar.
R. R. Pelit
*****

D34
YANSA ATE Ô
Vard 2r kimimiz hiç göremez kendine e Õ
T 2rt2l’sa semender görünür dahl-i ateÕ.
Bir çifte güzel göz bile yetmez kimine
Tek gözle görür koskoca dünyây2 güneÕ.
Dahl-i ateÕ = ateÕ içinde
Semender = ateÕte yaÕayan bir masal böcei
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feül
/ / . . / / . . / / . . /
1- Yüreine sal2k, Üstad. Birbirinden güzel Õiirlerle a2rlad 2n bu gece
bizi. Baz2lar2 sadece bakar, baz 2lar2 ise görür. Selamlar.
Turhan Toy
2- Mükemmel bir dörtlük.. Üzerine söylenecek bir sözüm yok. Ne
söylenecekse bu k 2sac2k dörtlükte hepsi söylenmiÕ. Yürekten tebrik
ederim. Son zamanlarda okudu um en anlaml2 dörtlüktü..Sayg 2 ve
hürmetler.
Y 2ld 2z
*****

D35
GÖRÜRÜM (2)
Foto-albümdeki sûrette hayâlin görürüm
O geçen neÕ’eli günlerdeki hâlin görürüm
Kuru bir çift duda2n yand 22 bir Õehvet ile
Küçücük bûse için k 2rm2z2 lâlin görürüm
Yal2n 2z kald 22m ak Õamlar2n avcunda bile
Yedi katmer gö ün üstünde hilâlin görürüm
Kara k 2Õ gelmeden evvel bahar2n cilvesi var
Güle baksam bile her yanda nihâlin görürüm
YaÕasam senden uzak beldede her leyl ve nehâr
Gecenin kapkara göksünde zühâlin görürüm
Gece durgun göle baksam göremem baÕka kamer
Suda yaln 2z yüzen ay yüzlü cemâlin görürüm
Sûret = resim Lâl = dudak Nihâl = fidan
Leyl ve nehâr = gece ve gündüz
Zühâl = y2ld 2z Lîk = lâkin, fakat
Kamer = ay
Feilâtün
. . / /
*****

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilün
. . /

D36
DOSTLAR B ¤LECEK
Hiç kimsenin umrunda deil gelse vefât2n
Mescitte iken sâdece dostlar bilecekler.
Gelmez geri ömründe biten senevât2n
Akranlar2n 2n bâz2s2 ‘Eyvâh’ diyecekler.
Rahmet dileyip kabre gömüldükte memât2n
Evlâd ü iyâl hât2ralardan silecekler.
Senevât2n = selelerin
Memât = ölüm
Evlâd ü iyâl = çocuklar ve aile
Mefûlü
/ / .
*****

mefâîlü
. / / .

mefâîlü
. / / .

feûlün
. / /

D37
SEVG ¤ ÇALINMAZ

(Müstezâd)

Sana ben söyleleyim sevgili dost. Sevgi çal2nmaz.
Sevilen pulla al2nmaz.
Uzakelden birinin varsa eer sevdii dilber
Ac2 gurbette kal2nmaz.
K 2namaz kimse severken sevenin sevdii kalbi
Sevilen kimse al2nmaz.
Yol al2rken gözünün gördü ü yollarda sevenler
Sonu yok râha sal2nmaz.
Uçu Õan renkli böcekler gibi ilk gördü ü anda
Yar2 mest aÕka dal2nmaz.
Râh = yol
Mest = sarho Õ
Feilâtün
Feilâtün
. . / /
. . / /
*****

feilâtün
feilâtün
. . / /
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

D38
HUR Ô¤D BATAR
Gonca bir büt koklad 2m, gönlüm dayanmaz hasrete
¤Õte nefhâ böyle yel, bir gül kokar bin hâr batar
Çala gözden sivri oklar parçalar tüm bar2m 2
¤Õte nazrâ böyle re’y, göz yan bakar kirpik batar.
Sert bak 2Õlardan da zâid bir güzel söz Õâd eder
¤Õte sevdâ böyledir, lebden ç2kan kem söz batar.
Çok semek yer bir bal2k, vard 2r rekâbet bol suda
¤Õte deryâ böyle bir bahr, bir yüzer birçok batar.
Bir taraftan t2fl gelirken bir taraftan pîr gider
¤Õte dünyâ böyledir, bir gün do ar hurÕîd batar.
Büt = güzel
Nefhâ = güzel koku
Hâr = diken.
Re’y = götme, görü Õ
Nazrâ = bak 2Õ
Zâid = ziyade
Leb = dudak
Kem = kötü, bozuk
Bahr = deniz
Semek = küçük bal2k
Pîr = ya Õl2, ihtiyar
HurÕîd = güneÕ
T 2fl = küçük çocuk, bebek
Fâilâtün
/ . / /
*****

fâilâtün fâilâtün fâilün
/ . / / / . / / / . /

D39
ETMESEYD ¤
Ald 22m muzmir sitemler kalbi Õerhâ etmeseydi
Bûseden destan yazard 2m gurbet imhâ etmeseydi
Bende mazbut akl2 Õeydâ etmeseydi.
Fikri ednâ etmeseydi.
Kâmal2rken vuslat2ndan kullar2n hayrân olurdu
N 2sf2 çökmü Õ çöp samanl2klar dahî seyrân olurdu
Köyde bizden kimse Õekvâ etmeseydi.
Kom Õu k 2ssâ etmeseydi.
Mest olurdum her dem amma bir tebessüm salamakla
Can gönülden sevdiim k 2z köyde her leyl alamakla,
Göz ya Õ2ndan ça layan mâ etmeseydi.
Çölde deryâ etmeseydi.
Sonbahardan sonra kalm 2Õ solmadan sümbül dereydim
Geçmeden vakt, bitmeden yol t2kl2yan kalbim vereydim
Tenle nefsim gönlü ya mâ etmeseydi.
KeÕke gavgâ etmeseydi.
Muzmir = sakl2, gizli
Mazbut = sâlim, salam
Ednâ = daha a Õa2
Õekvâ = Õikayet
Mâ = su
Fâilâtün
/ . / /
*****

fâilâtün
/ . / /

Ôerhâ = dilim dilim kesme
Ôeydâ = Õak 2n, deli
N 2sf2 = yar2s2
Leyl = gece

fâilâtün
/ . / /

fâilâtün
/ . / /

D40
MAKBER TA ÔIMA

Ôükür ettim yüce Allâh 2ma ben tek baÕ2ma.
Seneler koydu beyaz saçlar2 yorgun baÕ2ma.
Bana tatt2rd 2 bu yetmiÕ sekizin ya Õ tad 2n 2
Beni s2hhatl2 yetiÕtirdi bu olgun ya Õ2ma.
Bana ihsâm 2 yeter târihe bâkî kalacak
Gazelim zevkle yaz2ls2n kara makber taÕ2ma.
Feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilün
. . /

Allah ömür versin Nice sal2kl2, mutlu, huzur ve Õiir dolu y2llara ...
En içten tebrik ve sayg 2lar2mla.
Naime Erlaçin
*****

D41
DENG ¤N KADAR
Pek Õikâyet etme kim senden de dûn bin kiÕi var.
Çok böbürlenmek te bo Õtur. Kimse vermez i’tibar.
¤ç güzellik d 2Õ güzellikten de evlâd 2r, Fatin
Mûteberdir gösterirsen kendini dengin kadar.
Dûn = aÕa2
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
/ . / / / . / / / . / / / . /
*****

D42
MÜRS ¤LLER ¤NE
Kendim gibi ahret suçu fâillerine
S 2r köprü ç2kar geçmee mevt illerine.
Göçtükte bu ten postac2 bey lutfederek
Gönder geri mektuplar2 mürsillerine.
Fâiller = yapanlar
Mevt = ölüm
Mürsiller = gönderenler
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feül
/ / . . / / . . / / . . /
*****
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Ö RETMEN CEM ¤L BEYE
Mektepte eleÕtirme Cemil bendeni sen
Ceddim dili Osmanl2ca dil oldu unu.
Bir sözlü e bak hüsn’ü, güzel gör seni sen
¤smin de güzel-yah Õi-cemil oldu unu.
Ceddim = ecdâd 2m, dedelerim
Hüsn = güzel
Yah Õi = güzel
Cemil = güzel
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feül
/ / . . / / . . / / . . /
*****
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SANIRSIN
Yar2Õ2rken beni görsen deli divâne san 2rs2n
Ama halvette iken bendeni mestâne san 2rs2n.
Sen eer Türkçeyi sâf kalb ile hatm edemezsen
Bu beyitlerde geçen sözleri efsâne san 2rs2n.
Gece elencede hamr içmeyi dostlarla yaparken
Ôeb ü rûz Õi’r okunan yerleri meyhâne san 2rs2n.
Yaz2lan laflar2n anlamlar2n 2 bir bilebilsen
GeliÕen bilgini girdap gibi pervâne san 2rs2n.
Atik Osmanl2can 2n vard 22 yerden bak 2l2rsa
Edebî Mehmet’i sen kültüre bîgâne san 2rs2n.

Halvet = yal2n 2z tenhada kalma
Mestâne = Sarho Õ, kendinden geçmiÕ
Hamr = Õarap, içki
Ôeb ü ruz = gece gündüz
Atik = eski
Edebî = edebiyatla ilgili
Bîgâne = ilgisiz, kay 2ts2z
Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün
. . / / . . / / . . / / . . / /
*****
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FURKÂNSIZ OLUR
Mesken kiras2 vermeyen iskâns2z olur
Mümkün bile bir tembele imkâns2z olur.
Tenhâya gidip k 2rk seneden fazla kalan
Gurbetçi, cefâ-keÕ gibi furkâns2z olur.
Tenhâ = uzak 2ss2z yerler
Cefâ-keÕ = cefa çeken
Furkâns2z = iyi kötü, do ru yanl2Õ aras2ndaki fark 2 görmeyen kimse
Mefûlü mefâîlü mefâilü
/ / . . / / . . / / .
******

feül
. /
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BOSNALI KIZ
Anadan do ma güzel cilvelisin Bosnal2 k 2z
Süzülüp hazla bakan gamzelisin Bosnal2 k 2z.
S 2ladan gurbete gelmiÕ gibi ürkek görünüp
Sabah erkenden esen tan yelisin Bosnal2 k 2z.
Heyecandan yana birdenbire içten do arak
Derenin durmaz akan çay selisin Bosnal2 k 2z.
Ne zaman meclise gelsen sar2l2p dâmenine
Sar2 gülden daha çok neÕ’elisin Bosnal2 k 2z.
Dokununca Õaha kalkm 2Õ kabaran hislerine
Yumu Õak name çalan saz telisin Bosnal2 k 2z.
Seni her dem severim ben, kölen oldum, diyene
¤nan 2p kahkakalarla gülmelisin Bosnal2 k 2z.
YaÕamak köyden uzak herkese zor geliyor
Bir an olsun yal2n 2z gelmelisin Bosnal2 k 2z.
Beni baÕtan ç2kar2p neyleyeceksin güzelim
Bu Fatinden güç umarsan delisin Bosnal2 k 2z.
Dâmen = etek
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
. . / / . . / / . . / / . . /
*****
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DENECEK
Yeni do dun diyerek Õimdi bebeksin denecek
Büyüyüp çok çal2Õ2rsan sen eÕeksin denecek
¤yi günler sana saf ball2 peteksin denecek
Geleceksin, göreceksin, gideceksin denecek.
Direnirsen bile her gün kara toprak yenecek.
Somla salât hacla zekât vâcibi yapt2n diyelim
Seneler beÕ vakit Allâh 2na tapt2n diyelim
Sana dün gösterilen düz yola sapt2n diyelim
Geleceksin, göreceksin, gideceksin denecek.
Direnirsen bile her gün kara toprak yenecek.
Feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilün
. . /

Her kelimenin bir tef'ileye isâbet ediyor olmas2 nedeniyle çok ho Õuma
gitti. Beyitin son m2sra’2nda, her gün yerine bir gün desen mânâ daha da
sârih olur gibi geliyor bana.'
Dediler Õiiri için:
Ah o son m2sradaki o burukluk, o gariplik sanki iki damla gözyaÕ2 gibi
Sa Ç 2kmad 2 Õiiri için:
Fayda vermez çok direnmek sâbir ol sen, gam yeme
Kimse dünyâ hanesinden sa ve sâlim ç2kmad 2..
iÕte berceste...
Gel Güzelim Õiiri için:
Tam bir Mehmet Fatin Baki iÕi, Hiç bir vezin ve ulama hatas2n 2n olmad 22
bir Aruz Õiiri. Mehmet Fatin Baki, bana Aruz veznini sevdiren ve bu
kültür miris2m 2z2 ö renmek hususunda mürÕid olan kiÕilerden biridir.
Aruzkolik.
*****
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KAR ¤’
Bu kadar y 2l yaÕad 2m g 2k demeden hecr ile, kari’
Bu tariktir götürür bendeni son menzile, kari’
Benim isyân 2m 2 ho Õgör ve geçen hakk 2 ba2Õla,
Ne kazansam yine kalmaz bana bir pul bile, kari’.
Kari’ = okuyucu
Hecr = ayr2l2k
Tarîk = yol
Menzil = gidilecek yer
Feilâtün
. . / /
*****

feilâtün
feilâtün feilâtün
. . / / . . / / . . / /
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AMER ¤KADAN HATIRALAR (1)
Ben ne bir kahraman 2m ne de bir kabaday 2
Senelerce dolaÕt2m Kuzey Amerikay 2
Her gittiim Õehirde Türklerle karÕ2laÕt2m
Birkaç2yla anlaÕt2m, birkaç 2yla dalaÕt2m
Ço u muhacir gelmiÕ Orta Anadoludan
Kimisi Kayseriden kimisi de Boludan
Baz2s2 doktor olmu Õ baz 2s2 olmu Õ diÕçi
Talebelerden baÕka ekserisi de iÕçi
Bir gün geldim Texas’a tan 2Õt2m Ahmet ile
¤ngilizcesi zay2f yabanc2s2d 2r dile
Uzun uzun konu Õtuk sonra arkadaÕ olduk
Kalbini açt2 bana sanki biz kardaÕ olduk
Saz çalar Õark 2 söyler bazan da Õiir yazar
Yazd 22 Õiirlerden okudu azar azar
Dosyas2n 2 aç2nca ah çekti derin derin
Ôöyle bir k 2t’a vard 2 sayfas2nda defterin
Hasretim köyüme geldim geleli
Do um yerim benim Konya Ereli
Bir güzel k2z sevdim burya gelmeden
Ad 2 AyÕe asl2 da Darendeli.
Uzuncad 2r boyu incedir beli
Herkes onu san 2r dünya güzeli
NiÕanlanacakt2k köyden ç2kmadan
Ad 2 AyÕe asl2 da Darendeli.
Gözleri yaÕar2nca baÕka bir Õey demedi
Bana öyle geldi ki okumak istemedi
Neden sonra do ruldu uzun oturu Õundan

Ben de hafiften ald 2m konu Õtuk bundan Õundan
Plan 2nda yok imiÕ Amerikaya gelmek
Ne Okyanosu aÕmak ne kaderini çelmek
Ôans2 onu gezdirmiÕ tayfa iken vapurda
DolaÕt2rm2Õ kendini Burma’da Singapur’da
Yük dolusu gemisi Miami’ye gelince
Vapurdan atlamay2 dü Õünmü Õ ince ince
Bakmadan neticeye kara veya zarara
Neden sonra ulaÕm 2Õ maceral2 karara
Texas sahillerine gemisi yaklaÕt2kça
Yürei yan 2yormu Õ binalara bakt2kça
Vapur demirleyince kendini suya atm 2Õ
Yüzüp sahile gelmiÕ gece kumlarla yatm 2Õ
Ertesi gün sabahtan Houston sokaklar2nda
DolaÕm 2Õ aç olarak havayla su var kar2nda
Rastlam 2Õ istasyonda muhtaç ekmee aÕa
Az2c2k Türkçe bilen bir ¤ran’l2 dindaÕa
Doyurmu Õ onu o gün yat2rm2Õ hanesinde
Ertesi gün bir Türkle tan 2Õm 2Õ sayesinde
Orada benzin satan o Türk iÕ vermiÕ ona
Bir yatak odas 2na ve kar2n toklu una
Çal2Õm 2Õ onbeÕ saat etmeden hiç Õikayet
Allaha Õükür etmiÕ istememiÕ inayet
BeÕ ay önce burdaki fabrikada iÕ bulmu Õ
¤ngilizce ö renip sefaletten kurtulmuÕ
Ôimdi yeÕil kart almak için u raÕ2yormu Õ
Kendisinden beklenen limiti aÕ2yormu Õ
Sigaras2n 2 yakt2 nefes çekti bir iki
YavaÕ sakin bir sesle çekinerek dedi ki
‘Ôimdi baÕ2m derttedir köydeki sevgiliyle
Cevap alam 2yorum mektupla e-mail ile
Bundan bir müddet önce bir gün ço ald 2 derdim
Çok sevdiim AyÕeye Õu kyt’ay2 gönderdim

‘Sevgili AyÕe, ben burda kalacam
Pek yak2nda sana para salacam
Hükümetten ye Õil kart2 al2nca
Uçak ile seni burya alacam.’

¤Õte tam düne kadar karanl2klarda kald 2m
Ne bir mektup ne haber nede e-mail ald 2m
Sabahleyin erkenden çrvirdim telefonu
Birkaç saat içinde s2k s2k arad 2m onu
Her nedense AyÕecik telefona gelmedi
Onun küçük kardeÕi de bir Õey söylemedi
Nihayet bir arkadaÕ cevap verdi telime
¤Õte Õu telgrafta yazm2Õ birkaç kelime
Ahmet. ¤Õ iÕten geçti. TelaÕ etmen nafile
AyÕe evlendi. diyor köyün muhtar2 ile.’
Saz 2n 2 ald 2 Ahmet ve Õunlar2 söyledi
Kendi kendime ettim Õimdi ben bittim dedi.
Kader Õekerdi bald 2
Beni gurbete sald 2
Bu çekilmez gurbetin
Ac2s2 bana kald 2.
Onu böyle söyleten içindeki mihnetti
Saz 2n 2 b 2rakmadan Õunu ilave etti.
Kalbimi AyÕe çald 2
AyÕemi muhtar ald 2
AyÕe gelin olunca
Ac2s2 bana kald 2.
Ahmedin defterine bir defa daha bakt2m
Kalbi k 2r2k Ahmed’i kederiyle birakt2m.
*****

D50
BERCESTELER

IV

Sahte bir Õeyler yaparken do ru söz gelmez dile
Do rulur mârân dahî bir kez girerken menzile.
Mârân = y2lanlar
Menzil = ev, konak yeri
*****
Olsayd 2 eer toplulu un verdii ahkâm,
Sâdece ma’kûl.
Yapmazd 2 hatâ, meclis-i millet denen avâm,
Böylece mebzûl.
Ahkâm = hükümler Ma’kûl = ak 2ll2ca
Avâm = halk
Mebzûl = çok, bol
*****
Bir çift duda2n tâkati pek çok mu san 2rs2n
Öptükçe s2cak lebleri, bir yevm usan 2rs2n.
Leb = dudak
*****

Yevm = gün

Bir tek kadeh içkiyle döner bilgili baÕlar
Serbâz meyi içtikçe de küfretmee baÕlar.
Serbâz = yiit
*****
Ma’sum yalan 2n te’siri hiç yok mu san 2rlar
Artt2kça dürû  sözleri her zikr utan 2rlar.

Dürû  = yalan
*****

Zikr = anma, hat2rlama

Kelb-i vefâkâr da müfîd bir köpek amma
Etmesin Allâh bizi pest itlere mühtaç.
Kelb-i vefâkâr = sad 2k köpek
Müfid = faydal2, yararl2
Pest = aÕa2, alçak
*****
Onlar ki yal2n servet için t2rmanarak dalar aÕarlar
Do duklar2 gündenberi tenhâdaki yoklukta yaÕarlar.
Tenhâ = 2ss2z , bo Õluk
*****
Müfidse eer kelb ile it nef’i demektir
Tâhir ve temiz sâd 2k it’in hepsi köpektir.
Müfid = faydal2 Kelb = köpek
Nef’i = faydal2 Tâhir = temiz
*****
Fayda vermez çok direnmek sâbir ol sen, gam yeme
Kimse dünyâ hanesinden sa ve salim ç2kmad 2.
*****

D 51
2005 Temmuz
YetmiÕ sekizin Temmuzu bitti.
Sevmek te sevilmekle eÕitti.
Bir lahza dal2p göz kapay 2nca,
Çok neÕ’eli bir y2l daha gitti.
*****

